
din /5  . /^<2021 Nr.

cu privire la aprobarea Programului sectorial de supraveghere a pieţei 
echipamentelor radio pentru anul 2022

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 Administraţie

DECIDE:

1. Se aprobă Programul sectorial de supraveghere a pieţei echipamentelor radio 
pentru anul 2022, 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.



Anexă la
Decizia Consiliului de Administraţie al ANRCETI

Nr. AA din /sy ţ..? sm

PROGRAM SECTORIAL DE SUPRA VEGHERE A 
PIEŢEI ECHIPAMENTELOR RADIO 

pentru anul 2022
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1. CARACTERISTICI GENERALE 
ALE ORGANIZĂRII AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI

1.1. Caracteristicile generale ale organizării Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei ca autoritate de 
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte 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 şi comunicaţii poştale, 
asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor nominalizate şi 
supraveghează respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de pe pieţele de 
comunicaţii electronice şi de servicii poştale.

ANRCETI are în sarcină şi misiunea de a proteja interesele legitime şi drepturile 
utilizatorilor finali de servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale, 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 funcţia de a asigura respectarea prevederilor acestei legi de 
către titularii dreptului de proprietate şi furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice, în vederea obţinerii şi exercitării dreptului de acces pe proprietăţi şi de 
utilizare partajată a infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice.

ANRCETI are statut de persoană juridică cu buget autonom şi este independentă 
operaţional de furnizorii care activează pe pieţele de comunicaţii electronice şi de 
comunicaţii poştale. 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 Constituţia şi 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 şi infrastructurii, reglementările tehnice în domeniile de 
competenţă, precum şi de Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

ANRCETI este condusă de un Consiliu de administraţie, constituit din preşedintele 
consiliului care este si directorul ANRCETI si doi membri ai consiliului -  directori 
adjuncţi ai ANRCETI.
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ANRCETI are o structură centralizată şi nu are reprezentanţe sau filiale regionale. 
De asemenea, ANRCETI nu are autorităţi administrative în subordine.

1.2. Domeniile de responsabilitate ale ANRCETI în calitate de autoritate de 
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea echipamentelor radio, 
date de contact

Prin prisma Legii nr. 7/2016, domeniul de responsabilitate al ANRCETI este 
supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea echipamentelor radio pe 
teritoriul Republicii Moldova.

Adresa poştală a ANRCETI este: MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, mun. 
Chişinău, Republica Moldova. Adresa de e-mail a ANRCETI este office@anrceti.md. 
Numărul de telefon al ANRCETI este 022-251-317 (anticamera), numărul de fax al 
ANRCETI -  022-222-885.

Din cadrul ANRCETI, persoana de contact este: Denis Sîtari, 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 priveşte 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 comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 şi Legii 
comunicaţiilor poştale nr. 36/2016, ANRCETI îşi formează bugetul anual din plăţi de 
reglementare şi monitorizare, şi plăţi pentru utilizarea resurselor de numerotare atribuite. 
Personalul ANRCETI care va fi antrenat în activitatea de supraveghere a pieţei 
echipamentelor radio în anul 2022 constituie 5 unităţi. ANRCETI nu dispune de 
laborator propriu. Conform atribuţiei stabilite la art. 7 alin. (4) lit. d) şi 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 condiţiile 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 pieţei în ceea ce priveşte comercializarea 
echipamentelor radio, şi alte autorităţi de supraveghere a pieţei (la nivel 
naţional/internaţional)

La nivel naţional, cooperarea dintre ANRCETI şi alte autorităţi de supraveghere a 
pieţei, dar şi cu autorităţi abilitate cu funcţii de control, se va efectua prin organizarea, 
după caz, a unor controale complexe, care va implica participarea mai multor autorităţi
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de supraveghere a pieţei, precum şi prin asigurarea schimbului de informaţii dintre 
ANRCETI şi autorităţile 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 priveşte comercializarea 
echipamentelor radio pentru anul 2022, după cum urmează:

1.5.1. Legislaţia naţională

în activitatea de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea
i ’  .

