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privind eliberarea licenţei 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 al ANRCETI nr.57 din 

21.12.2010; 

Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică aprobată prin 

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI  nr.58 din 21.12.2010; 

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.59 din 21.12.2010 cu privire la 

stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică; 

 

În baza: 

cererii depuse de către  Întreprinderea cu Capital Străin „SWITCHOVER” S.R.L., 

Consiliul de Administraţie 

  

 DECIDE: 

 

1. Se eliberează Întreprinderii cu Capital Străin „SWITCHOVER” S.R.L. (c/f: 

1010600037444) pentru un termen de 10 ani, licenţa de utilizare a resurselor de 

numerotare în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice (blocurile de 

numere independente de locaţie „30 002000 – 30 003999” și „38 000000 –             

38 000999) care vor fi  utilizate  pe întreg  teritoriul Republicii Moldova. 

 



 

 

 

 

 

  

2. Plăţile pentru utilizarea resurselor de numerotare indicate la pct.1 vor fi achitate în 

termen de pînă la 30 zile calendaristice de la data eliberării contului de către 

ANRCETI. 

 

3. Resursele de numerotare atribuite urmează a fi activate în termen de cel mult 1 an 

de la data atribuirii acestora.  

 

4. La activarea a cel puţin un număr din  blocurile de la pc. 1, furnizorul va informa 

Agenţia printr-o scrisoare despre acest fapt.  

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării. 
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