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         privind reperfectarea Deciziei  de atribuire  

                                           a blocurilor de numere nr. 226 din 22.12.2005 

 

    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: 

   cererii depuse de către Î.M. „SICRES” S.R.L., Consiliul de Administraţie 

 

DECIDE: 

 

1.  Se reperfectează, cu eliberarea unui formular nou, Decizia de atribuire a blocurilor de 

numere nr.226 din 22.12.2005 de utilizare a resurselor de numerotare pentru reţeaua de  

telefonie fixă (blocurile de numere „883000 – 883999”, „878000 - 878999”, „877000 

– 877999” şi „879000 - 879999”) eliberată Î.M. „SICRES” S.R.L., prin excluderea 

următoarelor blocuri de numere:  

 

1.1. „877200 - 877299”; 

1.2. „877300 - 877399”; 

1.3. „877400 - 877499”; 

1.4. „878300 - 878399”; 

1.5. „878400 - 878499”; 

1.6. „878600 - 878699”; 

1.7. „879200 - 879299”; 

1.8. „879300 - 879399”; 

1.9. „879600 - 879699”; 

1.10. „879700 - 879799”; 

1.11. „879800 - 879899”; 

1.12. „879900 - 879999”. 

 

2. Se declară nevalabilă, ca urmare a reperfectării, formularul Deciziei de atribuire a 

blocurilor de numere nr.226 din 22.12.2005 de utilizare a resurselor de numerotare, 

eliberate Î.M, „SICRES” S.R.L. 

 

3. Se eliberează Î.M, „SICRES” S.R.L., ca urmare a reperfectării, Licenţa de utilizare a 

resurselor de numerotare în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice 
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blocuri de numere pentru telefonie fixă locală, care vor fi utilizate  în mun. Chişinău, 

după cum urmează:  

 

3.1.  (022) „877000 - 877199” 

3.2.  (022) „877500 - 877999” 

3.3.  (022) „878000 - 878299” 

3.4.  (022) „878500 - 878599” 

3.5.  (022) „878700 - 878999” 

3.6.  (022) „879000 - 879199” 

3.7.  (022) „879400 - 879599” 

3.8.  (022) „883000 - 883999” 

 

4. Licenţa menţionată la pct.3 se eliberează din data intrării în vigoare a prezentei decizii,  

pentru un termen de valabilitate pînă la data de 22.12.2015. 

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 
 

               Preşedintele                                                                           

               Consiliului  de Administraţie      Grigore VARANIŢA 

 

 

              Membrii                      

              Consiliului de Administraţie                                           Corneliu JALOBA 

   

 

                               Iurie URSU                                                                              

           


