
                                                                                                                  
                                            

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 

 

D E C I Z I E 

mun.Chişinău 

  

 din 26 august 2021                                           nr.  61 

 

 

           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  

privind retragerea unor licenţe de utilizare 

a resurselor de numerotare 

 

În temeiul: 

art. 10 alin. (1) lit. c) şi art. 35 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. c) și alin. (6) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241/2007; 

art. LXIII pct. 5 din Legea nr. 185/2017 în corelare cu art. I din Legea nr. 

100/2018; 

art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii 

de întreprinzător nr. 160/2011; 

Având în vedere: 

Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi licenţiere în domeniul 

comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 54/2017; 

În baza: 

        Cererii S.R.L. „ANFROLINE”;   

        În conformitate cu: 

pct. 15 pct. 2 din Regulamentul ANRCETI, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 643/2019, Consiliul de Administraţie  

 
 DECIDE: 

 
1. Se retrage Licența seria AMMI nr. 001742 eliberată „ANFROLINE” S.R.L. 

(c/f: 1020600006342) la data de 19 ianuarie 2021 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații 

electronice accesibile publicului (blocul de numere „22707800-22707899” 

furnizat la puncte fixe) utilizat în mun. Chișinău.  

 

2. Se retrage Licența seria AMMI nr. 001760 eliberată „ANFROLINE” S.R.L. 

(c/f: 1020600006342) la data de 17 februarie 2021 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații 

electronice accesibile publicului (numărul de rutare „1707” destinat pentru 



 

  

identificarea rețelei sau a comutatorului din rețeaua publică de comunicații 

electronice) utilizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării. 

 

 
Președintele  

Consiliului de Administrație                                                       Octavian RĂU 

 

Membrii                                                                              Marian POCAZNOI   

Consiliului de Administrație                                            

                                                                                               Andrei MUNTEAN                                                                                               


