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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

privind proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38 

din 08 decembrie 2008 cu privire la aprobarea condițiilor generale de licență pentru 

utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor 

publice de comunicații electronice 

 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea  

Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38 din 08 decembrie 2008 cu privire 

la aprobarea condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare în 

scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice, în continuare 

proiect de Hotărâre, a fost elaborat în baza prevederilor articolul 22 din Legea privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 

317 din 18.07.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783) 

vizând reexaminarea actelor normative pentru evaluarea compatibilităţii cu actele legislative 

şi alte acte normative întru a căror executare s-au emis, precum şi cu reglementările legislaţiei 

comunitare.  

 

Este de menționat faptul că, condițiile generale de licență pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38 din 08 decembrie 

2008, în continuare denumite condiții generale, au fost elaborate în conformitate cu: 

 Planul Naţional de Numerotare al Republicii Moldova, aprobat prin ordinul 

Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, nr.72 din 08.04.2003 care în anul 

2010 a fost modificat și expus în redacție nouă prin Ordinul Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 04 martie 2010;  

 Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de 

utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr.10 din 28 august 2008 care, de asemenea, în 2010 a fost modificat și 

expus în redacție nouă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 

57 din 21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 22-

24, art. 127); 

 Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de 

Numerotare, aprobat prin Hotărârea Consiliul de Administraţie al ANRCETI nr.25 

din 03.11.2008,  care în 2010 a fost înlocuit cu Procedura privind administrarea 

resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.58 din 21.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr.257-258, art.1018). 

 

În anul 2011 a fost emis Regulamentul privind portabilitatea numerelor, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr.16-18/58 din 20.01.2012), în temeiul căruia în 2013 a fost 

implementată portabilitatea numerelor telefonice în Republica Moldova.  
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De asemenea, în vederea transpunerii a unor rigori stabilite de cadrul normativ comunitar au 

fost emise un șir de condiții speciale de utilizare pentru unele categorii de numere în scopul  

furnizării anumitor tipuri de servicii: Premium Rate, Freephone, servicii armonizate la nivel 

european cu caracter social etc. Drept rezultat, au fost reexaminate condițiile generale de 

licență pentru utilizarea resurselor de numerotare, atestând necesitatea ajustării  și armonizării 

lor la prevederile actelor sus menționate. 

 

Totodată, evidențiem că necesitatea elaborării și actualizării condițiilor generale de licență 

este condiționată și de prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător nr. 451-XV  din 30.07.2001  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 

nr. 108-109, art. 836), care prevede necesitatea stabilirii condiţiilor şi cerinţelor speciale, 

precum şi verificării respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea 

prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi 

securităţii statului a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă 

la desfăşurarea activității  respective.  

 

Necesitatea revizuirii condițiilor generale este determinată și de prevederile Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.51- 54, art.155), care prevede că resursele de numerotare se 

atribuie furnizorilor  reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice și sunt 

resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului, iar cerinţele actelor de reglementare 

privind utilizarea resurselor de numerotare sunt obligatorii spre executare pentru toţi 

furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Republica Moldova.  

 

Reieșind din cele menționate și având în vedere evoluția pieței și oportunitatea implementării 

noilor tehnologii, emiterea unor noi acte sau, după caz, modificarea actelor, care au stat la 

baza condițiilor generale de licență, precum și multitudinea de modificări, inclusiv de ordin 

redacțional și completări care urmează a fi operate în Condițiile generale de licență pentru 

utilizarea resurselor de numerotare telefonice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 38 din 08 decembrie 2008, ANRCETI consideră a fi oportun  

expunerea în redacție nouă a acestui document. Prin proiectul hotărârii se propune stabilirea 

dispozițiilor generale privind utilizarea resurselor de numerotare. Fără afectarea conceptului 

general a acestui act au fost desemnate expres unele condiții impuse de rigorile actuale, ce 

vizează: 

 interzicerea transmiterii/asignării resurselor de numerotare din PNN atribuite prin 

licență și/sau utilizarea permanentă a acestora în afara teritoriului Republicii Moldova 

sub orice formă: prin intermediul cartelelor SIM, USIM, R-UIM, comunicații M2M, 

DID - în calitate de numere virtuale etc. 

 semnarea cu administratorul bazei de date centralizate, a Acordului–general–tip de 

organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru 

implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 09.04.2013, cu 

cel puţin 10 zile înainte de data la activării numerelor atribuite prin licență. 

 informarea abonaţilor/utilizatorilor finali  (prin includerea în contract şi/sau condiţiile 

de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice) vizând 

interdicţia modificării formatului sau destinaţiei resurselor de numerotare prin care se 

realizează accesul la serviciile publice de comunicaţii electronice contractate. 
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Dat fiind faptul că în rezultatul implementării portabilității numerelor unii utilizatori își 

transferă numerele de telefon în rețelele altor furnizori, numerele rămânând incluse în licența 

furnizorului donor, respectiv unele condiții și obligații vizând utilizarea numerelor urmează a 

fi puse în sarcina furnizorului care a acceptat numărul în rețeaua sa (furnizorul acceptor). În 

acest sens prin proiectul hotărârii se stabilesc anumite condiții și obligații care urmează a fi 

respectate și de furnizorul acceptor. 

 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea  

Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38 din 08 decembrie 2008 cu privire 

la aprobarea condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare în 

scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice a fost expus 

consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 09 – 24 decembrie 2014. Pe 

parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit comentarii şi 

recomandări de la S.A.”Orange”și S.A. ”Moldtelecom”, care au fost incluse în sinteza 

recomandărilor. În total au fost înaintate 14 recomandări conform sintezei anexate, din care 5 

recomandări au fost acceptate, respectiv 4 – acceptate parțial și 5 recomandări – respinse.    

 

În contextul celor expuse mai sus, considerăm că emiterea Condițiilor generale de licență 

pentru utilizarea resurselor de numerotare cu modificările și completările propuse intr-o 

nouă redacție va asigura transparența cerințelor vizând utilizarea resurselor de numerotare, 

astfel contribuind la o utilizare eficientă, proporţională și nediscriminatorie între furnizori și 

utilizatorii resurselor de numerotare. 

 

 

Ala BAIDAUZ 

Şef Direcție Dezvoltare Reglementări       


