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cu privire la aprobarea Programului sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor 

radio pentru anul 2019  

 

În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte 

comercializarea produselor nealimentare nr.7 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art. 146),  

 

Consiliul de Administrație 
 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Programul sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio pentru 

anul 2019, conform anexei. 

2. Prezenta Decizie se publică pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi se prezintă Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii. 

 

 

Președintele Consiliului 

de Administraţie          Octavian RĂU 

 

Membrii Consiliului  

de Administraţie          Andrei MUNTEAN 

 

              Marian POCAZNOI 
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1. CARACTERISTICI GENERALE  

ALE ORGANIZĂRII AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI 

 1.1. Caracteristicile generale ale organizării Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei ca autoritate de 

supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea echipamentelor radio 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) este autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în 

sectoarele comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei și comunicaţii poștale, asigură 

implementarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor nominalizate şi supraveghează 

respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice 

și de servicii poștale. 

 ANRCETI are în sarcină și misiunea de a proteja interesele legitime și drepturile 

utilizatorilor finali de comunicaţii electronice și servicii poștale, prin promovarea 

concurenţei pe aceste pieţe, asigurarea utilizării eficiente a resurselor limitate, încurajarea 

investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiilor. 

 Începând cu luna aprilie 2016, ANRCETI a fost abilitată prin Legea privind accesul 

pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii 

electronice, cu funcția de a asigura respectarea prevederilor acestei legi de către titularii 

dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în 

vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice. 

ANRCETI are statut de persoană juridică cu buget autonom şi este independentă 

operațional de furnizorii care activează pe piețele de comunicaţii electronice și de 

comunicaţii poștale. În activitatea sa, ANRCETI se ghidează de câteva principii de bază: 

transparenţă, oportunitate, proporţionalitate, obligativitate, neutralitate tehnologică, 

stabilitate. 

În îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANRCETI colaborează cu Consiliul 

Concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării prevederilor 

legislaţiei concurenţei, dar şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor 

electronice şi al comunicaţiilor poştale. 

În activitatea sa, ANRCETI se conduce de Constituția și Legile Republicii Moldova, 

decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, Hotărârile şi dispoziţiile 

Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului economiei și infrastructurii, reglementările tehnice 

în domeniile de competență, precum şi de Regulamentul Agenţiei Naționale pentru 

Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. 

ANRCETI este condusă de un Consiliu de administrație, constituit din președintele 

consiliului care este și directorul ANRCETI și doi membri ai consiliului – directori adjuncți ai 

ANRCETI. 

ANRCETI are o structură centralizată și nu are reprezentanțe sau filiale regionale. De 

asemenea, ANRCETI nu are autorități administrative în subordine. 

 

1.2.  Domeniile de responsabilitate ale ANRCETI în calitate de autoritate de 

supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea echipamentelor radio, date de 

contact 

Prin prisma Legii nr.7/2016, domeniul de responsabilitate al ANRCETI este 

supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea echipamentelor radio pe teritoriul 

Republicii Moldova.  
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Adresa poștală a ANRCETI este: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 134, mun. Chișinău, 

Republica Moldova. Adresa de e-mail a ANRCETI este office@anrceti.md. Numărul de 

telefon al ANRCETI 022-251-317 (anticamera), numărul de fax al ANRCETI 022-222-885. 

Din cadrul ANRCETI, persoana de contact și datele de contact ale acesteia: Denis 

Sîtari, inspector principal din cadrul ANRCETI, tel: 022-251-360, e-mail: 

denis.sitari@anrceti.md. 

 

1.3.  Indicaţii privind resursele globale aflate la dispoziţia ANRCETI în calitate de 

autoritate de supraveghere a pieţei în ceea ce privește comercializarea echipamentelor 

radio, cum ar fi bugetul, personalul (exprimat în unităţi echivalent normă întreagă), 

precum şi mijloacele tehnice (de exemplu, laboratoare proprii) 

În conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016, ANRCETI își formează bugetul anual din plăți de 

reglementare și monitorizare și plăți pentru utilizarea resurselor de numerotare atribuite. 

