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pentru aprobarea Anunţului publicitar despre organizarea şi desfăşurarea  

concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de 

frecvenţe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare 

 de generaţia a treia (3G) 
 

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 (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

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

143-144, art. 917) 

 

În vederea asigurării implementării: 

Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art.161) 

 

În conformitate cu: 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 11 din 28 martie 2013 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 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 50 din 12 septembrie 2013 privind 

aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a 

frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 

MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) 

 

În scopul: 

organizării și desfășurării concursului de eliberare a licenţelor de utilizare a 

frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 

MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G), Consiliul de Administrație 

 

 



  

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Anunţul publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului de 

eliberare a licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-

1980 / 2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G), conform 

Anexei. 

2. Anunţul publicitar menţionat la pct.1 se face public în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, ziarul ”Economist”, ziarul „Экономическое обозрениe”, pe pagina-web oficială a 

ANRCETI şi prin afişarea la sediul ANRCETI întru-un spaţiu accesibil publicului. 

3. Prezenta Hotărâre intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

 

Preşedintele 

Consiliului de Administraţie     Grigore VARANIȚA  

 

 

Membrul  

Consiliului de Administraţie     Iurie URSU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Anexă  

la Hotărârea Consiliului de Administraţie  

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare  

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr.  53  din  12 septembrie  2013 

 

ANUNŢ PUBLICITAR 

despre organizarea şi desfăşurarea concursului de eliberare a licenţelor de utilizare a 

frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 / 2110-2170 MHz, 1900-

1920 MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) 

 

1. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei, în continuare ANRCETI, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241- XVI din 

15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) întru 

realizarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art.161) anunță organizarea concursului de eliberare a 

licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe de 1900-1980 / 2110-

2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 

de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G). 

2. Obiectul concursului sunt 2 (două) licenţe după cum urmează: 

1) Licenţa (Blocul A) benzile de frecvenţe radio: 1900-1980 MHz/2110-2170 MHz, 1900-

1920 MHz (subbenzile de frecvenţe: 1964,9–1979,7 MHz/2154,9–2169,7 MHz cu lărgimea 

de 2x14,8 MHz, regim FDD şi subbanda 1909,9 – 1914,9 MHz cu lărgimea 5 MHz, regim 

TDD) cu lărgimea totală de 34,6 MHz; 

2) Licenţa (Blocul B) banda de frecvenţe radio: 2010 – 2025 MHz cu lărgimea totală de 

15 MHz, regim TDD. 

3. Un câștigător al concursului va putea deține dreptul de obținere a unei singure licențe 3 

G cu termen de valabilitate 15 ani şi cu dreptul de reînnoire a acesteia în condițiile legislației în 

vigoare. 

4. Câștigătorul(ii) concursului se vor selecta prin concurs deschis, internaţional, cu 

aplicarea procedurii de selectare competitivă conform criteriilor și condițiilor stabilite în Caietul de 

sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din 

benzile de frecvenţe de 1900-1980/2110-2170 MHz, 1900-1920 MHz şi 2010-2025 MHz, în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre de 

generaţia a treia (3G) (Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50 din 12 septembrie 2013). 

5. Concursul se va desfăşura în conformitate cu Procedura 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 (Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din 28 martie 2013).  

6. Candidaţii/participanţii la concurs au obligaţia de a respecta şi demonstra îndeplinirea 

tuturor criteriilor şi cerințelor care se impun candidaţilor/participanţilor la concurs conform 

cerinţelor Caietului de sarcini şi Procedurii de concurs.  

7. La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice 

străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul 

depunerii de cereri comune. 

8. În vederea participării la concurs potenţialii candidaţii vor transmite la adresa sediului 

ANRCETI cererea de participare la concurs realizată în condițiile stabilite în Caietul de sarcini şi 

Procedura de concurs. 

9. Termenul de depunere a cererilor: de la 16.09.2013 pînă la 01.11.2013. Termenul limită 

pentru primirea cererilor: ora 16.00 (ora Chişinăului) data de 01.11.2013.  



  

  

 

10. Taxa de participare la concurs constituie 10 000 Euro. Valoarea garanției de participare 

la concurs constituie 1 000 000 Euro. 

11. Concursul va fi deschis la orele 10.00 (ora Chişinăului) la data de 25.11.2013. 

12. Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD 

2012, mun. Chişinău, Republica Moldova. 

13. Caietul de sarcini, Procedura de concurs, Condițiile speciale tip de licență, alte 

documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a ANRCETI 

www.anrceti.md. 

14. Limba de comunicare în cadrul concursului va fi limba română. 

15. Pentru informaţii suplimentare, agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze 

organizatorul la adresa de contact sus - menţionată, la telefon: +373 22 251317, prin fax: +373 22 

222885, prin e-mail: office@anrceti.md, persoana de contact Ala Baidauz, şef Direcție Dezvoltare 

Reglementări. 
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