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1. Prezentarea rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare 

 

In conformitate cu Procedura privind administrarea resurselor de numerotare 

telefonică (Procedura), aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr.58 din 21.12.2010, cu ulterioara modificare prin Hotărârea ANRCETI nr.6 din 

19.05.2015, furnizorii de comunicații electronice sunt obligați să prezinte rapoarte privind 

utilizarea resurselor de numerotare, pînă la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul 

precedent.   

Urmare a monitorizării de către ANRCETI a respectării de către furnizorii de 

comunicații electronice a prevederilor reglementărilor în vigoare privind prezentarea 

rapoartelor de utilizare a resurselor de numerotare pentru anul 2015, s-a remarcat 

următoarea situație. 

Conform Sistemului informațional automatizat “Registrul furnizorilor”, la data de 

01.01.2016 au fost identificați 43 de furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații 

electronice, deținători al dreptului de utilizare al resurselor de numerotare telefonică, care 

respectiv au obligația de prezentare a rapoartelor în cauză. 

 

 Tabelul 1. Lista furnizorilor de comunicații electronice cu obligații de prezentare a 

rapoartelor de utilizare a resurselor de numerotare.  
 

Nr. Denumirea furnizorului Nr. Denumirea furnizorului 

1 „Iristel Mol” SRL 23 „Click-com” SRL 

2 „Riscom” SA 24 „Sicres” SRL 

3 „Danis” SRL 25 ÎS „Centrul de telecomunicații 

speciale” 

4 ÎM „Sun Communications” SRL 26 „Vitgrand” SRL 

5 ICS „Net-Connect Internet” SRL 27 „Belfast” SRL 

6 „Arax-Impex” SRL 28 „Medianet Group” SRL 

7 „Stacom Sistem” SRL 29 „Scortel” SRL 

8 „Moldcell” SA 30 „Global Network Technology” 

SRL 

9 „Moldtelecom” SA 31 „Ingress Telecommunications” 

SRL 

10 „Norma Telecom” SRL 32 „Metical” SRL 

11 „Voip Soluție” SRL 33 „Altnet-C.C.” SRL 

12 „Media Conect” SRL 34 „Eurostock” SRL 

13  „Telemob-Com” SRL 35 „Optima Telecom” SRL 

14 „Cartel-Sistem” SRL 36 „Starnet Soluții” SRL 

15 „Media Digital Sisteme” SRL 37 „Prosenix-con” SRL 

16 „Orange Moldova” SA 38 „One Telecom” SRL 

17 „Suport Rapid” SRL 39 „Premium Network” SRL 

18 „Ovatel TDM” SRL 40 „Switchover” SRL 

19 „Apel Net” SRL 41 „Procontext” SRL 

20 ÎS „Calea Ferată din Moldova” 42 „ITNET” SRL 

21 „Radeon Service” SRL 43 „Inet Express” SRL 

22 „ITSC INT” SRL   

 

Din totalul de 43 de furnizori de comunicații electronice deținători de resurse de 

numerotare, 38 de furnizori de comunicații electronice și-au onorat obligațiunea de 

prezentare  a rapoartelor. 
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Tabelul 2 Lista furnizorilor de comunicații electronice care au prezentat rapoartele 

privind utilizarea resurselor de numerotare 
 

Nr. Denumirea furnizorului Nr. Denumirea furnizorului 

1 ÎS „Centrul de 

Telecomunicații Speciale„ 
20 „Scortel” SRL 

2 „Apel Net” SRL 21 „Voip Soluție” SRL 

3 ÎM „Sun Communications” 

SRL 
22 „Norma Telecom” SRL 

4 „Optima Telecom” SRL 23 „Eurostock” SRL 

5 „Dănis” SRL 24 „Switchover” SRL 

6 „Net Connect Internet” SRL 25 „Moldcel” SA 

7 „Media Digital Sisteme” SRL 26 „Procontext” SRL 

8 „Inet Exres”  SRL 27 „Orange Moldova” SA 

9 „Sicres” SRL 28 „Global Network Technology” SRL 

10 „Starnet Soluții” SRL 29 „Radeon Service” SRL 

11 „Arax-Impex” SRL 30 „Alt-Net-CC ” SRL 

12 „Medianet Group” SRL 31 „Belfast” SRL 

13 „Mediaconect” SRL 32 ÎS „Calea Ferată din Moldova” 

