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cu privire la modificarea şi completarea Procedurii de cesionarea licenţelor de 

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

comunicaţii electronice 
 

În temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) lit. a), u), art.10 alin.(1) lit. a), art. 29 alin. (3) 

ale Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) şi a pct. 15 lit. b) al 

Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917), Consiliul de 

Administraț ie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică şi se completează 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 Administraţie nr. 08 din 

25.02.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art.138) după cum 

urmează: 

1) După punctul 3 se completează cu un punct nou pct. 3' în următoarea redacţie: 

”3'. Pot face obiectul unei cereri de cesionare a licenţei de utilizare a 

resurselor de numerotare blocurile complete de numere sau tranşe de numere din aceste 

blocuri după cum urmează: 

1) pentru numerele geografice şi numerele independente de locaţie atribuite 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe: 

a) în cazul blocurilor de 1000 de numere - blocul complet de 1000 de numere, 

sau una, sau mai multe tranşe a cîte100 de numere din acelaşi bloc; 

b) în cazul blocurilor de 10000 de numere - blocul complet de 10000 de 

numere, sau una, sau mai multe tranşe a cîte 1000 de numere din acelaşi bloc; 

2) pentru numerele non-geografice atribuite reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile/mobile virtuale: 

a) în cazul blocurilor de 100000 de numere – blocul complet de 100000 de 

numere, sau una, sau mai multe tranşe a cîte 10000 de numere din acelaşi bloc; 

3) pentru numerele din şirurile “8” şi “9”: 



2 

 

a) în cazul blocurilor de numere de 100 şi respectiv 1000 – blocurile complete 

de 100 sau respectiv de 1000 de numere, sau una, sau mai multe tranşe a cîte10 sau, 

respectiv a cîte100 de numere din acelaşi bloc.” 

3) După punctul 3' se completează cu punct 3'' în următoarea redacţie: 

„3''. Licenţele de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio şi a resurselor de 

numerotare pot fi cesionate, de regulă, numai în cazul cesionării reţelelor publice de 

comunicaţi electronice care utilizează resursele respective.” 

4) Punctul 7 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:  

„7. Licenţele pot fi cesionate numai furnizorilor de reţele publice de 

comunicaţii electronice din Republica Moldova”. 

5) La punctul 9: 

a) alin 3), după cuvântul: ”concurenţei” se completează cu următoarea 

sintagmă: „în cazul cesionării licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio”; 

b) alin.7) sintagma: „Contractul cu privire la cesionarea licenţei” se modifică 

şi se expune în următoarea redacţie:„Contractul cu privire la cesionarea reţelei şi licenţei 

de utilizare a resurselor de numerotare şi/sau a licenţei de utilizare a 

frecvenţelor/canalelor radio”; 

c) alin.7) lit. c) după cuvântul: „cesionarea” se completează cu sintagma: 

„reţelei şi”; 

d) alin.7) lit. d) după cuvântul: „asupra” se completează cu sintagma: „reţelei 

şi”.  

 

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.  

 

 

Preşedintele  

Consiliului de Administraţie    Sergiu SÎTNIC 

 

 

Membrii Consiliului 

Consiliului de Administraţie    Ion POCHIN 

 

                       Iurie URSU  


