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2) Titularul licenţei are obligaţia să presteze serviciile de telefonie mobilă celulară, standardul 
GSM cu rata de acoperire minimum a localităţilor şi drumurilor, după cum urmează: 

 
Perioada de 
operare  

Localităţile şi drumurile acoperite1  Rata de 
acoperire a 
populaţiei  

Sfârşitul primului an 
de operare (2007)  

• oraşele Chişinău şi Bălţi - pentru asigurarea unei 
funcţionări sigure a reţelei în oraşe şi în raioanele 
adiacente 

• restul teritoriului – luînd în calcul acoperirea sigură a 
oraşelor mari ale republicii şi magistralelor importante, a 
unor drumuri şi localităţi 

• acoperirea cu semnal radio (tehnologia GPRS)

40 %  

Sfârşitul anului doi 
de operare (2008) 

• finalizarea radio-acoperirii în oraşele Chişinău şi Bălţi; 
• oraşul Soroca – pentru asigurarea funcţionării sigure a 

reţelei în oraş şi raioanele adiacente 
• asigurarea radio-acoperirii totale a oraşelor republicii şi 

magistralelor, îmbunătăţirea radio-acoperirii drumurilor 
şi localităţilor 

• acoperirea cu semnal radio (tehnologia EDGE) 

60 %  

Sfârşitul anului trei 
de operare (2009) 

• acoperirea totală a teritoriului ţării cu semnal radio 
(tehnologia EDGE) 

90 %  

 
Notă: Extinderea reţelei GSM către teritoriul din stânga Nistrului va fi efectuată după 

reglementarea politică a diferendului existent 
 
a) După trei ani de operare Titularul licenţei va asigura acoperirea teritoriului în dependenţă 

de cerinţele pieţei.  
b) Titularul licenţei va determina rata de acoperire geografică şi rata de acoperire a 

populaţiei conform reglementărilor în vigoare ale ANRTI utilizând în calcule datele privind 
populaţia, teritoriul şi coordonatele geografice ale localităţilor prezentate de către ANRTI, în baza 
informaţiilor oficiale furnizate de către organele abilitate (Biroul Naţional de Statistică etc.). 

3) Rata de blocare a încercărilor de apel în reţeaua GSM în orele de vîrf, cauzate de reţeaua 
GSM nu va depăşi  2%. 

4) Rata de cădere (Rata de întrerupere a apelurilor) în reţeaua GSM în orele de vîrf nu va 
depăşi 2%. Timpul de nefuncţionare a reţelei GSM nu va depăşi 2 minute pe an. 

5) Titularul licenţei are obligaţia să presteze serviciile GSM indicate în pct. 1), inclusiv şi 
servicii de informaţii, - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.  

6) Titularul licenţei are obligaţia să informeze ANRTI şi, la cerere, să prezinte documentaţia 
care confirmă că infrastructura reţelei corespunde Recomandărilor şi standardelor  GSM. 

7) Titularul licenţei are obligaţia să permită ANRTI şi ISC să efectueze controlul şi 
monitorizarea îndeplinirii condiţiilor licenţei.  

a) În caz dacă Titularul licenţei nu este de acord cu rezultatele controlului sau monitorizării 
efectuate de ANRTI şi/sau ISC, Titularul licenţei poate angaja specialişti licenţiaţi în 
domeniul respectiv, independenţi de operator, ANRTI şi/sau alte autorităţi de specialitate, 
coordonând cu ANRTI organizaţia sau specialiştii ce vor efectua controlul sau 
monitorizarea, şi va suporta cheltuielile respective pentru efectuarea acestuia.  

8) Titularul licenţei are obligaţia să adere la Memorandumul de Înţelegere şi să devină 
membru al Asociaţiei MoU GSM precum şi să îndeplinească obiectivele, referitor la implementarea şi 

                                                 
1 În procesul de acoperire a drumurilor vor fi acoperite şi localităţile prin care trec aceste drumuri. 
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operarea reţelei mobile digitale celulare GSM 900/1800 cît şi obligaţiile ce decurg din calitatea de 
membru al Asociaţiei MoU GSM. 

9) Titularul licenţei are obligaţia să respecte şi să activeze în corespundere cu legislaţia, 
reglementările şi standardele tehnice în vigoare. Lista reglementarilor în vigoare în Republica Moldova 
la data eliberări licenţei este indicată în Anexa 1/2, care poate fi modificată sau completată de ANRTI după 
necesitate. 

10) Titularul licenţei are obligaţia să respecte deciziile şi recomandările curente, adoptate de 
organismele internaţionale în domeniul telecomunicaţiilor la care Republica Moldova este parte. 

