
          
             

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

din 16.11.2010                                                                                        Nr. 36 

 

 
pentru aprobarea modificărilor Condiţiilor de licenţe vizând 

furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de telefonie mobilă   
În temeiul: 
• art.10 alin.(1) lit.c) din Legea comunicaţiilor electronice, nr.241-

XVI din 15.11.2007; 
• 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 28.07.2008; 

Ţinînd cont de: 
• solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii de telefonie mobilă; 
În scopul:  
• asigurării principiului de nediscriminare între furnizorii de reţele 

şi servicii publice de comunicaţii electronice şi acordării dreptului de furnizare 
a serviciilor de  tranzit prin reţelele mobile, Consiliul de Administraţie, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă modificările următoarelor condiţii de licenţă: 
 

1) Condiţiile licenţei nr. 024155 seria A MMII,  „Prestarea serviciilor 
de telefonie celulară mobilă, standardul GSM” aprobate pe data de 07.08.1997, 
Anexă la licenţă nr.024155, seria A MMII din 06 martie 1998, eliberate  
„ORANGE MOLDOVA” SA, conform Anexei 1; 

2) Condiţiile licenţei pe activitate nr.024160, seria A MMII  din 
05.11.1999 privind prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul 
GSM (Anexă), aprobate pe data de 05.11.1999, parte integrantă a prezenţei 
licenţe, eliberate ”MOLDCELL”SA, conform  Anexei 2; 

3) Condiţiile licenţei individuale nr.020446, seria A  MMII  din 29 
iunie 2006 privind prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară standardul 
CDMA 2000, în banda de frecvenţă 450 MHz, eliberate  
SA„MOLDTELECOM”, conform Anexei 3; 
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4) Condiţiile  licenţei pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio 
şi pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice  mobile 
celulare de generaţia a treia (3G), aprobate prin  Hotărîrea Comisiei pentru 
eliberarea licenţelor a ANRCETI (Procesul verbal nr. 20 din 30 iulie 2008), 
eliberate „ORANGE MOLDOVA”SA, „MOLDCELL”SA şi 
SA„MOLDTELECOM”, conform Anexei 4, 5 şi 6. 

 
2. Prezenta hotărâre întră în vigoare din data aprobării. 
 

 
 

Preşedintele Consiliului     Sergiu SÎTNIC 
 

Membrii Consiliului     Ion POCHIN 
 

Iurie URSU 
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Anexa 1 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie a  
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.36 din 16.11.2010 
 
 
 
 

Modificări  
 

la Condiţiile licenţei nr. 024155, seria A MMII „Prestarea serviciilor de 
telefonie celulară mobilă, standardul GSM”, aprobate pe data de 07.08.1997, 
Anexă la licenţă  nr.024155, seria A MMII din 06 martie 1998, eliberate 
„ORANGE MOLDOVA” SA. 
 
 

La punctul 37):  
 

1. Se modifică propoziţia: „Traficul suportat de echipamentul de 
transmisie al Titularul Licenţei va fi iniţiat sau terminat  numai in 
staţiile mobile ale reţelei GSM” şi se expune în următoarea redacţie: 
„Traficul suportat de echipamentul de transmisie al Titularului 
licenţei va fi originat sau terminat atât în reţelele mobile proprii cît şi  
în alte reţele”;  

 

2. Se exclude propoziţia: “Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în 
alte scopuri”.  

 
 
                     
 
 
Sergiu SÎTNIC        
Director ANRCETI       
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Anexa 2 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie a  
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.36 din 16.11.2010 
 

 
 

Modificări  
 

la Condiţiile licenţei pe activitate nr.024160, seria A MMII  din 05.11.1999 
privind prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul GSM 
(Anexă), aprobate pe data de 05.11.1999, parte integrantă a prezentei 
licenţe eliberate ”MOLDCELL”SA. 
 

 
La punctul 37):  
 

1. Se modifică propoziţia: „Traficul suportat de echipamentul de 
transmisie al Titularul Licenţei va fi iniţiat sau terminat  numai in 
staţiile mobile ale reţelei GSM” şi se expune în următoarea redacţie: 
„Traficul suportat de echipamentul de transmisie al Titularului 
licenţei va fi originat sau terminat atât în reţelele mobile proprii cît şi  
în alte reţele”;  

 

2. Se exclude propoziţia: “Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în 
alte scopuri”. 

 
 
Sergiu SÎTNIC        
Director ANRCETI       
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Anexa 3 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie a  
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.36 din 16.11.2010 
 
 
 

Modificări 
  

la Condiţiile licenţei individuale nr.020446, seria A  MMII, din 29 iunie 
2006 privind prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară standardul 
CDMA 2000, în banda de frecvenţă 450 MHz, eliberate 
SA„MOLDTELECOM”. 
 
