
 
Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 365  

din  06.06.2012  

cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de  

comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă  

Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 403  

    În temeiul art. 7, 24 şi 27 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 

2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art. 155), precum şi în vederea 

realizării obiectivelor Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 

2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230, art. 1192), Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

    1. Se permite utilizarea frecvenţelor/canalelor radio disponibile din banda de frecvenţe 2500-

2690 MHz şi din banda de frecvenţe 3600-3800 MHz în scopul dezvoltării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă. 

    2. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în termen de 10 zile, va pune la 

dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei resurse din spectrul de frecvenţe radio, după cum urmează: 

    1) trei subbenzi de frecvenţe radio cu lărgimea de 2x20 MHz din banda de frecvenţe radio 

2500-2690 MHz; 

    2) o subbandă de frecvenţe radio cu lărgimea de 50 MHz din banda de frecvenţe 3600-3800 

MHz. 

    3. Se stabileşte taxa pentru eliberarea licenţei de utilizare a unei subbenzi de frecvenţe radio cu 

lărgimea de 2x20 MHz din banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz în mărime de 10 mil. euro 

(250 mii euro pentru o unitate de spectru radio egală cu 1 MHz). 

    4. Taxa pentru eliberarea licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio cu lărgimea de 50 

MHz  din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz se va determina în urma concursului cu 

aplicarea procedurii de selectare competitivă, care va porni cu preţul minim de expunere la 

concurs în mărime de 1 mil. euro (20 mii euro pentru o unitate de spectru radio egală cu 1 MHz). 

    5. Se recomandă Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei ca licenţele pentru subbenzile de frecvenţe radio cu lărgimea de 2x20 

MHz din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz să fie eliberate prin încredinţare directă 

furnizorilor care au deja construite reţele şi furnizează în mod autorizat reţele şi servicii publice 



de telefonie mobilă în Republica Moldova. 

    6. Subbenzile de frecvenţe radio prevăzute la pct.2 al prezentei hotărîri, nesolicitate pînă la 

data de 31decembrie 2012, precum şi canalele sau frecvenţele radio solicitate suplimentar din 

benzile de frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz vor fi asignate în condiţii  de concurs. 

    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

 

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir  FILAT 

 

    Contrasemnează: 

    Viceprim-ministru, 

    ministrul economiei                                           Valeriu Lazăr 

    Ministrul tehnologiei 

    informaţiei şi comunicaţiilor                              Pavel Filip 

    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa 

 

    Nr. 365. Chişinău, 6 iunie 2012. 

 


