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
HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
din 17.09.2015

Nr. 54

privind aprobarea modificărilor și completărilor Condiţiilor de licenţă pentru utilizarea
frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G)
În temeiul art. 10 alin. (1) lit. c), art. 24, art. 26 alin. (3), art. 35 şi art. 36 din Legea
comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155) cu modificările și completările ulterioare;
art. 9 alin. (3) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie 2001 (Republicată: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, nr.26-28 art.95) cu modificările și completările ulterioare;
pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 143-144, art. 917)
În conformitate și 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 și completările ulterioare, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1.
Condiţiile de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia
(3G), aprobate de Comisia de eliberare a licențelor a ANRCETI la ședința din data de 30 iulie
2008, se modifică și se completează după cum urmează.
1)
În denumirea condițiilor de licențe, după cuvîntul ”radio” se completează cu
sintagma:” din benzile de frecvenţe radio 1900-1980 MHz şi 2110-2170 MHz (subbenzile:
1920,5-1935,3/2110,5-2125,3 și 1914,9-1919,9; 1935,3-1950,1/2125,3-2140,1 și 1899,91904,9; 1950,1-1964,9/2140,1-2154,9 și 1904,9-1909,9)”.
2)
Din denumirea condițiilor de licențe precum și în întreg conținutul
documentului, sintagma: ”de generaţia a treia (3G)” se exclude.
3)
La punctul 1.1
după sintagma: ”Titularul licenţei este autorizat să furnizeze o reţea publică” se completează
cu sintagma: ”de acces radio mobil bazată pe standardele tehnologiei de acces radio terestru
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IMT, inclusiv IMT–2000 și IMT – Advanced cu interfaţa radio în conformitate cu prevederile
standardului ETSI EN 301 908 precum şi a tehnologiilor îmbunătăţite bazate pe familia
standardelor IMT, sau alte tehnologii dacă această utilizare nu contravine obligaţiilor privind
respectarea unor condiţii tehnice şi operaţionale prevăzute de prezentele condiţii speciale tip
de licenţă şi de Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe”;
sintagma: ”(în continuare servicii 3G) cu respectarea standardelor tehnologiei de radioacces
terestru IMT – 2000 cu interfaţa radio W-CDMA (UMTS)/CDMA 2000” se exclude;
4)
La punctul 1.2:
sintagma: ”de generaţia a treia (în continuare reţeaua 3G)” se exclude;
alineatul D din tabel se exclude.
5)
Pe întreg conținut documentului, începând cu punctul 1.3, sintagma: ”3G” se
substituie cu sintagma: ”de comunicații electronice mobile celulare terestre cu utilizarea
blocului respectiv de frecvențe indicat în pct. 1.2”.
6)

La punctul 1.4, sintagma: ” de generația a treia” se exclude.

7)
La punctul 1.5, sintagma: ”standardul IMT-2000/UMTS (W-CDMA) /CDMA
2000” se modifică și se expune în următoarea redacție: ”bazate pe standardele tehnologiei de
acces radio terestru IMT, inclusiv IMT–2000 și IMT – Advanced cu interfaţa radio în conformitate
cu prevederile standardului ETSI EN 301 908 precum şi a tehnologiilor îmbunătăţite bazate pe
familia standardelor IMT, sau alte tehnologii dacă această utilizare nu contravine obligaţiilor
privind respectarea unor condiţii tehnice şi operaţionale prevăzute de prezentele condiţii
speciale tip de licenţă şi de Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe”.
8)

Punctul 1.11 se modifică și se expune în următoarea redacție:

”1.11. Titularul licenţei nu este în drept să transmită/revândă altei persoane

licenţa sau copia de pe aceasta sau frecvenţele/canalele radio atribuite prin licenţă,
excepţie fiind dreptul de utilizare a acestor resurse prin cesionare (în conformitate cu
prezentele condiţii speciale de licenţă, legislaţia şi reglementările în vigoare) şi/sau
utilizarea partajată a frecvenţelor radio pentru acoperirea zonelor rurale cu o densitate
redusă a populaţiei”.
9)
La punctul 2.1, subpunctul 2.1.1 sintagma: ”IMT – 2000 cu interfaţa radio WCDMA (UMTS)/CDMA 2000” se modifică și se expune în următoarea redacție: ”IMT, inclusiv
IMT–2000 și IMT – Advanced cu interfaţa radio în conformitate cu prevederile standardului ETSI
EN 301 908 precum şi a tehnologiilor îmbunătăţite bazate pe familia standardelor IMT, sau alte
tehnologii dacă această utilizare nu contravine obligaţiilor privind respectarea unor condiţii
tehnice şi operaţionale prevăzute de prezentele condiţii speciale tip de licenţă şi de Tabelul
Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe”.
10)
La punctul 2.4,
subpunctul 2.4.4 se modifică și se expune în următoarea redacție:
”2.4.4. Titularul licenței nu va condiționa furnizarea propriilor servicii de comunicații
electronice de utilizarea de către utilizator/abonat a echipamentului terminal procurat de la
titularul licenței, cu condiția că echipamentul terminal utilizat să fie certificat respectiv și să
aibă o putere de emisie de până la 2 W”.
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11)
la subpunctul 2.4.5, sintagma: ”IMT – 2000 cu interfaţa radio W-CDMA
(UMTS)/CDMA 2000” se modifică și se expune în următoarea redacție: ”tehnologiei de acces
radio terestru IMT, inclusiv IMT–2000 și IMT – Advanced cu interfaţa radio în conformitate
cu prevederile standardului ETSI EN 301 908 precum şi a tehnologiilor îmbunătăţite bazate pe
familia standardelor IMT, sau alte tehnologii dacă această utilizare nu contravine obligaţiilor
privind respectarea unor condiţii tehnice şi operaţionale prevăzute de prezentele condiţii
speciale tip de licenţă şi de Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe.”
2.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se comunică
S.A.“Moldtelecom”, S.A. ”Moldcell” și S.A.”Orange Moldova” în termen de 3 zile lucrătoare
din data aprobării.
3.
Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.
Preşedintele
Consiliului de Administraţie

Grigore VARANIȚA

Membrii
Consiliului de Administraţie

Cornel JALOBA
Iurie URSU
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