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privind eliberarea duplicatelor a unor licenţe de utilizare a resurselor de numerotare 

 

În temeiul: 

art. 9 alin. (1) lit. h), art. 10 alin. (1) lit.c) şi art. 27 alin. (1) și art. 29 alin. (1) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241/2007;  

pct. 15 subpct. 2) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 643/2019;  

În conformitate cu: 

art. 8 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător 

nr. 160/2011. 

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 Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54 din  

28 decembrie 2017; 

În baza: 

Cererii nr. 310 din 10 februarie 2020 privind eliberarea duplicatelor licențelor cu seriile  

AC nr. 000834 din 18.07.2016, AC nr. 000372 din 25.06.2015, AA nr. 083870 din 14.03.2013, 

AA nr. 082421 din 13.04.2012 și AC nr. 000165 din 07.03.2014, pentru utilizarea resurselor  

de numerotare, depuse de către AGENȚIA DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A., 

Consiliul de Administraţie  

  

DECIDE: 
 

1. Se eliberează AGENȚIEI DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A. (1003600017763) 

duplicatul licenței seria AC nr. 000165 din 07.03.2014, pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 

accesibile publicului (blocul de numere „22888000-22888999”) la puncte fixe. 
 

2. Se eliberează AGENȚIEI DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A. (1003600017763) 

duplicatul licenței seria AA nr. 082421 din 13.04.2012, pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 

accesibile publicului (blocurile de numere „32888000-32888999” și „32777000-

32777999”) la puncte fixe. 
 

3. Se eliberează AGENȚIEI DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A. (1003600017763) 

duplicatul licenței seria AC nr. 000372 din 25.06.2015, pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 



 

 

  

accesibile publicului (blocurile de numere „22887000-22887999” și „22889000-

22889999”) la puncte fixe. 
 

4. Se eliberează AGENȚIEI DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A. (1003600017763) 

duplicatul licenței seria AC nr. 000834 din 18.07.2016, pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 

accesibile publicului (blocurile de numere „22881000-22881999” și „22898000-

22898999”, „22899000-22899999”) la puncte fixe.  
 

5. Se eliberează AGENȚIEI DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A. (1003600017763) 

duplicatul licenței seria AA nr. 083870 din 14.03.2013, pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 

accesibile publicului (număr de rutare „1788”) pentru identificarea rețelei sau a 

comutatorului din rețea publică de telefonie fixă. 
 

6. Se declară nevalabile Licențele cu seria AC nr. 000165 din 07.03.2014, AA nr. 082421 din 

13.04.2012, AC nr. 000372 din 25.06.2015, AC nr. 000834 din 18.07.2016, AA nr. 083870 din 

14.03.2013, eliberate AGENȚIEI DE INFORMAȚIE ȘI AVIZ „RISCOM” S.A. 

7. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării.  
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