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privind aprobarea modificărilor și completărilor Hotărârii Consiliului de 

Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţie nr. 59 din 30.12.2014  

 

În temeiul art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a) și u), art. 10 alin. (1) lit. a) și c), art. 

24 alin. (3) și (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), cu modificările şi completările ulterioare; 

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 asigurării implementării 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, Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările și completările Hotărârii Consiliului de Administrație al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie 

nr. 59 din 30.12.2014 privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea 

frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3400-3600 MHz în scopul furnizării 

rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de 

banda largă și acces radio fix după cum urmează:  

 

1) În titlul și pe parcursul textului Hotărârii, în titlul, în punctele 1, 2, 3 și în 

subpunctul 1) din punctul 10 ale Anexei, sintagma ”3400-3600 MHz” se substituie cu 

sintagma ”3400-3800 MHz” la cazul gramatical corespunzător. 

 

2) La Anexă:  

pe parcursul textului, sintagma ”licența BWA/FWA” sau ”licenței BWA/FWA” se 

substituie cu sintagma ”licența [3400-3800 MHz]” la cazul gramatical corespunzător; 
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la subpunctul 1) din punctul 10, sintagma ”UIT/CEPT/ECC” se substituie cu sintagma” 

”UIT/CEPT/ECC/CE”; 

 

litera e) subpct.1) din punctul 10 se completează în final cu sintagma ”(Commission 

implementing decision of 2 may 2014 on amending Decision 2008/411/EC on the 

harmonisation of the 3400-3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of 

providing electronic communications services in the Community (notified under document 

C(2014) 2798) (Text with EEA relevance) (2014/276/EU)”; 

 

subpct 1) din punctul 10 se completează în final cu două litere noi f) și g) cu următorul 

conținut: 

”f) Decizia Comisiei Europene 2008/411/EC [Commission Decision of 21 May 

2008 on the harmonisation of the 3400-3800 MHz frequency band for terrestrial systems 

capable of providing electronic communications services in the Community (notified under 

document number C(2008) 1873) (Text with EEA relevance)]; 

g) Recomandarea CEPT ECC/REC/15(01) din 13 februarie 2015 ”Cross-border 

coordination for mobile/fixed communications networks (MFCN) in the frequency bands: 

1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz”; 

 

la subpunctul 3) din punctul 10, sintagma ”subbanda 3400-3600 MHz” se substituie cu 

sintagma ”banda 3400-3800 MHz”. 

 

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 63 din 29.11.2012 

privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor 

radio din banda de frecvenţe de 3600 - 3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor 

publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de banda largă. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică pe pagina web 

oficială a ANRCETI. 

 

 

Preşedintele         Grigore VARANIŢA 

Consiliului de Administraţie    

 

 

Membrii         Corneliu JALOBA 

Consiliului de Administraţie     

          Iurie URSU 

 

 


