HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Procedurii de administrare şi
gestionare a resurselor de numerotare
[Titlul modificat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

nr. 58 din 21.12.2010
Monitorul Oficial nr.257-258/1018 din 27.12.2010

***
Notă: În titlul şi în tot textul Hotărârii şi al Anexei, textul „Procedura privind administrarea resurselor de numerotare
telefonică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Procedura de administrare şi gestionare a resurselor
de numerotare”, la forma gramaticală corespunzătoare, conform Hotărîrii ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare
10.06.2019

În temeiul:
art.8 alin.(4) lit.d), art.9 alin.(1) lit.a), lit.h), art.10 alin.(1) lit.c) şi art.63 alin.(2) din Legea comunicaţiilor
electronice nr.241-XVI din 15.11.2007;
pct.15 lit.b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008;
Ţinînd cont de:
art.12 alin.(1), art.27 alin.(3) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007;
În scopul:
implementării unor prevederi ale Planului naţional de numerotare, aprobat prin Ordinul ministrului
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare, conform Anexei.
2. Se abrogă, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Hotărîrea Consiliului de Administraţie al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.25 din
03.11.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de
Numerotare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.233-236, art.682).
3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de
01.01.2011.
PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE
ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Membrii ANRCETI

Sergiu SÎTNIC
Ion Pochin
Iurie Ursu

Chişinău, 21 decembrie 2010.
Nr.58.

Anexă
la Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei
nr.58 din 21.12.2010

Notă: În tot textul Anexei, textul „reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se
substituie cu textul „reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului”, conform Hotărîrii ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019
Notă: Pe întreg conţinutul documentului cuvîntul “transmise” se substituie cu sintagma “asignate/transmise” conform prin
Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015

PROCEDURA
de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezenta procedură stabileşte regulile de atribuire a resurselor de numerotare, de calculare şi achitare a
plăţilor pentru resursele de numerotare atribuite, prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor de
numerotare şi asigurare a transparenţei în procesul de administrare a resurselor de numerotare telefonice din
Planul Naţional de Numerotare (PNN) al Republicii Moldova.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

2. Resursele de numerotare telefonice din PNN se atribuie de către Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare Agenţia, furnizorilor de
reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului
autorizaţi în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 14.11.2007, în continuare furnizori, în
scopul furnizării de reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice
accesibile publicului.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

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 publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului.
[Pct.21 introdus prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

3. Dreptul furnizorului de a utiliza resurse de numerotare prevăzute în PNN se obţine prin licenţa de
utilizare a resurselor de numerotare, eliberată de către Agenţie, conform procedurii stabilite de legislaţia şi
reglementările emise de către Agenţie.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

4. Prezenta procedură se aplică tuturor categoriilor de numere şi coduri din PNN, cu excepţia
următoarelor:
1) numerelor cu o valoare economică deosebită, determinate de către Agenţie, care se atribuie prin
concurs cu aplicarea procedurii de selectare comparativă sau competitivă (procedura va fi stabilită după
determinarea acestor numere);.
2) numerelor naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel
european, care se atribuie şi se utilizează conform reglementărilor speciale emise de către Agenţie.
II. NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII
5. În sensul prezentei proceduri se stabilesc următoarele noţiuni şi definiţii:
1) activare – începerea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice către un utilizator
final/abonat, căruia i s-a transmis un număr din PNN, astfel încît să fie posibilă originarea şi terminarea
apelurilor de la/spre numărul respectiv sau începerea furnizării serviciilor prin intermediul unui număr atribuit;
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;

2) resurse de numerotare – orice numere şi coduri care servesc pentru identificarea abonaţilor şi/sau
furnizorilor;
3) şir de numere – set de numere consecutive avînd prima cifră comună;
4) bloc de numere – succesiune de numere într-o anumită ordine consecutivă, utilizată în scopul operării
unei reţele publice de comunicaţii electronice sau pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii
electronice;
5) cod de acces – una sau mai multe cifre la începutul unui număr, care identifică tipul reţelei şi/sau a
serviciului furnizorului.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]
[Pct.5 completat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

III. ATRIBUIREA ŞI RETRAGEREA RESURSELOR DE NUMEROTARE
[Denumirea compart.III completată prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

