
Raportul 

privind implementarea Programului de management al spectrului 

de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 

 

Punctele 1-5 din Planul de acţiuni privind realizarea Programului au 

fost executate în perioada anilor 2013-2015, ca rezultat fiind eliberate 10 

licențe de utilizare a resurselor de spectru radio (în regim de neutralitate 

tehnologică) din benzile de frecvenţe 800 MHz, e900 MHz, 900 şi 1800 MHz. 

Aceste acțiuni au sporit eficiența utilizării spectrului de frecvențe radio și au 

creat premize pentru îmbunătățirea considerabilă a acoperirii teritoriului și 

populației țării cu semnalul rețelelor de comunicații mobile de generația a 3-a 

(3G), precum și pentru dezvoltarea vertiginoasă a rețelelor  de comunicații 

mobile de generația a 4-a (4G). Astfel, rețeaua LTE (4G) a unuia din cei 3 

furnizori de aceste rețele la sfârșitul anului 2016 asigura acoperirea cu semnal 

a 94,0% din teritoriu și, respectiv, 97% din populația țării. 

În vederea realizării punctului 6 din Program, conform căruia 

ANRCETI urmează să organizeze şi să desfășoare concurs pentru eliberarea 

licențelor de utilizare a resurselor de spectru radio disponibile, precum şi în 

scopul cercetării cererii de piață pentru resursele date, la data de 21 august 

2018 ANRCETI a plasat pe pagina sa web oficială un anunț prin care a invitat 

persoanele interesate în obținerea drepturilor de utilizare a resurselor de 

spectru radio disponibile, pentru reţelele publice de comunicaţii electronice, 

să comunice interesul de a participa în cadrul unui eventual concurs organizat 

pentru alocarea resurselor respective 

(http://www.anrceti.md/news21082018). Ulterior termenul a fost prelungit 

pînă la 28 septembrie 2018 (http://www.anrceti.md/newsl4092018). 

Urmare acestor acțiuni, ANRCETI nu a recepționat nici o solicitare din 

partea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice prin care 

să fie exprimat interesul pentru obținerea drepturilor de utilizare a resurselor 

de spectru radio. 

Totodată, în contextul acțiunilor privind implementarea rețelelor de 

comunicații mobile de generația a cincea (5G), care se realizează la nivel 

global și la nivelul Uniunii Europene, conform pct. 1.8. din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 

2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629/2018, este prevăzută 

elaborarea şi aprobarea modificărilor în Programul de management al 

spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020.  

Modificările respective vor permite pe parcursul anilor 2020-2021 

organizarea de către ANRCETI a concursului pentru eliberarea licențelor de 

http://www.anrceti.md/newsl4092018


utilizare a resurselor de spectru radio disponibile, precum și perceperea la 

bugetul de stat a taxelor de licență pentru utilizarea frecvențelor respective. 
 