11) Titularul licenţei are obligaţia să efectueze taxarea Serviciile GSM pe secundă. 
12) Titularul licenţei are obligaţia să conecteze la reţeaua GSM numai echipament terminal 

certificat şi marcat de către Organismul de Certificare a Produselor din Telecomunicaţii şi Poştă (OC TIP). 
13) Titularul licenţei are obligaţia să utilizeze, la construirea reţelei GSM în banda de frecvenţe 

900/1800 MHz, numai echipament de cea mai actuală generaţie pe plan mondial, (nu se admite instalarea 
echipamentului de reţea de mîina a doua). Echipamentul trebuie să menţină şi să asigure semnalizarea 
SS7/IP cu alte reţele şi un sistem avansat de taxare şi achitare cu abonaţii. Echipamentul trebuie să 
fie procurat în baza concursului internaţional de la firme producătoare al cărora echipamentul de reţea 
GSM este în funcţiune în reţele cu cel puţin 100 000 abonaţi şi  care va asigura următorii indici de calitate: 

a) Rata de blocare (CBR - Calls Blocking Rate) < 2% 
b) Rata de cădere (DCR - Drop Calls Rate) < 2% 
c) Sensibilitatea staţiilor de bază   > - 107 dBm 
14) Titularul licenţei are obligaţia, la efectuarea lucrărilor de construcţie - montaj, instalarea 

echipamentelor, antenelor, etc., să antreneze în majoritatea cazurilor agenţi economici din Republica 
Moldova, selectaţi în bază de concurs local, cu excepţia cazurilor când asemenea lucrări necesită antrenarea 
specialiştilor de calificare specială, care nu sunt în Republica Moldova. 

15) Titularul licenţei va accepta piaţa deschisa pentru echipamentul terminal GSM de abonat 
prin reţeaua comercială cu condiţia că acesta să fie certificat respectiv în Republica Moldova şi care va avea 
puterea de emisie de până la 2 W. 

16) Titularul licenţei are obligaţia să asigure în echipamentul propriu interfaţa, prin care 
reţeaua GSM este interconectată la reţelele de telefonie fixă şi /sau mobilă şi va îndeplini următoarele 
cerinţe: 

a) va asigura interconectarea cu/ şi accesul la reţelele de telefonie fixă şi mobilă; 
b) va exclude perturbaţiile de la reţeaua GSM către alte reţele de telecomunicaţii. 
17) Titularul licenţei are obligaţia să presteze serviciile GSM în corespundere cu Regulamentul 

prestări servicii de telefonie mobilă celulară GSM. 
18) Titularul licenţei are obligaţia să lanseze serviciul în baza Deciziei de lansare eliberată de 

ANRTI în rezultatul controlului efectuat, la cererea depusă de Titularului licenţei în modul stabilit, pentru 
verificarea gradului de pregătire a lansării serviciilor, verificării condiţiilor de prestare a serviciilor, asigurării 
lucrului cu utilizatorii şi corespunderii cu reglementările în vigoare. ANRTI va elibera Decizia de lansare a 
serviciului în termen de pînă la 10 zile sau poate respinge motivat cererea. 

19) Titularul licenţei are obligaţia, la prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară standardul 
GSM, să asigurare transparenţa, nediscriminarea utilizatorilor şi a altor operatori, să presteze servicii şi să 
acorde accesul la anumite facilităţi, precum şi să fundamenteze tarifele în dependenţă de costuri, în ceea ce 
priveşte interconectarea reţelei publice de telefonie mobilă pe care o operează cu reţelele publice de 
telecomunicaţii instalate, operate sau puse la dispoziţie de către alţi operatori în vederea terminării apelurilor. 

20) Titularul licenţei va depune eforturi maxime pentru asigurarea şi menţinerea serviciilor de 
telefonie vocală mobilă, fax, SMS, roaming în caz de stare excepţională. 

a) În cazul în care se declară în mod oficial stare excepţională, în condiţii speciale cum ar fi 
război, stare de necesitate, mobilizare, calamităţi naturale /dezastre, ANRTI în colaborare cu 
organizaţiile din sistemul naţional de apărare şi, după caz, cu organele respective ale 
Administrării de Stat, poate dispune reorganizarea temporară a condiţiilor de desfăşurare a 
activităţilor din domeniul telecomunicaţiilor, până la încetarea situaţiei respective.  

b) La cerinţa ANRTI, Titularul licenţei va presta gratuit servicii de comunicaţii de baza pentru 
acţiuni de salvare a vieţilor omeneşti. 
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21) Titularul licenţei are obligaţia să asigure utilizatorilor serviciilor prestate prin intermediul  

reţelei, pe care o operează, accesul gratuit la următoarele servicii: 
a) apelare la serviciile de urgenţă,2 sau centre de recepţionare a mesajelor, înfiinţate sau autorizate 

de către o autoritate publică în vederea informării organizaţiei respective cu privire la existenţa 
unui caz de urgenţă. Organizaţii de urgenţă sunt considerate - orice organe locale de poliţie, 
pompieri, serviciul gaz şi serviciul asistenţă medicală de urgenţă. Apelurile de urgenţă vor fi 
procesate fără a utiliza Modulul de Identificare a Abonatului. 

b) apelare la serviciile relaţii cu utilizatorii, accesând un număr unic de telefon, pentru înregistrarea 
reclamaţiilor şi deranjamentelor reţelei sau serviciilor prestate prin intermediul reţelei operate, 
furnizarea informaţiilor referitoare la tarifele şi serviciile oferite de către Titularul licenţei.  

