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privind reperfectarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare 
 

În temeiul: 
art. 15 al Legii 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) ale Legii 
comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007; 
pct.15, lit.b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.905 din 28 iulie 2008; 

 
În baza: 
cererilor depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „STARNET SOLUȚII”, 
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. 1.1-1.22 eliberate Societății cu Răspundere 
Limitată „STARNET SOLUȚII”, (c/f: 1013600032967), în legătură cu modificarea 
adresei juridice (sediul) din: str. Calea Ieșilor, nr. 10, MD-2069, mun. Chișinău, în: 
str. Columna, nr. 170, MD-2004, mun. Chișinău:   

          
1.1 Licența seria AC nr. 000141 din 07 octombrie 2005 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „843000-843999 și  

844000-844999”.  
1.2 Licența seria AC nr. 000131 din 20 noiembrie 2009 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (231) „84000-84999 și 

85000-85999”. 
1.3 Licența seria AC nr. 000139 din 20 aprilie 2010 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „845000-845999 și 

846000-846999”. 



 
 
 
 

  

1.4 Licența seria AC nr. 000140 din 20 aprilie 2010 pentru utilizarea resurselor de 
numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (236) „84000-84999”. 

1.5 Licența seria AC nr. 000134 din 24 august 2011 pentru utilizarea resurselor de 
numerotare:  
 blocurile de numere pentru telefonie fixă locală (299) „84000-84999”, 

(262) „84000-84999” și (230) „84000-84999”. 
1.6 Licența seria AC nr. 000169 din 13 septembrie 2011 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare:  
 blocurile de numere pentru telefonie fixă locală (244) „84000-84999”, 

(291) „84000-84999”, (241) „84000-84999”, (298) „84000-84999”, 
(246) „84000-84999”, (259) „84000-84999”, (250) „84000-84999”, 
(269) „84000-84999” și (256) „84000-84999”.  

1.7 Licența seria AC nr. 000170 din 22 septembrie 2011 pentru utilizarea 
resurselor de numerotare:  
 blocurile de numere independente de locație „30 444000 – 30 444999” 

și „38 444000 – 38 444999”. 
1.8 Licența seria AC nr. 000138 din 18 octombrie 2011 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „999000-999999 și 

998000-998999”. 
1.9 Licența seria AC nr. 000135 din 14 noiembrie 2011 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „991000-991999 și 

992000-992999”. 
1.10 Licența seria AC nr. 000136 din 19 iulie 2012 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „993000-993999 și 

994000-994999”. 
1.11 Licența seria AC nr. 000137 din 13 septembrie 2012 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare:  
 blocul de numere  pentru telefonie fixă locală (22) „000000-009999”. 

1.12 Licența seria AC nr. 000130 din 18 februarie 2013 pentru utilizarea resurselor 
de numerotare:  
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (269) „81000-81999” și 

(231) „89000-89999”. 
1.13 Licența seria AC nr. 000127 din 07 mai 2013 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 
 număr de rutare „1784” (destinat pentru identificarea rețelei sau a 

comutatorului din rețeaua publică de telefonie fixă). 
1.14 Licența seria AC nr. 000276 din 22 decembrie 2014 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare: 
 blocurile de numere pentru telefonie fixă locală (231) „81000-81999”, 

(299) „81500-82499”, (244) „81000-81699”, (291) „81000-81499”, 
(241) „81000-81599”, (246) „81000-81999”, (259) „81000-81499”, 
(250) „81500-82099”, (256) „81000-81499”, (262) „81500-81999”, 
(230) „81500-82499”.  



 
 
 
 

  

1.15 Licența seria AC nr. 000132 din 28 august 2013 pentru utilizarea resurselor de 
numerotare: 
 blocurile de numere pentru telefonie fixă locală (299) „81000-81499”, 

(262) „81000-81499” și (230) „81000-81499”. 
1.16 Licența seria AC nr. 000133 din 16 septembrie 2013 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare: 
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „100000-100999”. 

1.17 Licența seria AC nr. 000128 din 30 octombrie 2013 pentru utilizarea resurselor 
de numerotare: 
 blocurile de numere pentru telefonie fixă locală (22) „995000-995999 și 

997000-997999”. 
1.18 Licența seria AC nr. 000129 din 30 octombrie 2013 pentru utilizarea resurselor 

de numerotare: 
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (236) „81000-81499”. 

1.19 Licența seria AC nr. 000126 din 29 noiembrie 2013 pentru utilizarea resurselor 
de numerotare: 
 blocurile de numere pentru telefonie fixă locală (22) „990100-990999 și 

101000-102999” și (298) „81000-81499”. 
1.20 Licența seria AC nr. 000214 din 04 iulie 2014 pentru utilizarea resurselor de 

numerotare: 
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „103000-105999”. 

1.21 Licența seria AC nr. 000266 din 19 noiembrie 2014 pentru utilizarea resurselor 
de numerotare: 
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „996000-996999”. 

1.22 Licența seria AC nr. 000269 din 16 decembrie 2014 pentru utilizarea 
resurselor de numerotare: 
 blocul de numere pentru telefonie fixă locală (22) „106000-108999”. 

 
2. Formularele Licențelor menționate la pct. 1.1-1.22, se declară nevalabile, ca 

urmare a reperfectării. 
 

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării. 
 
 
 
 
Preşedintele  
Consiliului de Administraţie Grigore VARANIŢA
  
Membrii 
Consiliului de Administraţie 

 
Corneliu JALOBA 
 
Iurie URSU

 


