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
HOTĂRÂRE
din 23.08.2011

Nr. 21

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21.12.2010
În temeiul prevederilor art.9 alin.(1) lit. h) şi art.63 alin.(2) din Legea comunicaţiilor
electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155);
În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare
Agenţia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917);
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei cu
privire la implementarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de
numere „1” fără utilizarea prefixului „0” nr.14 din 23.06.2011(Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2011, nr.107-109, art. 718), Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei cu privire la stabilirea
tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică nr. 59 din 21.12.2010 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art. 1019) se modifică şi completează
după cum urmează:
1) Col. 4 din capul tabelului va avea următorul cuprins „Tarifele pentru resursele de
numerotare (lei /număr/an) (fără TVA)”
2) după poziţia 1.1 se introduce o nouă poziţie cu următorul cuprins:
„1.11 Număr naţional scurt

14xxx

10000,0**”

3) după poziţia 1.2 se introduce o nouă poziţie cu următorul cuprins:
„1.21 Număr de rutare
bd. Ştefan cel Mare,134,
MD-2012, Chişinau

Telefon:
+373-22-25-13-17

17xx
Fax:
+373-22-22-28-85

gratis”
E-mail: office@anrceti.md
www.anrceti.md

4) poziţia 1.3, va avea următorul cuprins:
„1.3

Număr pentru reţele şi servicii de
comunicaţii electronice furnizate la
puncte fixe din şirurile de numere „2” şi
„3”

2xxxxxxx
3xxxxxxx

0.20”

5) Nota din anexă se completează cu un nou text cu următorul cuprins:
** - pentru numerele naţionale scurte de forma „14xxx” utilizate pentru servicii
medicale şi ”gaz” se aplică coeficientul 0,5.
2. Plata pentru numerele naţionale scurte de forma „14xxx” va fi percepută începând cu
data de 01.02.2012.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
Membrii Consiliului
de Administraţie
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