 
22) Titularul licenţei are obligaţia să asigure accesul abonaţilor reţelei operate la serviciile de 

informaţii a reţelelor conectate la reţeaua operată, şi a abonaţilor reţelelor interconectate la serviciile de 
informaţie a reţelei operate. 

23) Titularul licenţei are obligaţia să asigure furnizarea informaţiei de către Serviciul 
Informaţii, referitor la numărul de telefon al abonaţilor contractuali ai reţelei GSM cu excepţia cazurilor, 
când abonatul a interzis această furnizare. 

24) Titularul licenţei va furniza, facultativ, abonaţilor reţelei GSM lista abonaţilor. 
25) Titularul licenţei are obligaţia să nu utilizeze informaţia despre abonaţi în alte scopuri, decît 

în cele, pentru care ea a fost obţinută. 
26) Titularul licenţei are obligaţia să excludă o eventuală interferenţă cu alte servicii legale de 

telecomunicaţii, cauzate de operarea reţelei GSM. Titularul licenţei va suporta cheltuielile pentru 
excluderea interferenţei şi a schimbării unor canale radio asignate oficial, în cazul când el este vinovat de 
aceasta. 

27) Titularul licenţei are obligaţia să nu admită şi să nu efectueze bruiajul reţelelor de telefonie 
mobilă, altor reţele de telecomunicaţii şi informatică existente legal pe teritoriul Republicii Moldova.  

28) Titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea convorbirilor. Titularul licenţei, 
în condiţiile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi a legislaţiei în vigoare, va pune la dispoziţia 
organelor autorizate prin lege cu dreptul de a intercepta comunicaţiile numai interfaţa pentru conectarea 
oricărui echipament adiţional al acestui organ care să permită selectarea abonaţilor şi monitorizarea 
apelurilor lor pentru necesităţile organelor autorizate prin lege. Titularul licenţei va furniza, organelor 
autorizate prin lege toate informaţiile deţinute despre abonaţii indicaţi de aceste organe, inclusiv şi de 
roaming pe durata de până la 3 luni. 

29) Titularul licenţei are obligaţia să asigure în procesul de prelucrare automatizată a datelor 
protecţia datelor personale conform legislaţiei în vigoare. 

30) Titularul licenţei are obligaţia să achite la ANRTI plata de reglementare conform legislaţiei şi 
reglementărilor în vigoare, să prezinte la ANRTI rapoarte trimestriale şi anuale şi date statistice cu privire la 
dezvoltarea reţelei GSM şi serviciile prestate.  

31) Titularul licenţei are obligaţia să respecte următoarele condiţii vizînd frecvenţele asignate:  
a) să transmită la ISC, cu cel puţin 1 lună înaintea punerii staţiei de bază respective în operare, 

o notă privind parametrii tehnici ai staţiilor de bază şi amplasarea lor, inclusiv frecvenţele 
preconizate,  

b) să transmită la ISC, cu cel puţin 4 luni înaintea datei de punere în funcţiune a staţiei de 
bază respective, o nota privind coordonarea de către ISC cu autorităţile similare din ţările 
vecine a frecvenţelor în zonele de frontieră în corespundere cu Recomandările CEPT T/R 
20-08.  

32) Titularul licenţei are obligaţia să achite la ISC taxele pentru frecvenţele radio GSM 
asignate în conformitate cu tarifele în vigoare după cum urmează: 

a) Taxele pentru utilizarea  frecvenţelor: 
aa) Odată cu începerea utilizării oricărei din frecvenţele GSM asignate, Titularul licenţei are 

obligaţia să plătească la ISC pentru pachetul iniţial de frecvenţe (canale) în număr de 22 canale - 

                                                 
2 Pînă la implementarea "Serviciului de Urgenţă Naţional "112" se vor menţine numerele de acces la serviciile de urgenţă 
"901", "902", "903", "904". 
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50 mii dolari SUA (cincizeci de mii dolari SUA) care nu include impozitul pe valoare adăugată 
(TVA). Această sumă fixă se plăteşte o singură dată la ISC în decursul a 30 zile după 
autorizarea canalului şi nu depinde de perioada de timp din anul calendaristic. 

ab) În plus la suma fixă menţionată în aa), o sumă de 2 mii dolari SUA care nu include TVA se 
plăteşte anual pentru utilizarea fiecărui radio canal duplex (200 kHz) în benzile de frecvenţe 
radio 900 MHz şi 1800 MHz. Taxa trebuie să fie plătită la ISC în decursul a 30 zile după 
asignarea primului canal de  frecvenţe şi  în continuare pînă la 31 martie a fiecărui an. 

ac) Pentru alocarea fiecărui canal adiţional în banda de frecvenţe 900 MHz Titularul licenţei are 
obligaţia să achite la ISC cîte 70 mii dolari SUA, care nu include TVA . 

ad) Pentru alocarea fiecărui canal adiţional în banda de frecvenţe 1800 MHz Titularul licenţei are 
obligaţia să achite la ISC cîte 50 mii dolari SUA, care nu include TVA. Această sumă se plăteşte 
o singură dată, după care noul canal devine parte din setul de frecvenţe alocate pentru a urma 
regulile de taxare anuală specificate în ab). 

