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privind declararea pierderii valabilităţii autorizării generale de furnizare a  

reţelelor publice de comunicații electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului și reperfectarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în scopul 

furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului 
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În temeiul: 
art. 10 alin. (1) lit. c), art. 35 alin. (4) lit. a), art. 36 alin.(2) şi art. 26 alin. (1), (1

1
), (4)-(6), (9), (27) 

lit. b) şi (28) în corelare cu art. 41-42 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. (1) lit. b), art. 7 în corelare cu art. 12
8 din Legea privind reglementarea prin autorizare a 

activităţii de întreprinzător nr. 160/2011; 

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: 

pct.10 al Regulamentului 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),și 

În baza: 

Notificării privind sistarea furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice a 

Societății cu Răspundere Limitată „RADIO MEDIA GROUP INC”;  

Cererii (declarației) pentru reperfectarea licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în 

scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice și Decizie CA nr. 18/62 din 

25.04.2019, depuse de către Societatea cu Răspundere Limitată „GENERAL MEDIA GROUP 

CORP.”; 

În legătură cu radierea din Registrul de Stat al persoanelor juridice a Societății cu Răspundere 

Limitată „RADIO MEDIA GROUP INC” în baza reorganizării, Consiliul de Administraţie, 

 
D E C I D E: 

 

1. Se declară pierdută valabilitatea autorizării generale de furnizare a rețelelor publice de 

comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, 

acordată Societatea cu Răspundere Limitată „RADIO MEDIA GROUP INC”, înscrisă în 

Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, cu nr. 692 din 05 

ianuarie 2016, cu anularea Declarației Informative eliberate anterior.  

2. Se radiază Societatea cu Răspundere Limitată „RADIO MEDIA GROUP INC” din Registrul 

public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.  

3.  A reperfecta (cu eliberarea formularelor noi) Licențele cu seria AC nr. 000450 din 18 februarie 

2015 și seria AC nr. 000965 din 20 iunie 2017 „Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării 

reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului (radiodifuziune)”, 



  

  

prin modificarea datelor de identificare a deținătorului  licenței din: ”RADIO MEDIA GROUP 

INC” SRL în: ”GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL – în calitate de persoană juridică 

absorbantă, devenind succesorul drepturilor și obligațiilor. 

4.  A declara nevalabilă, ca urmare a reperfectării, Licențele cu seria AC nr. 000450 din 18 

februarie 2015 și seria AC nr. 000965 din 20 iunie 2017, eliberate Societății cu Răspundere 

Limitată „RADIO MEDIA GROUP INC”. 
 

5.   Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării. 
 

 

 

 
 

Preşedintele                   Octavian  

Consiliului de Administrație                                 Octavian RĂU  
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