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
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din 26.07.2012

Nr. 35

cu privire la completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a
resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii
electronice
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a), u), art.10 alin. (1) lit. a), f) art. 29 alin.
(1) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),
Potrivit art. 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783),
Conform pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.143-144, art. 917), Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1.
Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în
scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobată prin
anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25.02.2010
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 138) se completează după
cum urmează:
1) punctul 3 se completează cu un nou punct, 31, cu următorul cuprins:
”31. Pot face obiectul unei cereri de cesionare a licenţei de utilizare a
resurselor de numerotare blocurile complete de numere sau tranşe de numere din aceste
blocuri după cum urmează:
1) codurile și numerele naționale scurte din șirul de numere “1” – câte un număr,
cu excepția numerelor de forma 11x și numerelor pentru rutare 17xx (unde x = 0..9).
2) pentru numerele geografice şi numerele independente de locaţie atribuite
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe:
a)
în cazul blocurilor de 1 000 de numere - blocul complet de 1 000 de
numere, sau una, sau mai multe tranşe a cîte 100 de numere din acelaşi bloc;
b)
în cazul blocurilor de 10 000 de numere - blocul complet de 10 000 de
numere, sau una, sau mai multe tranşe a cîte 1 000 de numere din acelaşi bloc;
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3)
pentru numerele non-geografice atribuite reţelelor şi serviciilor publice de
comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile și mobile virtuale:
a)
în cazul blocurilor de 100 000 de numere – blocul complet de 100 000 de
numere, sau una, sau mai multe tranşe a cîte 10 000 de numere din acelaşi bloc;
4)
pentru numerele din şirurile “8” şi “9”:
a)
în cazul blocurilor de 100 de numere şi respectiv 1 000 – blocurile
complete de 100 de numere sau respectiv de 1 000 de numere, sau una, sau mai multe
tranşe a cîte10 sau, respectiv a cîte 100 de numere din acelaşi bloc, cu excepția blocurilor
de numere “814xxxxx” și “821xxxxx” care se cesionează câte un număr.”.
2) la punctul 9 subpunctul 3), după cuvântul ”concurenţei” se introduce sintagma:
„în cazul cesionării licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio;”.
2.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
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Consiliului de Administraţie
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