
 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al  

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice  

şi Tehnologia Informaţiei 

  

nr. 11  din  16.06.2020 

  
Monitorul Oficial nr.149-151/542 din 19.06.2020 

  

* * * 

În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c) 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: 

1. Hotărârea 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 şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr.185-191, art.943) se modifică după cum urmează: 

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c), art.27 şi art.82 alin.(2) 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”. 

2) În titlul şi în cuprinsul hotărârii, precum şi al anexei, textul: „reţelelor şi serviciilor publice 

de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul: „reţelelor publice de 

comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”, la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

3) În cuprinsul anexei: 

a) pe întreg cuprinsul: 

textul: „servicii publice de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se substituie 

cu textul: „servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

textul: „reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu textul: „reţelelor publice de comunicaţii electronice şi/sau serviciilor de 

comunicaţii electronice accesibile publicului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 10: 

în subpunctul 5), sintagma: „2 luni” se substituie cu sintagma: „60 de zile”; 

se completează în final cu subpunctele 9), 10) şi 11) cu următorul cuprins: 

„9) să asigure abonaţilor proprii accesul la serviciile de informaţii şi la serviciile de relaţii cu 

clienţii; 

10) să asigure apelarea în mod gratuit a serviciilor de urgenţă la numărul unic pentru apeluri 

de urgenţă 112; 

11) să respecte condiţiile speciale-tip de licenţă emise pentru categorii specifice de resurse de 

numerotare”; 
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c) la punctul 12: 

în subpunctul 1), textul: „în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare” se 

substituie cu textul: „şi de ANRCETI”; 

subpunctul 7) se modifică în punctul 121 cu următorul cuprins: 

„121. Titularul licenţei, sau după caz, furnizorul căruia i-au fost transferat prin procedura de 

portare, dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotare are obligaţia să informeze 

abonaţii/utilizatorii finali (prin includerea în contract şi/sau în condiţiile de furnizare şi utilizare a 

serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului) despre următoarele obligaţii cu privire la 

utilizarea numerelor care le-au fost transmise: 

1) să utilizeze numerele doar în formatul în care le-au fost transmise; 

2) să utilizeze numerele numai pentru serviciile pentru care le-au fost transmise; 

3) să nu retransmită numerele”; 

d) punctul 16 va avea următorul cuprins: 

„16. Licenţa poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile 

de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235/2006 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006, nr.126–130, art.627), cu modificările ulterioare, în continuare denumită Legea 

nr.235/2006. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de suspendare a licenţei servesc prevederile 

art.35 alin.(1) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679) cu modificările ulterioare, în continuare denumită 

Legea nr.241/2007, în corelare cu art.10 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii 

de întreprinzător nr.160/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), 

în continuare denumită Legea nr.160/2011”; 

e) la punctul 17, textul: „art.31 alin.(2) din Legea nr.241/2007 în corelare cu art.21 din Legea 

nr.451/2001” se substituie cu textul: „art.35 alin.(2) din Legea nr.241/2007 în corelare cu art.11 din 

Legea nr.160/2011”; 

f) la punctul 18, textul art.31 alin.(4) din Legea nr.241/2007 şi art.15 alin.(7) din Legea 

nr.451/2001” se substituie cu textul: „art.35 alin.(4) din Legea nr.241/2007 în corelare cu art.127 

alin.(2) şi 128 alin.(3) din Legea nr.160/2011”; 

g) după punctul 18 se introduc punctele 181 şi 182 cu următorul cuprins: 

„181. Titularul licenţei are obligaţia, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării 

deciziei de retragere sau de la data pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de 

numerotare, să depună la ANRCETI formularul, în original, al licenţei retrase sau declarată 

nevalabilă. 

182. În cazul retragerii sau pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de 

numerotare, plăţile pentru reglementare şi monitorizare, taxele pentru utilizarea resurselor limitate 

sau taxele pentru eliberarea licenţelor, orice alte plăţi prevăzute de legislaţia în vigoare nu se 

restituie”. 

2. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.52/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor 

generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr.185-191, art.944) se modifică după cum urmează: 

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1), art.10 alin.(1) lit.a) şi c) şi art.26 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”. 

2) În titlul şi în textul hotărârii, precum şi al anexei, textul: „reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul: „reţelelor publice de 
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comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului” la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

3) În cuprinsul anexei: 

a) pe întreg cuprinsul:  

textul: „reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu textul: „reţelelor publice de comunicaţii electronice şi/sau serviciilor de 

comunicaţii electronice accesibile publicului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

textul: „serviciilor publice de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu textul: „serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

sintagma „CNFR” se substituie cu sintagma „IP „SNMFR””; 

b) la punctul 6, alin.1), textul: „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR)” se 

substituie cu textul: „Instituţia Publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”, 

în continuare denumită IP „SNMFR””; 

c) punctul 9 se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins: 

„10) să respecte condiţiile speciale-tip de licenţă emise de ANRCETI pentru benzi specifice de 

frecvenţe radio”; 

d) la punctul 10: 

la alin.2), sintagma „TNABF” se substituie cu textul: „Tabelului naţional de atribuire a 

benzilor de frecvenţe (TNABF)”; 

alin.6) va avea următorul cuprins:  

„6) să plaseze echipamente de comunicaţii electronice pe piaţă numai dacă sunt conforme cu 

cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi sunt însoţite de declaraţii de conformitate 

emise în baza rezultatelor evaluării conformităţii pe propria răspundere de către producător, 

reprezentantul său autorizat ori importator în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, prin 

care se atestă conformitatea produselor. În cazul lipsei declaraţiei de conformitate, produsele 

importate sunt supuse evaluării conformităţii, potrivit procedurilor aplicate produselor, în baza 

reglementărilor tehnice naţionale aplicabile. Echipamentele de comunicaţii electronice trebuie să fie 

marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile”; 

alin.7) va avea următorul cuprins:  

„7) să nu plaseze pe piaţă şi să nu utilizeze echipamente de comunicaţii electronice care nu 

corespund cerinţelor esenţiale, nu sunt însoţite de documentaţia tehnică şi de declaraţia de 

conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în conformitate cu 

Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii sau care nu sunt 

marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile”; 

e) la punctul 11, alin.2) textul: „şi serviciilor publice” se substituie cu textul: „publice de 

comunicaţii electronice şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”; 

f) punctul 18 va avea următorul cuprins: 

„18. Licenţa poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile 

de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235/2006 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006, nr.126–130, art.627), cu modificările ulterioare, în continuare denumită Legea 

nr.235/2006. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de suspendare a licenţei servesc prevederile 

art.35 alin.(1) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679) cu modificările ulterioare, în continuare denumită 

Legea nr.241/2007, în corelare cu art.10 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii 

de întreprinzător nr.160/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), 

în continuare denumită Legea nr.160/2011”; 

g) punctul 19 va avea următorul cuprins: 
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„19. Licenţa poate fi retrasă în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006. Drept temei 

pentru realizarea acţiunilor de retragere a licenţei servesc prevederile art.35 alin.(2) din Legea 

nr.241/2007 în corelare cu art.11 din Legea nr.160/2011”; 

h) punctul 20, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„20. Licenţa îşi pierde valabilitatea în cazurile prevăzute de art.35 alin.(4) din Legea 

nr.241/2007 în corelare cu art.127 alin. (2) şi 128 alin.(3) din Legea nr.160/2011”; 

i) după punctul 20, se introduc punctele 201 şi 202 cu următorul cuprins: 

„201. Titularul licenţei este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării 

deciziei de retragere sau de la data pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a canalelor sau a 

frecvenţelor radio, să depună la ANRCETI formularul, în original, al licenţei retrase sau declarată 

nevalabilă. 

