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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru 

organizarea și asigurarea concursului de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor 

radio din banda de frecvenţe 880- 890/925-935 MHz 

 

Conform prevederilor 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, denumit în continuare Programul nr. 116/2013, urmează a fi expuse la 

concurs, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă două licențe, a câte 2x5 MHz, în banda 

de frecvențe radio 880-890/925-935 MHz, numită convențional banda de frecvențe 900 eGSM.  

 

În vederea asigurării implementării acestei prevederi, Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a elaborat 

următoarele documente pentru organizarea și asigurarea concursului de eliberare a licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 880- 890/925-935 MHz: 

 

1. Proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind limitarea 

numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 880- 890/925-935 

MHz  

 

2. Proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea 

Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de 

frecvenţe 880-890/925-935 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice mobile celulare terestre 

 

a) Proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind limitarea 

numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 880- 890/925-935 

MHz  

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul și în scopul asigurării art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 

alin.(1) lit. a), u) şi art. 24 alin. (1) alin. (7), alin. (13) şi (14) din Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Prin proiectul de hotărâre se limitează la 2 (două) numărul de 

licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 880-890/925-935 MHz, o licență 

pentru  subbenzile: 880-885/925-930 MHz și una pentru subbenzile: 885-890/930-935 MHz (în 

regim FDD – frequency-division duplex – duplex cu diviziune în frecvenţă). Valoarea minimă de 

expunere la concurs a taxei de licență pentru fiecare dintre licențele pentru subbenzile de 

frecvențe radio este stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 316 din 02 iunie 

2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, art.359). Taxa de licenţă ce 

urmează a fi achitată de către fiecare dintre câştigătorii concursului se stabileşte distinct pentru 

fiecare dintre subbenzile date şi reprezintă valoarea maximă oferită de către aceştia în cadrul 

concursului organizat de către ANRCETI. Cantitatea maximă de spectru radio ce poate fi 

solicitată de către acelaşi solicitant și asupra căreia același participant la concurs poate deține 

drepturi de utilizare după finalizarea concursului nu se limitează. În urma desfăşurării concursului 

ANRCETI va emite cîte o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio pentru fiecare dintre aceste 
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subbenzi, astfel asigurând utilizarea eficientă a spectrului prevăzută 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. 

 

b) Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea 

Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de 

frecvenţe 880-890/925-935 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice mobile celulare terestre 

 

Proiectul dat este elaborat în conformitate și întru respectarea prevederilor art. 24 din Legea 

comunicaţiilor electronice. Condiţiile speciale tip de licenţă [e900 MHz] sunt parte integrantă a 

licenţei [e900 MHz] şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate obligatoriu de către titularul 

acesteia la furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare 

terestre cu utilizarea frecvenţelor atribuite prin licenţa [e900 MHz]. 

Condiţiile speciale tip de licenţă [e900 MHz] includ, printre altele,  drepturile și obligațiile  

ce revin titularului licenţei, condiții tehnice de utilizare a benzii de [e900 MHz], obligaţiile de 

asigurare a acoperirii  cu semnal radio etc. 

Aceste condiţii sunt obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea și de serviciu care urmează 

a fi furnizat şi prevăd în principal:  

 tipul reţelei, serviciului care urmează a fi furnizate precum și tehnologia care poate fi 

aplicată; prin condițiile de licență se declară neutralitatea tehnologică pentru banda de frecvențe 

[e900 MHz]; 

 cerințe de acoperire a teritoriului, populației și drumurilor; metodele de măsurare a 

acoperirii; 

 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;  

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

naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe; licența  va avea o perioadă de valabilitate de 15 ani 

cu dreptul de reînnoire în condițiile legii. 

 dreptul de cesionare a licenței cu respectarea cerințelor prevăzute în condițiile speciale 

de licență;  

 condiţii tehnice de utilizare a benzii de frecvențe [e900 MHz] etc. 

 

Ala BAIDAUZ 

Şef Direcţie Dezvoltare Reglementări 

 