Plăţile vor fi efectuate în lei moldoveneşti la rata oficială de schimb Băncii Naţionale a Republicii 
Moldova la momentul efectuării plăţii. 

b) Taxele pentru staţii de radioreleu pentru radiocomunicaţii mobile celulare: 
ba) pentru servicii de calcul, coordonare, planificare şi notificare a frecvenţelor (pentru o frecvenţă)- 

1000 lei, care nu include impozitul pe valoare adăugată (TVA); 
bb) pentru servicii de asigurare ale compatibilităţii staţiilor de radiocomunicaţii - 250 lei trimestrial, 

care nu include impozitul pe valoare adăugată (TVA). 
33) Titularul licenţei are obligaţia să achite la ANRTI, conform reglementărilor în vigoare, 

plăţile pentru resursele de numerotare atribuite şi utilizate în reţeaua GSM. 
34) Titularul licenţei are obligaţia de a percepe, pentru furnizarea serviciului de interconectare, 

în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor, tarife fundamentate în funcţie de costuri. Tarifele 
pentru interconectare cu reţeaua naţională fixă sau cu alte reţele se stabilesc în Acorduri de interconectare 
negociate şi semnate de părţi în termenii şi condiţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la 
interconectare.  

35) Titularul licenţei are obligaţia să interconecteze reţeaua publică de telefonie mobilă pe care o 
operează cu reţelele de telecomunicaţii ale altor operatori prin interconectare directă sau indirectă, 
asigurând interoperabilitatea reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii şi informatică şi accesul tuturor 
utilizatorilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova la servicii de telefonie fixă, mobilă celulară, servicii 
Internet, alte servicii. 

36) Titularul licenţei are obligaţia sa aplice condiţii echivalente de interconectare în 
circumstanţe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau care beneficiază deja de interconectare cu 
reţeaua publică de telefonie mobilă pe care acesta o operează, în vederea terminării apelurilor. 

37) Titularul licenţei are obligaţia să pună la dispoziţie solicitanţilor toate serviciile şi 
informaţiile necesare pentru realizarea interconectării cu reţeaua publică de telefonie mobila pe care o 
operează, în vederea terminării apelurilor, în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu 
cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup. 

38) Titularul licenţei are obligaţia de a oferi altor operatori cel puţin serviciul de 
interconectare în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor, în condiţiile prevăzute de prezentele 
condiţii de licenţă. 

39) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura preluarea apelurilor din reţeaua altor operatori 
şi terminarea acestora la orice număr alocat Titularului licenţei, dacă terminarea este posibilă din punct 
de vedere tehnic la numărul respectiv. 

40) În cazul cînd datele de identificare a liniei care apelează sunt transferate către reţeaua 
Titularului licenţei, acesta are obligaţia de a comunica aceste date către utilizatorul final apelat dacă la 
efectuarea apelului a fost utilizat serviciul CLIP. În cazul când datele de identificare a liniei care apelează 
sunt transferate către reţeaua Titularului licenţei, acesta nu va comunica aceste date către utilizatorul final 
apelat dacă la efectuarea apelului a fost utilizat serviciul CLIR, cu excepţia cazului în care apelul este 
direcţionat către un număr de urgenţă. 

41) Pentru serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte mobile, va fi 
facturat numai timpul de conversaţie pentru apelurile care au fost stabilite cu succes şi la care s-a 
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răspuns. Timpul de conversaţie începe cu semnalul de răspuns şi se încheie cu primul semnal de 
eliberare a liniei generat fie de partea care a iniţiat apelul, fie de partea apelată. 

42) Titularul licenţei are obligaţia să ofere interconectare cu alte reţele şi/sau servicii în termeni 
nediscriminatorii, condiţii de interconectare, preţuri şi calitate nu mai puţin favorabile decât cele asigurate 
propriilor servicii, furnizorilor de servicii neafiliaţi sau pentru proprii subdiviziuni/filiale sau alţi afiliaţi. 

43) Titularul licenţei va asigura interconectarea reţelei publice de telefonie mobilă pe care o 
operează, în vederea terminării apelurilor, în măsura în care solicitările sunt rezonabile. Refuzul 
Titularului licenţei trebuie să fie justificat şi va fi comunicat în scris solicitantului şi ANRTI în termenii 
stabiliţi de reglementările în vigoare. 

44) Titularul licenţei va oferi altor operatori, în termenii stabiliţi de reglementările în vigoare, 
accesul la toate serviciile necesare pentru ca aceştia să poată exploata în condiţii normale interconectarea 
cu reţeaua publică de telefonie mobila a Titularului licenţei în vederea terminării apelurilor, prin 
furnizarea propriilor servicii de telecomunicaţii şi informatică. 

