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privind instituirea Comisiei 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

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

2008, nr. 143-144, art. 917) 

În conformitate cu: 

Hotărârea 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) 

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 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 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 instituie și se aprobă componența nominală a Comisiei de concurs pentru 

eliberarea 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), după cum urmează: 

 

Preşedinte:  Iurie Ursu    director adjunct, ANRCETI 

 

Membri: 

Ala Baidauz  şef Direcţie Dezvoltare Reglementări 

(DDR), ANRCETI 

 

Elena Nedin specialist principal,  

 Serviciul Dezvoltare Reglementări  

 Tehnice (SDRT), DDR, ANRCETI 

 

Lilian Platon   șef Direcție Juridică, ANRCETI 

 

Daniel Stici  șef Direcție politici în domeniul 

comunicațiilor, Ministerul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

 

Mihail Iurcu  consultant superior, Direcția politicii de 

reglementare a activității de 

întreprinzător, Ministerul Economiei 

 

Dumitru Ochinca  consultant, Direcția finanțelor economiei 

naționale, cheltuieli capitale și achiziții 

publice, Ministerul Finanțelor  

 

2. Se desemnează ca secretar al Comisiei de concurs Irina Ciocan, specialist 

coordonator SDRT, DDR, ANRCETI. 

3. Comisia își desfășoară activitatea din momentul adoptării prezentei Hotărâri și 

pînă la anunțarea rezultatelor concursului. 

4. Prima şedinţă a Comisiei de concurs va avea loc la data de 07 noiembrie 2013. 

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

Republicii Moldova. 

 

Preşedintele  

Consiliului de Administraţie     Grigore VARANIȚA 

 

 

Membrul  

Consiliului de Administraţie     Iurie URSU 


