
                                                                                                           
                                            

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 

D E C I Z I E 

mun. Chişinău 

 

din 24 martie 2015                                                                  Nr. 43 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 
privind suspendarea dreptului de furnizare a rețelelor și serviciilor de comunicaţii electronice 

acordat prin autorizarea generală  

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) constată nerespectarea de către S.R.L. „ALIT” (IDNO 1002600015898) a 

prescripției nr.01-SSC DMC/68 din 26 ianuarie 2015 și prescripției repetate nr.01-SSC DMC/205 

din 19 februarie 2015 privind încetarea și înlăturarea încălcării prevederilor pct.29 sbpct.10 lit.b) 

din Regulamentul privind regimul de autorizare generală și eliberare a licențelor de utilizare a 

resurselor limitate pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.57 din 21 decembrie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.22-24, art.127) și pct. 25 din Procedura privind 

administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr.58 din 21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr.257-258, art.1018). 

Avînd în vedere constatarea sus-menționată, în temeiul art.10 alin.(1) lit.c) și art.31 alin.(1) 

din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), pct.14 și pct.15 lit.b) din Regulamentul ANRCETI, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de Administrație  

 

DECIDE 

 

1. Se suspendă pe un termen de o lună dreptul de furnizare a rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice acordat S.R.L. „ALIT” prin regimul de autorizare generală în urma 

realizării notificării înregistrate la ANRCETI cu nr.218 din 09 februarie 2010. 

 

2. Pînă la data expirării termenului indicat la pct.1 din prezenta Decizie, S.R.L. „ALIT” 

va informa ANRCETI despre măsurile întreprinse în vederea înlăturării circumstanțelor care au dus 

la suspendarea dreptului de furnizare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

Preşedintele Consiliului  

de Administraţie      Grigore VARANIȚA 

 

Membrii Consiliului      Corneliu JALOBA 

            

         Iurie URSU   
 

 


