
                                                                                                           
                                            

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

din _________                                                      Nr.  

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 
MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 
cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea formatului 

“închis” de apelare a numerelor telefonice  din şirul de numere „2”  
 

În temeiul: 
• art.8 alin.(4) lit. d), art.8 alin.(9), art.9 alin.(1), lit. h) şi lit. u), art.63 alin.(4) 

din Legea comunicaţiilor electronice, nr.241-XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155); 

• Planului Naţional de Numerotare modificat prin Ordinul Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Nr. 93 din 25.11.2011 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2011, nr.216-221 (4012-4017);  

În conformitate:  
• cu pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova, nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2008, nr.143-144, art.917); 

În scopul: 
• uniformizării modalităţii de formare a numerelor telefonice din Planul 

Naţional de Numerotare,  Consiliul de Administraţie 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Planul de acțiuni  pentru implementarea formatului “închis” de 
apelare a numerelor telefonice  din şirul de numere „2”,  conform Anexei.  

2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

 
Preşedintele Consiliului de Administraţie   Sergiu SÎTNIC 
 
Membrul Consiliului de Administraţie    Ion POCHIN 

 
 



  

  

Anexă  
la Hotărârea Consiliului de Administraţie  

a Agenţiei Naţionale pentru  
Reglementare în Comunicaţii Electronice 

 şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.____din_____________2012 
PLANUL DE ACȚIUNI  

 
pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor  

telefonice din şirul de numere „2”  
 

 Acțiuni 
 

Termenele de 
realizare 

Responsabili 

1. Efectuarea modificărilor tehnice la 
centralele telefonice pentru asigurarea 
apelării numerelor telefonice  în format 
„închis”   

1 ianuarie  -   
1 martie 2012 

Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

2. Informarea utilizatorilor finali,  prin 
intermediul  mass-media, facturilor de 
plată etc., despre schimbarea modalităţii 
de apelare a numerelor telefonice. 

1 februarie  - 
31 martie 2012 

ANRCETI 
Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

3. Testarea modificărilor şi transmiterea 
rezultatelor testărilor  ANRCETI 

1 martie –  
15 martie  2012 

Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

4. Lansarea formării apelurilor în formatul 
„închis” a numerelor telefonice  

31 martie 2012 
ora 24.00   
 

Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

5. Informarea Uniunii Internaţionale de 
Telecomunicaţii referitor la modificările 
efectuate în Planul Naţional de 
Numerotare al Republicii Moldova. 

aprilie 2012 ANRCETI 

6. Utilizarea dublei numerotări în format 
„deschis” şi „închis” şi informarea prin 
„robot” a utilizatorilor finali 

1aprilie –  
30 iunie 2012 

Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

7. Apelarea în format „închis” a numerelor 
telefonice  şi informarea utilizatorilor 
finali prin „robot” cu privire la 
schimbarea modalităţii de formare a 
numerelor geografice   

1 iulie  –  
31 iulie 2012 

Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

8. Deconectarea „robotului”  1 august 2012 Furnizorii de rețele 
și servicii publice 
de telefonie 

 
 


