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cu privire la modificarea și completarea Procedurii de cesionare a licenţelor 

de utilizare a resurselor limitate în scopul  furnizării reţelelor şi  serviciilor publice 

de comunicaţii electronice 

 

În temeiul: 

 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), 

 pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.143-144, art. 917) 

Ținând cont de: 

 art.22 alin.(1) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193 – 197, art. 667),  

În scopul: 

 asigurării protecţiei concurenței; 

 asigurării intereselor utilizatorilor finali în vederea realizării portabilităţii 

numerelor de telefon;  

Consiliul de Administrație HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în 

scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.08 din 25.02.2010 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.35, art.138), cu modificările şi completările 

ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează: 

La punctul 9: 

1) subpunctul 3) se modifică și se expune în următoarea redacţie:  
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„3) decizia autorității de concurență prin care se declară operațiunea de 

concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial, în cazul furnizorilor 

de rețele care întrunesc condițiile privind cifra de afaceri prevăzute de art.22 

alin.(1) al Legii concurenței, nr.183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012 nr.193-197, art.667)”. 

2) punctul 9 se completează în final cu un subpunct nou 8) în următoarea 

redacție: 

8) copia Acordului de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de 

date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în 

Republica Moldova încheiat între cesionar şi Administratorul bazei de date 

centralizate, în cazul cesionării licenței de utilizare a resurselor de numerotare 

pasibile de portare și dacă asemenea acord nu a fost prezentat Agenției anterior. 

 

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

Republicii Moldova. 

 

Preşedintele Consiliului       Sergiu SÎTNIC 

de Administrație       

 

Membrii Consiliului       Ion POCHIN 

de Administrație        

         Iurie URSU 

 

 