202. În cazul retragerii sau pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a canalelor sau 

frecvenţelor radio, plăţile pentru reglementare şi monitorizare, taxele pentru utilizarea resurselor 

limitate sau taxele pentru eliberarea licenţelor, orice alte plăţi prevăzute de legislaţia în vigoare nu se 

restituie”. 

j) după punctul 22 se introduc punctele 221 şi 222 cu următorul cuprins: 

„221. Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se eliberează pentru un termen de 

valabilitate stabilit în art.26 alin.(27) din Legea nr.241/2007. 

222. La expirarea perioadei de valabilitate, licenţele pot fi reînnoite pentru perioade similare în 

condiţiile legii”. 

3. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.80/2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor 

speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele 

publice de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.185-191, 

art.945) se modifică după cum urmează: 

1) În cuprinsul Hotărârii: 

a) clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c), art.27 alin.(1) şi (3) pct.17) şi art.82 

alin.(2) 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”; 

b) la punctul 2, cuvântul „adoptării” se substituie cu cuvântul „aprobării”. 

2) În cuprinsul anexei: 

a) pe întreg cuprinsul, după textul: „titularul licenţei”, la orice formă gramaticală, se introduce 

textul: „sau, după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice căruia i s-au transmis 

prin procedura de portare numere Freephone”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) punctul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Prezentele condiţii speciale de licenţă stabilesc drepturile, condiţiile şi obligaţiile în care 

titularul de licenţă sau, după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice, căruia i s-

au transmis prin procedura de portare, îşi poate exercita dreptul de utilizare a resurselor de 

numerotare din blocul de numere „80000000 – 80099999” alocat, în Planul Naţional de Numerotare 

al Republicii Moldova aprobat prin Ordinul Ministrului tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţiilor nr.15/2010 (PNN), pentru furnizarea serviciilor cu acces gratuit pentru apelant, în 

continuare denumite numere Freephone”; 

c) după punctul 1 se introduc punctele 11 şi 12 cu următorul cuprins: 

„11. Blocurile de numere „80000000-80059999 şi 80070000-80099999” se utilizează pentru 

furnizarea serviciului Freephone naţional. 

12. Blocul de numere „80060000-80069999” se utilizează pentru furnizarea Serviciului 

Freephone International.”; 
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d) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Titularul licenţei privind utilizarea numerelor Freephone eliberate de către Agenţie sau, 

după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice, căruia i s-au transmis prin 

procedura de portare numere Freephone, este autorizat să utilizeze numerele Freephone, în reţelele 

publice de comunicaţii electronice din Republica Moldova pentru o perioada limitată stabilită în 

legislaţia în vigoare cu respectarea prezentelor condiţii de licenţă”; 

e) după punctul 3 se introduc punctele 31 şi 32 cu următorul cuprins: 

„31. Serviciul Freephone naţional se organizează în conformitate cu Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei nr.79/2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit 

pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr.99-100, art.425). 

32. Serviciul Freephone Internaţional (International Freephone Service) se organizează în 

conformitate cu Recomandarea ITU–T E.152. „Serviciul Freephone Internaţional”, Recomandarea 

ITU–T D.115 „Principiile de tarifare şi de decontare a Serviciului Freephone Internaţional” şi alte 

recomandări relevante ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor”; 

f) la punctul 4: 

la lit.c), după textul: „şi condiţiile generale” se completează cu cuvintele: „de licenţă” 

la lit.d), după cuvântul „reţele” se completează cu cuvântul „publice”. 

4. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.81/2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor 

speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în 

reţelele de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.185-191, 

art.946) se modifică după cum urmează: 

1) Clauza de adoptare a hotărârii va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c), art.27 alin.(1) şi alin.(3) pct.17) şi 

art.82 alin.(2) 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”. 

