
NOTĂ DE ARGUMENTARE 

 

HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI 

 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr. 59 din 21 decembrie 2010 

 

Conform prevederilor art. 9 alin (1) lit. h) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 

15.11.2007 (Legea nr. 241/2007), Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) efectuează reglementarea comunicaţiilor 

electronice prin elaborarea şi managementul Planului Naţional de Numerotare (PNN), 

reglementarea, gestionarea şi atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, 

transparente, nediscriminatorii şi proporţionale a resurselor de numerotare. 

 

Din corelarea dispoziţiilor art. 63 alin. (2), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 241/2007 reiese că 

ANRCETI gestionează resursele de numerotare conform PNN şi le atribuie serviciilor şi reţelelor 

publice de comunicaţii electronice, contra plată, conform tarifelor stabilite şi aprobate de 

ANRCETI, prin actele de reglementare care se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 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.  

 

Întru punerea în aplicare a prevederilor legale sus-menţionate, ANRCETI a aprobat Hotărârea 

nr.59 din 21 decembrie 2010 „Cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare 

telefonică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art.1019), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

În contextul în care resursele de numerotare este o resursă limitată aflată în proprietatea publică a 

statului, a cărei gestionare este încredinţată ANRCETI [art. 3 alin. (3) şi art. 63 din Legea nr. 

241/2007], aceasta presupune utilizarea de către autoritatea de reglementare şi a unui mecanism 

financiar – tarif pentru resursele de numerotare atribuite – menit să determine o utilizare efectivă 

şi eficientă a drepturilor de utilizare acordate prin licenţe. 

 

ANRCETI a efectuat o analiză a utilizării codurilor de selectare/ preselectare a transportatorului 

(1010-1099), a numerelor scurte pentru servicii non-comunicații (13xx), precum şi a codurilor de 

acces (19xx) şi a constatat că acestea nu sunt utilizate în mod adecvat. 

 

Aşa fiind, urmărind stimularea posibilităţii furnizorilor de a solicita codurile și numerele scurte 

menționate , dat totodată asigurând şi utilizarea eficientă a resurselor de numerotare, ANRCETI 

a decis ajustarea tarifului pentru aceste resurse în sensul micşorării, ca parte a unui proces 

gradual de stimulare a dezvoltării serviciilor pe piață.  

 

Astfel, furnizorii vor achita plata micşorată pentru numerele atribuite, tarifele anuale în lei pentru 

fiecare număr atribuit modificându-se de la 4000 lei la 2500 lei [pentru utilizarea codurilor de 

selectare/preselectare a transportatorului (1010-1099)], de la 15000 lei la 12000 lei [pentru 

numerele scurte pentru servicii non-comunicații (13xx)] şi de la 4000 lei la 3000 lei [pentru 

codurilor de acces (19xx)]. 

Decizia dată încurajează utilizarea eficientă a resurselor de numerotare din blocurile date de 

numere şi asigură o gestionare eficientă a PNN.  

 



De asemenea, luând în considerare necesitatea asigurării unei activităţi conforme şi a asigurării 

independenţei financiare a ANRCETI, ținând cont de cheltuielile directe şi indirecte legate de 

gestionarea PNN, dar şi având în vedere nevoia de a asigura utilizarea optimă a resurselor de 

numerotare, ANRCETI propune spre modificare poziţia 1.10 din anexa la Hotărârea ANRCETI 

nr. 59/2010, care vizează majorarea tarifului anual în lei pentru utilizarea  unui număr atribuit 

pentru reţele de telefonie mobilă din șirurile de numere “6” și “7”  de la 0,2 lei la 0,4 lei. 

Subliniem că cuantumul tarifului de 0,2 lei a fost stabilit de către ANRCETI cu 13 ani în urmă. 

 

Ţinând cont de cele expuse, ANRCETI a elaborat proiectul de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21 decembrie 2010. 
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