Personalul ANRCETI care va fi antrenat în activitatea de supraveghere a pieței 

echipamentelor radio în anul 2019 constituie 5 unități. 

ANRCETI nu dispune de laborator propriu. Conform atribuției ANRCETI stabilite la 

art.7 alin.(4) lit. d) și art.13 alin.(2) lit.a), art.14 alin.(5), art.15 alin.(2) lit. e), art. 30 alin.(7)  

din Legea nr.7/2016, ANRCETI va efectua, unde va fi cazul, încercări de laborator în 

laboratoare de încercări acreditate în condițiile Legii nr.235/2011, în baza unor acorduri 

încheiate cu aceste laboratoare, conform art.17 alin. (3) din Legea nr.7/2016. 

 

1.4. Modul în care este asigurată cooperarea, în general, între ANRCETI în 

calitate de autoritate de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea 

echipamentelor radio și alte autorităţi de supraveghere a pieţei (la nivel 

naţional/internaţional) 

La nivel național, cooperarea dintre ANRCETI și alte autorități de supraveghere a 

pieței, dar și cu  autorități abilitate cu funcții de control, se va efectua prin organizarea, după 

caz, a unor controale complexe, care va implica participarea mai multor autorităţi de 

supraveghere a pieţei, precum și prin asigurarea schimbului de informații dintre ANRCETI și 

autoritățile relevante, în conformitate cu art. 36 din Legea nr.7/2016. 

 

1.5 Supravegherea pieţei conform tabelului din anexa nr.1 la Programul 

sectorial de supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea echipamentelor 

radio pentru anul 2019, după cum urmează: 

1.5.1. Legislaţia naţională 

În activitatea de supraveghere a pieţei în ceea ce privește comercializarea 

echipamentelor radio, ANRCETI se va ghida de următoarele acte normative: 

a) Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor 

nealimentare nr. 7 din 26 februarie 2016 (Legea nr.7/2016); 

b) Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității nr.235 din 

01 decembrie 2011 (Legea nr.235/2011); 

c) Legea privind securitatea generală a produselor nr.422-XVI din 22 decembrie 

2006 (Legea nr.422/2006); 

d) Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Legea 

nr.241/2007); 

e) Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de 

telecomunicații și recunoașterea conformității acestora”, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

mailto:office@anrceti.md
mailto:denis.sitari@anrceti.md
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nr.1274 din 23 noiembrie 2007 (Reglementare tehnică „Echipamente radio şi recunoaşterea 

conformităţii acestora”) (Reglementare tehnică). 

 

1.5.2. Descrierea produsului 

Echipamentul radio reprezintă un produs electric sau electronic care emite și/sau 

recepționează intenționat unde radio în scopul efectuării comunicațiilor radio și/sau radio-

determinării ori un produs electric sau electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, 

cum ar fi o antenă, astfel încât să emită și/sau să recepționeze intenționat unde radio în scopul 

efectuării comunicațiilor radio și/sau radio-determinării. 

 

1.5.3. Tipul de monitorizare 

În activitatea de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea 

echipamentelor radio, ANRCETI va monitoriza respectarea cerinţelor stabilite în actele 

normative relevante prin efectuarea controalelor planificate şi inopinate. 

 

1.5.4. Motivaţia monitorizării 

Monitorizarea este necesară pentru verificarea respectării actelor normative relevante 

echipamentelor radio, a conformităţii acestora cu cerinţele stabilite, astfel încât să fie asigurată 

siguranța echipamentelor radio introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, să fie evitate 

interferenţele dăunătoare, perturbaţiile electromagnetice, precum şi riscurile la adresa sănătăţii 

sau siguranţei persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor. 

