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
DECIZIE
mun.Chişinău
din ”03” decembrie 2018

Nr. 167

privind eliberarea licenței de utilizare a canalelor în scopul furnizării
rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice
accesibile publicului
În temeiul:
art.10 alin. (1) lit. c) şi art. 26 alin. (1), alin. (4)-(10), alin. (21), alin. (27) lit. b)
şi alin. (34) 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) al Regulamentului 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:
Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi licenţiere în domeniul
comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie
al ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 71);
În baza:
Cererii (declarației) pentru eliberarea licenței de utilizare a canalelor sau
frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații
electronice depuse de către Societatea cu Răspundere Limitată ”MEDIA
RESURSE”,
Consiliul de Administraţie

DECIDE:
1.
A elibera Societății cu Răspundere Limitată „MEDIA RESURSE”,
c/f 1014600030199, mun. Chișinău, licenţă pentru: „Utilizarea canalelor în
scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile
publicului (televiziune)”, pentru utilizarea următoarelor canale TV: canalul 51
– Congaz și canalul 23- Comrat.
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2.
Ținând cont de dispozițiile art. II din Legea pentru modificarea și
completarea unor acte legislative nr.8 din 08.02.2018, utilizarea canalelor TV în
format analogic – canalul 51 – Congaz și canalul 23- Comrat, va fi posibilă
pentru perioada ce nu depășește termenul-limită de trecere la televiziunea
digitala terestră – 01 martie 2020.
3.
Licenţa menţionată la p. 1 se eliberează pe perioada valabilităţii
licenţei de emisie cu Seria AC nr. 000069 din 07.10.2014 (valabilă până la data
de 07.10.2020), eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
4.

Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării.
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