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cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei  

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia  

Informaţiei nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală și  

licențiere din domeniul comunicațiilor electronice 

 

În temeiul art. 9 pct. (1), lit. a) și a art. 10 pct. (1), lit. a) din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 

399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 54 din 28.12.2017 

cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor 

electronice, înregistrată la Ministerul Justiţiei Republicii Moldova nr. 1286 din 10 ianuarie 

2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 71), se modifică după 

cum urmează: 

pe întreg conținutul Hotărârii textele:  

„copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau, după caz, de pe decizia de 

înregistrare de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual sau de pe 

certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale solicitante, după caz”; „decizia de 

înregistrare sau, după caz, Certificatul de înregistrare pentru fiecare filială sau altă 

subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza 

licenţei obţinute”; „decizia de înregistrare sau, după caz, Certificatul de înregistrare a 

întreprinderii sau organizaţiei” se substituie cu textul: „extrasul din Registrul de stat în care 

este înregistrat solicitantul”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Membrii Consiliului      Andrei MUNTEAN 

de Administrație 

         Marian POCAZNOI 
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Avizat: 

 

  

_____________________Dumitru GRICIUC 

                                           Şef DRAS 

 

  

_____________________Denis SITARI  

                                           Şef DCAJ 

 