 

1.5.5. Monitorizarea activităţii 

Inspecţia documentaţie tehnice care însoţesc echipamentele radio. În cazul în care 

documentația tehnică nu va respecta cerinţele actelor normative relevante și în acest sens nu 

vor fi prezentate suficiente date sau mijloace relevante utilizate pentru a se asigura 

conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute în reglementarea tehnică, 

ANRCETI, după caz, poate solicita producătorului sau importatorului să apeleze la un 

organism acceptat de autoritate, în vederea efectuării unor încercări tehnice. 

ANRCETI va verifica dacă marcajele CE sunt aplicate în modul prevăzut de actele 

normative relevante. În cazul în care ANRCETI va constata că marcajul CE nu a fost aplicat 

corespunzător, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Republica Moldova ia 

măsuri pentru aducerea echipamentului radio în conformitate cu dispoziţiile actelor normative 

relevante privind marcajul CE. 

În cazul în care ANRCETI va avea suficiente motive să considere că un echipament 

radio reglementat de reglementarea tehnică relevantă prezintă un risc pentru sănătatea sau 

siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public care intră sub 

incidența reglementării tehnice respective, aceasta efectuează o evaluare cu privire la 

echipamentul radio în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în reglementarea  

tehnică.  

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la aliniatul precedent ANRCETI va 

constata că echipamentul radio nu este conform cerințelor stabilite în reglementarea tehnică 

relevantă, aceasta va solicita de îndată agentului economic vizat să întreprindă toate măsurile 

corective adecvate pentru a aduce echipamentul radio în conformitate cu cerințele stabilite sau 

să retragă echipamentul radio de pe piață, sau să îl recheme în decursul unei perioade 

rezonabile, proporțională cu natura riscului pe care o stabileşte aceasta. 
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1.5.6. Prioritate 

La planificarea controalelor aferente supravegherii pieței echipamentelor radio, pe care 

ANRCETI le consideră a fi de prioritate înaltă, ANRCETI se conduce, inclusiv de prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 1054 din 15.09.2016 cu privire la gradele de risc pentru produsele 

nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora, Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra 

activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor electronice în baza analizei criteriilor de 

risc nr. 51 din 04.12.2014. 

 

1.5.7. Perioada 

Pe perioada anului 2019. 

 

1.5.8. Dezvoltarea (extinderea, desfăşurarea) 

Tematica controalelor planificate pentru perioada anului 2019 poate fi extinsă pentru 

perioadele următoare, având în vedere gradul de risc al produselor/serviciilor monitorizate. 

 

1.5.9. Rezultate sau iniţiative viitoare 

Supravegherea pieţei echipamentelor radio se va efectua conform Programului sectorial, 

elaborat conform cerințelor stabilite în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096 din 

19.12.2017. 

 

2. SUPRAVEGFHEREA PIEŢEI ÎN SECTORUL SPECIFICAT 

2.1.   Sector 

Echipamente radio 

 

2.1.1.   Autoritatea responsabilă şi datele de contact 

1)     Identitatea autorităţii responsabile de supravegherea pieţei 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei 

2)      Datele de contact ale autorităţii 

Adresa poștală: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 134, mun. Chișinău, Republica 

Moldova. Adresa de e-mail a ANRCETI este office@anrceti.md. Numărul de telefon: 022-

251-317 (anticamera), numărul de fax: 022-222-885. 

3) Date privind resursele aflate la dispoziţia ANRCETI, cum ar fi bugetul, 

personalul (exprimat în unităţi echivalent normă întreagă), precum şi mijloacele tehnice 

(de exemplu, laboratoare proprii): 

a)   Bugetul:  În limita bugetului ANRCETI aprobat pentru anul 2019; 

b)   Personalul: 5 unități; 

c)   Mijloace tehnice: ANRCETI nu dispune de laborator propriu. 

 

 2.1.2. Strategia şi procedurile de supraveghere a pieţei 

Supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea echipamentelor radio se va 

realiza prin controale pe baza evaluării riscurilor, dar şi pe baza reclamaţiilor. Pentru 

identificarea echipamentelor radio nesigure sau neconforme  vor fi utilizate criteriile stabilite 

în reglementarea tehnica ,,Echipamente radio şi recunoaşterea conformităţii acestora”. 

