
                                                                                  
                                            

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII  MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ  И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

                                                   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
D E C I Z I E 
mun.Chişinău 

 
      din  „11”  decembrie 2013                                  Nr. 223 
  

    

       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  

privind eliberarea licenţei 
 

În conformitate cu art.8 alin.(1) pct. 43), art. 11 alin. (1),  art. 13 alin. (1),  art. 18 
alin. (1), (11) ale Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
nr. 451-XV din 30 iulie 2001 şi  art.20 al Legii cu privire la informatizare şi la resursele 
informaţionale de stat nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003, 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 şi în baza declaraţiei/cererii depuse de către Societatea cu Răspundere 
Limitată „CODINTEGRATOR”, Consiliul de Administraţie  

 
DECIDE: 

 
1. Se eliberează Societăţii cu Răspundere Limitată „CODINTEGRATOR”, c/f 

1013600028795, din mun.Chişinău, licenţa pentru genul de activitate: „Servicii de 
creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale 
automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program”, pe un termen de 
5 (cinci) ani. 

 
2.  Taxa pentru eliberarea licenţei menţionate la p. 1 constituie 1625 (una mie şase sute 

douăzeci şi cinci) lei şi se varsă de către solicitant la bugetul de stat, în termen de 30 
zile de la data expedierii (înmînării) înştiinţării despre adoptarea prezentei decizii. 

    
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării. 

 
 
Preşedintele Consiliului                                       Grigore VARANIŢA 
de Administraţie 

 
Membrii Consiliului                                                          Corneliu  JALOBA  

     de Administraţie                               
                         
               Iurie URSU 
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