
 
Notă informativă 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21.12.2010 

  
 
Conform prevederilor art. 9 alin (1) lit. h) din Legea comunicaţiilor electronice  nr.241-XVI din 
15.11.2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei (în continuare – Agenţia) efectuează reglementarea comunicaţiilor electronice prin 
elaborarea şi managementul Planului Naţional de Numerotare (PNN), reglementarea, gestionarea 
şi atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale a resurselor de numerotare.  
 
În scopul realizării prevederilor pct. 20 al PNN, aprobat prin ordinul Ministrului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010, Agenţia a aprobat Hotărârea Consiliului 
de Administraţie nr. 14 din 23.06.2011 cu privire la implementarea accesului la codurile şi 
numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0”.  
 
Una din prevederile hotărârii menţionate este de a retrage din uz numerele locale scurte  de forma 
„02A(B) 14xx” şi eliberarea licenţelor de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma „14xxx” 
în vederea optimizării numerelor scurte. 
 
Conform prevederilor art. 63 alin. (2), resursele de numerotare sunt atribuite contra plată conform 
tarifelor stabilite şi aprobate de Agenţie. Astfel, Agenţia a aprobat Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr.59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare 
telefonică. 
 
Dat fiind faptul că la data de  31.01.2012 se vor retrage din uz numerele locale scurte de forma 
„02A(B)14xx”, iar licenţe de utilizare pentru numere naţionale scurte de forma „14xxx” se vor 
elibera începând din data de 01.09.2011, iar în anexa la hotărârea menţionată sunt prevăzute 
tarifele pentru numerele locale scurte de forma „02A(B)14xx” diferite pentru municipiul 
Chişinău (16000 lei/număr) şi alte unităţi administrative (3200 lei/număr) intervine necesitatea 
completării acestei anexe şi stabilirea unui tarif unic optim pentru numerele naţionale scurte de 
forma „14xxx”. 
 
Astfel, ţinându-se cont de cererea preconizată pentru aceste resurse, disponibilitatea acestora, dar 
şi de cheltuielile directe şi indirecte legate de gestionarea PNN, tariful stabilit pentru un număr 
naţional scurt de forma „14xxx” este de 10000 lei.   
  
Menţionăm că până la scoaterea din uz a numerelor locale scurte de forma „02A(B)14xx” tariful 
pentru acestea va rămâne în vigoare.  
 



Suplimentar, conform Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica 
Moldova în anii 2012 – 2013 se preconizează implementarea portabilităţii numerelor telefonice în 
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile şi fixe. În procesul de 
rutare a apelurilor către numerele portate, numărul apelat nu este suficient, fiind necesară o 
informaţie suplimentară  de rutare, respectiv numărul de rutare. Pentru acest scop, în Planul 
Naţional de Numerotare (PNN), au fost rezervate numerele scurte din blocul “17xx”. Numerele 
scurte din acest bloc vor fi atribuite furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice furnizate la 
puncte mobile şi fixe vor fi atribuite gratuit. 
 
Menţionăm că la momentul actual se efectuează modificări ale PNN în vederea alocării 
numerelor pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe din şirul de 
numere „3”. Astfel, intervine necesitatea stabilirii tarifelor pentru aceste numere (0,2 lei/număr 
anual) care vor intra în vigoare din data aprobării modificărilor respective  
 
Ţinând cont de cele expuse, Agenţia a elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie 
al Agenţiei nr. 59 din 21.12.2010, care se propune spre consultare.   

Perioada consultării publice a proiectului menţionat este din data de 2 august până pe data de 16 
august, ora 17:00. Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului 
supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-
2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (022) 222885 şi/sau la adresa de e-
mail:office@anrceti.md. 

 


