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Cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI 
 

 
În temeiul art. 65 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003 şi pct. 14 al 
Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 
din 28.07.2008,  
 
Consiliul de Administraţie  HOTĂRĂŞTE: 
 
A abroga unele  hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI conform anexei. 
 
 
 
Preşedintele Consiliului      Sergiu SÎTNIC                               
  
 
 
 
Membrii  Consiliului       Ion POCHIN  
     

                                                                Iurie URSU 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Anexă 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

Nr.48   din 17.03. 2009 
 

Lista 
Hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI care se  abrogă 

 
 

1. Hotărîre nr.13 din 17.04.2001 cu privire la modificarea punctului 1 al Hotărîrii 
Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Telecomunicaţii şi Informatică nr.11 din 2.03.2001   //Monitorul Oficial 49-50/146, 
03.05.2001 

 
2. Hotărîre nr.08 din 04.07.2002 cu privire la atribuirea şi gestionarea resurselor de 

numerotare //Monitorul Oficial 103-105/235, 18.07.2002 
 

3. Hotărîre nr.12/2 din 26.12.2002 despre modificarea p.1 al Hotărîrii Consiliului de 
Administraţie nr. 11 din 02.03.2001 „Cu privire la reglementarea serviciilor de IP-
telefonie şi aprobarea tarifului pentru Deficitul de Acces la prestarea acestor servicii” 
//Monitorul Oficial 190-197/420, 31.12.2002 

 
4. Hotărîre nr.1 din 27.01.2003 privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie 

Nr.08 din 04.07.2002 al ANRTI cu privire la gestionarea resurselor de numerotare şi 
atribuirea resurselor de numerotare pentru serviciile de telecomunicaţii şi transport date 
//Monitorul Oficial 11-13/22, 31.01.2003 

 
5. Hotărîre nr.06 din 30.04.2003 cu privire la procedura de atribuire a resurselor de 

numerotare pentru serviciul cu venit partajat (Premium rate) //Monitorul Oficial 82-
83/115, 09.05.2003 

 
6. Hotărîre nr.07 din 20.05.2003 cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului 

privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii //Monitorul 
Oficial 99-103/140, 06.06.2003 

 
7. Hotărîre nr.08 din 29.05.2003 cu privire la reglementarea accesului la numerele scurte 

şi codurile de acces din şirul „1” de numere din Planul Naţional de Numerotare 
//Monitorul Oficial 99-103/141, 06.06.2003 

 
8. Hotărîre nr.09 din 16.06.2003 cu privire la modificarea „Procedurii provizorii privind 

atribuirea resurselor de numerotare”, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al ANRTI nr.08 din 04.07.2002 cu privire la gestionarea resurselor de 
numerotare //Monitorul Oficial 132-133/176, 01.07.2003 

 
9. Hotărîre nr.17 din 09.09.2003 cu privire la modificarea Hotărîrii nr.8 din 29.05.03 a 

Consiliului de Administraţie al ANRTI privind reglementarea termenului de 



  

  

implementare a numerelor scurte şi codurile de acces din şirul „1” de numere din Planul 
Naţional de Numerotare //Monitorul Oficial 200-203/263, 19.09.2003 

 
10. Hotărâre nr.33 din 24.12.2003 cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului 

privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii //Monitorul 
Oficial 6-12/13, 01.01.2004 

 
11. Hotărîre nr.01/1 din 28.01.2004 privind atribuirea resurselor de numerotare pentru unele 

servicii din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii //Monitorul Oficial 26-29/62, 
13.02.2004 

 
12. Hotărîre nr.04 din 20.02.2004 privind atribuirea blocurilor de numere pentru reţelele de 

telefonie fixă operatorilor noi intraţi pe piaţa de telecomunicaţii Monitorul Oficial 35-
38/83, 27.02.2004  

 
13. Hotărîre nr.05 din 20.02.2004 cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Telecomunicaţii şi Informatică //Monitorul Oficial 35-38/84, 27.02.2004 

 
14. Hotărîre nr.08 din 29.03.2004 privind stabilirea termenului limită de utilizare a 

numerelor de şase cifre din şirul „2” de numere al Planului Naţional de Numerotare 
pentru acces la serviciile de IP-telefonie //Monitorul Oficial 53-55/133, 02.04.2004 

 
15. Hotărîre nr.09/1 din 31.03.2004 privind implementarea accesului la serviciul Internet 

(Dial-Up) prin utilizarea numerelor din blocul „821 XXXXX” //Monitorul Oficial 56-
60/143, 09.04.2004 

 
16. Hotărîre nr.10 din 05.04.2004 privind stabilirea termenului de asigurare a accesului 

reciproc la resursele de numerotare de către operatorii de telecomunicaţii în reţelele 
gestionate //Monitorul Oficial 56-60/145, 09.04.2004 

 
17. Hotărîre nr.20 din 05.07.2004 cu privire la lansarea proiectului-pilot pentru 

implementarea Accesului/Serviciului Universal în raionul Nisporeni //Monitorul Oficial 
119-122/259, 23.07.2004 

 
18. Hotărîre nr.21 din 08.07.2004 cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi 
Informatică nr.01/1 din 28.01.2004 „Privind atribuirea resurselor de numerotare pentru 
unele servicii din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii” //Monitorul Oficial 119-
122/260, 23.07.2004 

 
19. Hotărîrea nr. 27 din 24.09.2004 cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului 

privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii Monitorul 
Oficial 178-180/345, 01.10.2004 

 



  

  

20. Hotărîre nr.3 din 31.01.2005 cu privire la implementarea şirului de numere „1” din 
Planul Naţional de Numerotare pe întreg teritoriul Republicii Moldova //Monitorul 
Oficial 20-23/50, 04.02.2005 

 
21. Hotărîre nr.08 din 23.02.2005 privind atribuirea şi utilizarea numerelor scurte 9X/9XX 

din vechiul Plan de Numerotare în raioanele Republicii Moldova //Monitorul Oficial 
36-38/116, 04.03.2005 

 
22. Hotărîre nr.13 din 21.07.2005 privind procedura de atribuire şi utilizare a numerelor 

scurte din blocul „15XX” pentru servicii non-telecomunicaţii //Monitorul Oficial 101-
103/358, 29.07.2005 

 
23. Hotărîrea nr. 23 din 30.12.2005 cu privire la aprobare Regulamentului privind 

administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare Monitorul Oficial 9-12/32  
20.01.2006 

 
 
 
 
 


