
 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale  

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr.27/2010 privind aprobarea Procedurii de administrare  

a resurselor tehnice 

  

nr. 3  din  22.01.2020 

  
Monitorul Oficial nr.147/537 din 13.06.2020 

  

* * * 

În temeiul art.82 alin.(17) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), cu modificările ulterioare, 

Consiliul de Administraţie  

HOTĂRĂŞTE: 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.27/2010 privind aprobarea Procedurii de 

administrare a resurselor tehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.182-189, 

art.648), cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

1. În denumirea şi în textul Hotărârii şi al Anexei, textul „Procedura de administrare a 

resurselor tehnice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Procedura de eliberare, 

modificare, retragere şi cesionare a dreptului de utilizare a resurselor tehnice”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

2. Clauza de adoptare va avea următorul cuprins:  

„În temeiul art.82 alin.(17) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), Consiliul de Administraţie”; 

3. La punctul 2, cuvântul „Agenţiei” se substituie cu textul „Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare – Agenţie)”; 

4. În Anexă: 

1) La punctul 4, subpunctul 11) se abrogă. 

2) La punctul 50: 

a) subpunctul 6) textul „de utilizare a resurselor de numerotare pentru care au fost acordate 

RN” se substituie cu textul „de utilizare a resurselor de numerotare pentru rutarea cărora este utilizat 

RN-ul respectiv”; 

b) subpunctul 7), după cuvântul „electronice”, se completează cu textul „şi în termen de 30 

zile nu transmite Agenţiei o notificare pentru a beneficia de regimul de autorizare generală”. 

  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Octavian RĂU 

  
 

Membrii Consiliului de Administraţie Andrei MUNTEAN 

 Marian POCAZNOI 

  
 

Nr.3. Chişinău, 22 ianuarie 2020. 
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