Aplicarea măsurilor corective va fi garantată prin efectuarea controalelor inopinate, conform 

prevederilor actelor normative relevante.   

În cazul în care ANRCETI va avea suficiente motive să considere că un echipament 

radio reglementat de prezenta reglementarea tehnică prezintă un risc pentru sănătatea sau 

mailto:office@anrceti.md
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siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public care intră sub 

incidența reglementări tehnice, aceasta va efectua o evaluare cu privire la echipamentul radio 

în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în reglementarea tehnică. Agenţii 

economici vizaţi vor coopera cu ANRCETI în acest scop, conform cerinţelor stabilite în 

reglementarea tehnică. 

În cazul în care, pe parcursul evaluării echipamentului radio ANRCETI constată că 

acesta nu este conform cerințelor stabilite în reglementarea tehnică, ANRCETI va  solicita de 

îndată agentului economic vizat să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce 

echipamentul radio în conformitate cu acele cerințe sau să retragă echipamentul radio de pe 

piață, sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului 

pe care o stabileşte aceasta. În acest caz, ANRCETI va informa organismul notificat relevant în 

consecinţă. 

În cazul în care ANRCETI va considera că neconformitatea nu se limitează pe teritoriul 

țării, aceasta va informa Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la rezultatele 

evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat din partea agentului economic. Agentul economic 

va avea obligaţia să se asigure că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru 

toate echipamentele radio vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață. 

În cazul în care agentul economic vizat nu va îndeplini măsurile corective adecvate 

conform reglementării tehnice, ANRCETI va lua  ia toate măsurile provizorii corespunzătoare 

pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție pe piața națională a echipamentului 

radio sau pentru a retrage sau a rechema echipamentul radio de pe piață. 

În cazul în care, ca urmare a evaluării realizate de către ANRCETI în conformitate cu 

reglementarea tehnică, se va constata că, deși echipamentul radio este conform cerințelor 

prevăzute în reglementarea tehnică, acesta prezintă totuși un risc cu privire la sănătatea sau 

siguranța persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecția interesului public protejat de 

prevederile reglementări tehnice, ANRCETI va putea solicita agentului economic să ia toate 

măsurile corective necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc 

sau să retragă echipamentul radio de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, 

proporțional cu natura riscului. Perioada de timp pentru luarea măsurilor corective se va stabili 

în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte ținându-se cont de numărul de echipamente 

radio asupra cărora urmează a fi dispuse măsurile corective necesare, precum și locul în care 

acestea se află. 

După caz, ANRCETI va avertiza utilizatorii cu privire la echipamentele radio 

periculoase în vederea reducerii riscului de vătămare şi a celui de a suferi daune.  

Conform art. 250 lin. (9) din Codul contravenţional al Republicii Moldova plasarea pe 

piaţă a echipamentelor de comunicaţii electronice care nu sînt însoţite de declaraţia de 

conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza 

certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sînt marcate conform 

reglementărilor tehnice aplicabile se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

ANRCETI va coopera cu alte autorități de supraveghere a pieței, dar și cu  autorități 

abilitate cu funcții de control, inclusiv prin organizarea, după caz, a unor controale complexe, 

care va implica participarea mai multor autorităţi de supraveghere a pieţei, precum și prin 

asigurarea schimbului de informații dintre ANRCETI și autoritățile relevante, în conformitate 

cu art. 36 din Legea nr.7/2016. De asemenea ANRCETI va conlucra cu MEI şi cu organismele 

notificate în conformitate cu prevederile reglementării tehnice şi ale altor acte normative 

relevante activităţii de supraveghere a pieţei echipamentelor radio. 

 



8 

 

Anexa nr. 1 

la Programul sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio 

pentru anul 2019 

 

Programul sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio pentru anul 2019 
 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

 

Date de contact ale ANRCETI: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 134, mun. Chișinău, Republica Moldova 

Persoana responsabilă: Denis Sîtari, inspector principal, Direcția Supraveghere Piață, ANRCETI, tel: 022-251-360, e-mail: 

denis.sitari@anrceti.md 

 

Nr. 

crt. 

