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privind reperfectarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare 

 

În temeiul: 

art. 15 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 

451-XV din 30 iulie 2001;  

art. 9 alin. (1), lit. h), art. 10 alin. (1) lit.c) şi art. 25 alin. (1) şi (4) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007; 

pct.15, lit.b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.905 din 28 iulie 2008; 

 

În baza: 

cererilor depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „SUN COMMUNICATIONS”, 

Consiliul de Administraţie 

 

DECIDE: 

 

1. Se reperfectează (cu eliberarea unor formulare noi), Licențele de utilizare a 

resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de 

comunicaţii electronice din pct. 1.1-1.20 eliberate Întreprinderii Mixte „SUN 

COMMUNICATIONS” S.R.L., (c/f: 1003600061928), în legătură cu modificarea 

formei organizatorice juridice a titularului de licențe: din Întreprinderea Mixtă 

„SUN COMMUNICATIONS” S.R.L. în Societatea cu Răspundere Limitată „SUN 

COMMUNICATIONS”:   

          

1.1 Licența seria AC nr. 000202 din 19 mai 2014 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 028000 – 22 037999.  

1.2 Licența seria AC nr. 000115 din 17 ianuarie 2014 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „268 87000 – 268 87999”. 

1.3 Licența seria AA nr. 083953 din 13 septembrie 2011 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 821000 – 22 821999”. 

1.4 Licența seria AA nr. 083956 din 20 iunie 2011 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  



 

 

 

 

  

 blocurile de numere furnizate la puncte fixe „22 873000 – 22 873999 și 

231 86000 – 231 86999”. 

1.5 Licența seria AA nr. 083955 din 30 mai 2011 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 841000 – 22 841999”. 

1.6 Licența seria AA nr. 083962 din 25 mai 2010 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „268 86400 – 268 86499” 

1.7 Licența seria AA nr. 083960 din 02 noiembrie 2009 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare:  

 blocul numere furnizat la puncte fixe „22 861000 – 22 861999”. 

1.8 Licența seria AA nr. 083964 din 28 august 2009 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „231 83000 – 231 83999”. 

1.9 Licența seria AA nr. 083959 din 22 martie 2010 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 862000 – 22 862999”. 

1.10 Licența seria AA nr. 083963 din 16 iunie 2010 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 blocurile de numere furnizate la puncte fixe „268 86000 – 268 86399 și 

268 86500 – 268 86999”. 

1.11 Licența seria AA nr. 083961 din 09 decembrie 2010 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare:  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe  „22 863000 – 22 863999”. 

1.12 Licența seria AA nr. 083951 din 07 mai 2013 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  

 număr de rutare „1712” (destinat pentru identificarea rețelei sau a 

comutatorului din rețeaua publică de telefonie fixă) 

1.13 Licența seria AA nr. 083954 din 31 martie 2011 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 842000 – 22 842999” 

1.14 Licența seria AA nr. 083957 din 18 martie 2011 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 864000 – 22 864999”.  

1.15 Licența seria AA nr. 083952 din 24 august 2011 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 

 blocul de numere furnizat la puncte fixe  „22 825000 – 22 825999”. 

1.16 Licența seria AA nr. 083950 din 08 iulie 2011 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 826000 – 22 826999”. 

1.17 Licența seria AA nr. 083949 din 10 februarie 2012 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare: 

 blocurile de numere furnizate la puncte fixe „299 83000 – 299 83999, 

299 85000 – 299 85999, 299 86000 – 299 86999, 299 87000 – 299 

87999 și 299 88000 – 299 88999”. 

1.18 Licența seria AA nr. 083948 din 14 mai 2012 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 



 

 

 

 

  

 blocul de numere furnizat la puncte fixe  „22 910000 – 22 919999”. 

1.19 Licența seria AA nr. 083947 din 24 octombrie 2011 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare: 

 blocul de numere furnizat la puncte fixe „22 980000 – 22 989999”. 

1.20 Licența seria AA nr. 083958 din 06 iunie 2007 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 

 blocul de numere furnizat la puncte fixe  „22 860000 – 22 860999”. 

 

2. Formularele Licențelor menționate la pct. 1.1-1.20, se declară nevalabile, ca 

urmare a reperfectării. 

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării. 
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