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privind revocarea dreptului de furnizare a rețelelor și serviciilor de comunicaţii 

electronice acordat prin autorizarea generală  

 

 

Ca urmare a nerespectării, 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), Consiliul de Administrație al ANRCETI a emis, 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), Decizia nr.43 din 24 martie 2015 prin care a suspendat pe un termen de o lună 

dreptul de furnizare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice acordat S.R.L. 

„ALIT” prin autorizarea generală în urma realizării notificării înregistrate la ANRCETI 

cu nr.218 din 09 februarie 2010.   

În conformitate cu prevederile art.31 alin.(4) din Legea comunicațiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.51-54, art.155), art.17 alin.(2) și alin.(3) din Legea cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20 iulie 2006 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), în temeiul Regulamentului 

ANRCETI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), precum și art.5, art.7. art.38. 

art.279 alin.(2) și art.343
1 

alin.(2) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 

nr.225-XV din 30 mai 2003, ANRCETI a depus la Judecătoria Centru mun. Chişinău 

Cererea nr.01-SSC DMC/369 din 26 martie 2015 cu privire la suspendarea dreptului de 

furnizare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice acordat S.R.L. „ALIT” prin 

autorizare generală, cu anexarea Deciziei ANRCETI nr.43 din 24 martie 2015.  

Ținînd cont de Hotărîrea Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 08 aprilie 2015 

(Dosarul nr.2e-343/2015) de suspendare pe un termen de o lună a dreptului de furnizare a 



  

  

rețelelor și serviciilor de comunicații electronice acordat S.R.L. „ALIT” prin autorizarea 

generală în urma realizării notificării înregistrate la ANRCETI cu nr.218 din 09 februarie 

2010, 

Pentru neînlăturarea, de către S.R.L. „ALIT”, în termenul stabilit, a 

circumstanțelor ce au dus la suspendarea dreptului prevăzut în autorizarea generală,  

În temeiul art.10 alin.(1) lit.c) și art.31 alin.(2) lit.b) din Legea comunicațiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr.51-54, art.155), art.17 alin.(3) din Legea cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activității de întreprinzător  nr.235-XVI din 20 iulie 2006 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), 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 revocă dreptul de furnizare a rețelelor și serviciilor de comunicații 

electronice acordat S.R.L. „ALIT” prin autorizarea generală în urma realizării notificării 

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

 

2. Prezenta decizie va fi remisă în instanța de judecată în curs de 3 zile lucrătoare.  

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului  

de Administraţie          Grigore VARANIȚA 

 

 

Membrul Consiliului         Corneliu JALOBA 

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


