
 
H O T Ă R Î R E 

privind instituirea Comisiei de concurs pentru eliberarea licenţei de utilizare a subbenzii 

de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, 

în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

cu acces radio în bandă largă 

  

nr. 74  din  27.12.2012 
  

Monitorul Oficial nr.1-5/6 din 04.01.2013 

  

* * * 

În temeiul: 
art.5 alin.(6), art.8 alin.(4) lit.d), art.9 alin.(1) lit.a), u), art.10 alin.(1) lit.a), c), art.24 alin.(3), 

alin.(11) lit.a), art.26 alin.(3), art.27 alin.(3), art.29-32, art.34-39 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 Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, 

art.917). 

 

În conformitate cu: 
Hotărîrea 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), 

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.64 din 29 noiembrie 2012 privind 

aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare 

competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă,  

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.65 din 29 noiembrie 2012 privind 

aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzii de 

frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în bandă largă. 

În scopul organizării şi desfăşurării concursului privind eliberarea licenţei pentru utilizarea 

sub-benzii de frecvenţe radio 3750-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se instituie şi se aprobă componenţa nominală a Comisiei de concurs pentru eliberarea 

licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 

3600-3800 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu 

acces radio în bandă largă după cum urmează: 

 

 



Preşedinte:  

Sergiu Sîtnic - director, ANRCETI 

Membri: 

Ala Baidauz - şef Direcţie Reglementare Tehnică şi Standardizare (DRTS), ANRCETI 

Elena Nedin - specialist principal DRTS 

Iurie Gasnaş - specialist principal, Serviciu Juridic, ANRCETI 

Dumitru Parfentiev - Şef Direcţia politici în domeniul comunicaţiilor, Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Mihail Iurcu - Consultant superior, Direcţia Politicii de Reglementare a activităţii de 

întreprinzător, Ministerul Economiei 

Sergiu Croitoru - Şef Secţia administrare reţele, Ministerul Finanţelor (Î.S. “Fiscservinform”) 

2. Se desemnează ca secretar al Comisiei de concurs Natalia Zgardan Bucataru, specialist 

principal DRTS, ANRCETI. 

3. Comisia îşi desfăşoară activitatea din momentul adoptării prezentei hotărîri şi pînă la 

anunţarea rezultatelor concursului. 

4. Prima şedinţă a Comisiei de concurs va avea loc la data de 19 februarie 2013. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI  

DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI Sergiu SÎTNIC 

  

Membri Ion Pochin 

Iurie Ursu 

Chişinău, 27 decembrie 2012.  
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