AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din ____________20__

Nr. ________

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea
resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.58 din 21 decembrie 2010
În temeiul art.8 alin.(4) lit. d), art.9 alin.(1) lit. a) și h), art. 25 alin. (16) subpct.
2) lit. a), art.27 alin. (3) subpct. 4), art.82 alin.(2) şi (12) din Legea comunicaţiilor
electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), cu modificările și completările
ulterioare,
În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.905 din 28 iunie 2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917),
În scopul asigurării utilizării raţionale şi eficiente a resurselor de numerotare, de
către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii
electronice accesibile publicului, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1.
Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică,
aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21
decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258,
art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează,
după cum urmează:
1)
Denumirea procedurii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Procedura de administrare și gestionare a resurselor de numerotare”.
2)
Pe întreg conținutul procedurii sintagma ”reţele şi/sau servicii publice de
comunicaţii electronice” se substituie cu sintagma ”reţele publice de comunicaţii
electronice şi/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului”.
3)
La punctul 1, textul ”aprobat prin ordinul ministrului tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010” se exclude.
4)
La punctul 3, textul ”Legea privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător nr.451 din 30.07.2001 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din
bd. Ştefan cel Mare, 134,
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14.11.2007, alte reglementări emise de către Agenţie în acest sens” se substituie cu
sintagma ”legislația în vigoare și reglementările emise de către Agenție”.
5)
La punctul 5 subpct. 6) și la punctul 17 cuvântul ”carantină” se substituie
cu cuvântul ”nefuncționalitate”.
6)
La punctul 12, sintagma ”1 an” se substituie cu sintagma ”12 luni”.
7)
La punctul 13, sintagma ”15 zile” se substituie cu sintagma”30 de zile”.
8)
La punctul 16, după cuvântul ”codurilor” se completează cu sintagma ”și

numerelor”.
9)
La punctul 17, sintagma ”2 luni de zile” se substituie cu sintagma
”minimum 60 de zile”.
10)
La punctul 181:
la subpct. 2), după cuvântul ”locație” se completează cu sintagma ” respective
din şirurile de numere “2”, “3” şi “5”, iar după sintagma ”puncte fixe” se completează
cu sintagma ”sau cu mobilitate limitată”;
la subpct. 3), după sintagma ”numerele nongeografice” se completează cu
sintagma ”din şirurile de numere “6” şi “7”;
la subpct. 4) după sintagma “8” şi “9” se completează cu sintagma ”cu excepţia
blocurilor de numere “814xxxxx” şi “821xxxxx”.
11)
Punctul 182 se modifică și va avea următorul cuprins:
”182. Furnizorul căruia i-a fost retras unul sau mai multe blocuri de numere are
obligaţia de a informa, în scris, furnizorii interconectaţi cu privire la retragerea
blocului sau blocurilor de numere, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării
deciziei de retragere”.
12)
După punctul 182 se introduc două puncte noi 183 și 184 cu următorul
cuprins:
”183. Retragerea totală sau parțială a licenței de utilizare a resurselor de
numerotare care include unul sau mai multe numere portate în alte rețele, unul sau mai
multe blocuri de numere care includ numere portate în alte rețele, se realizează în
următoarele condiții:
1)
Furnizorul, care intenționează să depună cerere de retragere totală sau
parțială a licenței care include unul sau mai multe nume portate în alte rețele, unul sau
mai multe blocuri de numere care includ numere portate în alte rețele are obligația de a
notifica în acest sens, în scris, Agenția și furnizorii în rețelele cărora sunt portate
numere cu cel puţin 60 zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de retragere
a licenței.
2)
Furnizorul în rețeaua căruia sunt portate numere, în termen de 30 de zile
de la data la care a fost notificat conform subpct.1), urmează să depună, în condițiile
legislației în vigoare, cererea de cesionare/eliberare a licenței pentru numerele portate
sau, după caz, pentru blocul de numere care include numere portate.
3) Dacă, în termenele stabilite la subpct. 2), furnizorul în rețeaua căruia sunt
portate numere nu depune cererea de cesionare/eliberare a licenței pentru numerele
portate, sau pentru blocul de numere care include numere portate, Agenția eliberează,
din oficiu, licența de utilizare a numărului portat sau blocului de numere care include
numerele portate după cum urmează:
a) furnizorului în rețeaua căruia sunt portate numere, în cazul în care numerele
sunt portate în rețeaua unui singur furnizor;
b) furnizorului în rețeaua căruia sunt portate mai multe numere, în cazul în
care numerele din același bloc sunt portate în rețelele mai multor furnizori;
c) furnizorului în rețeaua căruia a fost efectuată prima portare, în caz de
paritate a numerelor, din același bloc, portate în rețelele mai multor furnizori.

Furnizorul care a obţinut licența pentru numerele portate sau, după caz,
pentru blocul de numere care include numere portate are obligaţia de a notifica, în
scris, furnizorii interconectaţi cu privire la atribuirea numărului/blocului de numere, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de eliberare a licenţei.
5)
La primirea notificării prevăzute la subpct. 4), furnizorii interconectaţi
au obligaţia să asigure accesul neîntrerupt din propria reţea către şi/sau de la
numerele/blocul de numere respectiv în conformitate cu acordurile de interconectare
şi/sau acces încheiate, părţile fiind obligate, dacă este cazul, să completeze
corespunzător acordurile respective.
184
Suspendarea sau sistarea activității de furnizare a serviciilor de telefonie,
cu utilizarea numerelor portate din alte rețele se realizează în următoarele condiții:
1)
În cazul în care, furnizorul în rețeaua căruia sunt portate numere
intenționează să suspende sau sa sisteze activitatea de furnizare a serviciilor de
telefonie, are obligația de a notifica, în acest sens, Agenția, furnizorii - titulari ai
licențelor care includ numerele portate și utilizatorii/abonații numerelor portate, în
scris, cu cel puţin 60 zile calendaristice înainte de data prevăzută pentru
suspendarea/sistarea activității, precum și să recomande utilizatorilor/abonaților
numerelor portate să depună cererea de portare a numerelor către furnizorul în licența
căruia sunt incluse numerele portate sau către alți furnizori.
2)
Furnizorul în licența căruia sunt incluse numerele portate sau, după caz,
alt furnizor la care utilizatorul numărului portat, în termen de 30 de zile de la data la
care a fost notificat conform subpunct.2), a depus cererea de portare a numărului, va
conveni cu furnizorul în rețeaua căruia este portat numărul, intervalul de timp în care
se poate realiza portarea numărului conform condițiilor și procedurii stabilite în
reglementările speciale emise în acest sens.
3)
În cazul în care, utilizatorul numărului portat, în termenul prevăzut la
subpct. 2), nu va solicita portarea numărului către furnizorul în licența căruia este
inclus numărul portat sau către alți furnizori, furnizorul în rețeaua căruia este portat
numărul, va rezilia contractul de furnizare a serviciilor de telefonie furnizate către
utilizatorul numărului portat și va conveni cu furnizorul în licența căruia este inclus
numărul portat, intervalul de timp în care se poate realiza returnarea numărului, în
conformitate cu condițiile și procedura stabilită, fapt despre care furnizorul în rețeaua
căruia a fost portat numărul va notifica Agenția și utilizatorul numărului portat”.
13)
După punctul 31 se completează cu un nou punct 311 cu următorul
cuprins:
”311
În baza rapoartelor prezentate de către furnizori, Agenția va elabora și va
publica Raportul generalizat cu privire la utilizarea resurselor de numerotare din
Planul Național de Numerotare”.

4)

2.

Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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