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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI 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 cu acces radio în 

banda largă,  standardele LTE 

 

Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în banda largă 

standardele LTE au fost elaborate:  

în temeiul art. 5 alin. (6), art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), u), art. 10 

alin. (1) lit. a), c), art. 24 alin. (3, alin. (11) lit. a), art. 26 alin. (3) , art.27 alin. (3), 

art.29-32, art. 34-39 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, 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 cu Hotărârea Guvernului  nr. 365 din 6 iunie 2012 cu privire la 

dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în 

bandă largă  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118 art. 403); 

în vederea realizării obiectivelor Programului de dezvoltare a accesului la 

Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-

230, art.1192). 

Ținând cont de faptul că frecvenţele radio sunt resurse publice limitate aflate 

în proprietatea statului, condiţiile de licențe au ca scop utilizarea eficientă a spectrului 

de frecvențe radio necesar pentru crearea şi funcționarea pieței interne a serviciilor de 

comunicații electronice şi acordarea beneficiilor maxime utilizatorilor finali.  

Pentru a atinge scopul menționat, prezentele condiţii de licenţă stabilesc 

prevederi destinate să faciliteze definirea politicilor în domeniul planificării strategice 

și armonizării utilizării spectrului de frecvențe radio, ținând seama de aspectele 

economice, de siguranță, de interes public, social și tehnic precum și de diversele 

interese ale utilizatorilor ai spectrului de frecvențe radio, în vederea optimizării 

utilizării acestuia și pentru a evita interferențele dăunătoare. 

Potrivit art. 24 alin. (1) licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio 

este actul administrativ prin care Agenţia acordă unui furnizor, autorizat, dreptul de a 

utiliza una sau mai multe frecvenţe sau canale radio în scopul furnizării de servicii de 

comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici.  

Conform alin. (3), licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio prevede 

condiţii în care titularul acesteia îşi poate exercita dreptul prevăzut la alin.(1). Aceste 

condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu care 

urmează a fi furnizat, să fie transparente, nediscriminatorii, proporţionale şi să 

prevadă:  
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a) determinarea tipului de reţea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru 

care a fost acordat dreptul de utilizare a frecvenţelor, inclusiv, dacă este cazul, de 

utilizare exclusivă a unei frecvenţe pentru transmiterea unui anumit conţinut sau 

pentru retransmiterea anumitor programe audiovizuale;  

b) utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor, inclusiv, dacă 

este cazul, cerinţele de acoperire a teritoriului;  

c) cerinţele tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea bruiajelor 

dăunătoare, perturbaţiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la 

efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sînt diferite faţă de 

cele incluse în autorizarea generală;  

d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării 

Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;  

e) cesionarea licenţei;  

f) tariful de utilizare a spectrului de frecvenţe sau a canalelor;  

g) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauză în cursul unei proceduri de 

selecţie competitivă sau comparativă;  

h) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea 

frecvenţelor radio.  

Întru respectarea prevederilor sus menţionate, ANRCETI a elaborat proiectul 

Condiţiilor de licenţă care include, în principal, compartimentele şi prevederile după 

cum urmează: 

1. Autoritatea licenţei, prin care se atestă dreptul titularului de 

licenţă:  
a) să utilizeze o subbandă de frecvenţe radio din banda de frecvenţe de 

2500-2690 MHz, cu lărgimea totală de 40 MHz din banda de frecvenţe de 2500-2690 

MHz pentru furnizarea exclusivă, pe teritoriul Republicii Moldova a unei reţele și a 

serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de generația a patra (4G), 

cu acces în bandă largă, standardele LTE; 

b) să utilizeze, la instalarea reţelei 4G, infrastructura şi elementele reţelelor 

publice de telefonie mobilă celulară 3G (WCDMA), CDMA2000 sau 

GSM/GPRS/EDGE, canalele şi frecvenţele radio utilizate pentru legăturile microunde 

(relee) fixe. 

