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 „___” ___________ 2009         nr. ____ 

 
cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor 

limitate  în scopul  furnizării reţelelor şi  serviciilor publice de comunicaţii electronice 
 

 În temeiul prevederilor art. 29 şi 35 ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI 
din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art.155) şi a 
pct. 15 lit. b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de 
Administraţie  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate  în 

scopul  furnizării reţelelor şi  serviciilor publice de comunicaţii electronice (se anexează). 
  
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.  

 
 
 
 
Preşedintele Consiliului      Valeriu DIOZU 
 
Membrii Consiliului     Iurie URSU   

 
        Ion POCHIN 
 



  

Anexă 
la Hotărîrea Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.       din _________  2009 
 
  

Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul  
furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice 

 
I.  Dispoziţii generale 

 
1. Prezenta Procedură stabileşte tipurile de licenţe de utilizare a resurselor limitate în 

scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, sau după caz, a 
licenţelor  pentru genurile de activitate (licenţele tehnice) care pot fi cesionate  şi condiţiile de 
cesionare a acestora  cu respectarea principiilor obiectivităţii şi transparenţei . 

 
2. În sensul prezentei  Proceduri, următoarele noţiuni se definesc astfel:  
cesionare – transmiterea de către titularul de licenţă a dreptului de utilizare a resurselor 

limitate în baza unui contract; 
cedent – titularul de licenţă care transmite, printr-un contract de cesiune dreptul său de  

utilizare a resurselor limitate; 
cesionar – furnizorul de reţele care beneficiază de un contract de cesiune privind 

utilizarea resurselor limitate.  
 

3. Pot fi cesionate, cu acordul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare Agenţie, următoarele licenţe 
eliberate furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice: 

1. licenţele de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de 
numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, inclusiv 
în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de telefonie fixă prin radio acces (WLL) sau  
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare, reţelelor şi  serviciilor de 
programe audiovizuale furnizate prin intermediul reţelelor de radio sau de televiziune prin eter 
etc.; 

2. licenţele pentru următoarele genuri de activitate: 
- prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM; 
- prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA; 
3. Licenţe tehnice:  
- construcţia şi/sau întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio prin 

eter sau televiziune, a reţelelor prin cablu. 
 
 

4. Pot fi cesionate licenţele pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor sau resurselor de 
numerotare, sau după caz licenţele pentru genurile de activitate (licenţe tehnice), în continuare 
licenţele, eliberate de către Agenţie prin procedura de încredinţare directă sau prin concurs cu 
aplicarea procedurii de selectare comparativă sau competitivă. 

  



  

5. Licenţele eliberate prin procedura de încredinţare directă pot fi cesionate, cu 
respectarea, în mod obligatoriu, a următoarelor condiţii cumulative: 

1) respectarea condiţiilor cu privire la cesionarea licenţei; 
2) asumarea de către cesionar a tuturor condiţiilor şi obligaţiilor cuprinse în licenţă. 
 
6. Licenţele eliberate prin procedura de selectare competitivă sau comparativă pot fi 

cesionate, cu respectarea în mod obligatoriu a următoarelor condiţii cumulative: 
1) respectarea de către cesionar a tuturor condiţiilor minimale impuse la eliberarea 

iniţială a licenţei; 
2) respectarea condiţiilor cu privire la cesionarea licenţei; 
3) asumarea de către cesionar a tuturor condiţiilor şi obligaţiilor cuprinse în licenţă. 
 
7. Licenţele pot fi cesionate numai furnizorilor de reţele publice de comunicaţii 

electronice autorizaţi în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice şi ale Regulamentului 
privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate 
pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr. 10  din  28 august 2008 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.174 art.498). 
 

8. Licenţele se cesionează integral. Transmiterea de către titularul de licenţă a dreptului 
de utilizare a unui sau mai multor resurse limitate prevăzute în licenţă, se efectuează prin 
procedura de modificare a licenţei deţinută de cedent şi prin eliberarea unei noi licenţe 
cesionarului în condiţiile Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice. 
  

II. Procedura de cesionare 
9*. Pentru cesionarea licenţei cesionarul, are obligaţia să transmită la Agenţie o 

cerere în acest sens, realizată în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip conform 
anexei , însoţită de următoarele documente: 

1) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea pe propria răspundere a 
responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de cesionare, a condiţiilor de eliberare a licenţei, 
după caz, a condiţiilor şi obligaţiilor cuprinse în licenţă şi pentru veridicitatea documentelor 
prezentate (în original);  

2) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau resurselor de numerotare, după 
caz a licenţei pentru genul de activitate sau licenţa tehnică, eliberată de Agenţie cedentului (în 
original); 

3) certificatul privind nedistorsionarea concurenţei, eliberat de către Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Concurenţei (în original); 

4) după caz, licenţa de emisie cesionată de cedent (în copie); 
5) contractul privind asigurarea compatibiltăţii electromagnetice încheiat cu Centrul 

Naţional de Frecvenţe Radio; 
6) actul de identitate al reprezentantului legal al cesionarului (în copie). 
7) contractul cu privire la cesionarea licenţei, semnat cu cedentul (în copie) care va 

include, dar nu se va limita la următoare prevederi: 
a) părţile contractante;  
b) obiectul şi scopul cesiunii;  
c) formele, condiţiile, cuantumul şi modul de efectuare a plăţilor cesionale;  