Legislaţia 

naţională 

Descrierea 

produsului 

sau 

categoria 

Tipul de 

monitoriza

re 

Motivaţia 

monitorizării 

Monitorizarea 

activităţii 
Prioritate Perioada 

Dezvoltarea 

(extinderea, 

desfăşurarea) 

Rezultate sau iniţiative 

viitoare 

1. Legea  

nr. 7/2016,  

Legea 

nr.235/2011, 

Legea 

nr.422/2006, 

Legea 

nr.241/2007, 

HG 

nr.1274/2007 

Echipamente 

radio 

Controale 

planificate/ 

inopinate 

 

 

 

Siguranța 

echipamentelor 

radio 

 

Verificarea actelor și 

marcajelor în 

vederea evaluării 

conformităţii 

acestora cu cerinţele 

stabilite 

 

 

 

 

 

Înaltă 
2019 

 

 

 

 

Dezvoltare 

reglementări  

 

 

 

Raport  

anual  

privind  

activitatea desfășurată 
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Anexa nr. 2 

la Programul sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio 

pentru anul 2019 

 

PLAN DE CONTROL 

în domeniul supravegherii pieţei echipamentelor radio 

pentru anul 2019 

 

Nr. d/o Denumirea furnizorului Cod IDNO Adresa juridică Date de contact 

(telefon, fax, poşta 

electronică) 

Nr. şi data includerii în 

Registrul/Seria şi numărul 

licenţei 

Menţiunea despre 

efectuarea 

controalelor 

planificate în comun 

cu alte organe de 

control 

I II III IV V VI VII 

1.  SICRES S.R.L. 1003600095321 mun. Chișinău, str. 

Dosoftei, 118 

022885885, info@sicres.md 11, 01.10.2008  

2.  ELECHSERVICE-GRUP 

S.R.L. 

1003602002934 mun. Bălți, str. Mihai 

Viteazul 18 

023163427, 

moldromsat@yandex.ru 

33, 26.11.2008  

3.  SVF TELECOM S.R.L. 1008600002371 mun. Chișinău, bd. 

Cuza Voda 15/4, ap. 

108 

068118711, 

vl.bezuglii@gmail.com 

584, 24.07.2013  

4.  RISCOM Agenție de 

informație și aviz S.A. 

1003600017763 mun. Chișinău, str. 31 

August 1989 46 

022888113 12, 02.02.2009  

5.  INTRACOM Firma S.R.L. 1003600167842 mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare 182, 

of. 105 

022624040, 

alexeev.valeriu@mail.ru 

616, 14.03.2014  

6.  HUBCAP S.R.L. 1014600023731 or. Criuleni, str. 

Biruința 18 

068083111, ironsf@gmail.com 638, 26.09.2014  

7.  NET-INTER-SERVICE 

S.R.L. 

1015600005660 mun. Chișinău, str. N. 

Testemițeanu 37 

069584370, 

gemma_2@mail.ru 

665, 25.03.2015  
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8.  MAXICOM INFO SRL 1003609002069 mun. Ungheni, or. 

Codru, str. M. 

Eminescu 41, ap. 4 

023628394, 

maxicominfo@pisem.net 

595, 09.12.2013  

9.  TVSYSTEM-COM S.R.L. 1015600017849 mun. Chișinău, or. 

Codru, str. Potârnichii 

46 

022929592, tasea_@mail.ru 677, 07.08.2015  

10.  MARIMAX PLUS S.R.L. 1015600037324 mun. Chișinău, str. 

Drumul Viilor  43/1, 

ap. 59 

022737857, 

telcom2000@yahoo.com 

699, 05.02.2016  

11.  IT-LAB SISTEM S.C. 

S.R.L. 

1007600044936 mun. Chișinău, str. 

Independenței 20/1, of. 

