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privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda 

de frecvenţe 2500-2690 MHz 
 

 

În temeiul art.8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin.(1) lit. a) și u) şi art. 24 alin. (1), (7), 

(13) şi (14) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28 

iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917);  

 

În vederea realizării obiectivelor Programului de management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2013, nr. 31-35, art. 161), cu modificările şi completările ulterioare Consiliul de 

Administraţie  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se limitează la 3 (trei) numărul de licenţe pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz, în scopul 

furnizării reţelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare 

terestre de acces radio în bandă largă, subbenzile: 2500-2520/2620-2640 MHz, cu 

lăţimea totală de 40 MHz (în regim FDD - frequency-division duplex, 2x20 MHz); 

2560-2570/2680-2690 MHz, cu lăţimea totală de 20 MHz (în regim FDD - frequency-

division duplex, 2x10 MHz) și 2575-2615 MHz, cu lăţimea totală de 40 MHz (în 

regim TDD - time-division duplex). 

 

2. Licenţele menţionate la pct. 1 din prezenta hotărâre vor fi acordate prin 

concurs de tip deschis cu participare internaţională şi cu aplicarea procedurii de 

selectare competitivă, organizat de ANRCETI conform criteriilor şi procedurii 

stabilite de către ANRCETI. 
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3. Valoarea minimă de expunere la concurs a taxei de licență pentru 

fiecare dintre licențele pentru subbenzile de frecvențe radio prevăzute la pct. 1 este 

stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 316 din 02 iunie 2015 cu 

privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

116 din 11 februarie 2013 și stabilirea valorilor minime de expunere la concurs ale 

taxelor de licență pentru resursele de spectru radio disponibile din benzile de 

frecvențe 800MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 

MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, art.359). 

 

4. Taxa de licenţă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre 

câştigătorii concursului se stabileşte distinct pentru fiecare dintre licențe pentru 

subbenzile prevăzute la pct. 1 şi reprezintă valoarea maximă oferită de către aceştia în 

cadrul concursului organizat de către ANRCETI. Obligaţiile de plată a taxei de licenţă 

se execută la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Moldovei 

valabil pentru ziua plăţii, în conformitate cu instrucţiunile transmise de către 

ANRCETI fiecărui câştigător. 

 

5. Taxele pentru eliberarea licențelor furnizorilor care deja dețin licențe în 

banda de frecvențe 2500-2690 MHz se stabilesc prin raportarea valorii ofertei 

câștigătoare propuse de aceștia în cadrul concursului la termenul de valabilitate a 

licenței noi. 

 

6. Cantitatea maximă de spectru radio ce poate fi solicitată de către acelaşi 

solicitant și asupra căreia același participant la concurs poate deține drepturi de 

utilizare după finalizarea concursului nu se limitează. 

 

7. În urma desfăşurării concursului menţionat la pct. 2 ANRCETI va emite 

cîte o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio pentru fiecare dintre subbenzile 

prevăzute la pct. 1. 

 

8. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 36 din 

26.07.2012 privind stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor 

radio din benzile de frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.935). 

 

9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.  
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