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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectele de Hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI vizînd aprobarea: 

 

a) Procedurii speciale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 

eliberarea de multiple licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile 

celulare terestre; 

 

b) Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 800, e900, 2100, 2600 și 3400-

3800MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare terestre. 

 

 
Proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Procedurii speciale 

de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru eliberarea de multiple licenţe de utilizare a frecvenţelor radio 

în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre (Procedura 

specială) şi privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre (Caietul de sarcini) sunt elaborate de 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 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 (Programul), cu modificările 

şi completările ulterioare.  

Potrivit Programului, ANRCETI urmează să expună la concurs, cu aplicarea procedurii de selectare 

competitivă licențele de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 800MHz, 900 MHz, 2100 

MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz. Actualmente sunt disponibile 16 licențe pentru utilizare a 

frecvențelor radio din aceste benzi. Licenţele urmează a fi expuse la concurs conform graficului aprobat prin 

Ordinul Directorului ANRCETI nr.43/i din 07.07.2015. 

Avînd în vedere că ANRCETI urmează să expună în concurs, simultan, mai multe licențe/blocuri de 

frecvențe radio care au caracteristici de interdependență, ANRCETI, ca organizator al concursului, propune 

utilizarea pentru alocarea licențelor o procedură de selecţie competitivă bazată pe practicile europene de 

desfăşurare a concursurilor pentru alocare de licenţe multiple. Pentru stabilirea cadrului de reglementare specific 

concursurilor de acest tip, ANRCETI a elaborat Procedura specială de organizare şi desfăşurare a concursurilor 

pentru eliberarea de multiple licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre. 

Proiectul de Procedură specială stabileşte principiile generale, modul de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor de asemenea tip, atribuţiile organizatorului concursului şi ale comisiei de concurs, descrierea 

generală a etapelor de organizare și desfășurare a concursului, obligațiile și responsabilitățile candidaților, 

participanților la concurs precum și a membrilor comisiei etc. 

Conform Procedurii speciale, concursurile se vor petrece în 4 etape: 

1) Prima etapă - depunerea dosarelor de candidatură;  

2) Etapa a doua - calificarea candidaţilor şi evaluarea cererii agregate iniţiale;  

3) Etapa a treia - desfăşurarea licitaţiei;  

4) Etapa a patra – desemnarea câştigătorilor concursului şi eliberarea licenţelor câștigătorilor desemnaţi. 

În cadrul primei etape candidaţii la un concurs de asemenea tip vor depune către ANRCETI dosarul de 

candidatură, completat conform cerințelor stabilite în Caietul de sarcini. În cadrul dosarului de candidatură fiecare 
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participant va depune o ofertă iniţială prin care va indica numărul de blocuri de frecvenţe pe care doreşte să le 

achiziţioneze în fiecare dintre benzile disponibile.  

În cadrul etapei de calificare şi evaluare a cererilor iniţiale, Comisia evaluează îndeplinirea de către 

candidaţii la concurs care au depus dosarul de candidatură a cerințelor de calificare stabilite în Caietul de sarcini 

precum şi decide, în urma evaluării, fie admiterea candidatului în etapele ulterioare ale concursului, fie respingerea 

candidaturii. După calificarea/descalificarea candidaturilor, Comisia concursului va agrega ofertele iniţiale ale 

candidaţilor calificaţi. Aceasta va arăta în ce măsură oferta de licenţe satisface cererea şi se va determina modul de 

desfăşurare a etapei de licitaţie.  

În cadrul etapei de licitaţie pot fi runde primare de licitare şi, dacă e cazul, una suplimentară, precum şi o 

rundă de alocare a licenţelor. Etapa de licitaţie va începe cu runde primare în cazul, dacă prin agregarea ofertelor 

iniţiale măcar într-o bandă de frecvenţe se constată cerere mai mare decât licenţe disponibile. Participanților li se 

va da posibilitatea să depună oferte pentru achiziționare de pachete de licențe în întregimea lor, pentru a se asigura 

un grad suficient de certitudine pentru participanți privind loturile de licențe asupra căror pretind și prețurile pe 

care le vor achita dacă oferta lor este declarată câștigătoare. Dacă în urma rundelor primare nu mai există cerere 

excesivă de licenţe în nici o categorie şi rămân licenţe neadjudecate, Comisia va petrece o rundă suplimentară 

pentru adjudecarea acestor licenţe rămase. Ulterior rundelor primare sau celei suplimentare, sau dacă cererea 

iniţială agregată nu a depăşit oferta de licenţe şi dacă va fi cazul că alocarea nominală a licenţelor adjudecate nu 

este evidentă, Comisia va organiza runde de alocare, în care participanţii vor depune oferte pentru câştigarea 

poziţionării preferate în fiecare bandă de frecvenţe.  