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 activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr. 235 din 1 

decpmbrie 2011 (Legea nr. 235/2011);
c) Legea privind securitatea generală a produselor nr. 422-XVI din 22 decembrie 

20Cj6 (Legea nr. 422/2006);
d) Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Legea nr. 

241|/2007);
e) Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio”, 

Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2019 (Reglementare tehnică).

1.5.2. Descrierea produsului

Echipamentul radio reprezintă un produs electric sau electronic care emite şi/sau 
recepţionează intenţionat unde radio în scopul efectuării comunicaţiilor radio şi/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 şi/sau să recepţioneze intenţionat 
unde radio în scopul efectuării comunicaţiilor radio şi/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 siguranţa echipamentelor radio introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă,
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să fie evitate interferenţele dăunătoare, perturbaţiile electromagnetice, precum şi riscurile 
la aaresa sănătăţii sau siguranţei persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor.

1.5.5. Monitorizarea activităţii

A

Inspecţia documentaţiei tehnice care însoţesc echipamentele radio. In cazul în care 
documentaţia tehnică nu va respecta cerinţele actelor normative relevante şi în acest sens 
nu vor fi prezentate suficiente date sau mijloace relevante utilizate pentru a se asigura 
conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementarea 
tehnică, ANRCETI, după caz, poate solicita producătorului sau importatorului să apeleze 
la lin 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 prevăzut de reglementarea tehnică relevantă, prezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranţa persoanelor, sau pentru alte aspecte ale protecţiei interesului public care intră 
sub incidenţa reglementării tehnice respective, aceasta efectuează o evaluare cu privire la 
echipamentul radio în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în 
reglementarea tehnică.

în cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la aliniatul precedent ANRCETI 
va constata că echipamentul radio nu este conform cerinţelor 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 
cerinţele stabilite sau să retragă echipamentul radio de pe piaţă, sau să îl recheme în 
decursul unei perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului pe care o stabileşte 
aceasta.

1.5.6. Prioritate

La planificarea controalelor aferente supravegherii pieţei echipamentelor radio, pe 
care ANRCETI le consideră a fi de prioritate înaltă, ANRCETI se conduce, inclusiv de 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1054 din 15 septembrie 2016 cu privire la gradele 
de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora, Hotărârea 
Consiliului de Administraţie 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 4 decembrie 2014.
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1.5.7. Perioada

Pentru perioada anului 2022.

1.5.8. Dezvoltarea (extinderea, desfăşurarea)

Tematica controalelor planificate pentru perioada anului 2022 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 cerinţelor stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
1096 din 19 decembrie 2017.

2. SUPRAVEGHEREA 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

i
Informaţiei

l ’

2) Datele de contact ale autorităţii
Adresa poştală: MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, mun. Chişinău, Republica 

Moldova. Adresa de e-mail a ANRCETI este office@anrceti.md. Numărul de telefon 
este 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 2022;
b) Personalul: 5 unităţi;
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
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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 
siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecţiei interesului public care intră 
sub incidenţa reglementări tehnice, aceasta va efectua o evaluare cu privire la 
echipamentul radio în cauză, acoperind toate cerinţele 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 cerinţelor 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 cerinţe sau să 
retragă echipamentul radio de pe piaţă, sau să îl recheme în decursul unei perioade 
rezonabile, proporţională 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 ţării, aceasta va informa Ministerul Economiei şi Infrastructurii cu privire la 
rezultatele evaluării şi la acţiunile 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 
dispoziţie pe piaţă.

în cazul în care agentul economic vizat nu va îndeplini măsurile corective adecvate 
conform reglementării tehnice, ANRCETI va lua toate măsurile provizorii 
corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie pe piaţa naţională 
a echipamentului radio sau pentru a retrage sau a rechema echipamentul radio de pe 
piâţă.

