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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea 

modificărilor şi completărilor Hotărârili Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 39 din 

20.09.2012  

 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea modificărilor 

şi completărilor Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 39 din 20.09.2012 privind 

aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe de 2500-2690 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații 

electronice mobile terestre de acces radio în banda largă este elaborat în scopul asigurării realizării 

Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013 cu modificările ulterioare.  

 

Potrivit Planului de acțiuni pentru realizarea Programului menționat, ANRCETI urmează, în 

anul 2015, să expună la concurs 3 licențe, disponibile, de utilizare a frecvențelor radio din banda de 

frecvențe 2500-2690 MHz pentru subbenzile de frecvențe radio după cum urmează: 

1) 2500-2520/2620-2640 MHz, cu lăţimea totală de 40 MHz (în regim FDD, 2x20 MHz);  

2) 2560-2570/2680-2690 MHz, cu lăţimea totală de 20 MHz (în regim FDD, 2x10 MHz); 

3) 2575-2615 MHz, cu lăţimea totală de 40 MHz (în regim TDD). 

 

Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda 2500-

2690 MHz aprobate prin Hotărârea nr. 39 din 20.09.2012 se referă doar la 3 licențe pentru 

subbenzile de frecvențe: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz și 2540-

2560/2660-2680 MHz, ultimele două fiind deja atribuite și utilizate de furnizorii de rețele și 

servicii publice de telefonie mobilă din Republica Moldova. 

Pentru asigurarea principiului nediscriminării în procesul de reglementare de către 

ANRCETI, se propune operarea modificărilor în condițiile speciale de licență sus menționate în 

vederea excluderii subbenzilor de frecvențe indicate la punctul 3, precum și a datelor ce se referă 

la aceste benzi. Ca rezultat al modificărilor aceste condiții de licență vor fi comune și aplicabile 

pentru toate subbenzile de frecvențe din banda de frecvențe de 2500-2690 MHz. 
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