45) Titularul licenţei are obligaţia să creeze o subdiviziune separată, cu cont bancar, evidenţă 
contabilă şi bilanţ contabil separat şi să excludă subsidarea încrucişată a serviciilor de telefonie mobilă 
celulară cu alte servicii. 

46) Titularul licenţei are obligaţia să respecte reglementările privind Serviciul Universal, să 
contribuie la Fondul Serviciului Universal, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

47)– 50) Rezervă. 
 
II. AUTORITATEA LICENŢEI 

 
51) Titularul licenţei este autorizat să instaleze şi să opereze echipamentul de telecomunicaţii 

pentru reţeaua GSM în corespundere cu Recomandările şi standardele ETSI pentru sisteme GSM în banda 
de frecvenţe 900/1800 MHz valabile la data intrării Licenţei în vigoare, altor recomandări şi standarde 
care vor fi ulterior aprobate pentru reţele şi servicii GSM şi să-l modernizeze  în corespundere cu 
prevederile p. 1), p. 56) şi p. 57) pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

52) Prin prezenta Titularul licenţei este autorizat să instaleze şi să opereze staţiile de bază GSM 
şi centrele de comutare pentru serviciile mobile standardul GSM în banda de frecvenţe 900/1800 MHz. 

53) Titularul licenţei este autorizat să instaleze şi să opereze orice echipament de transmisie 
pentru conectarea părţilor de reţea GSM între ele şi pentru conectarea reţelei GSM la reţeaua telefonică 
fixă sau la alte reţele. Traficul suportat de echipamentul de transmisie al Titularul licenţei va fi iniţiat sau 
terminat numai în staţiile mobile ale reţelei GSM. Titularul licenţei poate folosi echipamentul său de 
transmisie pentru transmiterea informaţiei de semnalizare sau a altei informaţii necesare pentru operarea 
reţelei GSM. Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în alte scopuri. 

54) Titularul licenţei are dreptul sa instaleze şi să opereze legături microundă (relee) în cadrul 
reţelei GSM. Frecvenţele necesare pentru legăturile microundă din reţeaua GSM vor fi coordonate şi 
eliberate de către ISC, la solicitarea Titularul licenţei, utilizând benzile alocate în conformitate cu Tabelul 
Naţional al Atribuirii Benzilor de Frecvenţă pentru aceste scopuri, după prezentarea la ISC a Proiectului 
Tehnic cu cererile de legături în locuri concrete. Frecvenţele vor fi eliberate în termen de până la o lună 
din data solicitării.  

55) Titularul licenţei efectuează plata pentru frecvenţe către ISC conform tarifelor în vigoare. 
56) Pentru construirea şi dezvoltarea reţelei Titularului licenţei i se vor atribui 22 canale din 

benzile de frecvenţe 880 – 915 MHz şi 925 – 960 MHz, rezervând posibilitatea dezvoltării serviciilor de 
telefonie mobilă celulară, standardul GSM, în benzile de frecvenţe menţionate, precum şi în benzile de 
frecvenţe 1710 - 1785 MHz şi 1805 – 1880 MHz. Frecvenţele de transmisie din banda de frecvenţe 
900/1800 MHz pentru staţiile mobile vor fi alocate în banda inferioară, iar frecvenţele de transmisie 
pentru staţiile de bază - în banda superioară. Intervalul duplex (ecartul) pentru canalul radio este 45 MHz, 
lărgimea canalului este de 200 KHz.  

57) Procedura de alocare a canalului va fi următoarea: 
a) Pentru perioada de început a dezvoltării reţelei Titularul licenţei este autorizat a folosi 

următoarele 22 canale: 
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b) Canalele indicate în subpunctul a) pot fi folosite de către Titularul licenţei la elaborarea 

planului reţelei GSM. 
58) Cu acordul MDI şi ANRTI, Titularul licenţei poatea lua parte în delegaţiile naţionale la 

UIT, CEPT şi alte organisme internaţionale.  
59) În coordonare cu ANRTI şi MDI, Titularul licenţei poate lua parte, suportând cheltuielile 

respective, la lucrările organismelor internaţionale de cooperare în special în lucrările asupra specificaţiilor 
reţelelor mobile GSM şi serviciilor prestate prin ele. 

60) Titularul licenţei este autorizat să utilizeze resurse de numerotare atribuite de ANRTI 
conform Planului Naţional de Numerotare şi reglementărilor în vigoare. 

61) Rezervă. 
 

III. OBLIGAŢIILE  MDI ŞI ANRTI 
 

62) Rezervă. 
63) MDI garantează Titularului licenţei pe perioada valabilităţii licenţei 22 de canale. Dacă din 

unele motive, cele 22 canale asignate nu sînt disponibile, Titularul licenţei va apela la MDI pentru a 
elibera canalele care lipsesc. Dacă pe parcursul unei luni canalele rămân nedisponibile, MDI va asigna alte 
canale Titularului licenţei. În acest caz nu se va percepe o plată suplimentară de la Titularul licenţei. 

64) ANRTI nu va aplica penalităţi Titularului licenţei în perioada primului an de operare pentru 
neîndeplinirea indicilor de calitate prevăzuţi în p. p. 3) si 4).  

