
                                             
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 30 octombrie 2013                                                                Nr. 191 
 
 

privind reperfectarea  Licenţelor de utilizare a  
resurselor  de numerotare 

 
       În temeiul: 
 

• 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; 

•     art. 15 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător  nr.451-XV din 30.07.2001; 

• pct. 15 lit. b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova  nr. 905 din 28.07.2008;  
 

 În baza: 
 
• cererilor depuse de către  S.A. „Moldtelecom”,  Consiliul de Administraţie 

 
DECIDE: 

 
1.  Se reperfectează, cu eliberarea unui formular nou, Licenţa seria AA nr. 083924 

de utilizare a resurselor de numerotare eliberată  companiei S.A. „Moldtelecom”  
la  21 septembrie 2011,  pentru numerele scurte „14000”, „14001” , ”14005”, 
„14007”, „14008”, „14014”, „14022”, „14024”, „14044”, „14088”, „14099”, 
„14112”, „14333”, „14474”, „14500”, „14880” şi „14888” destinate     
serviciilor de interes general, prin excluderea numerelor  scurte „14008” şi 
„14333”. 

2.  Se reperfectează, cu eliberarea unui formular nou, Licenţa seria AA nr. 082445 
de utilizare a resurselor de numerotare eliberată  companiei S.A. „Moldtelecom”  
la  21 decembrie 2011,  pentru numerele scurte „14800”, „14911” , ”14214”      
şi 14250”, destinate serviciilor de interes general,  prin excluderea numărului 
scurt „14911”. 
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3. Se declară nevalabile, ca urmare a reperfectării, Licenţele cu  seria AA  nr. 
083924 din 21 septembrie 2011, seria AA 082445 din 21 decembrie 2011, 
eliberate S.A. „Moldtelecom”.  

 
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 
 
 
 

 Preşedintele                                                                           
 Consiliului  de Administraţie                                                 Grigore VARANIŢA 
 
 
 Membrul                                 
 Consiliului de Administraţie                               Iurie URSU 
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