
Notă informativă 
privind necesitatea elaborării procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a 

resurselor limitate  în scopul  furnizării reţelelor şi  serviciilor publice de 
comunicaţii electronice 

 
 
Conform prevederilor art. 29 şi art. 35 (3) ale Legii comunicaţiilor electronice, nr. 

241-XVI din 15 noiembrie 2007 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare Agenţia, specifică faptul dacă 
licenţele de utilizare a resurselor limitate pot fi cesionate unor terţi la iniţiativa titularului 
licenţei şi stabileşte condiţiile de cesionare a licenţelor.  
 În acest sens, Agenţia a elaborat proiectul hotărîrii Consiliului de Administraţie al 
Agenţiei care stabileşte licenţele de utilizare a resurselor limitate, sau după caz  licenţele  
pentru  anumite genuri de activitate care se permit a fi cesionate şi procedura de cesionare 
a acestora.  

Conform proiectului Hotărîrii se permite cesionarea următoarelor licenţe: 
1. licenţele de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de 

numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, 
inclusiv în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de telefonie fixă prin radio acces 
(WLL) sau  reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare, reţelelor şi  
serviciilor de programe audiovizuale furnizate prin intermediul reţelelor de radio sau de 
televiziune prin eter, etc.; 

2. licenţele pentru următoarele genuri de activitate: 
- prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul GSM; 
- prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA; 
3. Licenţe tehnice:  
- construcţia şi/sau întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio 

prin eter sau televiziune, a reţelelor prin cablu. 
Agenţia poate accepta cesionarea licenţelor în cazul în care cesionarul îşi va asuma 

pe propria răspundere respectarea condiţiilor de cesionare, a condiţiilor  i obligaţiilor 
prevăzute în licenţe şi  cu condiţia nedistorsionării concurenţei pe piaţa de comunicaţii 
electronice din Republica Moldova.    

În proiect se definesc noţiunile de cesiune, cedent şi cesionar, este stabilită lista 
documentelor necesară spre prezentare Agenţiei în cazul intenţiilor de cesionare, 
condiţiile de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate.  

Procedura de cesionare propusă, în viziunea noastră, va asigura cadrul reglementar 
necesar pentru cesionarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio sau 
resurselor de numerotare. 
 

 