51 

069999975, ac@itlab.md 621, 18.04.2014  

12.  APEL NET S.R.L. 1008600057164 mun. Chișinău, str. 

Studenților 2/4, ap.  

309 

078347198, 

office@apelnet.md 

41, 15.12.2008  

13.  ALEXHOST SRL 1013600031708 mun. Chișinău, str. 31 

August 1989 127, of. 

428 

079811141 591, 29.10.2013  

14.  TELE-LUCI S.C.  S.R.L. 1003606003043 mun. Orhei, str. 

Scrisului Latin 14, ap. 1 

023527777 12, 15.10.2008  

15.  RTC-INSTAL S.R.L. 1014600006523 mun. Chișinău, bd. 

Cuza-Voda 19/4, of. 62 

079530763, RTC-

instal@yandex.ru 

623, 30.04.2014  

16.  VIDEOMAG S.C. S.R.L. 1004603004600 s. Colibași, r-nul Cahul 029362620, 

costel77799@mail.ru 

 

14, 02.02.2009  

17.  FREE SPIRIT S.R.L. 1015600000469 mun. Chișinău, str. 

Sarmizegetusa 37/3, ap. 

99 

061044055, 

specialforfb@mail.ru 

679, 12.08.2015  

18.  S.C. TELESISTEM TV 1006600060575 mun. Chișinău, str. A. 060555933, info@accenttv.md 704, 27.07.2016  
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S.R.L. Sciusev 76, ap. 6 

19.  ALEX & GVI S.R.L. 1008600002430 com. Botnărești, r-nul 

Anenii Noi 

026579352, gvion@mail.md 37, 01.12.2008  

20.  SKY-MAX S.R.L. 1003600160647 mun. Chișinău, com. 

Ciorescu, str. Moldova 

1, ap. 42 

022981838,  

sky-tv@mail.ru 

624, 16.05.2014  

21.  SKYTEL S.R.L. 1016600027331 mun. Chișinău, str. 

Sfatul Țării 4 

079567675 708, 16.09.2016  

22.  REAL EXIM S.R.L. 1013600017247 mun. Chișinău, str. 

Independenței 50, of. 

12 

022660574, 

alex.gutri@gmail.com 

724, 27.06.2017  

23.  TEHNO MARKET S.R.L. 1009600000639 mun. Chișinău, str. 

Alecu Russo 59/1, ap. 

54 

069080080, 

computermarket@mdl.net 

8, 31.01.2009  

24.  ITAL SYSTEM GROUP 

S.R.L. 

1014600030409 mun. Chișinău, str. 

Acad. Natalia 

Gheorghiu 30, ap. 262 

079303076, info@puntoit.md 641, 17.10.2014  

25.  SV STANDART SRL 1017600003442 s. Holercani, r-nul 

Dubăsari 

069285786, 

victoria.stoianov@mail.ru 

729, 15.08.2017  

26.  S&L PANIFCOM S.C. 

S.R.L. 

1004600053526 com. Geamăna, r-nul 

Anenii Noi 

079151802, 

albu.vadim@yahoo.com 

668, 19.05.2015  
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27.  FLY ONE S.R.L. 1015600032640 mun. Chișinău, bd. 

Dacia 80, ap. 3 

022022703, it@flyone.md 730, 22.08.2017  

28.  RADIO-RBS S.C. S.R.L. 1007600013855 mun. Chișinău, bd. 

Decebal ,76, ap. 306 

022233505 13, 16.10.2008  

29.  NAVICOM S.R.L. 1014600016306 mun. Chișinău, str. M. 

Sadoveanu 12/1, of. 83 

alexeev.vadim@navisat.md 697, 04.02.2016  

30.  AIRSTREAM S.R.L. 1018600007654 mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt 

133, ap. 6 

079561041, 

stream.air@mail.ru 

744, 05.03.2018  

31.  DONTV PRIM S.R.L. 1014608001362 or. Ștefan Vodă, str. 

Libertății 7 

024241080, dontui@mail.ru 639, 26.09.2014  

32.  TIMPURI NOI S.R.L. 1003600072797 mun. Chișinău, bd. 

Dacia 49/1, of. 51 

022008722, 

universmd@yahoo.com 

664, 27.02.2015  

33.  EURONET-COM S.R.L. 1017604005341 s. Corjeuţi, r-nul 

Briceni 

024759010, 

euronet.md@gmail.com 

736, 24.11.2017  

34.  UPLINK S.R.L. 1017600012354 mun. Chișinău, bd. 

Mircea cel Bătrân 8/1, 

ap. 76 

 