în cazul în care, ca urmare a evaluării realizate de către ANRCETI în conformitate 
cu reglementarea tehnică, se va constata că, deşi echipamentul radio este conform 
cerinţelor prevăzute în reglementarea tehnică, acesta prezintă totuşi un risc cu privire la 
sănătatea sau siguranţa persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecţia interesului 
public protejat de prevederile reglementărilor 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 piaţă 
şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului. Perioada de 
timp pentru luarea măsurilor corective se va stabili în funcţie de circumstanţele fiecărui 
caz în parte ţinându-se cont de numărul de echipamente radio asupra cărora urmează a fi 
dispuse măsurile corective necesare, precum şi 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.
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Conform art. 250 alin. (9) din Codul contravenţional al Republicii Moldova, 
plasarea pe piaţă a echipamentelor de comunicaţii electronice care nu sunt însoţite de 
declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori 
importator în baza de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sunt 
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 autorităţi de supraveghere a pieţei, dar şi cu autorităţi 
abilitate cu funcţii de control, inclusiv prin organizarea, după caz, a unor controale 
complexe, care va implica participarea mai multor autorităţi de supraveghere a pieţei, 
precum şi prin asigurarea schimbului de informaţii dintre ANRCETI şi autorităţile 
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.
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Anexa nr. 1
la Programul sectorial de supraveghere a pieţei echipamentelor radio

pentru anul 2022

Programul sectorial de supraveghere a pieţei echipamentelor radio pentru anul 2022

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

Date de contact ale ANRCETI: MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, mun. Chişinău, Republica Moldova 
Persoana responsabilă din cadrul ANRCETI: Denis Sitari, tel: 022-251-360, e-mail: denis.sitari@anrceti.md

Nr. Legislaţia
naţională

Descrierea 
produsului sau 

categoria

Tipul de
monitorizare

Motivaţia
monitorizării

Monitorizarea
activităţii Prioritate Perioada

Dezvoltarea
(extinderea,

desfăşurarea)

Rezultate sau 
iniţiative viitoare

1.

L e g e a  
n r .7 /2 0 1 6 , 
L e g e a  n r. 
2 3 5 /2 0 1 1 , 
L e g e a  n r. 
4 2 2 /2 0 0 6 , 
L e g e a  n r. 
2 4 1 /2 0 0 7 , 
H G  n r. 
3 4 /2 0 1 9

E ch ip am en te
rad io

C on troale

p lan ifica te /in o p i

nate

S ig u ran ţa
ec h ip a m e n te lo r

rad io

V e rif ic a re a  ac te lo r 

şi m a rc a je lo r  în  

v e d e re a  eva lu ă rii 
c o n fo rm ită ţii 

a c e s to ra  cu 

c e rin ţe le  stab ilite

în a ltă 2022
D ezv o lta re

reg lem en tă ri

R aport an u a l p riv in d  
a c tiv ita te a  d e  

d e sfă şu ra tă
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Anexa nr. 2
la Programul sectorial de supraveghere a pieţei echipamentelor radio

