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privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 38/2008 
cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi 
serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului 

 
În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art. 82 alin. (7) din Legea comunicaţiilor electronice 

nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, 
art. 679), Consiliul de Administraţie  

HOTĂRĂŞTE: 
1. Anexa Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 38/2008 cu privire la 
aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în 
scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-
191, art. 943), cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

la punctul 4 textul „Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor 
nr.15 din 4 martie 2010” se substituie cu textul „Ordinul Ministrului infrastructurii și 
dezvoltării regionale al Republicii Moldova nr. 5 din 12 ianuarie 2023 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2023, nr. 25-27, art. 91)”; 

punctul 6 se completează la final cu textul „cu excepția cazurilor prevăzute de 
prezentele condiții generale”; 

la subpunctul 5) din punctul 9 textul „comunicaţii M2M, DID – în calitate de numere 
virtuale etc.” se substituie cu textul „DID (Direct Inward Dialing) – în calitate de numere 
virtuale etc., cu excepţia cazului utilizării în afara Republicii Moldova pe bază de roaming 
permanent, exclusiv în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice între 
dispozitive de tip mașină-mașină (M2M - machine-to-machine) și Internetul lucrurilor (IoT 
- Internet of Things)”; 

la subpunctul 4) din punctul 10 după textul „din 09.04.2013” se completează cu textul 
„cu modificările ulterioare”; 

la subpunctul 3) din punctul 13 după cuvântul „deciziilor” se completează cu textul 
„/hotărârilor”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 
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