2. Obligaţiile şi condiţiile ce revin titularului de licenţă 4G:  
a) să utilizeze exclusiv frecvenţele/canalele radio atribuite prin licenţa 4G; 

b) să respecte  condiţiile tehnice de utilizare a benzii de frecvenţe, inclusiv 

în zonele de frontieră;  

c) să asigure acoperirea teritoriului Republicii Moldova cu reţele şi servicii 

voce şi transport date;  

d) să asigurare calitatea serviciilor 4G conform reglementărilor în vioare;  

e) în scopul utilizării eficiente a frecvenţelor/canalelor atribuite să ofere 

servicii de roaming naţional precum şi accesul operatorilor de reţele mobile virtuale.  

3. Metodele de verificare a respectării cerinţelor ce ţin de acoperirea 

cu reţele şi servicii 4G:  
Din punct de vedere principial, acoperirea va fi verificată prin două metode:  

a) acoperirea localităţilor, altele decât oraşe şi municipii, prin calcul 

(simulare);  
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b) acoperirea oraşelor, municipiilor şi a drumurilor principale, prin sesiuni de 

măsurări.  

Acoperirea populaţiei va rezulta din acoperirea populaţiei oraşelor şi 

municipiilor, însumată cu acoperirea populaţiei localităţilor, altele decât oraşele şi 

municipiile. 

4. Drepturile ce revin ANRCETI: 
ANRCETI este în drept în limitele competenţei sale, în modul şi în condiţiile 

stabilite de legislaţia în vigoare:  

1) să exercite monitorizarea şi controlul respectării de către titularul licenţei 

4G a prezentelor condiţii de licenţă; 

2) să aibă acces la documentele ce ţin de furnizarea reţelei şi serviciilor 4G, 

inclusiv la informaţia ce prezintă secret comercial, asigurând confidenţialitatea 

acestora în condiţiile legii şi să publice orice informaţie prezentată de către titularul 

licenţei 4G, cu excepţia cazului când informaţia este specificată ca secretă sau 

confidenţială; 

3) să aplice sancţiuni, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, titularului 

licenţei 4G pentru nerespectarea prezentelor condiţii de licenţă, cu excepţia cazurilor 

cînd nerespectarea prezentelor condiţii de licenţă a fost condiţionată de careva 

circumstanţe care nu depind de titularul licenţei 4G, inclusiv situaţii excepţionale, acte 

sau omisiuni de la a treia parte, pe care titularul licenţei 4G nu le poate influenţa. 

5. Condiţii de licenţiere:  
Licenţă 4G este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi nu prevede 

limitări teritoriale.  

Licenţa 4G se eliberează pentru un termen de 15 ani începând cu data adoptării 

deciziei ANRCETI vizând eliberarea acesteia. 

Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta 

altei persoane.  

Licența 4G poate fi cesionată unui alt furnizor de reţele şi/sau servicii publice 

de comunicaţii electronice, în conformitate cu reglementărilor emise în acest sens şi în 

următoarele condiţii: 

Licenţa 4G poate fi cedată, unui terţ, total şi numai cu acordul prealabil al 

ANRCETI, cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din aceasta precum şi cu 

respectarea condiţiilor şi obiectivelor stabilite ori avute în vedere la acordarea licenţei;  

Licenţă 4G nu înlocuieşte alte licenţe sau autorizări care sunt necesare, potrivit 

legislaţiei Republicii Moldova în vigoare din alte domenii decât comunicaţiile 

electronice, pentru desfăşurarea activităţii titularului licenţei în Republica Moldova pe 

perioada de valabilitate a licenţei 4G. 

Condiţiile de licenţă sunt parte integrantă a licenţei 4G. Condiţii de licenţă se 

interpretează de către ANRCETI şi se aplică în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova.  

Orice caz de neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în prezentele 

condiţii de licenţă va fi soluţionat în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova în 

instanţele de judecată ale Republicii Moldova. 

Condiţiile de licenţă 4G se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi 

reglementărilor Republicii Moldova în vigoare. 
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În sensul celor expuse mai sus, considerăm că proiectul hotărârii Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI 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 cu acces radio în banda largă, standardele LTE, reprezintă o reglementare 

necesară a fi impusă şi respectată la utilizarea frecvenţelor radio în benzile menţionate, 

documentul având rolul stabilirii condiţiilor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio 

urmând ca după adoptare documentul dat să completeze cadrul legislativ aplicabil.  

 

 

Şef DRTS 

Ala BAIDAUZ 