65) ANRTI are obligaţia să respecte condiţiile de confidenţialitate referitor la tarife pînă la data 
intrării lor în vigoare. 

66) - 67) Rezervă. 
 

IV. DREPTURILE ANRTI 
68) - 69) Rezervă. 

70) ANRTI poate aplica sancţiuni Titularului licenţei potrivit prevederilor Codului civil, Codului cu 
privire la contravenţiile administrative şi Legii Telecomunicaţiilor, după cum urmează: 

a) în cazul când ANRTI a constatat, în baza controlului efectuat în conformitate cu p. 7) al 
prezentelor condiţii de licenţă, sau la petiţia unui terţ ori prin altă modalitate, că 
Titularul licenţei n-a îndeplinit oricare din obligaţiile stabilite în prezentele condiţii de licenţă 
(excepţie fiind prevederile alin. b) al prezentului punct) şi/sau în Anexele la licenţă, care 
sunt parţi integrante ale acesteia, şi în cazul în care Titularul licenţei poartă responsabilitate 
directă de asemenea situaţii; 

b) în cazul cînd Titularul licenţei n-a îndeplinit obligaţiile sale prevăzute la p.p. 2), 3) sau 4) 
ale prezentelor condiţii de licenţă, primele penalităţi pot fi impuse la cel puţin şase luni 
după începerea operării reţelei; 

c) nu se vor impune sancţiuni Titularul licenţei sau nu se va retrage licenţa, dacă careva 
circumstanţe au contribuit la încălcări, care nu depind de Titularul licenţei, inclusiv calamităţi 
naturale, război, situaţii excepţionale, acte sau omisiuni de la a treia parte, pe care Titularul 
licenţei nu le poate influenţa. 

d) în cazul în care nu a fost constatată o încălcare repetată de către Titularul licenţei a prezentelor 
condiţii de licenţă şi/sau obligaţiilor sale, ANRTI, impunând penalităţi la aliniatele a) şi b) ale 
prezentului punct potrivit Anexei 1/3, va pune la dispoziţia Titularului licenţei, în baza cererii 
lui, un termen rezonabil pentru înlăturarea încălcărilor depistate, dar care nu va depăşi 6 luni. 
Fiecare din aceste perfecţionări vor fi luate in consideraţie de către ANRTI în procedura de 
impunere a penalităţilor. 

71) Titularul licenţei îi pot fi aplicate penalităţi în sumă de pînă la 100000 (una sută mii) dolari 
SUA. Plăţile vor fi efectuate în lei moldoveneşti la rata de schimb a Băncii Naţionale a Republicii 
Moldova la momentul efectuării plăţii. 

72) ANRTI are dreptul să modifice condiţiile licenţei în următoarele circumstanţe: 
a) din iniţiativa Titularul licenţei cu acordul Comisiei pentru eliberarea licenţelor a ANRTI 

(Comisiei); 
b) din iniţiativa Comisiei cu acordul Titularul licenţei; 
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c) modificarea cadrului legal şi reglementar; 
d) din iniţiativa Comisiei în cazul cînd modificarea asigură protecţia utilizatorilor şi contribuie 

la promovarea concurenţei. 
73) - 75) Rezervă. 

 
V. PREVEDERI GENERALE 

 
76) Titularul licenţei, în prezentele condiţii de licenţă, îşi va limita afacerile la operarea reţelei GSM, 

prestarea serviciilor GSM şi furnizarea produselor şi serviciilor legate direct de prestarea serviciilor GSM. 
77) La decizia ANRTI, orice informaţie prezentată de către Titularul licenţei poate fi publicată, cu 

excepţia cazului cînd informaţia este specificată ca secretă sau confidenţială. 
78) Rezervă. 
79) Licenţa nu este transmisibilă. 
80) Prezentele condiţii de licenţa se interpretează de către ANRTI şi se aplică în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova. Orice caz de neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în 
prezentele condiţii de licenţă va fi soluţionat în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova în 
instanţele de judecată ale Republicii Moldova. 

81) Oferta (Anexa 1/4) depusă de Titularul licenţei este parte componentă a prezentelor condiţii 
de licenţă. 

82) Condiţiile licenţei sunt considerate limitative şi obligatorii, minimale sau maximale, după 
caz. 

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

83) Licenţa individuală este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi se eliberează pe 
un termen de 15 ani cu posibilitatea reînnoirii acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

84) Licenţa poate fi suspendată conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în următoarele 
cazuri: 

a) nerespectarea de către Titularul licenţei a prescripţiei privind lichidarea încălcărilor obligaţiilor 
stabilite în condiţiile licenţei după ce au fost întreprinse de ANRTI masurile legale: avertizare, 
impunerea amenzii sau penalităţii, 

b) alte cazuri prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare. 
85) Licenţa poate fi retrasă conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în următoarele cazuri: 

a) cererea Titularului licenţei; 
b) neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei; 
c) alte cazuri prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare 

86) Licenţa îşi pierde valabilitatea: 
a) prin retragere conform p. 85) 
b) în cazul lichidării Titularului licenţei ca persoană juridică şi la data excluderii Titularului 

licenţei din registrul de stat; 
c) la data intrării în vigoare a unei noi licenţe eliberate Titularului licenţei care înlocuieşte 

prezenta Licenţă. 
 
