
          
             

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU NATIONAL REGULATORY AGENCY 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS 
AND INFORMATION TECHNOLOGY OF 

THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

 
ADMINISTRATIVE BOARD  

 
DECISION 

Chisinau mun.  
 

        of 10.01. 2012                                                       No. 01 
 

 

On approving the Action Plan for the implementation of the „closed” format of 
dialing range „2” telephone numbers   

 
Based on: 
• Art.8(4) d), Art.8 (9), Art.9 (1), h) and u), Art.63 (4) of the Law on 

Electronic Communications no.241-XVI of 15.11.2007 (Official Gazette of the Republic 
of Moldova, 2008, no.51-54, Art.155); 

• National Numbering Plan approved by Order of the Ministry of information 
Technology and Communications,  No.15 of 04.03.2010 (Official Gazette of the 
Republic of Moldova , 2010, no.78-80, Art.298) with subsequent amendments;  

Pursuant to:  
• Section 15 b) of the Regulations of the National Regulatory Agency for 

Electronic Communications and Information Technology, approved by 
Government Decree no.905 of 28.07.2008, (Official Gazette of the Republic of 
Moldova, 2008, no.143-144, art.917); 

For the purpose of: 
• Introducing a uniform way of dialing telephone numbers from the National 

Numbering Plan, the Administrative Board hereby  
 

DECIDES: 
 

1. To approve the Action Plan for the implementation of the „closed” format 
of calling range „2” telephone numbers, according to Annex.  

2. This decision shall be published in the Official Gazette of the Republic of 
Moldova. 

 
Chairman of the Administrative Board              Sergiu SITNIC 
 
Administrative Board Members         Ion POCHIN 
         
        Iurie URSU 

 

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  



 

  

2 

2 

Anexă  
la Hotărârea Consiliului de Administraţie  

al Agenţiei Naţionale pentru  
Reglementare în Comunicaţii Electronice 

 şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.01 din 10.01.2012 
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 

 


