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           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 reperfectarea Licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare 

 

În temeiul: 

art. 10 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (9) în corelare cu art. 82, art. 29 alin. (1) și  

art. 35 alin. (2), (4) lit. c) și alin. (5) din Legea comunicaţiilor electronice  

nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007;  

art. 7 în corelare cu art. 12
8
 din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;  

pct. 15 lit. b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008;  

În conformitate cu: 

Planul Naţional de Numerotare al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 15 din 4 martie 2010, 

cu modificările ulterioare; 

Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de 

utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017; 

Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21 decembrie 

2010, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza: 
cererilor depuse de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, 

Consiliul de Administraţie  

 

DECIDE: 

 

1. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licența seria AA  

nr. 065746, eliberată Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (c/f: 1002600001257) 

la data de 21 februarie 2011, pentru utilizarea resurselor de numerotare în 

scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, 



 

 

 

 

 

  

prin excluderea blocului de numere „29783200 - 29783499” furnizat la puncte  

fixe.  

2. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licența seria AC  

nr. 000446, eliberată Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (c/f: 1002600001257) 

la data de 17 decembrie 2015, pentru utilizarea resurselor de numerotare în 

scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, 

prin excluderea blocurilor de numere „23182500 - 23182999” și „27182400 - 

27182699” furnizate la puncte fixe.  

3. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licența seria AC  

nr. 000445, eliberată Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (c/f: 1002600001257) 

la data de 17 decembrie 2015, pentru utilizarea resurselor de numerotare în 

scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, 

prin excluderea blocului de numere „23682500 - 23682599” furnizat la puncte 

fixe.  

4. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licența seria AC  

nr. 000394, eliberată Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (c/f: 1002600001257) 

la data de 6 august 2015, pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, prin 

excluderea blocurilor de numere „22833000 - 22833299” și „22833400 - 

22833499” furnizate la puncte fixe.  

5. Se declară nevalabile, ca urmare a reperfectării, Licențele cu seria AA  

nr. 065746 din 21 februarie 2011, AC nr. 000446 din 17 decembrie 2015,  

AC nr. 000445 din 17 decembrie 2015, AC nr. 000394 din 6 august 2015, 

eliberate Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. 

 

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării.  

 

 

 

Membrii  

Consiliului de Administraţie  Marian POCAZNOI 
  

  

  
 

Andrei MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

  


