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               privind modificarea unor licenţe de utilizare a 
 resurselor de numerotare 

 
În temeiul: 

•  art. 8 alin.(1), lit.e) pct.42) 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 conformitate cu: 

 
• Planul Naţional de Numerotare al Republicii Moldova aprobat prin Ordinul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010; 
• 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 Hotărîrea Consiliului de Administraţie a 
ANRCETI nr.57 din 21.12.2010; 

• Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică aprobată prin 
Hotărîrea Consiliului de Administraţie a ANRCETI  nr.58 din 21.12.2010; 

• Hotărîrea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr.59 din 21.12.2010 cu privire 
la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică; 

 
     În baza: 

• cererii depuse de către S. A. „Moldtelecom” Consiliul de Administraţie 
 

DECIDE: 
 

1. Se modifică Tabelul nr.1 al Anexei la Licenţa de utilizare a resurselor de 
numerotare seria  AA nr. 065495, eliberată S.A. ”Moldtelecom” la data de           
01 iunie 2010,  prin: 
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1)  excluderea următoarelor alineate: 
 
•  „ rl. Călăraşi, blocul de numere 30000 - 30099, cantitatea de 100 numere”; 
•  „ rl. Cantemir, blocul de numere 21000 - 21199, cantitatea de 200 numere”; 
•  „ rl. Cantemir, blocul de numere 55800 - 55999, cantitatea de 200 numere”; 
•  „ rl. Criuleni, blocul de numere 54900 - 54999, cantitatea de 100 numere”; 
•  „ rl. Edineţ, blocul de numere 30000 - 30299, cantitatea de 300 numere”; 
•  „ rl. Făleşti, blocul de numere 43300 - 43499, cantitatea de 200 numere”; 
• „ rl. Făleşti, blocul de numere 76000 - 76499, cantitatea de 500 numere”; 
• „ rl. Ialoveni, blocul de numere 20500 - 20999, cantitatea de 500 numere”; 
• „ rl. Ialoveni, blocul de numere 66000 - 66199, cantitatea de 200 numere”; 
• „ rl. Nisporeni, blocul de numere 58200 - 58599, cantitatea de 400 numere”; 
• „ rl. Nisporeni, blocul de numere 67000 - 67599, cantitatea de 600 numere”; 
• „ rl. Rezina, blocul de numere 55000 - 55099, cantitatea de 100 numere”; 
• „ rl. Taraclia, blocul de numere 32000 - 32799, cantitatea de 800 numere”; 
• „ rl. Teleneşti, blocul de numere 20500 - 20999, cantitatea de 500 numere”; 
• „ rl. Vulcăneşti, blocul de numere 22000 - 25999, cantitatea de 4000 numere”; 
• „ mun.Chişinău, blocul de numere 302000-302999, cantitatea de 1000 numere”; 
• „ mun.Chişinău, blocul de numere 304000-304999, cantitatea de 1000 numere”; 
• „ mun.Chişinău, blocul de numere 349000-349999, cantitatea de 1000 numere”; 
• „ mun.Chişinău, blocul de numere 610000-610999, cantitatea de 1000 numere”. 

 
2) substituirea  alineatului: „Total - 1.338.800” cu alineatul: „Total -1.326.100”.  

 
2. Se modifică Tabelul nr.1 al Anexei la Licenţa de utilizare a resurselor de 

numerotare seria AA nr.065702, eliberată S.A. ”Moldtelecom” la data de             
29 noiembrie 2010,  prin: 
 
1) excluderea următorului alineat: 

 
• „ rl. Sîngerei, blocul de numere 44000 - 44099, cantitatea de 100 numere”. 
 
2) substituirea  alineatului: „Total - 4 900” cu alineatul:  „Total - 4 800”.   

 
3. Se modifică Tabelul nr.1 al Anexei la Licenţa de utilizare a resurselor de 

numerotare seria AA nr. 062481, eliberată S.A. ”Moldtelecom” la data de             
07 iulie 2011,  prin: 
 
1) excluderea următorului alineat: 

 
• „ rl. Donduşeni, blocul de numere 62300 - 62399, cantitatea de 100 numere”. 

 
2) substituirea  alineatului: „Total – 10 500” cu alineatul: „Total – 10 400”.   
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4. Se modifică Tabelul nr.1 al Anexei la Licenţa de utilizare a resurselor de 
numerotare seria AA nr. 062487, eliberată S.A. ”Moldtelecom” la data de             
12 iulie 2011,  prin: 
 
 
1) excluderea următoarelor alineate: 

 
• „ rl. Cimişlia, blocul de numere 27000 - 27099, cantitatea de 100 numere”; 
• „ rl. Criuleni, blocul de numere 24100 - 24199, cantitatea de 100 numere”. 

 
2) substituirea  alineatului: „Total – 8000” cu alineatul: „Total – 7800”.   

 
 

5. Prezenta decizie intră in vigoare la data adoptării. 
 
 
 
 
 
 
            Preşedintele                                                                           
            Consiliului  de Administraţie    Grigore VARANIŢA 
  
            Membrul        
            Consiliului de Administraţie                                         Iurie URSU 
                     
                                                           
 