6. 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.
Resursele de numerotare care fac obiectul licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare sînt stabilite în
Anexa 1 la prezenta procedură şi se atribuie după cum urmează:
1) numerele din şirurile de numere “2”, “3” şi “5” – în blocuri a cîte 100, 1000 sau 10000 de numere;
2) numerele din şirurile de numere “6” şi “7” – în blocuri a cîte 10000 sau 100000 de numere;
3) numerele din şirurile de numere “8” şi “9”, cu excepţia blocurilor de numere “814xxxxx” şi
“821xxxxx”, – în blocuri a cîte 10, 100 sau 1000 de numere;
4) codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere “1” şi numerele din blocurile “814xxxxx” şi
“821xxxxx” – de regulă cîte un număr.
[Pct.6 completat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
[Pct.6 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]

7. Numerele geografice nu pot fi utilizate în afara ariei pentru care au fost atribuite şi/sau în scopul
furnizării serviciilor de comunicaţii electronice furnizate la puncte terminale nomade din/spre reţeaua Internet,
prin protocoale de semnalizare – IP.
8. Numerele din PNN atribuite în scopul furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice nu pot fi
utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice cu ridicata.
[Pct.8 completat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]

9. Alocările iniţiale şi suplimentare de resurse de numerotare se realizează în blocuri de numere de
dimensiunile prevăzute la pct.6. Blocurile suplimentare de numere se vor atribui, după prezentarea raportului de
utilizare a resurselor de numerotare atribuite anterior, numai dacă:
1) gradul minim de utilizare a resurselor de numerotare atribuite anterior pentru furnizarea aceluiaşi tip de
serviciu va fi cumulativ:
a) 70%, în cazul numerelor geografice din şirul “2”, “3” şi “5” atribuite pentru aceeaşi zonă geografică;
b) 60%, în cazul numerelor independente de locaţie din şirul “3”;
c) 70%, în cazul numerelor nongeografice din şirurile “6” şi “7”;
d) 50%, în cazul numerelor nongeografice din şirurile “8” şi “9”.
2) La prima cerere, se va atribui cîte un singur bloc de numere pentru fiecare dintre tipurile de servicii
pentru care se solicită resurse de numerotare.
[Pct.9 completat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
[Pct.9 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]

10. Un furnizor poate beneficia de dreptul de a utiliza un cod de selectare şi un cod de preselectare a
transportatorului.
11. Resursele de numerotare atribuite/cedate, denumirea furnizorului, adresa furnizorului şi perioada de
atribuire se înregistrează de către Agenţie în Registrul resurselor de numerotare.

12. Resursele de numerotare atribuite urmează a fi activate în termen de cel mult 1 an de la data atribuirii
acestora. 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.
[Pct.12 completat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

13. Se consideră activate blocurile de numere din care cel puţin un număr a fost activat. Furnizorii vor
notifica în scris Agenţia despre activarea numărului/blocului de numere/codului alocat prin licenţă în termen de
30 zile de la data activării acestora.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]
[Pct.13 completat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

14. Se consideră activate codurile de selectare/preselectare a transportatorului pentru care a fost lansată o
ofertă comercială pentru accesul la servicii cu acces indirect.
[Pct.14 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]

15. În cazul blocurilor de numere care nu se transmit utilizatorilor finali/abonaţilor, acestea se consideră
activate dacă pentru cel puţin un număr din blocul respectiv a fost lansată o ofertă comercială pentru acces la
servicii.
16. Resursele de numerotare, cu excepţia codurilor naţionale scurte, numărului naţional scurt pentru
apeluri de urgenţă 112, numerelor naţionale scurte de forma 116xxx pentru servicii armonizate cu caracter
social, numerelor naţionale scurte de forma 118x(x) pentru servicii de informaţii (directoriu) şi numerelor de
rutare de forma 17xx, se transmit în mod direct utilizatorilor finali/abonaţilor de către furnizor sau se utilizează
de către acesta în vederea furnizării unor servicii, conform destinaţiei şi în formatul prevăzut în PNN.
[Pct.16 completat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

161. Asignarea/transmiterea resurselor de numerotare din PNN şi/sau utilizarea permanentă a acestora în
afara teritoriului Republicii Moldova sub orice formă este interzisă.
[Pct.161 introdus prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
[Pct.17 abrogat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

