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
DECIZIE
mun.Chişinău

din ” 07” martie 2017

Nr. 25

privind reperfectarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul
furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice
În temeiul:
art.10 alin. (1) lit. c) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie
2007,
art. 15 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.
451-XV din 30.07.2001,
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 28.07.2008,
În conformitate cu:
prevederile Compartimentului III al Regulamentului privind regimul de autorizare
generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010;
În baza:
cererii depuse de către Societatea cu Răspundere Limitată ”PAJURA ALBĂ”, Consiliul de
Administraţie

DECIDE:
1. A reperfecta prin modificare și completare (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa seria
AC nr. 000354 din 01 aprilie 2014, eliberată Societății cu Răspundere Limitată ”PAJURA
ALBĂ”, c/f 1008600020357, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor sau
canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii
electronice (radiodifuziune)”, după cum urmează:
 Sintagma:”Frecvența 89,6 MHz în mun. Chișinău„ se modifică și se expune în
următoarea redacție: ”Frecvența 89,6 MHz mun. Chișinău, conform Proiectului
Tehnic Stația de Radiodifuziune ”PAJURA ALBĂ” S.R.L. or. Chișinău, 89,6 MHz
PA.CHI.400.002.PSR din anul 2017 și parametrii tehnici indicați în Buletinul de
Măsurători Nr.130/17/rd privind modificarea parametrilor tehnici de emisie ai stației
de radiodifuziune sonoră terestră, aprobat de ÎS. ”Centrul Național pentru Frecvențe
Radio” din 01.02.2017”.
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 se completează cu următoarele aliniate:
”- Frecvența 96,4 MHz – or. Edineț conform Proiectului Tehnic Stația de
radiodifuziune „PAJURA ALBĂ” S.R.L. or. Edineț, 96,4 MHz,
PA.ED.400.002.PSR din anul 2017 și parametrii tehnici indicați în Buletinul de
Măsurători Nr.66/17/rd a parametrilor tehnici de emisie ai stației de radiodifuziune
sonoră terestră, aprobat de Î.S. ”Centrul Național pentru Frecvențe Radio” din
23.01.2017”.
”- Frecvența 99,0 MHz – or. Briceni conform Proiectului Tehnic Stația de
radiodifuziune „PAJURA ALBĂ” S.R.L. or. Briceni, 99,0 MHz,
PA.BR.400.002.PSR din anul 2017 și parametrii tehnici indicați în Buletinul de
Măsurători Nr.69/17/rd a parametrilor tehnici de emisie ai stației de
radiodifuziune sonoră terestră, aprobat de Î.S. ”Centrul Național pentru
Frecvențe Radio” din 23.01.2017”.
2. Licenţa menţionată la p.1 se eliberează pe perioada valabilităţii licenţei de emisie cu Seria
AC nr. 000016 din 24 ianuarie 2014 reperfectată la data de 11.11.2016 (valabilă până la
data de 24 ianuarie 2021), eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
3. Se declară nevalabilă Licența seria AC nr. 000354 din 01 aprilie 2014.
4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării.
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