 
La punctul 53):  
 

1. Se modifică propoziţia: „Traficul suportat de echipamentul de 
transmisie al Titularului Licenţei va fi iniţiat sau terminat  numai in 
staţiile mobile ale reţelei CDMA 2000” şi se expune în următoarea 
redacţie: „Traficul suportat de echipamentul de transmisie al 
Titularului licenţei va fi originat sau terminat atât în reţelele mobile 
proprii cît şi  în alte reţele”;  

 
2. Se exclude propoziţia: “Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în 

alte scopuri”. 
 

 
  
 
 
Sergiu SÎTNIC        
Director ANRCETI       
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Anexa 4 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie a  
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.36 din 16.11.2010 
 
 
 
 

Modificări  
 

la Condiţiile de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de 
generaţia a treia (3G), aprobate prin  Hotărîrea Comisiei pentru eliberarea 
licenţelor a ANRCETI  (Procesul verbal nr. 20 din 30 iulie 2008 ), Anexă la 
licenţă  nr. 065139, seria AA din 08 august 2008, eliberate „ORANGE 
MOLDOVA”SA. 

 
 
La punctul 1.6):  
 

1. Se modifică propoziţia: „Traficul suportat de echipamentul de 
transmisie al Titularul licenţei va fi iniţiat sau terminat în staţiile 
mobile ale reţelei 3G şi/sau a reţelei de telefonie mobilă standardul 
GSM” şi se expune în următoarea redacţie: „Traficul suportat de 
echipamentul de transmisie al Titularului licenţei va fi originat sau 
terminat atât în reţelele mobile proprii cît şi  în alte reţele”;  

 
2. Se exclude propoziţia: “Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în 

alte scopuri”. 
 
 
 
Sergiu SÎTNIC        
Director ANRCETI       
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Anexa 5 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie a  
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.36 din 16.11.2010 
 

 
 
 
 

Modificări  
 

la Condiţiile de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice  mobile celulare de 
generaţia a treia (3G), aprobate prin Hotătîrea  Comisiei pentru eliberarea 
licenţelor a ANRCETI (Procesul verbal nr. 20 din 30 iulie 2008), Anexă la 
licenţă nr. 065140, seria AA din 15 august 2008, eliberate  „MOLDCELL” SA.  
 
 

La punctul 1.6):  
 

1. Se modifică propoziţia: „Traficul suportat de echipamentul de 
transmisie al Titularul licenţei va fi iniţiat sau terminat în staţiile 
mobile ale reţelei 3G şi/sau a reţelei de telefonie mobilă standardul 
GSM” şi se expune în următoarea redacţie: „Traficul suportat de 
echipamentul de transmisie al Titularului licenţei va fi originat sau 
terminat atât în reţelele mobile proprii cît şi  în alte reţele”;  

 
2. Se exclude propoziţia: “Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în 

alte scopuri”.  
  
 
 
Sergiu SÎTNIC        
Director ANRCETI       
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Anexa 6 
la Hotărârea Consiliului de Administraţie a  
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

nr.36 din 16.11.2010 
 
 
 
 

Modificări  
 

la Condiţiile de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice  mobile celulare de 
generaţia a treia (3G), aprobate prin Hotărîrea Comisiei pentru eliberarea 
licenţelor a ANRCETI (Procesul verbal nr. 20 din 30 iulie 2008), Anexă la 
licenţă nr.065190, seria AA din 09 decembrie 2008,  eliberate S.A 
„MOLDTELECOM”.  

 
 
 
La punctul 1.6):  
 

1. Se modifică propoziţia: „Traficul suportat de echipamentul de 
transmisie al Titularul licenţei va fi iniţiat sau terminat în staţiile 
mobile ale reţelei 3G şi/sau a reţelei de telefonie mobilă standardul 
GSM” şi se expune în următoarea redacţie: „Traficul suportat de 
echipamentul de transmisie al Titularului licenţei va fi originat sau 
terminat atât în reţelele mobile proprii cît şi  în alte reţele”;  

 
2. Se exclude propoziţia: “Nu se permite utilizarea acestor capacităţi în 

alte scopuri”. 
   
 
 
Sergiu SÎTNIC        
Director ANRCETI       

    
 

  