69022111, info@uplink.in.md 745, 14.03.2018  

35.  GRIRIMAR-TV S.C.  

S.R.L. 

1007606000925 s. Scorțeni, r-nul 

Telenești 

025877369 40, 05.12.2008  



13 

 

36.  PROENERGY ELECTRIC 

S.R.L. 

1014600031602 mun. Chișinău, str. 

Sarmizegetusa 90/2 

069305452, 

salbu.7108@gmail.com 

669, 22.05.2015  

37.  CAPITAL SYSTEMS 

S.R.L. 

1018600003151 mun. Chișinău, bd. 

Decebal 23, of. 1 

067399328, aturcanu@mtc.md 741, 09.02.2018  

38.  MEDIA HOUSE S.R.L. 1010600028255 mun. Chișinău, str. C. 

Negruzzi 2/3, ap. 13 

office@loveradio.md 753, 16.10.2018  

39.  EXCLUSIV MEDIA P.P. 

S.R.L. 

1011600035193 mun. Chișinău, str. Ion 

Neculce 1/1 

022844765, 

exclusivmedia@mail.ru 

689, 16.12.2015  

40.  MAX NET-TV S.R.L. 1018600015042 mun. Chișinău, com. 

Băcioi, str. Ghioceilor 5 

79997550, 

viaceslavzelenco@gmail.com 

746, 05.04.2018  

41.  VIGURCOM SRL 1003600129820 mun. Chișinău, str. 

Mitropolit Dosoftei 100 

A 

069071800, 

director.vigurcom@gmail.com 

751, 23.07.2018  

42.  CAZMAREX TV S.R.L. 1008606001815 com. Negureni, r-nul 

Telenești 

025860290 18, 12.02.2009  

43.  MEDIA-GRUP 

MERIDIAN A.O. 

1013620010099 mun. Chișinău, str. P. 

Rareș 48, ap. 59 

069788667, 

ao.meridian@gmail.com 

686, 01.12.2015  

44.  PANCONECT TV S.R.L. 1017607005397 Or. Drochia, str. A. 

Lăpușneanu 9 

025228396, 

ruslan_panchuk@mail.ru 

740, 17.01.2018  

45.  SPARK LAB S.R.L. 1016600000042 mun. Chișinău, str. 

Pietrarilor 2, of. 29 

060731789, 

sparklab359@gmail.com 

696, 04.02.2016  
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46.  BMG-LX S.R.L. 1018600020820 mun. Chișinău, str. 

Pictor Mihai Grecu 5 

060161608, 

stvania1970@gmail.com 

747, 10.05.2018  

47.  ARTIMNET-GRUP S.R.L. 1008600038653 mun. Chișinău, str. 

Miorița 5/3, ap. 17 

022736681 34, 28.11.2008  

48.  MEDIA PRO GROUP 

S.R.L. 

1015600007550 mun. Chișinău, str. 

Liviu Deleanu 2, of. 

169 

022518629, ghetul@mail.ru 695, 27.01.2016  

49.  RTV-MEDIA-CENTR SRL 1017611004595 mun. Comrat, str. 

Pobeda 55, ap. 2 

078340216, 

atvcomrat@rambler.ru 

750, 18.07.2018  

50.  NORDLINE.COM S.R.L. 1017607005434 Or. Drochia, str. Sfatul 

Țării  25, ap. 50 

025222661, 

nordline252@gmail.com 

739, 17.01.2018  

51.  RADIOUL LOCAL S.R.L. 1008602006362 com. Chișcăreni, r-nul 

Sângerei 

026241155 46, 30.12.2008  

52.  TEMPO Cooperativa de 

Producție 

1003600032900 mun. Chișinău, str. 