pentru anul 2022

PLAN DE CONTROL
în domeniul supravegherii pieţei echipamentelor radio 

pentru anul 2022

N r . D e n u m i r e  f u r n i z o r I D N O A d r e s ă  j u r i d i c ă

1 ACTIVTEL GRUP SRL 1013600019584 mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 5, ap.(of.) 59

2 ADINET-COM SRL 1009600040688 mun. Chişinău, Sângera, str. Alexandru cel Bun, 7

3 BETATVCOM SRL 1011600043134 mun. Chişinău, sec. Râşcani, str. Moscova bd., 15/2, ap.(of.) 70

4 CLICK- COM SC SRL 1007607006795 Drochia, str. Cecal, 21

5 CREIT SRL 1003600136901 mun. Chişinău, sec. Râşcani, str. Florilor, 1

6 DEMIDAS-SOFT SC SRL 1006600019551 mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/A, ap.(of.) 46

7 DIALOG-PERFORM SRL 1014600001333 mun. Chişinău, sec. Centru, str. Primar Carol Schmidt, 7

8 DISC SRL 1003606004257 Rezina, str. Decebal, 15

9 FLOR-T.V. FPC SRL 1003607002456 Floreşti, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 18

10 FLOW MEDIA SRL 1020603001762 Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 65

11 HARTUM TV SRL 1003610000454 Taraclia, str. Maiakovski VI., 10

12 IMICOM NET SRL 1006600044490 mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 7/3, ap.(of.) 37

13 INTERVAL-TV SC SRL 1005604002208 Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 57
______
14 LANTELECOM SRL 1019600018925 mun. Chişinău, Băcioi, str. Corobceanu Anatol, 48
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15 MATRIX-NET SRL 1005603002201 Cahul, str. Victoriei bd., 9, ap.(of.) 2

16 MAXIMARIN SC SRL 1004603008192 Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 296

17 MEDIA-TEL-COM SRL 1011611000274 UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Gagarin Iu., 18

18 MOLDCELL ÎM SA 1002600046027 mun. Chişinău, Belgrad, 3

19 MOLDTELECOM SA 1002600048836 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr 10

20 MOLODOSTI Cooperativa 1010606000972 Rezina, str. 1 Mai, 2

21 MONTEC SA 1003600039585 mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 21

22 MRCNETSRL 1019603001328 Cahul, Văleni

23 NEW POST INTERNATIONAL MLD 
SRL 1014600029674 mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 

806

24 NEXT SRL 1013607002930 Floreşti, Băhrineşti

25 NEXT-NET SRL 1015607000088 Floreşti, Băhrineşti

26 NG PRODUCTION SRL 1016600019633 mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1

27 ORANGE MOLDOVA ÎM SA 1003600106115 mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 75

28 PERPETUUM SRL 1002600021444 mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 10, ap.(of.) 24

29 PETIN-TV SRL 1011605002194 Hânceşti, Sărata-Galbenă

30 RAPID CURIER SRL 1012600041458 mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 10

31 REMCAS-CONSTR SC SRL 1005600057185 mun. Chişinău, sec. Râşcani, str. Albişoara, 14, ap.(of.) 17

32 ROXNET-COM SC SRL 1006600054125 mun. Chişinău, sec. Râşcani, str. Doga Andrei, 28, ap.(of.) 126

33 SALARIX NET SC SR.L 1006600006467 mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22/1, ap.(of.) 92

34 SEBIS SAT SRL 1008600002957 Criuleni, Slobozia-Duşca

35 SISTEMNET COM SRL 1011611002913 UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 40/2, ap.(of.) 11

36 SPECIALIST INTERNATIONAL STI 
SRL 1007602007568 Bălţi, str. Dostoevschi, 16, ap.(of.) 24
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37 SPICE TELECOM SRL 1014600015686 mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307

38 STAR LINC SRL 1011611002902 UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Molodiojnaia, 14

39 STUDIO AN-TV SRL 1003600101084 Anenii Noi, str. Chişinăului, 14

40 SVD INTERCOM SRL 1014600009605 mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32, ap.(of.) 140

41 SVICE-NETGRUP SC SRL 1006600055775 mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul înalt, 20/4, ap.(of.) 7

42 TELEMAGAZIN SRL 1006609003610 mun. Ungheni, str. Creangă Ion, 15, ap.(of.) 72

43 TV-BOX SRL 1011600023626 mun. Chişinău, str. Columna, nr. 170

44 TVOTT SRL 1019600041088 mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8/1, ap.(of.) 9A

45 VEB-TV SRL 1008600048333 mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 351

46 VIC GRUP TV SC SRL 1004600012444 Ialoveni, Puhoi

47 VICTAN-TEL S.R.L. 1003600090500 mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15/1, ap.(of.) 
16

48 VITGRAND SRL 1013600004991 mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54

49 X-STREAM NET SRL 1019603003665 Taraclia, Corten, str. Kirov, 33

50 СОЮЗ ТЕЛЕФОНСТРОЙ ÎM SRL 1003600099710 mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 81
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