AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE

Nr.14

din 11.05.2021

privind aprobarea modificărilor la 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 de
acces radio de bandă largă

În temeiul art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 26 alin.(7) din Legea comunicaţiilor electronice
nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 399-410, art. 679) cu modificările și completările 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), Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:
1.
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.39 din 20.09.2012
privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio
din banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz se modifică după cum urmează.
2.

În denumire după cuvântul ”speciale” se completează cu cuvântul ”-tip”;

3.
În punctul 1:
a) după cuvântul ”speciale” se completează cu cuvântul ”-tip”;
b) textul ” terestre de acces radio de bandă largă” se substituie cu cuvântul ”/fixe”.
4.
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 de acces radio de bandă largă, aprobate prin Hotărârea
Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.39 din 20.09.2012, se modifică după cum
urmează.
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5.
În denumire:
a) după cuvântul ”speciale” se completează cu cuvântul ”-tip”;
b) textul ” terestre de acces radio de bandă largă” se substituie cu cuvântul ”/fixe”.
6.
Pe tot conținutul documentului:
a) textul ”celulare terestre de acces radio în bandă largă” se substituie cu cuvântul
”/fixe”;
b) după sintagma ”IMT-Advanced,” se completează cu textul ”și/sau IMT-2020”;
c) sintagma „4G” se exclude;
d) sintagma „Centrul Naţional Frecvenţe Radio” se substituie cu sintagma „Instituţia
Publică ,,Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio””;
e) cuvintele „Centrul” și „Centrului” se substituie cu sintagma „SNMFR”.
7.

La Punctul 2, după cuvântul ”condiții” se completează cu sintagma ”speciale–

tip”.
8.
Punctul 3 se expune în următoarea redacție:
” 3. Licenţa atestă dreptul titularului Licenţei de a utiliza subbandă de frecvenţe radio
din banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz, cu lăţimea totală de:
a) 2x20 MHz (în regim FDD – frequency-division duplex), și/sau
b) 2x10 MHz(în regim FDD – frequency-division duplex) și/sau
c) 1x40 MHz (în regim TDD – time-division duplex, sau în regim FDD doar pentru
componentă SDL - supplemental downlink)
pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile/fixe, bazate
pe standardele tehnologiilor IMT-2000/UMTS (WCDMA) şi/sau LTE şi/sau IMT – Advanced
și/sau IMT-2020.”
9.
La Punctul 4 alineat 2), după sintagma „GSM/GPRS/EDGE” se completează cu
textul ”şi/sau IMT-Advanced (LTE) şi/sau IMT-2020”.
10.

La Punctul 5 textul ”, în continuare – titularul licenţei,” se exclude.

11.
La Punctul 8 alineat 1) după cuvântul ”doua” se completează cu textul ”, cu
excepția cazurilor de relocare a propriilor echipamente de rețea, inclusiv aflate în stare de
păstrare, și de utilizare a pieselor și componentelor de schimb pentru elementele de rețea
proprie aflate în utilizare sau păstrare”
12.
Punctul 12 se expune în următoarea redacție:
„12. Titularul licenţei are următoarele obligaţii de acoperire:
să asigure, în termen de 48 de luni din data eliberării către acesta a Licenţei și utilizând
orice frecvență deținuta, acoperirea cu servicii mobile de bandă largă a unor zone locuite de cel
puţin 25% din populaţia Republicii Moldova (cu excepţia Teritoriului din Stânga Nistrului
până la soluţionarea diferendului transnistrean), prin intermediul reţelei proprii de acces radio
în bandă largă în sisteme IMT-Advanced și/sau IMT-2020.”
13.
La Punctul 13:
a) textul „(în conformitate cu banda de frecvenţă şi lăţimea de bandă utilizată, aşa cum
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ea a fost definită în prezentele condiţii de licenţă)” se substituie cu textul „pentru LTE
si -110 dBm pentru IMT-2020”;
b) după sintagma „LTE” se completează cu textul „si IMT-2020”.
14.
La Punctul 25 textul „5 MHz şi numai dacă, în urma cesiunii, cedentul continuă,
iar cesionarul ajunge să deţină cel puţin 10 MHz” se substituie cu textul „2x5 MHz (pentru
frecvențe cu regim de operare FDD) sau de 1x5 MHz (pentru frecvențe cu regim de operare
TDD/SDL)”.
15.
Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică pe pagina de
Internet a ANRCETI.
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