18. Cu excepţia portabilităţii numerelor, resursele de numerotare nu pot fi reatribuite în mod direct între
furnizori.
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 respective din şirurile de numere „2”, „3” şi
„5” atribuite reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe sau nomade:
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 din şirurile de numere „6” şi „7” 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” cu excepţia blocurilor de numere „814xxxxx” şi „821xxxxx”:
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.
[Pct.181 completat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]
[Pct.181 introdus prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

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.
[Pct.182 în redacţia Hotărîrii ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]
[Pct.182 introdus prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

183. Retragerea totală/parţială sau cesionarea/eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare
care include unul sau mai multe numere portate în alte reţele, unul sau mai multe blocuri de numere care includ
numere portate în alte reţele, se realizează în următoarele condiţii:
1) Cererea de retragere a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare care include unul sau mai multe
numere portate în alte reţele, unul sau mai multe blocuri de numere care includ numere portate în alte reţele, se
depune de către titularul licenţei, la Agenţie pentru examinare şi soluţionare cu cel puţin 40 de zile pînă la data
preconizată pentru retragere.
2) Agenţia, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii prevăzute la subpct.1), solicită, în
scris, furnizorului/furnizorilor, în reţelele cărora sunt portate numere ce fac obiectul licenţei respective, să
depună cerere/cereri de eliberare sau cesionare a licenţei, cu specificarea termenului limită de depunere a
cererii, dar care nu va fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acestei solicitări.
3) Furnizorul/furnizorii menţionat/menţionaţi la subpct.2) transmite/transmit la Agenţie, conform
procedurii stabilite, cererea/cereri de cesionare sau de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare
respective, în termenul indicat de către Agenţie în solicitarea prevăzută la subpct.2).
4) Dacă, până la data stabilită conform subpct.3), la Agenţie este depusă una sau mai multe cereri de
cesionare a drepturilor acordate prin licenţă sau de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare
vizate, Agenţia eliberează, în termenele şi condiţiile stabilite, licenţa de utilizare a numărului portat sau al
blocului de numere care include numere portate, după cum urmează:
a) furnizorului solicitant în reţeaua căruia sunt portate numere din acelaşi/aceleaşi bloc/blocuri, în cazul în
care numerele din acest/aceste bloc/blocuri sunt portate exclusiv în reţeaua acestui furnizor; sau
b) furnizorului solicitant în reţeaua căruia sunt portate cele mai multe numere, în cazul în care numerele
din acelaşi bloc indivizibil sunt portate în reţelele mai multor furnizori solicitanţi (bloc indivizibil reprezintă
blocul cu cea mai mică cantitate de numere posibilă); sau
c) furnizorului solicitant în reţeaua căruia a fost efectuată prima portare, în caz de paritate a numerelor din
acelaşi bloc indivizibil portate în reţelele mai multor furnizori solicitanţi; sau
d) oricărui alt furnizor solicitant, în cazul în care nu se atestă niciuna din situaţiile prevăzute la lit.a) – c),
cu aplicarea principiului primul venit primul servit.
În cazul cesionării/eliberării licenţei conform pct.183 subpct.2) şi 3), prevederile pct.9 subpct.1) nu se
aplică.
5) Furnizorul care a obţinut licenţa 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 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de eliberare a
licenţei.
6) La primirea notificării prevăzute la subpct.5), 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.
7) Dacă, până la data stabilită conform subpct.2), la Agenţie nu este depusă nici o cerere de cesionare a
drepturilor acordate prin licenţă sau de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare vizate
Agenţia, în următoarea zi lucrătoare, solicită furnizorului/furnizorilor în reţelele cărora sunt portate numere să
informeze utilizatorii numerelor portate despre eventuala reziliere a contractelor de furnizare a serviciilor şi de
sistare a serviciilor după expirarea termenului de 30 zile din data informării.
8) După expirarea termenului prevăzut în subpct.7), Agenţia emite Decizia privind retragerea resurselor
de numerotare şi informează, în acest sens Administratorul bazei de date centralizate pentru implementarea şi
realizarea portabilităţii numerelor.
[Pct.183 introdus prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

