AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din 26.07.2012

Nr. 36

privind stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor
radio din benzile de frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz
În temeiul:
art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), u) şi art. 24 alin. (1) alin. (5)-(7) din
Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155);
pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 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 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);
În baza:
scrisorii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/941
din 18.06.2012;
În vederea:
realizării obiectivelor Programului de dezvoltare a accesului la Internet în
bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17
noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 227-230, art. 1192),
Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1.
Se stabileşte numărul de licenţe, care urmează a fi eliberate de către Agenţia
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI) pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe: 25002690 MHz şi 3600–3800 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de
comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, după cum urmează:
1)
3 (trei) licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 25002690 MHz, subbenzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 25402560/2660-2680 MHz cu lărgimea de 40 MHz (în regim FDD – frequency division duplex
– duplex cu diviziune în frecvenţă, 2x20 MHz);
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2)
1 (una) licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 3600–
3800 MHz, subbanda: 3750-3800 MHz cu lărgimea de 50 MHz (în regim TDD – time
division duplex – duplex cu diviziune în timp).
2.
Licenţele menţionate la pct.1 subpct. 1) din prezenta hotărâre vor fi eliberate
de către ANRCETI prin încredinţare directă furnizorilor care au deja construite reţele şi
furnizează în mod autorizat reţele şi servicii publice de telefonie mobilă în Republica
Moldova, la cererile acestora depuse la invitaţia ANRCETI, în termen de pînă la 31
decembrie 2012.
3.
În cazul în care, pînă la data de 31 decembrie 2012, una sau mai multe din
licenţele prevăzute la pct. 1 subpct. 1) din prezenta hotărâre, nu vor fi solicitate, ANRCETI
va iniţia procedura de expunere la concurs a acestor licenţe.
4.
Licenţa menţionate la pct. 1 subpct. 2) din prezenta hotărâre va fi acordată
prin concurs deschis organizat de ANRCETI cu aplicarea procedurii de selectare
competitivă, în termenele şi conform criteriilor şi procedurii stabilite de către ANRCETI.
5.
Solicitantul licenţei, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a înmânat
înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, achită integral taxa pentru
eliberarea licenţei stabilită în Hotărârea Guvernului nr. 365 din 6 iunie 2012, echivalentul în
moneda naţională la cursul oficial (Băncii Naţionale a Moldovei) al leului moldovenesc
valabil la data plăţii.
6.
Urmărirea executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei
Reglementare Tehnică şi Standardizare (DRTS) a ANRCETI.
7.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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