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privind desemnarea câștigătorului Concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz  
 

 

În temeiul art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 26 alin. 31) din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 

399-410, art. 679), cu modificările ulterioare; 

În vederea realizării obiectivelor Programului de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 şi a valorilor minime de expunere a blocurilor generice 

de frecvenţă pentru alocare prin procedura de selectare competitivă, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 987/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2021, nr. 22-32, art. 34); 

În conformitate cu pct. 71, pct. 72 și pct. 74 din Procedura de organizare şi desfăşurare 

a concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvențelor în benzile 450 MHz, e900 

MHz și 2600 MHz, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 15 

din 11.05.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 117-121, art. 479); 

Luând în considerare Decizia Comisiei de concurs pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz din 02.06.2021 

privind nominalizarea participantului câştigător al Concursului pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, Consiliul de 

Administraţie  

 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează S.A.”Moldtelecom” în calitate de câștigător al concursului pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a frecvențelor în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 

(Concurs). 

2. Licența câștigată de S.A.”Moldtelecom” în cadrul Concursului este pentru 

utilizarea subbenzii 454,6-457,1 MHz/464,6-467,1 MHz (două blocuri a câte: 2x1,25 MHz în 

regim FDD) din banda de frecvențe 450 MHz, cu o perioadă de valabilitate de cinci ani. 

3. Se invită S.A.”Moldtelecom” să depună, în termen de 15 zile calendaristice de la 

data recepționării prezentei Decizii, cererea de eliberare a licenței menționate la pct. 2 al 

Deciziei; 

4. S.A.”Moldtelecom” are obligația să efectueze, în folosul bugetului public național, 

plata echivalentului în lei moldovenești la data achitării a sumei de 6600 de Euro, datorată în 

calitate de Taxă de licență. 



  

5. Licenţa prevăzută la pct. 2 al prezentei Decizii va fi eliberată S.A.”Moldtelecom” 

în data de 29.06.2021, în condiția depunerii cererii de eliberare a licenței și a prezentării 

dovezii achitării Taxei de licență.  

6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aprobării și se comunică 

S.A.”Moldtelecom” în termen de 3 zile  lucrătoare din data aprobării. 
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