184. Suspendarea sau sistarea activităţii de furnizare a serviciilor de telefonie, cu utilizarea numerelor
portate din alte reţele se realizează în următoarele condiţii:
1) În cazul în care furnizorul intenţionează să sisteze activitatea de furnizare a serviciilor de telefonie,
având în reţeaua sa cel puţin un număr portat ce face obiectul licenţei unui alt furnizor, acesta are obligaţia de a
notifica în acest sens, în scris, Agenţia, utilizatorul acestui număr, precum şi furnizorul/furnizorii titulari ai
licenţelor respective, cu cel puţin 30 de zile, dar nu cu mai mult de 45 de zile, înainte de data preconizată pentru
sistare. În notificare furnizorul va comunica utilizatorului data sistării, denumirea furnizorului – titular al
licenţei ce include numărul portat şi despre dreptul utilizatorului de a solicita, în modul stabilit, portarea
numărului în oricare altă reţea, dacă există posibilităţi tehnice, în termen de cel puţin 5 zile lucrătoare până la
data sistării.
2) În cazul în care utilizatorul numărului portat nu solicită, în termenul stabilit conform subpct.1),
portarea numărului în reţeaua furnizorului titular al licenţei care include numărul portat sau în oricare altă reţea,
la data sistării activităţii, furnizorul încetează furnizarea serviciului la numărul portat şi reziliază contractul de
furnizare a serviciului la acest număr, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. La data încetării furnizării
serviciului la numărul portat şi rezilierii contractului de furnizare a acestui serviciu, furnizorul va
returna/elibera titularului licenţei numărul în modul stabilit, fapt despre care va notifica de îndată Agenţia.
[Pct.184 introdus prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

IV. CALCULAREA ŞI ACHITAREA PLĂŢILOR
PENTRU RESURSELE DE NUMEROTARE
19. Furnizorii cărora le-au fost atribuite/cedate resurse de numerotare datorează anual Agenţiei, pe
întreaga durată de existenţă a dreptului de utilizare a resurselor de numerotare, plăţile de utilizare a resurselor
de numerotare stabilite de către Agenţie.
20. După adoptarea deciziei privind atribuirea resurselor de numerotare Agenţia, în termen de 3 zile
lucrătoare, începînd cu ziua adoptării deciziei de eliberare a resurselor de numerotare expediază (înmînează)
furnizorului contul de achitare a plăţilor pentru anul obţinerii resurselor de numerotare.
21. Pentru anul obţinerii resurselor de numerotare plata datorată este direct proporţională cu numărul
lunilor ramase pînă la sfîrşitul anului, luna obţinerii dreptului de utilizare a resurselor de numerotare fiind
inclusă.
22. Pentru luna în care au fost atribuite resursele de numerotare, ca urmare a cedării dreptului de utilizare
a anumitor resurse de numerotare, plata de utilizare a resurselor de numerotare respective se datorează de către
cedent. Începînd cu luna următoare atribuirii resurselor de numerotare, ca urmare a cedării dreptului de utilizare
a anumitor resurse de numerotare, plata de utilizare a resurselor de numerotare respective se datorează de către
cesionar.
23. Începînd cu anul următor anului atribuirii resurselor de numerotare, conturile de plată pentru care a
existat dreptul de utilizare a resurselor de numerotare, se emit şi se expediază furnizorilor în termen de pînă la 1
februarie a fiecărui an.
24. Pentru anul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotare, plăţile datorate sînt direct
proporţionale cu numărul lunilor scurse de la începutul anului pînă la încetare, luna încetării dreptului de
utilizare a resurselor de numerotare fiind inclusă. În cazul solicitării în continuare a utilizării resurselor de
numerotare pentru care a încetat dreptul de utilizare, în scopul evitării taxării duble pentru aceeaşi lună, plata
pentru prima lună a noii atribuiri nu se va percepe.
[Pct.24 completat prin Hot. ANRCETI nr.33 din 25.05.2017, în vigoare 02.06.2017]

25. Plata de utilizare a resurselor de numerotare se achită în termen ce nu va depăşi 30 zile calendaristice
de la data eliberării de către Agenţie a contului de plată.
26. În cazul neachitării plăţii pentru resursele de numerotare, în termenele şi mărimea stabilită
furnizorului i se aplică sancţiuni, inclusiv privarea de dreptul de utilizare a resurselor de numerotare, conform
legislaţiei în vigoare.
[Pct.26 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]
[Pct.27 abrogat prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

28. Calcularea şi achitarea plăţilor pentru numerele portate se efectuează conform reglementărilor
ANRCETI emise în acest sens.

