
                                                                                                                  
                                            

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 20 martie 2014                                     Nr. 48 

 
privind cesionarea către S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L. a licenţelor  de utilizare a 

resurselor de numerotare şi a deciziei de atribuire a blocurilor de numere deţinute        

de către S.C. „StarNet” S.R.L. 

 

   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  

 
În temeiul: 

 art. 29 alin.(1) şi (3) ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art.155; 

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

Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 

2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917);  

 

În conformitate cu:  

 Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării 

reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobată prin Hotărîrea 

Consiliului de Administraţie  nr.08 din 25.02.2010; 

 Ţinînd cont de scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. APD 05/74 - 291 din 12.03.2014; 

 

În baza: 

 cererii depuse de către  S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L. nr.12 din 17.02.2014;  

 contractului de cesiune nr.31 din 01.01.2014 încheiat de către S.C. „StarNet” S.R.L. şi S.C. 

„StarNet Soluţii” S.R.L., Consiliul de Administraţie;  

 

                                                                      DECIDE: 

 
1. Se acceptă cesionarea integrală către  S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L. a următoarelor licenţe      

de utilizare a resurselor de numerotare şi a deciziei de atribuire deţinute de  S.C. „StarNet” 

S.R.L: 

 

1.1 Licenţa cu seria AA 083996 din 29.11.2013 (blocurile de numere (022) „990100-      

990999, 101000 - 102999”  şi  (0298) ”81000 - 81499” pentru telefonia fixă locală).  

1.2  Licenţa cu seria AA 083854 din 28.08.2013 (blocurile de numere (0299) „81000 -

81499”,   (0262) ”81000 - 81499”, (0230) ”81000 - 81499”) pentru telefonia fixă locală). 

1.3 Licenţa cu seria AA 082444 din 19.07.2012 (blocurile de numere (022) „993000 - 

993999  şi  994000 - 994999” pentru telefonia fixă locală). 

1.4 Licenţa cu seria AA 083970 din 30.10.2013 (blocul de numere (0236) „81000 - 81499” 

pentru telefonia fixă locală). 

1.5 Licenţa cu seria AA 083969  din 30.10.2013  (blocurile de numere (022) „995000-

995999,  997000 - 997999” pentru telefonia fixă locală). 
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1.6 Licenţa cu seria AA 083945  din 16.09.2013  (blocul de numere (022) „100000 -

100999 pentru telefonia fixă locală).  
1.7 Licenţa cu seria AA 083884 din 25.04.2013 (blocurile de numere (0231) „84000 - 84999,  

85000 - 85999” pentru telefonia fixă locală).   

1.8 Licenţa cu seria AA 083658 din 18.02.2013 (blocurile de numere  (0231) „89000 – 

89999” şi (0269) „81000 - 81999” pentru telefonia fixă locală).   

1.9 Licenţa cu seria AA 083649  din 24.08.2011 (blocurile de numere  (0299) „84000 -  

84999” şi  (0262) „84000 - 84999”, (0230) „84000 - 84999” pentru telefonia fixă locală).  

1.10 Licenţa cu seria AA 082469  din 13.09.2012  (blocul de numere (022) „000 000 - 009 

999 pentru telefonia fixă locală). 

1.11 Licenţa cu seria AA 081570  din 14.11.2011 (blocurile de numere (022) „991000-

991999  şi  992000 – 992999”  pentru telefonia fixă locală). 

1.12 Licenţa cu seria AA 065794  din 18.10.2011 (blocurile de numere (022) „999 000  - 999 

999  şi  998 000 – 998 999”  pentru telefonia fixă locală). 

1.13 Licenţa cu seria AA 065478  din 20.04.2010 (blocurile de numere (022) „845 000 - 845 

999  şi  846 000 –846 999”  pentru telefonia fixă locală). 

1.14 Licenţa cu seria AA 065479  din 20.04.2010 (blocul de numere (0236) „84 000 - 84 

999”  pentru telefonia fixă locală). 

1.15 Licenţa cu seria  AA 065776  din 13.09.2011 (blocurile de numere (0244) „84 000 -    

84 999”, (0291) ”84000 - 84999”, (0241) ”84000 - 84999”, (0298) ”84000 - 84999”, 

(0246) ”84000 - 84999”, (0259) ”84000 - 84999”, (0250) ”84000 - 84999”, (0269) 

”84000 - 84999” şi  (0256) ”84000 - 84999” pentru telefonia fixă locală). 

1.16 Licenţa cu seria AA 065792  din 22.09.2011 (blocurile de numere independente  de 

locaţie (030) „444000 –  444999”  şi (038) „444000 – 444999”). 

1.17 Licenţa cu seria AA 083885 din 07.05.2013 (număr de rutare „1784”). 

1.18 Decizia de atribuire nr. 203 din 07.10.2005 (blocurile de numere (022) „843 000 -      

843 999  şi  844 000 – 844 999”  pentru telefonia fixă locală). 

 
2. Se eliberează  S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L., ca urmare a cesionării, licenţe de utilizare a  

resurselor de numerotare, indicate în licenţele menţionate la pct.1, în scopul furnizării 

serviciilor publice de comunicaţii electronice, pentru termenele de valabilitate indicate în 

licenţele cesionate.  

 

3. Se declară nevalabile, ca urmare a cesionării, licenţele menţionate la pct.1.   
 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării.   

 

 
         Preşedintele                                                                           

         Consiliului  de Administraţie   Grigore VARANIȚA 

  

 

          Membrii      Corneliu JALOBA 

          Consiliului de Administraţie                                              

                  

        Iurie URSU     

 

 

 