2) În cuprinsul Anexei: 

a) pe întreg cuprinsul, după textul: „titularul licenţei”, la orice formă gramaticală, se 

completează cu textul: „sau, după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice căruia 

i s-au transmis prin procedura de portare numere „Premium rate””, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

b) punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„1. Prezentele condiţii speciale de licenţă stabilesc drepturile, condiţiile şi obligaţiile în care 

titularul de licenţă sau, după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice, căruia i s-

au transmis prin procedura de portare, îşi poate exercita dreptul de utilizare a resurselor de 

numerotare din blocul de numere „90000000 – 99999999” alocat, în Planul Naţional de Numerotare 

al Republicii Moldova aprobat prin Ordinul Ministrului tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţiilor nr.15/2010 (PNN), pentru furnizarea serviciilor cu tarif special Premium rate, în 

continuare denumite numere Premium rate”; 

c) la punctul 2, textul: „reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice”, se substituie 

cu textul: „reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice 

accesibile publicului”; 

d) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Noţiunile nedeterminate de prezentele condiţii speciale de licenţă au înţelesul acordat de 

Legea nr.241/2007 şi de Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.58/2010”; 
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e) la punctul 6 lit.f), textul: „servicii de comunicaţii electronice publice”, se substituie cu 

textul: „servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”;  

f) la punctul 11, textul: „Codul audiovizualului, nr.260-XVI, 27.07.2006”, se substituie cu 

textul: „Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018”. 

5. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.19/2011 pentru aprobarea condiţiilor speciale 

de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate 

la nivel european (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.185-191, art.949) se modifică 

după cum urmează: 

1) Textul: „Notă: În titlul şi pe parcursul întregului text sintagma „numerelor naţionale scurte 

116000, 116111 şi 116123” se substituie cu sintagma „numerelor naţionale scurte de forma 116xxx” 

conform Hot. ANRCETI nr.40 din 11.09.2014” se exclude. 

2) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c), art.27 şi art.82 alin.(2) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.399-410, art.679), cu modificările ulterioare. 

În vederea creării cadrului necesar aplicării Deciziei Comisiei Europene 2007/116/CE, 

modificată şi completată prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CE, Consiliul de Administraţie”. 

6. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.20/2011 cu privire la aprobarea Condiţiilor 

speciale de licenţă privind utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele publice de 

comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.185-191, art.950) se 

modifică după cum urmează: 

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c), art.27 şi art.82 alin.(2) 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,”.  

2) În cuprinsul anexei: 

textul: „reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu textul: „reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii 

electronice accesibile publicului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

textul: „furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, 

se substituie cu textul: „furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 

după textul: „titularul licenţei”, la orice formă gramaticală, se completează cu textul: „sau, 

după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice căruia i s-au transmis prin 

procedura de portare numere independente de locaţie”. 

7. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.28/2010 pentru aprobarea Condiţiilor speciale 

de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile virtuale (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.185-191, art.947) se modifică după cum urmează: 

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.9 alin.(1) lit.a), art.10 alin.(1) lit.a) şi c), art.27 şi art.82 alin.(2) 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”. 

2) În cuprinsul anexei: 

la punctele 1, 7 şi 10 subpunctul 1), textul: „servicii publice de comunicaţii electronice”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu textul: „servicii de comunicaţii electronice accesibile 

publicului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
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la punctul 3, textul: „reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice mobile”, se substituie 

cu textul: „reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice mobile accesibile publicului”; 

la punctul 6 subpunctele 1) şi 3) şi punctul 10 subpunctul 8), textul: „servicii publice de 

comunicaţii electronice mobile” se substituie cu textul: „servicii de comunicaţii electronice mobile 

accesibile publicului”; 

după textul: „titularul licenţei”, la orice formă gramaticală, se completează cu textul: „sau, 

după caz, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice căruia i s-au transmis prin 

procedura de portare numere non-geografice pentru reţele mobile virtuale”. 

8. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr.59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru 

resursele de numerotare telefonică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258, 

art.1019) se modifică după cum urmează: 

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.82 alin.(2) 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”; 

2) În titlul şi în tot textul hotărârii şi al anexei, cuvântul „telefonică” se exclude.  

9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Octavian RĂU 

  
 

Membrii Consiliului de Administraţie Andrei MUNTEAN 

 Marian POCAZNOI 

  
 

Nr.11. Chişinău, 16 iunie 2020. 
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