 
Elaborat: 
 
Ala Baidauz, şef secţie         
Reglementări şi licenţe        

 
 
Victor Tănase, şef secţie 
Reglementări tehnice   

Reprezentantul 
Titularului licenţei 
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Anexa 1/1 

 
DEFINIŢII 

 
Cu excepţia situaţiilor, în care sunt altfel definiţi în prezentele condiţii de licenţă, termenii utilizaţi în 

prezenta Licenţă au înţelesul acordat în Legea telecomunicaţiilor şi Regulamentul prestări servicii telefonie 
mobilă celulară GSM 

 
Următorii termeni au sensul precizat mai jos: 
 
1. GSM - Sistemul global pentru comunicaţii mobile - sistemul mobil celular de 

telecomunicaţii specificat în documentele elaborate de fostul grup “Groupe Special Mobile” al 
CEPT ului şi standardele şi specificaţiile tehnice elaborate de ETSI. 

2. Servicii de baza GSM - Servicii GSM pe care Titularul licenţei are obligaţia să le ofere 
conform prevederilor MoU GSM Documentul SE.03. 

3. Reţeaua GSM - Totalitatea echipamentelor de telecomunicaţii instalată şi operată de Titularul 
licenţei în conformitate cu Recomandările GSM. 

4. Recomandările GSM - Termenul general pentru setul de documente, care specifică sistemul 
GSM, elaborat de GSM MoU şi/sau ETSI.  

5. Memorandumul de Înţelegere GSM (MoU GSM) - Documentul încheiat între administraţiile 
de telecomunicaţii şi operatorii ţărilor CEPT la 7 septembrie 1987 cu privire la implementarea 
sistemului digital mobil celular pentru telecomunicaţii pan-europene cu modificările ulterioare.  

6. Asociaţia GSM MoU - Autoritate legală stabilită în corespundere cu legislaţia Elveţiei care 
urmăreşte activităţile Memorandumului de Înţelegere GSM (MoU GSM). 

7. Staţie de bază - Sistemul staţiei de bază (BSS) sau Staţia de transmisie (emisie - recepţie) 
(BTS) şi staţia de bază de dirijare (BSC) în sensul Recomandărilor GSM.  

8. Rata de blocare - Probabilitatea că încercarea de a ocupa staţia mobilă este respinsa de reţeaua 
GSM (procentul de apeluri respinse din numărul total de apeluri). 

9. Rata de acoperire - Procentul locuitorilor Republicii Moldova care au posibilitatea să 
utilizeze serviciile GSM la domiciliu.  

10. Rata de cădere (Rata de întrerupere a apelurilor) - Frecvenţa la care convorbirea 
abonatului GSM se termină înainte de vreme (procentul de convorbiri bazate pe durata 
teoretică de 2 minute, adică suma duratei tuturor convorbirilor exprimate în minute împărţite la 
2). 

11. Bruiaj (communications jamming) - Limitarea sau distorsionarea premeditată a 
comunicaţiilor prin utilizarea semnalelor electromagnetice care au ca scop destabilizarea 
funcţionării eficiente a sistemelor de comunicaţii electronice. 

12. Aria geografică a serviciilor mobile celulare - Arie în care un operator celular asigură 
servicii. În mod uzual se compune din: aria urbană şi aria rurală deservită de un operator. 

13. Regiune acoperită - Regiunea în oricare parte a teritoriului Republicii Moldova, unde 
valoarea măsurată a semnalului GSM este egală sau mai mare de 92 db/m. 

14. SMS - Short Message Service - Servicii de mesaje scurte. 
15. ISDN - Reţeaua digitală cu servicii integrate. 
16. Reţeaua telefonică - Reţeaua fixă de telecomunicaţii (PSTN) destinată în fond pentru servicii 

de comunicaţii prin voce. 
17. Echipament terminal - Echipament de telecomunicaţii sau un set de echipamente de 

telecomunicaţii conectate la reţeaua de telecomunicaţii dotate cu astfel de funcţii care dau 
posibilitate abonatului să intercomunice prin această reţea. 

18. Reţele terminale - O reţea de telecomunicaţii care interacţionează cu reţeaua GSM şi face 
posibilă prestarea serviciilor pentru abonaţii, conectaţi la această reţea, adică PSTN sau ISDN. 