[Pct.28 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]

V. PREZENTAREA RAPOARTELOR PRIVIND UTILIZAREA
RESURSELOR DE NUMEROTARE
29. Raportul privind utilizarea resurselor de numerotare pentru perioada precedentă, se prezintă de către
furnizori pînă la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul precedent, conform modelului tipizat prevăzut în
Anexa 2.
30. În cazul solicitării blocurilor de numere suplimentare, solicitantul va prezenta raportul privind
utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior pentru aceeaşi categorie de servicii, iar pentru numerele
geografice raportul privind utilizarea resurselor în zona geografică respectivă.
[Pct.30 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]

31. Raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite va cuprinde:
1) resursele de numerotare şi cantitatea acestora atribuite de către Agenţie;
2) cantitatea resurselor de numerotare care au fost asignate/transmise utilizatorilor spre utilizare;
3) gradul de utilizare a resurselor de numerotare, care se calculează pe baza următoarei formule:
GU = N1/N2 × 100 [%]
unde N1 reprezintă totalul resurselor de numerotare din aceeaşi categorie de numere care au fost
asignate/transmise utilizatorilor spre utilizare, iar N2 reprezintă totalul resurselor de numerotare din aceeaşi
categorie atribuite furnizorului. În cazul numerelor geografice, formula se aplică pentru resursele de
numerotare avînd aceeaşi arie geografică de utilizare.
[Pct.31 modificat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

311. În baza rapoartelor prezentate de către furnizori, Agenţia va elabora şi va publica Raportul
generalizat cu privire la utilizarea resurselor de numerotare din Planul Naţional de Numerotare.
[Pct.311 introdus prin Hotărîrea ANRCETI nr.64 din 28.12.2018, în vigoare 10.06.2019]

VI. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL
DE ADMINISTRARE A RESURSELOR DE NUMEROTARE
32. Pentru asigurarea transparenţei administrării resurselor de numerotare, Agenţia va publica pe pagina
sa de Internet:
1) Planul Naţional de Numerotare;
2) prezenta procedură;
3) resursele de numerotare atribuite şi disponibile;
3) condiţiile de licenţă generale şi speciale de utilizare a resurselor de numerotare;
4) alte reglementări emise de către Agenţie în acest sens;
5) Deciziile Agenţiei privind eliberarea, reperfectarea, declararea nevalabilităţii, suspendarea, retragerea,
cesionarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare.
[Pct.32 completat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]

Anexa 1
la Procedura de administrare şi
gestionare a resurselor de numerotare
RESURSE DE NUMEROTARE
atribuite în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice
şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului
1. Coduri şi numere naţionale scurte din şirul de numere “1” atribuite pentru acces la reţele şi servicii
publice de comunicaţii electronice:
1010 ÷ 1099 – coduri de selectare/preselectare a transportatorului;
116000 – număr pentru linie telefonică de urgenţă pentru copiii dispăruţi;
116006 – număr pentru linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor;