Comisia va comunica ANRCETI rezultatele Concursului şi va transmite toate documentele. ANRCETI va 

lua decizii privind nominalizarea câștigătorului concursului 

La etapa a patra, ANRCETI, va adopta decizia privind desemnarea câștigătorului concursului și îi va invita 

pe câștigători să depună cererile pentru eliberarea și să achite taxele de licență cuvenite. După achitarea taxelor de 

licență, licențele vor fi eliberate câștigătorilor concursului. 

 

Documentul potrivit cărui se va desfășura Concursul pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor 

radio în benzile de frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre este Caietul de sarcini, care este în conformitate cu 

prevederile Procedurii speciale. 

Caietul de sarcini conţine, în principal, următoarele: denumirea completă a organizatorului concursului, 

adresa şi datele de contact; obiectele concursului şi descrierea acestui; cerinţele minime faţă de documentele ce 

urmează să fie incluse de candidaţi în dosarul de candidatură; criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a 

datelor de calificare a candidaţilor; mărimea şi modul de transferare la contul ANRCETI a taxei de participare la 

concurs; cuantumul şi cerinţe vizînd garanţia de participare la concurs; locul, data-limită şi modul de transmitere a 

dosarelor de candidatură; modul în care candidaţii pot solicita clarificări asupra Caietului de sarcini, a altor 

documente de concurs; modul în care pot fi depuse contestații și examinarea acestor; locul, data şi ora lansării 

concursului; procedura detaliată de desfăşurare a concursului/licitaţiei; condiţiile de licenţă aplicabile frecvențelor 

expuse în concurs; alte date relevante. 

Astfel, Caietul de sarcini include obiectele concursului care sunt 16 licențe de utilizare a 

canalelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile 

celulare terestre: o licență în banda de frecvențe 790-862 MHz (800 MHz), 2 licențe în banda de frecvențe 880 - 

915/925–960 MHz (e900 MHz - extra bandă), 2 licenţe în benzile de frecvențe radio 1900 – 1920MHz, 1920-

1980/2110-2170MHz și 2010–2025MHz (2100 MHz), 3 licenţe în banda de frecvenţe de 2500 – 2690MHz (2600 

MHz) și 8 licențe în banda 3400-3800 MHz. 

Prin proiectul Caietului de sarcini se stabilește calendarul orientativ al acțiunilor de organizare și 

desfășurare a concursului, iar datele concrete la care se vor realiza acțiunile din grafic urmează a fi stabilite de 

ANRCETI prin anunțul publicitar de depunere a cererilor pentru participare la concurs. 

În calitate de candidat pentru participare la Concurs sunt admise orice persoane sau asocieri de persoane, 

naționale sau străine, care au manifestat interesul de participare.  
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Prețurile de start pentru licenţele menţionate sunt expuse în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

316 din 02 iunie 2015 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 

din 11 februarie 2013 și stabilirea valorilor minime de expunere la concurs ale taxelor de licență pentru resursele de 

spectru radio disponibile din benzile de frecvențe 800MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 

3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139- 143, art.359).  

Licenţele eliberate vor avea termenul de valabilitate de 15 ani din data eliberării, cu excepția cazului când 

licența va fi eliberată furnizorului care deja deține licență în aceiași bandă de frecvențe, pentru care termenul de 

valabilitate se va sincroniza cu termenul de expirare a licenței deținute, cu dreptul de reînnoire în condiţiile 

legislaţiei în vigoare. 

Proiectele date au fost expuse spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 07-25 

august 2015. Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit în total 115 

recomandări de la S.A.”Orange Moldova” și S.A.”Moldcell”. Aducându-se, astfel argumentele de rigoare,  109 au 

fost acceptate și 7 recomandări respinse. Toate recomandările primite în urma consultării publice, poziția  

ANRCETI și argumentarea acesteia au fost incluse în Sinteza recomandărilor la aceste două proiecte. 

 

 

Ala BAIDAUZ  

Şef Direcţie Dezvoltare Reglementări 


