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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea 

modificărilor şi completărilor Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 

59 din 30.12.2014  

 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea 

modificărilor şi completărilor Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 59 din 

30.12.2014 privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea 

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

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio de 

banda largă şi acces radio fix au fost elaborate 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 ulterioare precum și conformării la Decizia 

Comisiei Europene 2008/411/EC vizînd armonizarea benzii de frecvenţe radio 3400-3800 MHz 

modificată la 02 mai 2014 (text cu relevanţă pentru SEE), la Recomandările CEPT vizînd 

coordonările ce ţin de utilizarea frecvenţelor radio 3400-3800 MHz în zona de frontieră cu 

ţările vecine.  

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)] a fost modificată şi completată prin 

Decizia Comisiei Europene 2014/276/EU din 02.05.2014 [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)] astfel, modificând unii parametri tehnici ce urmează a 

fi respectaţi de utilizatorii frecvenţelor radio din banda de 3400-3800 MHz. 

 

De asemenea, la 13 februarie 2015 a fost emisă Recomandarea CEPT ECC/REC/15(01) 

”Cross-border coordination for mobile/fixed communications networks (MFCN) in the 

frequency bands: 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz” care include un şir 

de cerinţe şi parametri tehnici care urmează a fi respectaţi obligatoriu la furnizarea reţelelor şi 

serviciilor în zonele de frontieră pentru a nu crea perturbaţii prejudiciabile furnizorilor din 

ţările vecine. 

Menţionăm că, prevederile Deciziei 2008/411/EC au fost incluse în Condiţiile speciale 

tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3600 - 

3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

mobile terestre de acces radio de banda largă aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI cu nr. 63 din 29.11.2012. Aceste condiţii de licenţe au fost 

elaborate pentru a realiza prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365 din 6 iunie 2012 cu privire 

la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în 
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bandă largă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 403). Conform 

acestei Hotărâri, ANRCETI urma să expună la concurs o subbandă de frecvenţe radio cu 

lărgimea de 50 MHz din banda de frecvenţe 3600-3800 MHz pînă la finele anului 2012. 

Totodată, ANRCETI a emis și Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 65 

din 29.11.2012 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei 

de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 

3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice 

în bandă largă. ANRCETI a elaborat şi publicat toate documentele de concurs, inclusiv şi 

Condiţiile speciale de licenţă pentru această subbandă de frecvenţe radio, precum și a expus-o 

la concurs în repetate rânduri, dar licenţa respectivă nu a fost solicitată. 

Potrivit Planului de acţiuni privind realizarea Programului de management al spectrului 

de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 116 din 11 februarie 2013, ANRCETI a expus la concurs în 2014 patru licenţe din banda 

de frecvenţe 3400 -3600 MHz. În scopul realizării acestei acţiuni ANRCETI a emis Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 12 din 28.03.2013 privind aprobarea Caietului de 

sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio 

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

publice de comunicații electronice în bandă largă. 

De asemenea, potrivit Planului de acţiuni privind realizarea Programului de 

management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013, ANRCETI a expus la concurs, 

în 2014, licenţele din banda de frecvenţe 3400 -3600 MHz. În scopul realizării acestei acţiuni 

ANRCETI a emis Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor 

radio din banda de frecvenţe de 3400-3600 MHz care au fost elaborate ţinând cont de 

prevederile Deciziei 2008/411/EC modificate prin Deciziei 2014/276/EU din 02.05.2014.  

Avînd în vedere că atît reglementările internaţionale precum şi cele europene vizează 

banda integrală de frecvenţe 3400–3800 MHz, iar condițiile sunt identice, proiectul Hotărârii 

propuse are ca scop şi unificarea condiţiilor de licenţă.  

Reieşind din faptul că Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3400-3600 MHz corespund 

reglementărilor emise, inclusiv și în anul 2014 și sunt conforme reglementărilor 

internaționale și comunitare, considerăm oportun operarea modificărilor în acest document. 

Aceste modificări se referă doar la modificarea nominalului benzii de frecvenţe ”3400-3600 

MHz” în ”3400-3800 MHz” precum şi includerea în compartimentul ”Condiţii tehnice 

generale de utilizare a subbenzii alocate” a Deciziei Comisiei Europene 2014/276/EU din 

02.05.2014, a Recomandării CEPT ECC/REC/15(01) din 13 februarie 2015 ca fiind 

aplicabile pentru utilizarea benzii de frecvenţe 3400 - 3800 MHz precum şi a unor rapoarte 

CEPT aferente utilizării benzii de frecvenţe în cauză. 

Licențele din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz vor fi expuse în concurs în 

baza caietelor de sarcini noi. 
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În acest context se propune abrogarea următoarelor documente deja depășite și 

neconforme situației: 

 Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 63 din 29.11.2012 privind aprobarea 

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

frecvenţe de 3600 - 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio de banda largă. 

 Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 12 din 28.03.2013 privind aprobarea 

Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de 

frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi 

serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă; 

 Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie nr. 65 din 29.11.2012 privind aprobarea 

Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzii de 

frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, în scopul 

furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă. 

 

Totodată, operarea modificărilor și completărilor propuse vor contribui la armonizarea 

cadrului reglementar naţional la cel Comunitar, obligaţie asumată de Republica Moldova prin 

Acordul de asociere RM-UE pentru perioada 2014-2016. 

 

 

Şef Direcţie Dezvoltare Reglementări      Ala BAIDAUZ 

 

 