116111 – număr pentru linie de asistenţă telefonică pentru copii;
116112 – nealocabil;
116117 – număr pentru serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgenţă;
116123 – număr pentru linie de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional/ psihologic;
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);
1300 ÷ 1319 – numere scurte pentru servicii noncomunicaţii;
14xxx – numere naţionale scurte pentru servicii de interes general;
1500 ÷ 1559 – numere scurte pentru servicii cu tarif special “Premium rate”;
1600 ÷ 1639 – coduri de acces la servicii de comunicaţii electronice;
1680 ÷ 1699 – coduri de acces la servicii publice de comunicaţii electronice interurbană/ internaţională prin
operatoare;
17xx – numere de rutare pentru identificarea reţelei sau comutatorului din reţeaua publică de comunicaţii
electronice;
1900 ÷ 1949 – coduri de acces la servicii transport date (Internet)*;
unde x = 0...9.
[Pct.1 modificat prin Hot. ANRCETI nr.33 din 25.05.2017, în vigoare 02.06.2017]
[Pct.1 modificat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
[Pct.1 în redacţia Hot. ANRCETI nr.38 din 11.09.2014, în vigoare 19.09.2014]
[Pct.1 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]
2. Numere geografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
se atribuie din şirul de numere “2” si “5”:
• Numere geografice din şirurile “2” şi “5” de forma ZA(B)yxxxx(x), unde Z = 2, 5; A = 2…9; B = 0… 9; y = 2…7,
9 şi x = 0…9;” se atribuie, de regulă, furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa accesului la un punct fix al
utilizatorilor finali de telefonie publică fixă şi de forma ZA(B)yxxxx(x), unde Z = 2, 5; A = 2…9; B = 0…9; y = 0, 1, 8, 9;
x = 0…9 se atribuie altor furnizori de reţele şi servicii publice de telefonie fixă, intraţi pe piaţa acestor servicii.
[Pct.2 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]
[Pct.2 modificat prin Hot. ANRCETI nr.24 din 29.09.2011, în vigoare 07.10.2011]
3. Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe şi
independente de locaţie se atribuie din şirul de numere “3”:
• Numere independente de locaţie pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice, din/spre reţeaua Internet,
care utilizează protocoale IP”, de forma ZAxxxxxx, unde Z = 3; A = 0, 8; x = 0…9.
Numere geografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe de forma
ZA(B)xxxxx(x), unde Z = 3; A = 1 – 7, 9; x = 0…9.
[Pct.3 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 27.03.2012, în vigoare 01.04.2012]
4. Numere din şirul de numere “4”– rezervă.
5. Numere nongeografice din şirul de numere “6” se atribuie pentru următoarele reţele şi servicii:
60x xxxxx ÷ 69x xxxxx – reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde x =
0…9.
6. Numere nongeografice din şirul de numere “7” se atribuie pentru următoarele reţele şi servicii:
71 xxxxxx – numere pentru furnizorii de reţele mobile virtuale (MVNO);
76 xxxxxx ÷ 79 xxxxxx – reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile.
unde х = 0…9.
[Pct.6 modificat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
[Pct.6 modificat prin Hot. ANRCETI nr.69 din 11.12.2012, în vigoare 21.12.2012]
7. Numere nongeografice pentru servicii din şirul de numere “8” se atribuie pentru următoarele servicii:
800 00000 ÷ 800 59999 – numere cu acces gratuit pentru apelant “Freephone”;
800 60000 ÷ 800 69999 – servicii internaţionale “Freephone”;
800 70000 ÷ 800 99999 – numere cu acces gratuit pentru apelant “Freephone”;
803 xxxxx – numere cu acces universal;
808 xxxxx – servicii cu cost partajat;
814 xxxxx – numere pentru servicii transport;
821 xxxxx – numere de acces la servicii de transmisiuni de date şi la “Internet”;
unde x = 0…9.
[Pct.7 modificat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
8. Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special “Premium rate” din şirul de numere “9” se
atribuie pentru următoarele servicii:
900 00000 ÷ 900 89999 – divertisment, jocuri, concursuri şi servicii destinate minorilor;

900 90000 ÷ 900 99999 – televotare;
905 xxxxx – informaţii diverse (generale, de afaceri, marketing etc.);
906 xxxxx – divertisment adulţi;
unde x = 0…9.
[Pct.8 modificat prin Hot. ANRCETI nr.6 din 19.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
Notă:
* Utilizare temporară. Termenul de utilizare va fi stabilit de către Agenţie.

Anexa 2
la Procedura de administrare şi
gestionare a resurselor de numerotare
FORMULARUL TIPIZAT
al raportului privind utilizarea resurselor de numerotare
_________________________________
(perioada de raportare)

Date de identificare a furnizorului:
Denumirea furnizorului
IDNO/IDNP
Adresa juridică
http://www.
Date de identificare a executorului:
Numele, prenumele
IDNP
Telefon:
Fax:
e-mail:
Notă:
1. Raportul se prezintă la ANRCETI în unul din următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel
Mare 134, of.410, mun.Chişinău;
c) suplimentar la p.a) şi b) informaţia poate fi transmisă în mod electronic la e-mail: office@anrceti.md.
Semnătura
persoanei
cu
______________________________________________________

funcţie

de

răspundere
L.Ş.

Nr.

Resursele de
Cantitatea resurselor
numerotare atribuite de numerotare atribuite
de către ANRCETI*
de către ANRCETI

Cantitatea resursele de
numerotare asignate/transmise
utilizatorilor spre utilizare

1.
2.
3.
Total
* – se indică separat după tipurile de numere şi coduri

Gradul de utilizare a
resurselor de
numerotare, %

