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din 11 septembrie 2014

Nr. 38

pentru modificarea şi completarea Hotărârii 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), h), art.10 alin (1) lit. c) 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 Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 917);
Întru implementarea prevederilor Planului Național de Numerotare, aprobat prin
Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 15 din 4 martie
2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 298), cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
Punctul 1 din Anexa 1 la Procedura de administrare a resurselor de numerotare
telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58
din 21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial, 2010, nr. 257-258, art. 1018), va avea
următorul cuprins:
1.

„1. Coduri şi numere naţionale scurte din şirul de numere “1” atribuite pentru
acces la reţele şi servicii publice de telefonie fixă:
1000 ÷ 1009 – rezervă;
1010 ÷ 1099 – coduri de selectare/preselectare a transportatorului;
110 ÷ 111 – rezervă;
112 - număr unic pentru apelurile de urgenţă,
113 ÷ 115 – rezervă;
116000 număr pentru linie telefonică de urgenţă pentru copiii dispăruţi;
116001 ÷ 116005 - rezervă;
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116006 număr pentru linie de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor;
116007 ÷ 116110 rezervă;
116111 – număr pentru linie de asistenţă telefonică pentru copii;
116112 nealocabil;
116113 ÷ 116116 rezervă;
116117 număr pentru serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor
de urgență;
116118 ÷ 116122 – rezervă;
116123 număr pentru linie de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional/
psihologic;
116124 ÷ 116999 – rezervă;
117 rezervă*;
1180 ÷ 1181; 1187 ÷ 1189 numere scurte (din 4 cifre) pentru serviciile de informaţii
(directoriu);
11820 ÷ 11869 – numere scurte (din 5 cifre) pentru serviciile de informaţii
(directoriu);
119 rezervă*;
12 rezervă;
1300 ÷ 1319 numere scurte pentru servicii non-comunicații;
1320 ÷ 1399 rezervă;
14xxx - numere naţionale scurte pentru servicii de interes general;
1500 ÷ 1559 – numere scurte pentru servicii cu tarif special “Premium rate”;
1560 ÷ 1599 – rezervă;
1600 ÷ 1639 – coduri de acces la servicii de comunicaţii electronice;
1640 ÷ 1679 – rezervă;
1680 ÷ 1699 – coduri de acces la servicii publice de telefonie fixă interurbană/
internaţională prin operatoare;
17xx numere de rutare pentru identificarea reţelei sau comutatorului din reţeaua
publică de comunicaţii electronice;
18xx rezervă*;
1900 ÷ 1949 – coduri de acces la servicii transport date (Internet)*;
1950 ÷ 1999 – rezervă;
unde x = 0...9”.
2.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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