
 
H O T Ă R Î R E 

pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.16 

din 19 mai 2010 privind accesul la numerele cu tarif special 

(Premium rate) furnizat în reţelele publice de 

comunicaţii electronice 

  

nr. 54  din  04.12.2014 
  

Monitorul Oficial nr.29-32/197 din 06.02.2015 

  

* * * 

  ÎNREGISTRATĂ 
la Ministerul Justiţiei al RM  

nr.1019 din 2 februarie 2015 

Ministru __________ Oleg EFRIM  

   

În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), g), j) şi u) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 

noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit.b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, 

art.917); 

Întru implementarea Ordinului ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr.57 din 2 

iulie 2014 cu privire la modificarea şi completarea Planului Naţional de Numerotare (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art.991), Consiliul de Administraţie 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.16 din 19 mai 2010 privind accesul la 

numerele cu tarif special (Premium rate) furnizat în reţelele publice de comunicaţii electronice, 

înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.767 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, art.413), se modifică după cum urmează: 

1) La punctul 1 se exclude sintagma “deciziilor de atribuire sau”. 

2) La punctul 6 sintagma “prin utilizarea prefixului “0” se substituie cu sintagma “conform 

formatului prevăzut în Planul Naţional de Numerotare, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 4 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr.78-80, art.298), cu modificările şi completările ulterioare”. 

3) La punctul 14 sintagma “pe secunde sau apel” se substituie cu sintagma “pe secundă, pe mesaj 

sau apel”. 

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

PREŞEDINTELE CONSILIULUI   

DE ADMINISTRAŢIE Grigore VARANIŢA 

  

Membrul Consiliului  

de Administraţie Corneliu Jaloba 

 


