
NOTĂ INFORMATIVĂ 
vizând elaborarea Procedurii privind administrarea resurselor  

de numerotare telefonică  
 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei (Agenţia) îndeplineşte funcţiile de gestionare  şi administrare a resurselor de 
numerotare utilizate la furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice prin 
planificarea, atribuirea, monitorizarea şi evaluarea utilizării acestora, prin elaborarea 
Planului naţional de numerotare şi a reglementărilor privind administrarea resurselor de 
numerotare la nivel naţional, in vederea utilizării raţionale şi eficiente a acestora. 

În acest sens, în temeiul art.63 alin.(2) şi (6) din Legea comunicaţiilor electronice, 
nr.241-XVI din 15.11.2007 şi în scopul implementării Planului Naţional de Numerotare 
(PNN), aprobat prin Ordinul Ministrului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 
nr.15 din 04.03.2010 Agenţia a elaborat proiectul Procedurii privind administrarea 
resurselor de numerotare telefonică. 

Procedura este elaborată în vederea asigurării accesului la resursele de numerotare 
bazat pe criterii de transparenta, proporţionalitate, obiectivitate şi nediscriminare. 

 Procedură stabileşte resursele de numerotare administrate de către Agenţie, 
regulile de atribuire şi utilizarea a  acestora, de calculare şi achitare a plăţilor pentru 
utilizarea  resurselor de numerotare atribuite, prezentare a rapoartelor privind utilizarea 
resurselor de numerotare telefonice din Planul Naţional de Numerotare. 

Totodată, prin prezenta hotărâre se propune spre abrogare la data intrării în vigoare 
a prezentei proceduri (la 01 ianuarie 2011) a Hotărârii 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 nr.233-
236, 2008, art.682). Procedura de eliberare a licenţelor este stabilită prin Legea privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr.451 din 30.07.2001 
(Monitorul Oficial, 2001, nr.108-109, art.836), Legea comunicaţiilor electronice nr.241-
XVI din 14 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr. 51-54, art.155), şi 
Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de 
utilizare a resurselor limitate, alte reglementări emise de către Agenţie în acest sens. 
Modificările şi completările respective la Regulamentul dat se afla acum în proces 
de consultare publică. 

Proiectul a fost expus spre consultare publică pe situl Agenţiei în perioada 
04.08.2010 – 03.09.2010. Au parvenit 20 de propuneri de la S.A.”Moldtelecom”, 
S.R.L.”Arax-Impex” şi S.A.”Orange Moldova”, dintre care au fost acceptate 12. După 
modificarea proiectului la propunerea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice, el a fost transmis spre consulate şi experţilor BERD. Experţii BERD au 
transmis 14 propuneri la proiect, dintre care 8 au fost acceptate. Toate propunerile au fost 
incluse în Sinteza recomandărilor parvenite a fost modificată în rezultatul consultărilor 
publice a proiectului. 

Considerăm că aprobarea acestei Proceduri este necesară atît pentru utilizatorii 
finali cît şi pentru furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi poate fi 
susţinută. 

 


