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privind eliberarea licenţei de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă 

 
În temeiul: 

• art. 5 alin. (6), art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), u), art. 10 alin. (1) lit. a), c), 
art. 24 alin. (1), (3), alin. (11) lit. a), alin. (13), (14), art. 27 alin. (3), art. 29-32 şi art. 
34-39 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155); 

• art. 8 alin. (1) lit. e) pct. 42), art. 9 alin. (3) din Legea privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2001 (republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95); 

• pct. pct. 14 şi pct 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917); 

Luând în considerare: 
• Hotărârea Guvernului nr. 365 din 6 iunie 2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi 

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

• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 36 din 26 iulie 2012 privind 
stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din benzile de 
frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 160-164 art. 935); 

• Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de 
frecvenţe de 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio în banda largă, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 39 din 20 septembrie 2012; 

În conformitate cu: 
• Regulamentul 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 ANRCETI nr. 57 din 
21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 22-24, art. 
127); 

 În baza:  
• cererii depuse de către Î.M. „Orange Moldova” S.A, Consiliul de Administraţie 



  

 
 

DECIDE: 
 

1. Se eliberează Î.M. „Orange Moldova” S.A., IDNO 1003600106115, mun. Chişinău, 
licenţă pentru „Utilizarea subbenzilor de frecvenţă 2540/2560-2660/2680 din banda 
de frecvenţe 2500-2690 în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice”. 
 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 
 
           Preşedintele         Sergiu SÎTNIC 
   Consiliului de Administraţie 
     
   Membrul         Ion POCHIN 
           Consiliului de Administraţie        
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


