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

10,7-12,7 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații 

prin intermediul unor rețele de stații de comunicații prin satelit NGSO, destinate 

transmisiunilor de date 

 
În temeiul: 

- art. 9 alin. (1) lit. w), art. 10 alin. (1) lit. c) şi art. 26 alin. (1)-(10), (27) în corelare cu art. 

41-42,  art. 31 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, precum și ale art. 126 din 

Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160/2011; 

Având în vedere: 

-Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de 

frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de 

comunicații prin intermediul unor rețele de stații de comunicații prin satelit NGSO, destinate 

transmisiilor de date, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

nr. 36/2022; 

- Hotărârea cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului nr. 389/2022; 

În conformitate cu: 

- pct. 15 lit. b) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei(ANRCETI), 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2019 și Regulamentul privind regimul de 

autorizare generală şi licenţiere în domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54/2017 

În baza: 

Cererii (declarației) pentru eliberarea licenței de utilizare a frecvențelor radio în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin intermediul unor rețele de stații de 

comunicații prin satelit NGSO, nr. 861 din 03 iunie 2022, depusă de către S.R.L. 

„STARLINK MOL”, Consiliul de Administraţie 

 
DECIDE: 

 

1. A elibera S.R.L. „STARLINK MOL” (IDNO: 1022600024849), licenţă pentru 

genul de activitate: „Utilizarea frecvențelor radio din banda de frecvențe 10,7-12,7 

GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin 



 

 

intermediul unor rețele de stații de comunicații prin satelit NGSO, destinate 

transmisiunilor de date”. 

2. Prezenta decizie produce efecte din data aprobării. 

3. Drepturile oferite prin licența menționată la pct. 1 din prezenta decizie sunt valabile 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

4. S.R.L. „STARLINK MOL” are obligaţia de a respecta Condiţiile speciale tip de 

licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe 10,7-12,75 GHz 

și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin intermediul 

unor rețele de stații de comunicații prin satelit NGSO, destinate transmisiilor de date, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 36/2022. 

5. Termenul de valabilitate a licenței menționate la pct. 1 din prezenta decizie este de  

5 ani începând cu data eliberării.  

6. Prezenta decizie poate fi contestată cu o cerere prealabilă, depusă la sediul 

ANRCETI, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 
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