
                                            

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 24 septembrie 2019                                                                              Nr. 105 

 

privind retragerea/ revocarea autorizării generale de furnizare a 

reţelelor publice de comunicații electronice şi serviciilor de comunicaţii 

electronice accesibile publicului și a licențelor de utilizare a resurselor de numerotare 

 

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:  

pct. 9 lit. b), f), u), w), pct. 11 lit. c) și pct. 15 lit. b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 905/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 917),  

În conformitate cu: 

art. 10 alin. (1) lit. c), art. 35 alin. (2) lit. h) și art. 36 alin. (1) și (2) din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-

410, art. 679), cu modificările și completările ulterioare,  

art. 11 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 

160/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art. 494), 

art. 17 alin. (3) din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător nr. 235/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.126-130, art. 627), 

Consiliul de Administraţie, 

D E C I D E: 

 

1. Se retrage/ revocă autorizarea generală de furnizare a rețelelor publice de comunicații 

electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului,  

acordată Societății cu Răspundere Limitată „INGRESS COMMUNICATIONS” 

(IDNO 1014600039321), înscrisă în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de 

comunicații electronice, cu nr. 649 din 01.12.2014, cu anularea Declarației Informative 

eliberate anterior. 

2. Se retrage/ revocă licența seria AC 000459 eliberată Societății cu Răspundere Limitată 

„INGRESS COMMUNICATIONS” (IDNO 1014600039321) la data de 16.12.2014 pentru 

utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de 

comunicații electronice accesibile publicului (blocul de numere independente de locație 

„38223000-38225999”), utilizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

3. Se retrage/ revocă licența seria AC 000385 eliberată Societății cu Răspundere Limitată 

„INGRESS COMMUNICATIONS” (IDNO 1014600039321) la data de 22.07.2015 pentru 

utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de 

comunicații electronice accesibile publicului (numărul de rutare „1787” destinat pentru 

identificarea rețelei sau a comutatorului din rețeaua publică de comunicații electronice), 

utilizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  



 

  

  

4. Se radiază Societatea cu Răspundere Limitată „INGRESS COMMUNICATIONS” 

(IDNO 1014600039321), din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii de 

comunicaţii electronice. 

5. Societatea cu Răspundere Limitată „INGRESS COMMUNICATIONS” este obligată să 

depună la Agenţie, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere 

a autorizării generale și a licențelor de utilizare a resurselor de numerotare formularele, în 

original, ale actelor retrase. 

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 
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