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privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei  

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr. 81 din 17 aprilie 2009 cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă  

privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele  

de comunicaţii electronice 

 

În temeiul art.9 alin.(1) lit. a ) , h), u) şi art.10 alin.(1) lit. a), f) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare 

ANRCETI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial 

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

 

Luând în considerație prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI cu privire la aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de 

numerotare telefonică nr.58 din 21.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr.257-258, art.1018) cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Întru implementarea Ordinului ministrului tehnologiei informației și comunicațiilor nr. 

57 din 02 iulie 2014, cu privire la modificarea și completarea  Planului Național de 

Numerotare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art.991), 

Consiliul de Administraţie 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa al Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.81 din 17 

aprilie 2009 „Condiții speciale de licență privind utilizarea numerelor pentru serviciile 

cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice” se modifică după 

cum urmează: 

 

1) Punctul 3 se modifică și se expune în următoarea redacție: „În cuprinsul prezentelor 

condiții speciale de licență sunt, de asemenea, aplicabile noțiuni nedefinite,  
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care au înțelesul acordat prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007 și Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 58 din 21 decembrie 

2010”. 

 

2) La punctul 6, lit. c) sintagma „prin utilizarea prefixului 0” se substituie cu sintagma 

„conform formatului prevăzut în PNN”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se publică pe pagina de 

Internet a ANRCETI. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului     Grigore VARANIŢA 

de Administraţie       

 

 

Membrul Consiliului    Corneliu JALOBA   

de Administraţie                                                  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


