
                                                                                                                  
                                            

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 

 
D E C I Z I E 
mun.Chişinău 

 
din 13 martie 2012                                                    Nr. 70 

 
privind declararea nevalabilităţii autorizării generale a furnizorului de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 
MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 

 
În temeiul art. 10 alin. (1) lit. c) şi art. 31 alin. (3) lit. a) şi c) ale Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 şi pct. 15 lit. b) al 
Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 
din 28 iulie 2008, al pct. 21 alin. (1) din Regulamentul privind regimul de autorizare 
generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea 
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului 
de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010, în baza cererii depuse 
de S.R.L. „VAVIS-LUX”, Consiliul de Administraţie  

 
DECIDE: 

 
1.   Se declară nevalabilă, prin revocare, autorizarea generală, acordată S.R.L. 

„VAVIS-LUX”, c/f 1003600068880, conform declaraţiei informative, eliberate 
în baza realizării notificării înregistrate cu nr. 1832 din 16.10.2008. 

 
2. Se anulează înregistrarea S.R.L. „VAVIS-LUX” cu nr. 19 din 22.10.2008 în  

Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 
    
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării. 

 
 

Preşedintele Consiliului                                    Sergiu SÎTNIC 
    de Administraţie 
 
     

Membrii Consiliului                                                            Ion POCHIN  
          de Administraţie         

                                                                      
                                                                           Iurie URSU 
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