
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI vizând modificarea 

anexei 1 din Procedura privind administrarea resurselor de numerotare 
 

Necesitatea elaborării proiectului de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI) vizând modificarea anexei 1 din Procedura privind administrarea resurselor de 
numerotare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din 
21.12.2010, reiese din necesitatea conformării reglementărilor la art.8 (9) al Legii 
comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, care prevede că pentru îndeplinirea 
sarcinilor de reglementare prevăzute de legea dată, în special a celor menite să asigure o 
concurenţă efectivă, ANRCETI va asigura neutralitatea reglementărilor sale din punctul de 
vedere al tehnologiei aplicate, respectării  art.63(4)  conform căruia ANRCETI gestionează 
resursele de numerotare respectând principiile obiectivităţii, transparenţei, proporţionalităţii şi 
accesului nediscriminatoriu la aceste resurse şi asigură tratamentul egal al tuturor furnizorilor 
de reţele şi servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului.  

Actualmente, resursele de numerotare pentru telefonia fixă din blocurile „22 8xxxxx” 
(Chişinău) şi „231 8xxxx” (Bălţi), utilizate de către furnizori noi intraţi pe piaţă, sunt deja 
epuizate.  

După consultările cu furnizorii de reţele şi servicii publice  de comunicaţii electronice, 
pentru soluţionarea problemelor existente s-a propus atribuirea resurse de numerotare din 
blocurile ZA(B) qyxxx(x), unde Z = 2; A = 2…9; B = 0...9; q = 9; y = 1…9 şi x = 0…9, care, 
la moment, potrivit Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare, se atribuie 
furnizorilor de reţele şi servicii publice de telefonie fixă care utilizează tehnologia de 
radioacces WLL (Wireless Local Loop) şi care sunt  solicitate  şi utilizate într-o cantitate 
redusă, în deosebi în mun. Chişinău. Spre exemplu: în mun. Chişinău din blocul „22 9xxxxx” 
S.A.”Moldtelecom” utilizează circa 12,2% de numere, iar din blocul „231 9xxxx” în mun. Bălţi 
- circa 51,5 %. 

Modificarea propusă, din punctul de vedere al ANRCETI, este necesară şi binevenită, şi 
va permite deblocarea problemelor care ţin de asigurarea furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice noi intraţi pe piaţă cu resurse de numerotare pentru telefonia fixă. 

 

 