19. Apel de urgenţă - Apel (convorbire) în vederea informării organizaţiei respective cu privire la 
existenţa unui caz de urgenţă - adică apel la organele locale de poliţie, pompieri, serviciu gaz şi 
serviciu asistenţă medicală de urgenţă. Apelul de urgenţă are prioritate absolută asupra altor 
apeluri. 
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20. Lista abonaţilor - Lista abonaţilor în ordine alfabetică cu adresele şi numerele de abonat ale 

terminalelor sale mobile. 
21. ETSI - Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii. 
22. ANRTI – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică.  
23. MDI - Ministerul Dezvoltării Informaţionale.  
24. ISC - Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor. 
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Anexa 1/2 
 

Lista reglementarilor în vigoare în Republica Moldova 
 

1. Legea telecomunicaţiilor Nr. 520-XIII din 07.07.95. 
2. Legea cu privire la informatica Nr.1069-XIV din 22.07.2000. 
3. Legea privind licenţierea unor genuri de activitate Nr. 451-XV din 30.07. 2001. 
4. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr.845-XII din 03.01.92. 
5. Legea cu privire la limitarea activităţilor monopoliste şi dezvoltarea concurenţei Nr. 906-XII din 

29.01.92. 
6. Legea cu privire la protecţia concurenţei Nr.1103-XIV din 30.06.2000. 
7. Legea privind protecţia consumatorilor  105- XV din 13.03.2003. 
8. Legea cu privire la petiţionare Nr.190-XIIl din 19.07.94. 
9. Codul Civil al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr.1107-XV din 06.06.2002. 
10. Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29.03.1985. 
11. Codul Penal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr. 985-XV  din  18.04.2002. 
12. Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatica, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Nr. 843 din 17.08.2000. 
13. Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii si informatica, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 323 din 18.03.2002. 
14. Regulamentul prestări servicii telefonie mobilă celulară GSM, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatica Nr. 16 
din 24 mai 2001. 

15. Regulamentul privind modul de soluţionare a litigiilor dintre operatori, precum şi cele dintre 
operatori şi utilizatori, de către Agenţia Naţionala pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi 
Informatica, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatica Nr. 17/3 din 07.08.2001. 

16. Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatica Nr. 02 din 13.03.2002. 

17. Regulamentul staţiilor de radiocomunicaţii din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Colegiului Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii Nr. l din 11.12.1997. 

18. Regulamentul privind eliberarea licenţelor in domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Telecomunicaţii şi Informatica Nr. 5 din 30.04.2002. 

19. Regulamentul cu privire la administrarea si gestionarea Planului National de Numerotare, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Telecomunicaţii şi Informatica Nr. 23 din 30.12.2005. 

20. Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatica privind 
modul de calcul şi achitare a plaţii de reglementare de către titularii de licenţe in domeniul 
telecomunicaţiilor şi informaticii din 20.06.2002. 

21. Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRTI Nr. 22 din 30 decembrie 2005 Cu privire la 
determinarea ratelor de acoperire geografică şi a populaţiei, numărului de abonaţi în reţelele de 
telefonie mobilă celulară GSM şi operarea unor modificări în Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al ANRTI Nr. 02/1 din 04.02.2004. 
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Anexa 1/3 

PENALITĂŢI 
 

1. Penalităţile aplicate în cazul când Titularul licenţei nu îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute la p. 2) al Licenţei. 

 
La sfârşitul fiecărui an de operare a reţelei (adică de la data lansării serviciilor comerciale + n * 365 

zile, unde n=1.4) Titularul licenţei va informa ANRTI privitor la rata de acoperire. 
 

In caz de neîndeplinire a cerinţelor de acoperire şi a metodologiei de evaluare a acoperirii, acordate între 
părţi, Titularul licenţei are obligaţia să plătească penalităţi în sumă de 35 000 de $ SUA pentru fiecare 5% de 
neacoperire a populaţiei la fiecare localitate cu un maximum de 100 000 $ SUA. 

 
2. Penalităţile aplicate în cazul, cînd Titularul licenţei nu va asigura calitatea 

serviciilor conform p.p. 3) si/sau 4) ale Licenţei în următoarele cazuri: 
 
a) rata de blocare se măsoară la interfaţa din aer (eter) în regiunile acoperite, conform unui 

protocol stabilit şi acordat între ANRTI şi Titularul licenţei în baza standardelor internaţionale existente.  
Dacă rata de blocare, măsurată conform protocolului, este mai mare decât cerinţele p. 3), Titularul 

licenţei va plăti penalităţi conform formulei: Penalităţi = (Rata de blocare în % - indicele conform p. 3 ) x 20 
000$ SUA cu un maximum de 100 000 $ SUA. 

În caz de dezacorduri referitor la protocolul de măsurări, Titularul licenţei poate angaja un expert 
internaţional, suportând cheltuielile aferente. 

 
b) rata de cădere va fi măsurată la interfaţa din aer (eter) în regiunile acoperite, conform 

unui protocol stabilit şi acordat între ANRTI şi Titularul licenţei pe baza standardelor internaţionale existente.  
Dacă rata de cădere, măsurată conform protocolului, este mai mare decît prevederile p. 3), 

Titularul licenţei va plăti penalităţi conform formulei: Penalităţi = (Rata de cădere în % - indicele conform p.3) 
x 20 000$ SUA cu un maximum de 100 000 $ SUA. 

În caz de dezacorduri referitor la protocolul de măsurări, Titularul licenţei poate angaja un expert 
internaţional, suportând cheltuielile aferente. 
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