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  În temeiul prevederilor pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 987/2020 cu privire 

la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 

2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvență pentru 

alocare prin procedura de selectare competitivă, se prezentă informația despre acțiunile 

realizate pe parcursul anului 2021. 

 

1. La pct. 1.1 din Planul de acțiuni: „Oferirea suportului pentru 

modificarea cu acordul titularilor actuali de drepturi de utilizare a frecvențelor a 

condițiilor speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau a frecvențelor radio 

prin introducerea actualizărilor și precizărilor de rigoare, astfel încât acestea să ofere 

titularilor dreptul de a reutiliza benzile pentru tehnologii mai noi față de sistemele 

actuale în aceste benzi”. 

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației (ANRCETI) întru executarea acțiunii date, în perioada de 
raport, a elaborat, aprobat și publicat pe pagina web oficială www.anrceti.md 

următoarele documente: 
 

1)    Condițiile speciale-tip de licență pentru utilizarea frecvențelor radio din banda 
de frecvențe 450 MHz, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

ANRCETI nr. 13/2021. 
(https://anrceti.md/files/filefield/HCA%2013%20din%2011.05.2021.pdf). 
 
2) Modificările la Condițiile speciale de licență 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 de bandă largă, aprobate prin  Hotărârea Consiliului de Administrație 
ANRCETI nr. 14/2021 

(https://anrceti.md/files/filefield/HCA%2014%20din%2011.05.2021.pdf). 
 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu I.P. 

„Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, a examinat proiectele 

actelor menționate, expuse pentru consultare publică, prezentând ulterior ANRCETI, 

recomandări pe marginea acestora, conform competențelor sale funcționale. 

 

2. La pct. 1.2 din Planul de acțiuni: „Oferirea suportului pentru 

elaborarea documentelor concursului privind eliberarea licențelor pentru dreptul de 

utilizare a resurselor de spectru radio din banda de frecvență 450 MHz, precum și 

a  resurselor de frecvențe în benzile E900 MHz, 2600 MHz rămase disponibile către 

această dată, pentru a fi posibilă desfășurarea concursului în trimestrul II, 2021”. 
 

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației (ANRCETI) a elaborat, aprobat și publicat următoarele 

documente: 

http://www.anrceti.md/
https://anrceti.md/files/filefield/HCA%2013%20din%2011.05.2021.pdf
https://anrceti.md/files/filefield/HCA%2014%20din%2011.05.2021.pdf
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1) Caietul de sarcini al concursului pentru eliberarea licențelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 15/2021 

(https://anrceti.md/files/filefield/HCA%2015%20din%2011.05.2021%20.pdf). 

2) Decizia Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 16/2021 privind 

organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în 

benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 

(https://anrceti.md/files/filefield/DCA%2016%20din%2011.05.2021.pdf). 

3) Decizia Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 17/2021 privind instituirea 

Comisiei de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în 

benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 

(https://anrceti.md/files/filefield/DCA%2017%20din%2011.05.2021%20.pdf). 

4) Decizia Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 20/2021 privind 

desemnarea câștigătorului Concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 

(https://anrceti.md/files/filefield/DCA%2020%20030621.pdf). 
 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu I.P. 

„Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, a examinat proiectele 

actelor menționate, expuse pentru consultare publică, prezentând ulterior ANRCETI, 

recomandări pe marginea acestora, conform competențelor sale funcționale. 

 

Concursul pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 

de frecvenţe de 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz a fost organizat de ANRCETI în 

perioada 12 mai – 02 iunie 2021, în conformitate cu prevederile Programului. 

Ulterior, la concursul pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio 

au fost expuse 5 licențe, conform următorului tabel: 

 
 Subbanda de operare Mărime bloc 

1 454,6-457,1 MHz / 464,6-467,1 MHz 2x2,5 MHz 

2 885-890/930-935 MHz 2 x 5 MHz 

3 2500-2520/2620-2640 MHz 2x20 MHz 

4 2560-2570/2680-2690 MHz 2x10 MHz 

5 2575-2615 MHz 1x40 MHz 

 

Concursul a fost deschis până la data de 31.05.2021, fiind termenul-limită 

pentru depunerea ofertelor. A fost depus un singur Dosar de către furnizorul S.A. 

”Moldtelecom”, care a solicitat obținerea dreptului de utilizare a blocului de 2x2,5 

MHz în banda 450 MHz, cu durata de valabilitate de 5 ani. S-a achitat pentru licența 

dată echivalentul a 6600 Euro, conform valorii minime de expunere prevăzute de 

Program. Celelalte blocuri de frecvențe expuse la Concurs au rămas nesolicitate și 

vor fi expuse repetat la Concurs în anul 2022. 

 

 

 

 

https://anrceti.md/files/filefield/HCA%2015%20din%2011.05.2021%20.pdf
https://anrceti.md/files/filefield/DCA%2016%20din%2011.05.2021.pdf
https://anrceti.md/files/filefield/DCA%2017%20din%2011.05.2021%20.pdf
https://anrceti.md/files/filefield/DCA%2020%20030621.pdf


4 

 

I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (SNMFR) 

urmare a desfășurării concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 450, e900 și 2600 MHz, SNMFR, în 

baza Licenței ANRCETI Nr. 001779 din 29.06.2021, a avizat și efectuează 

asigurarea compatibilității electromagnetice pentru o rețea de telefonie furnizată prin 

intermediul reţelei prin radioacces la bucla locală CDMA2000 (WLL) în banda de 

frecvențe 464,6-467,1 MHz/454,6-457,1 MHz, operate de către furnizorul S.A. 

“Moldtelecom”. 

 

3. La pct. 4.1 din Planul de acţiuni: ,, Elaborarea Regulamentului sanitar 

privind protecția populației de acțiunea câmpurilor electromagnetice generate de 

obiectivele radiotehnice de emisie”. 

 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) pe parcursul anului 2021 

a elaborat proiectul Regulamentului sanitar privind limitarea expunerii publicului larg 

la câmpuri electromagnetice ( în conformitate cu prevederile Recomandării Consiliului 

1999/519/CE din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz-300 GHz)), care va fi înaintat până la finele lunii februarie a 

anului 2022 Ministerului Sănătății, pentru examinare și promovare în modul stabilit de 

legislația în vigoare. 

 
 

 


