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DECIZIE  
de constatare a faptei  contravenţionale  şi aplicare a sancţiunii avertisment 

 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei în persoana Directorului adjunct dlui Ion POCHIN, în 
prezenţa contravenientului dnei Fiodora Sculea, administrator al S.R.L. „PRO A&I 
SERVICE”. 

În baza Actului de control nr. _33_ din  13 iulie 2012, a constatat următoarele:   
Dna  Fiodora Sculea, administrator al "PRO A & I SERVICE"  S.R.L. la data 

de 1 iunie 2012,  a schimbat adresa juridică, neinformînd ANRCETI în termen de 10 
zile conform prevederilor art. 23 alin. (8) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 
241-XVI din 15 noiembrie 2007, precum şi p. 22 din Regulamentul 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 HCA 
al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010.  
 

Constatând faptele contravenţionale, recunoaşte că persoana fizică a încălcat 
prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor poştale şi tehnologia informaţiei, care se manifestă prin nerespectarea 
cerinţelor stabilite în art. 23 alin. (8) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI 
din 15 noiembrie 2007 şi p. 22 din Regulamentul nr. 57 din 21 decembrie 2010. 
_____________________________________________________________________ 
În temeiul art. 33 alin. (3) şi art. 446 alin. (1) lit. b) şi art. 247 alin. (1) ale Codului 
contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, 

 
D E C I D E: 

1. A aplica faţă de persoana fizică dna Fiodora Sculea, administrator al "PRO A 
& I SERVICE"  S.R.L. sancţiunea contravenţională  avertisment în formă scrisă.  

2. Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa contravenientului personal sub 
semnătură sau se va expedia acestuia prin scrisoare recomandată în termen de 3 zile. 

3. Termenul de contestare a deciziei este de 15 zile din data pronunţării 
deciziei. 
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