AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din ____________2012

Nr. ________

cu privire la modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI nr.81 din 17 aprilie 2009
În temeiul:
• art. 8 alin. (6) şi art. 10 alin. (1) lit. c) în corelare cu art. 63 alin. (7) 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);
În conformitate cu:
• Planul Naţional de Numerotare, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor nr.15 din 4 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2010, nr. 78 -80, art. 298), Consiliul de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 81 din 17 aprilie 2009
„Cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru
serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1) punctul 5 va avea următorul cuprins:
“5. Titularul licenţei este autorizat să utilizeze numerele Premium rate pentru furnizarea
serviciilor proprii de conţinut sau să le transmită prestatorilor serviciilor de conţinut pentru
furnizarea serviciilor de conținut doar de la echipamente terminale (servere sau alte
echipamente similare) amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.”
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2) punctul 6 se completează cu o nouă literă, h), cu următorul cuprins:
“h) să nu utilizeze numere Premium rate în CLIP (Calling line identification
presentation – prezentarea identităţii apelantului)”
2. Furnizorii de rețele și servicii publice de comunicații electronice, care au obținut la data
aprobării prezentei Hotărâri numere Premium rate, se vor conforma prevederilor
subpunctului 1) din punctul 1 a prezentei Hotărâri pînă la data de 01.11.2012.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării.
Președintele Consiliului

Sergiu SÎTNIC

Membrii Consiliului

Ion POCHIN
Iurie URSU

