
H O T Ă R Î R E
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor
de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice
şi Tehnologia Informaţiei nr.58 din 21 decembrie 2010

nr. 6  din  19.05.2015

Monitorul Oficial nr.131-138/888 din 29.05.2015

* * *
În temeiul art.8 alin.(4) lit.d), art.9 alin.(1) lit.a), lit.h), art.63 alin.(2) şi alin.(6) din Legea comunicaţiilor electronice

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51- 54, art.155), cu modificările şi
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 Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28 iunie 2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917),

În scopul gestionării resurselor de numerotare la nivel naţional vizînd utilizarea raţională şi eficientă de către furnizorii
de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice a resurselor de numerotare, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:
1. Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărîrea 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) Compartimentul I “Dispoziţii generale” se completează după punctul 2 cu un nou punct 2 1 cu următorul cuprins:
“21. Administrarea resurselor de numerotare se asigură respectînd principiile obiectivităţii, transparenţei,

proporţionalităţii şi accesului nediscriminatoriu la aceste resurse, precum şi tratamentul egal acordat tuturor furnizorilor de
reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice”.

2) Punctul 5 se completează cu două subpuncte noi 1 1) şi 12) cu următorul cuprins:
“11) alocare – atribuire primară, de către Agenţie prin licenţă, a resurselor de numerotare din PNN furnizorilor de

reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice;
12) asignare/transmitere – atribuire secundară a numerelor individuale utilizatorilor finali/abonaţilor de către furnizorii

de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, cărora li s-au alocat resurse de numerotare de către Agenţie”.
3) Pe întreg conţinutul documentului cuvîntul “transmise” se substituie cu sintagma “asignate/transmise”.
4) Denumirea compartimentului III după cuvîntul “atribuirea” se completează cu cuvintele “şi retragerea”.
5) Punctul 6 se completează la început cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
“Resursele de numerotare din PNN se alocă furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice ori de

cîte ori Agenţia primeşte o cerere justificată în acest sens, luînd în considerare natura serviciului furnizat, necesitatea
obţinerii resurselor de numerotare respective, poziţia pe piaţă a furnizorului, asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor de
numerotare, precum şi necesitatea de a satisface solicitările de resurse de numerotare pe termen lung, în conformitate cu
prevederile legislaţiei şi reglementărilor în vigoare”.

6) Punctul 9 se completează la început cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
“Alocările iniţiale şi suplimentare de resurse de numerotare se realizează în blocuri de numere de dimensiunile

prevăzute la pct.6.”
7) Punctul 12 se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: “În cazul neutilizării, într-o perioadă

neîntreruptă de cel puţin 12 (douăsprezece) luni, nici a uneia dintre resursele de numerotare alocate prin licenţă, respectiva
licenţă îşi pierde valabilitatea”.

8) Punctul 13 se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
“Furnizorii vor notifica în scris Agenţia despre activarea numărului/blocului de numere/codului alocat prin licenţă în

termen de 15 zile de la data activării acestora”.
9) După punctul 16 se introduce un punct nou 16 1 cu următorul cuprins:
“161. Asignarea/transmiterea resurselor de numerotare din PNN şi/sau utilizarea permanentă a acestora în afara

teritoriului Republicii Moldova sub orice formă este interzisă”.
10) După punctul 18 se introduc două puncte noi 181 şi 182 cu următorul cuprins:
“181. Numerele sau blocurile de numere, atribuite prin licenţă, se retrag parţial sau total, conform reglementărilor în

vigoare, după cum urmează:
1) codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere “1” – cîte unul, mai multe sau, după caz, toate numerele

sau codurile;
2) numerele geografice şi numerele independente de locaţie atribuite reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii
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electronice furnizate la puncte fixe:
a) în cazul blocurilor de 100 de numere – blocul complet;
b) în cazul blocurilor de 1000 sau 10000 de numere – blocul complet sau unul, sau mai multe blocuri a cîte 100 sau

1000 de numere;
3) numerele nongeografice atribuite reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile

şi mobile virtuale:
a) în cazul blocurilor de 10000 de numere – blocul complet;
b) în cazul blocurilor de 100000 de numere – blocul complet sau unul, sau mai multe blocuri a cîte 10000 de numere;
4) numerele din şirurile “8” şi “9”:
a) în cazul blocurilor de 10 numere – blocul complet;
b) în cazul blocurilor de 100 sau 1000 de numere – blocul complet sau unul, sau mai multe blocuri a cîte 10 şi/sau

100 de numere;
c) în cazul numerelor din blocurile “814xxxxx” şi “821xxxxx” - cîte un număr, mai multe numere sau, după caz, toate

numerele.
182. Furnizorii, cărora le-au fost retrase resursele de numerotare, vor informa în scris furnizorii interconectaţi cu

privire la dezactivarea apelării numerelor retrase în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere”.
11) La subpunctul 3) din punctul 31, sintagma “unde N1 reprezintă totalul resurselor de numerotare” se substituie cu

sintagma “unde N1 reprezintă totalul resurselor de numerotare din aceeaşi categorie de numere”.
12) Punctul 32 se completează cu un nou subpunct 5) cu următorul cuprins:
“5) Deciziile Agenţiei privind eliberarea, reperfectarea, declararea nevalabilităţii, suspendarea, retragerea, cesionarea

licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare”.
13) La Anexa 1 la Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică:
a) la punctul 1 sintagma “telefonie fixă” se substituie cu sintagma “comunicaţii electronice”;
b) la punctele 1, 6, 7 şi 8 rîndurile care includ resursele de numerotare aflate în rezervă, se exclud.
2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Grigore VARANIŢA

Membrul Consiliului de Administraţie Iurie Ursu

Nr.6. Chişinău, 19 mai 2015.
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