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privind eliberarea  licenței de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe 

800kMHz Întreprinderii Mixte ”ORANGE MOLDOVA” S.A. în scopul furnizării 

rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre 

 
În temeiul art. 10 alin. (1) lit. c), art. 24 alin. (3), alin. (11) lit. a) și alin. (15) din  Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare; art. 8 alin. (1) lit. e) pct. 

42) și art. 12 din Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr. 451-XV 

din 30.07.2001 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), cu 

modificările şi completările ulterioare; 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); 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 316 din 02 iunie 2015 cu 

privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 

februarie 2013 și stabilirea valorilor minime de expunere la concurs ale taxelor de licență pentru 

resursele de spectru radio disponibile din benzile de frecvențe 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 

MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-

143, art.359; 

În vederea asigurării implementării Programului de management al spectrului de frecvențe 

radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 

februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 161), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

În baza Cererii depuse de către Întreprinderea Mixtă „ORANGE MOLDOVA” S.A.  și a 

Deciziei Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 70 din 23.11.2015 cu privire la desemnarea 

câștigătorului Concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 

frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 

de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, Consiliul de Administraţie 

  

 
DECIDE: 

 

1. Se eliberează Întreprinderii Mixte „ORANGE MOLDOVA” S.A. (IDNO 1003600106115), 

mun. Chişinău, licenţă pentru genul de activitate: „Utilizarea frecvențelor radio din banda de 

frecvențe 800 MHz (subbanda de frecvențe radio 801-811/842-852 MHz) în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare 

terestre”. 



  

 
2. Licența menționată la pct. 1 se eliberează pentru un termen de valabilitate începând cu data 

aprobării prezentei Decizii până la data de 05.11.2029 inclusiv. 

 

3. Taxa de eliberare a licenței menționate la pct. 1 al prezentei Decizii constituie 9 300 967,33 

Euro (nouă milioane trei sute mii nouă sute şaizeci şi şapte Euro și 33 cenţi)  și urmează a fi 

transferată integral la bugetul de stat, în echivalentul monedei naţionale la cursul oficial al 

Băncii Naţionale a Moldovei stabilit în raport cu moneda unică europeană (Euro) la data plăţii, 

în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data eliberării contului de către ANRCETI. 

 

4 Întreprinderea Mixtă „ORANGE MOLDOVA” S.A. are obligația respectării Condițiilor 

speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor radio din benzile de frecvențe: 791-

821/832-862 MHz, 890-915/935-960 MHz și 1710-1785/1805-1880 MHz, în scopul furnizării 

rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 31 din 14 iulie 2014. 

  

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 

 

 

 

 

Preşedintele       Grigore VARANIȚA 

   Consiliului de Administraţie 

 

 

 

    Membrii           Corneliu JALOBA 

    Consiliului de Administraţie 
     

 

    Iurie URSU 
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