N.M. Spătarul 19/4, ap. 

36 

079700844 666, 25.03.2015  

53.  A.VIDEO-CONTENT 

S.R.L. 

1013609001100 mun. Chișinău, str. N. 

Bălcescu 9 

22253000, vcristea@rtr.md 717, 26.12.2016  

54.  SMILE MEDIA S.R.L. 1015606000508 mun. Orhei, str. Vasile 

Mahu 124, ap. 4 

079508400 737, 24.11.2017  

55.  GAMA PROIECT S.R.L. 1008600061185 mun. Chișinău, bd. 022545484 45, 29.12.2008  
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Renașterii Naționale 20 

, ap. 3 

56.  INVEST GLOBO TECH 

S.R.L. 

1013600008184 mun. Chișinău, bd. 

Mircea cel Bătrân 27, 

ap. 41 

022608110, andry1976@list.ru 575, 04.06.2013  

57.  PROF-IT S.R.L. 1016603001637 Or. Taraclia, str. Mati 

Bulgaria 9 

078696806, 

profittaraclia@gmail.com 

727, 25.07.2017  

58.  SKYNUTS GROUP S.R.L. 1016600025670 mun. Chișinău, str. 

Gradina Botanica 14/3 

022539847, stilia97@mail.ru 707, 06.09.2016  

59.  VELENADCO S.R.L. 1016603001578 s. Colibași, r-nul Cahul 029962620, 

costel77799@mail.ru 

710, 26.09.2016  

60.  AVISTUDIO S.R.L. 1013606000825 com. Sărătenii Vechi, r-

nul Telenești 

060439991, 

avistudiomd@gmail.com 

738, 08.12.2017  

61.  STAR TV S.R.L. 1015600036453 mun. Chișinău, str. A. 

Tupolev 3 

022529913, 

star.tv.md@gmail.com 

685, 25.11.2015  

62.  DALMA-COM S.R.L. 1003602033842 mun. Bălți, str. 

Independenții 98, ap. 

20 

023188000, 

dalmacom@gmail.com 

5, 30.01.2009  

63.  DATTA COMPUTERS 

S.R.L. 

1016600021199 mun. Chișinău, str. 

Sarmizegetusa 37/3, of. 

99 

068502988, 

dorina.negru@gmail.com 

706, 26.08.2016  

64.  OPTIMUM-NET SRL 1014600021597 mun. Chișinău, or. 079974922, 

anastasiashulga@rambler.ru 

631, 07.07.2014  
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Durlești, str. Tudor 

Vladimirescu 59, ap. 3 

65.  IANCIUC INVEST S.R.L. 1010600027812 mun. Chișinău, str. 

Studenților 1, ap. 25 

022877877, info@holding.md 720, 20.02.2017  

66.  INTERKIWINET S.R.L. 1016606000376 mun. Orhei, str. Iachir 

29, ap. 90 

079509779, 

interkiwinet@mail.ru 

709, 21.09.2016  

67.  GENERAL SOLUTIONS 

S.R.L. 

1015600007631 mun. Chișinău, str. 

Calea Ieșilor  8, of. 9 A 

022211819, aj@enicad.md 713, 08.11.2016  

68.  SIA TECHNOLOGY 

S.R.L. 

1009600044240 mun. Chișinău, str. 

Andrei Doga 2/1, ap. 

19 

069239498, 

welcome@dialog.md 

705, 05.08.2016  

69.  TRUST TV S.R.L. 1014600038900 mun. Chișinău, str. 

Columna 106 

022229859 680, 25.08.2015  

70.  PAJURA ALBA S.R.L. 1008600020357 mun. Chișinău, str. 

București, 42/A , ap. 3 

022278711, info@arena.md 30, 11.11.2008  

 


