
Notă informativă 

cu privire la înaintarea spre aprobare a proiectelor Hotărârilor Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI în vederea expunerea la concurs a licenţelor de utilizare a frecvențelor/ 

canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz 

şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) 

 

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la implementarea 

serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G) nr.660 din 02 iunie 

2008 cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii existenți de reţele şi servicii 

publice de telefonie mobilă celulară la acel moment (patru furnizori), aveau dreptul,  pînă 

la 31 mai 2009, să obţină, prin încredinţare directă (fără concurs), câte o licență pentru 

utilizarea frecvenţelor/canalelor radio, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice  

de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G).  

În baza Hotărâri menționate şi la solicitarea a 3 furnizori, ANRCETI a eliberat, prin 

încredințare directă 3 licențe,  o licenţă rămânând nesolicitată.  

Ținând cont de necesitatea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe ca resursă 

limitată a statului şi întru asigurarea implementării Programului de management al 

spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 

din 11.02.2013, ANRCETI urmează să expună la concurs o licenţă de utilizarea a 

frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900-

1920 MHz (licenţa nesolicitată conform Hotărârii Guvernului nr.660 din 02 iunie 2008) şi 

o licenţă de utilizarea a frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2010-2025 

MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile 

celulare terestre de generaţia a treia (3G), bazate pe standardele tehnologiei de radioacces 

terestru IMT – 2000 cu interfaţa radio W-CDMA (UMTS)/CDMA 2000.  

În acest sens, au fost elaborate şi se propun spre aprobare următoarele proiecte de 

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI: 

1) privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a 

licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 

/ 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G), în 

continuare denumit proiectul hotărârii privind aprobarea Caietului de sarcini; 

2) privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea 

frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 MHz / 2110-2170 

MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025MHz), în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de 

comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G), în continuare denumit 

proiectul hotărîrii privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă. 

Proiectul hotărârii privind aprobarea Caietului de sarcini au fost expus spre 

consultare publică pentru perioada de 02-23 august 2013. În cadrul consultărilor publice au 



parvenit 11 recomandări de modificare a Caietului de sarcini, inclusiv 9 au fost luate în 

consideraţie, 2 nu au fost luate în consideraţie deoarece propunerile recomandate se 

regăsesc în Condiţiile de licenţă 3G şi Procedura de organizare a concursului aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 11 din 28 martie 2013 expusă pe 

pagina de internet a ANRCETI. 

Concursul se va organiza şi desfăşura în conformitate cu procedura sus menţionată 

şi în termenii stabiliţi în Caietul de sarcini. 
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