  



  

d) obligaţiile cedentului privind cesionarea obiectelor;  
e) obligaţiile cesionarului asupra obiectului cesiunii;  
f) condiţiile de asigurare a obiectului cesiunii;  
g) clauza privind prezentarea în modul stabilit de legislaţie a avizului organului de 

protecţie a concurenţei;  
h) facilităţile şi garanţiile, dacă acestea diferă de cele prevăzute de legislaţia în 

vigoare;  
i) lista faptelor juridice a căror apariţie poate conduce la modificarea clauzelor 

contractului de cesiune sau la rezilierea lui la cererea uneia dintre părţi;  
j) durata contractului;  
k) garanţiile financiare ale părţilor;  
l) sediul şi elementele de identificare ale băncilor părţilor;  
m) alte clauze convenite de părţi.  

 
* Cesionarul poate obţine formularul-tip al cererii de la sediul Agenţiei sau de pe pagina de 
Internet a acesteia.  

 
10. Transmiterea cererii şi a documentelor pentru cesionarea licenţei se poate efectua 

către sediul Agenţiei numai în unul din următoarele moduri:  
1) prin depunere, personal de către persoana cu funcţie de răspundere a cesionarului sau 

de către un reprezentant legal al cesionarului;  
2) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.  
 
11. Este considerată data transmiterii sau data depunerii cererii, după caz, data 

aplicării semnăturii persoanei responsabile a Agenţiei prin care se confirmă depunerea cererii 
sau data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de 
primire. 

 
12. Cererea nu este considerată realizată decît dacă au fost îndeplinite toate cerinţele 

legale privind transmiterea, forma şi conţinutul său. 
 
13. În cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele prevăzute la pct.12 Agenţia, în 

termen de 7 zile de la data transmiterii cererii, va cere în scris cesionarului îndeplinirea 
acestora. 
 

14. Cesionarul care a realizat cererea în termenul şi în condiţiile prevăzute de 
prezenta procedura este considerat cesionarul licenţei indicate în cerere obţinând dreptul de 
utilizare a resurselor indicate în licenţă, nu mai devreme de 7 zile de la data realizării cererii. 

 
15. Obţinerea dreptului de a utiliza resursele indicate în licenţa cesionată nu implică 

obţinerea dreptului de a utiliza alte resurse limitate. 
 
16. Agenţia în cel mult 7 zile de la data realizării cererii va emite decizia privind  

acceptarea cesionării licenţei şi va elibera cesionarului licenţa modificată ce confirmă dreptul 
cesionarului de a utiliza resursele limitate indicate în licenţa cesionată cu respectarea  
condiţiilor şi obligaţiilor  prevăzute de prezenta procedură. 

 

  



  

17. Termenul de valabilitate a licenţei cesionate nu poate depăşi termenul de 
valabilitate indicat în licenţa anterioară. 

 
18.       Ca urmare a cesionării licenţa eliberată cedentului se declară nevalabilă. 
 
19. Agenţia va refuza emiterea deciziei cu privire la acceptarea cesionării licenţei în 

următoarele situaţii: 
1) cesionarea licenţei ar avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea 

concurenţei, precum şi schimbarea destinaţiei de utilizare a resurselor limitate care fac obiectul 
licenţei; 

2) în sarcina cedentului sunt înregistrate restanţe la plata de reglementare către 
Agenţie, la achitarea resurselor limitate (frecvenţe/canale şi/sau resurse de numerotare), la alte 
plăţi aferente licenţei ce urmează a fi cesionate sau la prezentarea rapoartelor anuale sau, după 
caz, trimestriale. 
 

 
Anexă  

la Procedura de cesionare 
 

Agenţiei Naţionale pentru  
Reglementare în Comunicaţii  
Electronice  şi Tehnologia Informaţiei 

 
 

 Nr. ___________ din _______________ 
 (se completează de Agenţie) 

 
CERERE 

de cesionare a licenţei pentru  utilizarea resurselor limitate  (frecvenţelor/canalelor radio sau 
resurselor de numerotare) în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice 
 
Cesionarul 
Denumirea_________________________________________________________________________ 
Date de identificare a cesionarului: Număr de identificare de stat/Cod fiscal: 
Adresa oficiului  ____________________________________________________________________ 
Telefon, fax, e-mail  _________________________________________________________________ 
Prin reprezentantul legal   ____________________________________________________________ 

   (numele , prenumele, Număr de identificare personal (IDNP) 
___________________________________________________________________________________ 
     (date de contact: tel., fax, e-mail) 
 

Solicită acordul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei în vederea cesionării licenţei 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(frecvenţă/canal sau resursul de numerotare / genul de activitate după caz) 
 
eliberate cedentului 

  



  

______________________________________________________________ 
 

(denumirea cedentului, adresa, tel.) 
 
Cesionarul, prin Reprezentantul legal, îşi asumă pe propria răspundere angajamentul pentru 
respectarea condiţiilor de cesionare a licenţei, a condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute în licenţă şi 
pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate. 

 
 
NOTĂ:  Se anexează următoarele documentele prevăzute în Procedura de cesionare a licenţelor  

de utilizare a resurselor limitate: 
1.  
2.  
3.  

 
 
 

__________________________________________ 
(semnătura reprezentantului legal al cesionarului) 
 
 
______________________________        L.S. (data) 
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