
 
H O T Ă R Î R E 

cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013 

  

nr. 419  din  09.06.2014 
  

Monitorul Oficial nr.153-159/459 din 13.06.2014 

  

* * * 

În temeiul art.7 alin.(2) lit.b) şi art.24 alin.(13) din Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, 

art.155), cu modificările ulterioare, şi în scopul asigurării unei evoluţii succesive a reţelelor 

de comunicaţii electronice mobile celulare deja construite şi furnizate autorizat, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013 “Cu privire la 

aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.31-35, art.161) se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1) anexa nr.1:  

a) punctul 14: 

la alineatul nouă, prima propoziţie se substituie cu următorul text: 

“Ulterior, în perioada iunie-iulie 2014, la cererea furnizorilor de reţele şi servicii 

publice de comunicaţii electronice mobile celulare care au deja construite reţele şi furnizează 

autorizat reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în Republica Moldova, Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei va 

elibera, prin încredinţare directă, licenţe pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru 

radio disponibile din banda de frecvenţe 800 MHz, din porţiunea de bază a benzii de 

frecvenţe radio 900 MHz şi din banda de frecvenţe 1800 MHz. Resursele de spectru radio din 

banda de frecvenţe 800 MHz, din porţiunea de bază a benzii de frecvenţe 900 MHz şi din 

banda de frecvenţe 1800 MHz nesolicitate de furnizori şi nealocate prin procedura de 

încredinţare directă vor fi expuse, în perioada iulie-noiembrie 2014, la concurs, cu aplicarea 

procedurii de selectare competitivă.”; 

alineatul unsprezece se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:  

“În scopul asigurării unei evoluţii succesive a reţelelor de comunicaţii electronice 

mobile celulare deja construite şi furnizate autorizat, prin excepţie, licenţele pentru dreptul de 

utilizare a resurselor de spectru radio disponibile din banda de frecvenţe 800 MHz, din 

porţiunea de bază a benzii de frecvenţe 900 MHz şi din banda de frecvenţe 1800 MHz se vor 

elibera prin încredinţare directă.”; 

la alineatul doisprezece, după textul “vor fi acordate prin” se introduce textul 

“încredinţare directă sau”; 

la alineatul treisprezece, cuvîntul “doar” se substituie cu textul “prin încredinţare 

directă sau”; 

la alineatul optsprezece, după textul “ce urmează a fi acordate prin” se introduce textul 

“prin încredinţare directă sau”; 

la alineatul nouăsprezece, cuvintele “la concurs” se substituie cu cuvintele “pentru 

alocare”; 
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la alineatul douăzeci şi unu, sintagma “2×35 MHz” se substituie cu sintagma “2×25 

MHz”; 

la alineatul douăzeci şi şase, sintagma “6 noiembrie 2014” se substituie cu sintagma “6 

decembrie 2014”; 

b) punctul 15 se completează în final cu următoarele alineate: 

“Taxele de licenţă pentru licenţele eliberate prin încredinţare directă se stabilesc în 

mărimea valorilor minime pentru subbenzile de frecvenţe radio din benzile de frecvenţe 900 

MHz şi 1800 MHz, prevăzute în tabelul 6. 

Valoarea minimă a taxei de licenţă prevăzută în tabelul 6 pentru o subbandă de 2×10 

MHz (FDD) din banda de frecvenţe radio 800 MHz se modifică şi se stabileşte în mărime de 

10 milioane euro.  

Valoarea minimă de expunere la concurs a taxelor de licenţe pentru resursele de spectru 

radio din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz nesolicitate şi nealocate prin 

procedura de încredinţare directă se stabilesc în conformitate cu tabelul 6 şi potrivit 

modificării operate pentru banda de frecvenţe 800 MHz.”; 

c) la punctul 16 subpunctul 3), litera c) va avea următorul cuprins: 

“c) etapa III (iunie-iulie 2014): la cererea furnizorilor de reţele şi servicii de 

comunicaţii electronice mobile celulare care au deja construite reţele şi furnizează în mod 

autorizat reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice mobile celulare în Republica 

Moldova, se vor elibera, prin încredinţare directă, licenţe pentru dreptul de utilizare a 

resurselor de spectru radio disponibile din următoarele benzi de frecvenţe radio: 

în banda de frecvenţe 800 MHz – cîte 2×10 MHz (FDD) pentru fiecare furnizor 

solicitant; 

în banda de frecvenţe 900 MHz (porţiunea de bază 890-915 MHz/935-960 MHz) – nu 

mai mult de 2×10 MHz (FDD) pentru fiecare furnizor solicitant, iar în caz de suprasolicitare, 

prioritate vor avea furnizorii care operează la momentul respectiv reţele de comunicaţii 

electronice mobile celulare în această bandă de frecvenţe; 

în banda de frecvenţe 1800 MHz – nu mai mult de 2×25 MHz (FDD) pentru fiecare 

furnizor solicitant; 

(iulie-noiembrie 2014): vor fi expuse la concurs licenţele pentru dreptul de utilizare a 

resurselor de spectru radio disponibile din porţiunea eGSM (880-890 MHz/925-935 MHz, 2 

subbenzi 2×5 MHz FDD) a benzii de frecvenţe 900 MHz, inclusiv a resurselor nesolicitate şi 

nealocate în cadrul acţiunii precedente din banda de frecvenţe 800 MHz, porţiunea de bază a 

benzii 900 MHz şi din banda de frecvenţe 1800 MHz. 

Pentru furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice mobile celulare 

care vor obţine prin încredinţare directă licenţe pentru dreptul de utilizare a resurselor de 

spectru radio din banda de frecvenţe 800 MHz nu se vor stabili limitări cu privire la cantitatea 

maximă de spectru radio din această bandă de frecvenţe ce poate fi deţinută de fiecare 

participant la concurs după finalizarea procedurii de selectare a cîştigătorului.”; 

2) anexa nr.2: 

a) la poziţia 3 coloana 4, sintagma “Martie 2014” se substituie cu sintagma “Iulie 

2014”; 

b) la poziţia 4.3: 

coloana 2 va avea următorul cuprins: 

“Etapa 3: Eliberarea, prin încredinţare directă, a licenţelor pentru dreptul de utilizare a 

resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz. 

Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru 

radio disponibile din porţiunea eGSM (880-890 MHz/925-935 MHz, 2 subbenzi 2×5 MHz 

FDD) a benzii de frecvenţe 900 MHz, inclusiv a resurselor nesolicitate şi nealocate în cadrul 



acţiunii precedente din banda de frecvenţe 800 MHz, porţiunea de bază a benzii 900 MHz şi 

din banda de frecvenţe 1800 MHz”; 

la coloana 4, sintagma “Martie 2014” se substituie cu sintagma “Iunie-iulie 2014, iulie-

noiembrie 2014”; 

c) la poziţia 6 coloana 4, cifrele “2016-2020” se substituie cu cifrele “2015-2020”. 
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