HOTĂRÎRE
privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din
benzile de frecvenţe: 791-821/832-862 MHz; 890- 915/935-960 MHz
şi 1710-1785/1805-1880 MHz
nr. 30 din 14.07.2014
Monitorul Oficial nr.185-199/964 din 18.07.2014

***
În temeiul art.8 alin.(4) lit.d), art.9 alin.(1) lit.a), u) şi art.24 alin.(1) alin.(7), alin.(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, denumită în
continuare Legea nr.241/2007;
În conformitate cu 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 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, denumit în continuare Program aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.116/2013, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Numărul de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe 791-821/832862 MHz; 890-915/935-960 MHz şi 1710-1785/1805-1880 MHz în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, ce urmează a fi eliberate de
către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), se limitează în conformitate cu pct.14 din Programul aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.116/2013, după cum urmează:
1) 3 (trei) licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio din banda de frecvenţe radio: 791821/832-862 MHz (în regim FDD – frequency-division duplex), denumit convenţional Blocul A,
pentru subbenzile:
a) subbanda de frecvenţe radio: 791–801/832–842 MHz cu lărgimea totală de 20 MHz (2×10
MHz), denumită convenţional Licenţa A1;
b) subbanda de frecvenţe radio: 801–811/842–852 MHz cu lărgimea totală de 20 MHz (2×10
MHz), denumită convenţional Licenţa A2;
c) subbanda de frecvenţe radio: 811–821/852–862 MHz cu lărgimea totală de 20 MHz (2×10
MHz), denumită convenţional Licenţa A3.
Notă: Cantitatea totală de spectru radio, din banda 791-821/832-862 MHz, ce poate fi
solicitată de către acelaşi solicitant este de 20 MHz (2x10 MHz);
2) 3 (trei) licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio din benzile de 890-915/935-960 MHz (în
regim FDD), denumit convenţional Blocul B, pentru subbenzile:
a) subbanda de frecvenţe radio: 890–900/935–945 MHz cu lărgimea totală de 20 MHz
(2×10MHz), denumită convenţional Licenţa B1;
b) subbanda de frecvenţe radio: 900–905/945–950 MHz cu lărgimea totală de 10 MHz
(2×5MHz), denumită convenţional Licenţa B2;
c) subbanda de frecvenţe radio: 905-915/950-960 MHz cu lărgimea totală de 20 MHz (2×10
MHz), denumită convenţional Licenţa B3.

Notă: Cantitatea totală de spectru radio, din banda 890-915/935-960, ce poate fi solicitată de
către acelaşi solicitant este de 20 MHz (2×10MHz);
3) 3 (trei) licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio din banda 1710-1785/1805-1880 MHz (în
regim FDD), denumit convenţional Blocul C, pentru subbenzile:
a) subbanda de frecvenţe radio: 1710-1735/1805-1830 MHz cu lărgimea totală de 50 MHz
(2×25 MHz), denumită convenţional Licenţa C1;
b) subbanda de frecvenţe radio: 1735-1760/1830-1855 MHz cu lărgimea totală de 50 MHz
(2×25 MHz), denumită convenţional Licenţa C2;
c) subbanda de frecvenţe radio: 1760-1785/1855-1880 MHz cu lărgimea totală de 50 MHz
(2×25 MHz), denumită convenţional Licenţa C3.
Notă: Cantitatea totală de spectru radio, din banda 1710-1785/1805-1880 MHz, ce poate fi
solicitată de către acelaşi solicitant este de 50 MHz (2×25 MHz).
2. Licenţele menţionate la pct.1 al prezentei hotărâri vor fi eliberate de către ANRCETI, prin
încredinţare directă, furnizorilor care furnizează deja, în mod autorizat, reţele şi servicii publice de
telefonie mobilă celulară terestră în Republica Moldova, la cererile acestora (însoţite de planul de
afaceri care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de calitate şi condiţiile de
furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a realiza proiectul propus şi
de a îndeplini condiţiile licenţei) depuse, la invitaţia ANRCETI, în termen de până la 25 iulie 2014.
3. În cazul în care mai mulţi solicitanţi vor solicita licenţe pentru una şi aceeaşi
subbandă/subbenzi de frecvenţe radio, beneficiarul licenţei respective se va determina de către
ANRCETI prin tragere la sorţi, în cadrul şedinţei publice pentru eliberarea licenţelor menţionate la
pct.1 din prezenta hotărâre.
4. ANRCETI va emite şi va elibera un număr de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din
benzile de frecvenţe radio: 791-821/832-862 MHz; 890-915/935-960 MHz şi 1710-1785/1805-1880
MHz, pentru subbenzile stabilite la pct.1 al prezentei hotărâri, limitat la numărul de solicitări.
5. Solicitantul licenţei, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a înmînat înştiinţarea despre
adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, va achita integral taxa pentru eliberarea licenţei stabilită
în Hotărârea Guvernului nr.116/2013, echivalentul în moneda naţională la cursul oficial al Băncii
Naţionale a Moldovei stabilit în raport cu moneda unică europeană (Euro) la data plăţii.
6. Licenţele, menţionate la pct.1 din prezenta hotărâre, nesolicitate până la data de 25 iulie 2014
sau neachitate în termenul stabilit la pct.5 al prezentei hotărâri vor fi expuse la concursul de tip
deschis cu participare internaţională şi cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, organizat de
ANRCETI în termenele stabilite în Programul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116/2013 şi
conform criteriilor şi procedurii stabilite de către ANRCETI.
7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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