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
DECIZIE
mun.Chişinău
din 12 aprilie 2019

nr. 43

privind prelungirea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare
În temeiul:
art. 9 alin. (1) lit. h), art. 10 alin. (1) lit.c) şi art. 27 alin. (1), (2), (3), (9), (12) şi (13) din
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007;
art. 7 în corelare cu art. 127 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător;
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 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:
Cererii nr.01-02-10/3832 din 1 aprilie 2019 privind prelungirea licenței cu seria A MMI
nr. 001591 din 30 aprilie 2009 pentru utilizarea resurselor de numerotare, depuse de
către S.A. „Moldtelecom”, Consiliul de Administraţie
DECIDE:
1. Se prelungește licența de utilizare a resurselor de numerotare seria A MMI
nr. 001591 din 30 aprilie 2009, eliberată S.A. „Moldtelecom” (c/f: 1002600048836)
pentru blocurile de numere nongeografice „900 99900 - 900 99929” și „900 99970 bd. Ştefan cel Mare, 134,
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900 99979” destinate pentru servicii cu tarif special “Premium rate”, în scopul
furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații
electronice accesibile publicului, care vor fi utilizate pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, pentru un termen de 10 ani, prin eliberarea unui formular nou de licență.
2. Prezenta decizie va intra in vigoare din data de 30 aprilie 2019.
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