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privind cesionarea licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în 

scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de 

comunicații electronice accesibile publicului 
 

 

În temeiul: 

      art. 9 alin. (1) lit. w),  art. 31 și art. 42 alin. (3) 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; 

pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 143-144, art.917); 

În conformitate cu: 
Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul 

furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 08 din 25.02.2010; 

În baza:  

cererii de cesionare depuse de către Societatea cu Răspundere Limitată „RTV-

MEDIA-CENTR”, Consiliul de Administraţie 

 

DECIDE: 

1.  A accepta cesionarea integrală a Licenţei seria AC nr. 000377 din 09 iulie 

2015, deţinută de „BIZIM AÎDÎNÎC” S.R.L, c/f 1004611004010, pentru 

genul de activitate „Utilizarea frecvențelor sau canalelor radio în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (în 

sistemul analogic terestru de televiziune)”,  către Societatea cu Răspundere 

Limitată „RTV-MEDIA-CENTR”. 

 



  

  

2. A elibera Societății cu Răspundere Limitată „RTV-MEDIA-CENTR”, c/f 

1017611004595, licenţa pentru utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în 

scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor 

de comunicații electronice accesibile publicului (în sistemul analogic 

terestru de televiziune) pentru canalul TV: 40 – mun. Comrat, cu 

difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră 

(televiziune), pe termenul de valabilitate a licenţei cedate. 

 

3. Societatea cu Răspundere Limitată „RTV-MEDIA-CENTR” îşi va asuma 

obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în condiţiile de licenţă. 

 

4. A declara nevalabilă (ca urmare a cesionării) Licenţa seria AC 000377 din 

09 iulie 2015 deţinută de ,,BIZIM AÎDÎNÎC” S.R.L. din mun. Comrat, 

UTA Găgăuzia, Republica Moldova. 

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 
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