
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

Condiţiile speciale de licenţiere privind utilizarea numerelor non-geografice pentru 
reţele mobile virtuale au fost elaborate în scopul utilizării mai eficiente a spectrului de 
frecvenţe, promovării concurenţei pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă şi a protecţiei 
intereselor utilizatorilor finali vizând accesul la servicii simplificate şi preţuri accesibile 
furnizate de către furnizorii de reţele mobile virtuale la puncte mobile cu utilizarea 
numerelor non geografice din blocul de numere „071xxxxxx”, unde x = 0…9, atribuite de 
către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei, conform Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010. 

 
Furnizorul de reţele mobile virtuale (MVNO), de regulă, nu dispune de o reţea 

mobilă completă, în special, de elementele reţelei de radioacces, ci utilizează 
reţelele/elementele de reţele ale furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice 
mobile în bază de acord semnat cu proprietarii acestor reţele sau de regulă, cumpără cu 
ridicata minute de la furnizorul de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 
mobile şi le revinde, din numele său, utilizatorilor finali.  

MVNO deţine controlul total asupra cartelelor SIM, marketingului, brăndului, 
facturării şi suportului în relaţiile cu utilizatorii finali.  

Pot obţine licenţe privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile 
virtuale numai furnizorii autorizaţi în acest sens în condiţiile Legii comunicaţiilor 
electronice nr. 241 din 14 noiembrie 2007 şi care dispun de un acord semnat cu un furnizor 
de reţele publice de comunicaţii electronice mobile sau aduc dovezi privind intenţia părţilor 
pentru semnarea unui astfel de acord, astfel ca corespondenţa părţilor privind încheierea 
unui acord. 

Ţinând cont de faptul că la moment MVNO nu sunt reglementate atît la nivel de ţari 
cît şi la nivel Internaţional, Agenţia prin condiţiile de licenţiere impune doar unele obligaţii 
ce ţin de protecţia utilizatorilor finali şi de utilizarea eficientă şi conformă a resurselor de 
numerotare respective. 

In mod tipic, apariţia unor astfel de furnizori este una benefica pentru utilizatori. 
Furnizorii de reţele mobile virtuale vor concura cu furnizorii tradiţionali prin preţuri 
agresive şi servicii multiple (voce şi date), in condiţiile în care sunt protejaţi în ceea ce 
priveşte tarifele pe care le plătesc pentru utilizarea reţelelor furnizorilor care îi găzduiesc. 
De aceea, deschiderea pieţei serviciilor de comunicaţii electronice a Republicii Moldova 
câtre acest tip de furnizori nu poate fi decât susţinută. 
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