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În temeiul: 

 

art. 35 alin. (2) lit. h) în coroborare cu 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 ulterioare,  

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

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

pct. 15 alin. (2) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2019 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 388-392, art. 1008);  

 

În conformitate cu: 

 

pct. 10 din Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor 

electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 54/2017 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art. 71); 

 

Constatând: 

 

neexecutarea Deciziei Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.4 din 28.02.2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.70-74, art. 246), prin care s-a cerut înlăturarea de către 

furnizorii specificați în anexa la Decizia în cauză, a încălcărilor obligațiilor stabilite de actele 

normative relevante,  

 

Consiliul de Administraţie, 

 

D E C I D E: 

 

I. 1.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

,,ADISAN SERVICE”  S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.511 din 23.08.212 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

2.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,ALCONS COMERȚ” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 



  

  

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.435 din 26.10.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

3.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,ALEXOPTIC” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.226 din 29.04.2010 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

4.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,ANALITICMEDIA-GRUP” S.A., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.295 din 22.09.2010 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

5.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,ARMLIUB-NET” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.07 din 30.01.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

6.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

,,AVG SISTEM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.153 din 16.11.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

7.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Î.C.S. ,,BOOMTELECOM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.416 din 18.08.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

8.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Î.M. ,,EASTERN SPACE SYSTEMS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al 

furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.221 din 

13.04.2010 și cu anularea Declarației informative relevante respective. 

 

9.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Î.C.S. ,,CAMPUS COMMUNICATIONS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al 

furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.118 din 

20.08.2009 și cu anularea Declarației informative relevante respective. 

 

10.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,CANAL-X” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.183 din 16.02.2010 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

11.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,ELECTRONIC LAB” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de 



  

  

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.42 din 15.12.2008 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

12.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,ELVESAT” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.553 din 28.02.2013 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

13.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,EMICO” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii de 

comunicaţii electronice, a înscrierii nr.308 din 21.10.2010 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

14.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

,,ILIXAR-BIS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.412 din 03.08.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

15.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,INAVIT-PRIM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.139 din 02.11.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

16.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

,,INDATA GRUP” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.155 din 19.11.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

17.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

,,INFO MINGIR” A.O., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.214 din 06.04.2010 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

18.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,INFORUSTIC” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.230 din 03.05.2010 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

19.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Î.M. ,,INTERNET MEDIA” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de 

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.269 din 16.07.2010 și cu 

anularea Declarațiilor informative relevante respective. 

 

20.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Firma ,,INTROTEL-COM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 



  

  

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.463 din 16.02.2012 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

21.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

,,JIGHIN-COM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.72 din 12.06.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

22.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,LAURADIS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.115 din 18.08.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

23.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Î.M. ,,MANGO WIFI” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.101 din 23.07.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

24.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,LN DISC” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.376 din 13.04.2011 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

25.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,MASS-MEDIA PRIN PARTENEIRIAT ȘI COMUNITATE” A.O., cu radierea din 

Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a 

înscrierii nr.427 din 04.10.2011 și cu anularea Declarației informative relevante respective. 

 

26.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,MEDIACONECT” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.590 din 23.10.2013 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

27.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,MEDIANET GROUP” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.546 din 24.01.2013 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

28.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,ML-COM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.447 din 05.12.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

29.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,MODUMTEH” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 



  

  

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.01 din 16.01.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

30.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Î.C.S. ,,NETWORKS SOLUTIONS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor 

de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.415 din 18.08.2011 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

31.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,NORDGRUP-TV” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.635 din 04.08.2014 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

32.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,ON NET INT” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.597 din 17.12.2013 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

33.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,ONE TELEMATICS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.726 din 07.07.2017 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

34.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

S.C. ,,OVATEL TDM” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.35 din 14.03.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

35.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,PERLACOM-LUX” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.407 din 04.07.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

36.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,PRO A & I SERVICE” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.389 din 05.05.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

37.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală, 

Firma ,,PROVIDEO” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.322 din 25.11.2010 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

38.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,RAUABEL” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 



  

  

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.45 din 06.04.2009 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

39.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,REPROLUX” S.A., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.287 din 02.09.2010 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

40.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,RINOVIT-LUX” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.386 din 28.04.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

41.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,ROZTIN-TV” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.446 din 23.11.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

42.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,SERVCOMINFONET” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.13 din 02.02.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

43.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

S.C. ,,SGC GRUP” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.394 din 16.05.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

44.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,SILIVIVAD-TV” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.341 din 27.01.2011 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

45.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

S.C. ,,STRAS-TELNET” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.458 din 06.01.2012 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

46.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,SWS SOFT” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.469 din 29.02.2012 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

47.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,TATIDER” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 



  

  

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.527 din 06.11.2012 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

48.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,TEHNO T.L.T.” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.483 din 02.04.2012 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

49.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,TELEDIRECT” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.576 din 12.06.2013 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

50.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

S.C. ,,TEODAD” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.122 din 07.09.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

51.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

Î.C.S. ,,TIKAL NETWORKS” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de 

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.541 din 04.01.2013 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

52.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,TIVIRAIN” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.588 din 28.08.2013 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

53.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

Î.M. Moldo-Română ,,TOPEX” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de 

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.316 din 08.11.2010 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

54.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,TRIOLAN WEB” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.700 din 22.02.2016 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

55.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

S.C. ,,V&V COMUNICAȚII” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de 

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.716 din 29.11.2016 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

56.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,VAD” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii de 



  

  

comunicaţii electronice, a înscrierii nr.536 din 29.11.2012 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

57.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

S.C. ,,VICDAN” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.82 din 07.07.2009 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

58.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,VICTIANA” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.550 din 14.02.2013 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

59.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,VICTORIA-SB” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.220 din 13.04.2010 și cu anularea 

Declarației informative relevante respective. 

 

60.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

Î.C.S. ,,VÎNZĂRI INTELIGENTE” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor 

de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.436 din 28.10.2011 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

61.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

S.C. ,,VIRTUAL PROGRES” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de 

reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.74 din 19.06.2009 și cu 

anularea Declarației informative relevante respective. 

 

62.   Se retrage dreptul de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, oferit, prin autorizare generală,  

,,VIVA NET” S.R.L., cu radierea din Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

de comunicaţii electronice, a înscrierii nr.671 din 05.06.2015 și cu anularea Declarației 

informative relevante respective. 

 

 

II. Persoanele cărora li s-a retras dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii 

electronice nu mai pot beneficia de autorizare generală pe o perioadă de un an de la data 

retragerii. 

 

III. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării și se remite, în termen de 3 (trei) zile 

lucrătoare, în instanța de judecată competentă. 

 

 Președintele            Octavian RĂU 

Consiliului de Administrație  

 

Membrii Marian POCAZNOI 

Consiliului de Administrație 

 

 Andrei MUNTEAN 