14 „Premium Network” SRL 33 „Cartel Sistem” SRL 

15 „Metical” SRL 34 „Ingress Communications” SRL 

16 „Riscom” SA 35 „One Telecom” SRL 

17 „Moldtelecom” SA 36 „ITSC INT” SRL 

18 „Ovatel” SRL 37 „Stacom Sistem” SRL 

19 „Iristel Mol” SRL 38 „Vitgrand” SRL 

 

 Din totalul de furnizori care dețin resurse de numerotare, 4 furnizori de comunicații 

electronice nu au prezentat rapoartele privind utilizarea resurselor de numerotare, printre 

care 2 furnizori sunt noi intrați pe piața comunicațiilor electronice („Click-com” SRL și 

„Prosenix-con” SRL), un furnizor este în proces de insolvabilitate („ITNET” SRL), iar un 

alt furnizor  („Suport Rapid” SRL) nu a prezentat ANRCETI explicațiile privind 

neprezentarea raportului menționat. 
 

 

2. Gradul de utilizare a resurselor de numerotare în anul 2015 

 

În baza rapoartelor prezentate, a fost efectuată analiza gradului de utilizare de către 

furnizorii de telefonie fixă și mobilă a resurselor de numerotare în anul 2015 (vezi 

Diagrama de mai jos).  
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Diagrama 1. Gradul de utilizare a resurselor de numerotare de telefonie mobilă 

și fixă în anul 2015 

 

 

Din totalul de 6 mln 150000 numere de telefonie mobilă atribuite, la moment sunt 

utilizate 5mln 662314 de numere, ce constituie  92%, iar din 1mln 701910 numere de 

telefonie fixă atribuite, sunt utilizate 1mln 218641 numere, ce constituie 71,6%. 

Pe parcursul anului 2015, în rezultatul monitorizării gradului de utilizare a resurselor 

de numerotare de către furnizorii de comunicații electronice, au fost nominalizați 5 

furnizori (SRL „Billiton”, SRL „Stacom Sistem”, SRL „Spice Telecom”, SRL „Febo 

Telecom” și SRL „ON NET INT”) care nu și-au onorat obligațiunile stabilite prin Procedura 

menționată. Ca urmare, în baza Deciziilor ANRCETI din data de 11.05.2015 și 31.12.2015, 

furnizorilor nominalizați le-au fost retrase licențele respective de utilizare ale resurselor de 

numerotare.  

Suplimentar, la momentul raportării, au fost identificați 3 furnizori de comunicații 

electronice care nu s-au conformat prevederilor pct.12 din Procedura menționată, prin care 

se stabilește termenul de activare a resurselor de numerotare atribuite (Tabelul 3).  

 

Tabelul 3  Furnizori care nu au activat resursele de numerotare după un an de la data 

atribuirii. 
 

Nr. Denumirea Furnizorului Categoria de numere 

(localitatea)  

Data atribuirii 

1 „Vitgrand” SRL „Freephone” 29.11.2013 

Premium Rate 29.11.2013 

2 „Media Digital Sisteme” 

SRL 

tel. fixă, Chișinău 24.12.2014 

3 „Inet Expres” SRL tel. fixă, Chișinău 01.07.2014 

„Freephone” 01.07.2014 

 

Conform reglementărilor în vigoare, ANRCETI este în drept să inițieze procedura de 

retragere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotare furnizorilor menționați. 
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În urma activității de monitorizare, ANRCETI constată, că furnizorii, cu mici 

excepții, respectă prevederile reglementărilor în vigoare privind utilizarea resurselor de 

numerotare, iar datele din rapoartele privind utilizarea resurselor de numerotare prezentate 

de către furnizori corespund cu datele din Sistemul informațional automatizat “Registrul 

furnizorilor” administrat de către ANRCETI. 

 

 

Petru MURA  

Șef DER   


