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Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor unor condiţii de licenţă 

privind prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară  

 

 

 

În temeiul: 

 art. 10 alin. (1) lit. b),c),e) şi i) art. 24 din Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-

54, art. 155); 

 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 scopul: 

 unificării unor obligațiuni ce țin de acoperirea teritoriului și a populației țării cu 

semnal radio provenit din rețelele de telefonie mobilă celulară standardele GSM şi CDMA 

2000, Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările şi completările Condiţiilor licenţei pe activitate Nr.024160 

Seria A MMII privind prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul GSM, 

eliberată la data de 05 noiembrie 1999 Întreprinderii Mixte „Moldcell” SA, conform Anexei 

1. 

 

2. Se aprobă modificările şi completările Condiţiilor licenţei individuale Nr. 020446 

Seria AMMII privind prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară standardul CDMA 

2000, în banda de frecvenţă 450 MHz, eliberată la data de 29 iunie 2006 Societăţii pe Acţiuni 

”Moldtelecom", conform Anexei 2. 

 

3. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRTI, Nr. 22 din  

30.12.2005, 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 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006,  nr.5-8 art.15). 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie    Sergiu SÎTNIC 

 

 

Membrii Consiliului de Administraţie     Ion POCHIN 

 

          Iurie URSU 



 

 

Anexa 1. 
la Hotărârea  

Consiliului de Administraţie al  

Agenţiei Naţionale pentru  

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi  

Tehnologia Informaţiei 

nr. 10 din 07.03.2013 

 

 

Modificări şi completări la Condiţiile licenţei pe activitate Seria A MMII 

Nr.024160 privind prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul GSM, 

eliberată la data de 05 noiembrie 1999 Întreprinderii Mixte „Moldcell” SA 

 

 
La punctul 1 subpunctul 2): 

 

aliniatul doi: „Extinderea reţelei GSM către partea transnistreană va fi efectuată îndată 

ce va permite situaţia în regiunea dată” se modifică şi se expune  după cum urmează: 

„Obligaţiile minime de acoperire nu includ acoperirea or. Tighina şi a teritoriului 

(localităţilor) din stânga Nistrului, care va fi asigurată atunci când va fi posibil, în funcţie de 

progresul în soluţionarea diferendului transnistrean.” 

 

la alineatul trei sintagma: „Metodologia de apreciere a ratei de acoperire va fi elaborată 

de titularul licenţei în baza datelor prezentate de Departamentul Statisticii al Republicii 

Moldova şi va fi aprobată de MTIC” se modifică şi se expune, din aliniat nou,  după cum 

urmează:  „Definirea acoperirii. 

a) Rata de acoperire a populaţiei este raportul numărului de locuitori, domiciliaţi 

în zona acoperită (în hotarele Republicii Moldova) cu semnal radio, provenit din reţeaua 

GSM, la numărul total de locuitori ai Republicii Moldova, exprimat în procente. 

b) O zonă se consideră acoperită cu servicii GSM dacă valoarea măsurată a 

semnalului GSM în spaţiu deschis la o înălţime a antenei (câștig 0dB) de 1,5m de la sol şi cu 

o probabilitate de 50% din timp şi din teritoriu este egală sau mai mare de -92 dBm. 

c) La determinarea ratei de acoperire geografică, titularul licenţei va utiliza tehnici 

de simulare în baza modelelor de răspândire a semnalelor radio care au fost supuse certificării 

internaţionale conform recomandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 

d) Pentru determinarea ratei de acoperire geografică şi a populaţiei, în calcule se 

vor utiliza datele privind populaţia, teritoriul şi coordonatele geografice ale localităţilor 

prezentate titularului licenţei  către ANRCETI, în baza informaţiilor oficiale furnizate de către 

organele abilitate (Biroul Naţional de Statistică şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru). 

e) Respectarea condițiilor de acoperire impuse prin prezenra licență va fi verificată 

de către ANRCETI în baza rapoartelor prezentate de CNFR, întocmite conform metodologiei 

de estimare a ratelor de acoperire geografică, a populației și a drumurilor cu semnal GSM”  

  



 

 

Anexa 2. 
la Hotărârea  

Consiliului de Administraţie al  

Agenţiei Naţionale pentru  

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi  

Tehnologia Informaţiei 

nr. 10 din 07.03.2013 

 

 

Modificări şi completări la Condiţiile licenţei individuale Nr. 020446 Seria 

AMMII  privind prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară standardul CDMA, în 

banda de frecvenţă 450 MHz, eliberată la data de 29 iunie 2006 Societăţii pe Acţiuni 

”Moldtelecom" 

 

 
La punctul 1 subpunctul . alin. 2) 

 

aliniatul : „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 şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru)” se modifică şi se expune în 

două subaliniate noi  după cum urmează: 

„Obligaţiile minime de acoperire nu includ acoperirea or. Tighina şi a Teritoriului 

(localităţilor) din stânga Nistrului, care va fi asigurată atunci când va fi posibil, în funcţie de 

progresul în soluţionarea diferendului transnistrean. 

 

DEFINIREA ACOPERIRII. 

 

a) Rata de acoperire a populaţiei este raportul numărului de locuitori, domiciliaţi 

în zona acoperită (în hotarele Republicii Moldova) cu semnal radio, provenit din reţeaua 

CDMA, la numărul total de locuitori ai Republicii Moldova, exprimat în procente. 

b) O zonă se consideră acoperită cu servicii CDMA dacă valoarea măsurată a 

semnalului în spaţiu deschis la o înălţime a antenei (câștig 0dB) de 1,5m de la sol şi cu o 

probabilitate de 50% din timp şi din teritoriu este egală sau mai mare de -92 dBm. 

c) La determinarea ratei de acoperire geografică, titularul licenţei va utiliza tehnici 

de simulare în baza modelelor de răspândire a semnalelor radio care au fost supuse certificării 

internaţionale conform recomandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 

d) Pentru determinarea ratei de acoperire geografică şi a populaţiei, în calcule se 

vor utiliza datele privind populaţia, teritoriul şi coordonatele geografice ale localităţilor 

prezentate titularului licenţei către ANRCETI, în baza informaţiilor oficiale furnizate de către 

organele abilitate (Biroul Naţional de Statistică şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru). 

e) Respectarea condițiilor de acoperire impuse prin prezenra licență va fi verificată 

de către ANRCETI în baza rapoartelor prezentate de CNFR, întocmite conform metodologiei 

de estimare a ratelor de acoperire geografică, a populației și a drumurilor cu semnal GSM” 

 

 


