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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea 

Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru 

utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor publice și a serviciilor de 

comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune 

  
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea Procedurii de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio 

în scopul furnizării rețelelor publice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, 

în sistem digital terestru de televiziune, în continuare proiect de hotărâre,  a fost elaborat: 

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art.10 alin. (1) lit. a) și c), art. 26 alin. (31), (33) și 341, art. 34 

alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679)) cu modificările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 78/2020 privind 

implementarea unor acţiuni pentru finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.44-54, art. 111), cu modificările ulterioare, 

În vederea asigurării realizării obiectivelor Programului privind tranziţia de la televiziunea 

analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

240 din 08 mai 2015 cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr.139-143, art. 352). 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că prevederile reglementărilor 

Uniunii Europene vizând procedurile de atribuire a  licențelor de utilizare a frecvențelor radio au 

fost transpuse în Legea nr.241/2007 care servește drept temei legal la elaborarea prezentei hotărâri. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Proiectul de hotărâre propus stabilește, în principal, regulile și procedura de organizare și 

desfășurare a concursului, organizatorul concursului și atribuțiile acestuia, modul de instituire și 

atribuțiile a comisiei care va conduce concursul, modul de solicitare a clarificărilor la documentele 

de concurs, cerințe față de cererea de participare la concurs precum și modul de transmitere 

acesteia, cerinţele minime faţă de candidaţii la concurs şi drepturile acestora, descrierea detaliată a 

etapelor de desfășurare a concursului, responsabilitățile și obligațiile comisiei, participanților la 

concurs precum și a persoanelor antrenate în activitatea comisiei, modalitatea de soluționare a 

litigiilor, regulile de comportare a participanților la concurs în cadrul desfășurării concursului. 

Potrivit proiectului Hotărârii, concursul se va desfăşură în 5 etape distincte:  

1) Prima etapă - transmiterea cererilor și ofertelor, care se realizează în condițiile procedurii și 

ale caietului de sarcini;  

2) Etapa a doua - calificarea candidaţilor în scopul identificării participanţilor la concurs și 
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admiterii la etapa de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor, care se realizează în baza 

criteriilor expuse în caietul de sarcini, la care participă toţi candidaţii care au depus o cerere de 

participare la concurs în condiţiile şi termenele stabilite în prezenta procedură, caietul de sarcini și 

în anunţul publicitar;  

3) Etapa a treia - examinarea, evaluarea, compararea și nominalizarea ofertelor câștigătoare, la 

care participă numai candidații calificați și identificați ca participanți ai concursului; 

4) Etapa a patra – desemnarea, în baza ofertelor nominalizate câștigătoare, a câştigătorilor 

concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în sistem digital terestru de 

televiziune; 

5) Etapa a cincea–eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în sistem digital terestru de 

televiziune. 

Potrivit proiectului hotărârii, la concurs pot participa furnizorii de rețele publice de comunicații 

electronice și/sau de servicii de comunbicații electronice accesibile publicului autorizați în în 

scopul depunerii de cereri şi oferte. 

Pentru organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului, funcţia de organizator revine 

ANRCETI. 

La etapa de organizare a concursului, ANRCETI, realizează, în principal, următoarele acțiuni: 

1) stabileşte termenele şi condiţiile de desfăşurare a concursului; 

2) elaborează, aprobă și publică caietul de sarcini, alte documente de concurs;  

3) întocmeşte, aprobă şi publică anunţul publicitar privind desfăşurarea concursului; 

4) instituie comisia de concurs; 

5) amenajează o încăpere pentru activitatea comisiei.  

Deasemenea, prin proiectul de hotărâre se stabilesc următoarele atribuţii de bază ale Comisiei de 

concurs:  

1) asigurarea desfășurării conforme a concursului; 

2) supravegherea respectării de către candidaţi/participanţi a obligațiilor, condiţiilor şi regulilor 

privind participarea la concurs;  

3) verificarea îndeplinirii cerințelor de participare la concurs; 

4) calificarea candidaților la concurs; 

5) respingerea cererilor de participare la concurs care nu corespund cerințelor minime, stabilite 

în prezenta Procedură și caietul de sarcini; 

6) deschiderea, examinarea, evaluarea, compararea și nominalizarea ofertelor câștigătoare;  

7) solicitarea explicaţiilor şi a clarificărilor necesare cu privire la ofertele depuse de 

participanţii la concurs;  

8) transmiterea rezultatelor concursului către Consiliul de Administraţie al ANRCETI în scopul 

desemnării câștigătorilor concursului. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară:  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 

atât din partea furnizorilor cât și a statului. 

Investiții urmează a fi realizate de către titularul licenței la crearea multiplexelor în temeiul 

licențelor obținute în cadrul concursului în limita asumată, benevol, de către acesta prin oferta 

transmisă pentru concurs. 

Prin emiterea acestei reglementări se urmărește scopul de asigurare a principiilor de nediscriminare, 
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previzibilitate, proporționalitate, obiectivitate, de asigurare a utilizării eficiente, raționale și efective 

a spectrului de frecvențe radio care este proprietate publică a statului. 

Obiectivul de bază al Hotărârii este selectarea celor mai bune oferte care vor servi drept bază 

legală pentru eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de 

frecvențe radio [174 - 230 MHZ] și [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor 

publice de comunicații electronice în sistem digital terestru de televiziune cu acoperire națională și 

regională, după caz. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în 

conformitate cu cerințele legislației naționale, europene și internaționale, nu vine în contradicție cu 

legislația națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 

află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 

elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost expus spre consultare publică 

pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența decizională”, 

pentru perioada 10-31 iulie 2020. Prin scrisorile cu nr. 02 – DRAS/902 și nr. 02 – DRAS/903 din 

15.07.2020 ANRCETI a solicitat Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) și Consiliul 

Audiovizual să avizeze acest proiect. În cadrul consultărilor publice și avizării propuneri  sau 

recomandări nu au parvenit. Dat fiind faptul că în proiect s-au propus modificări la componența 

Comisei de concurs, proiectul de Hotărâre s-a expus spre consultare repetată pe pagina web oficială 

a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența decizională” de la data de 24.06.2022 

până la data de 27.07.2022, inclusiv. În cadrul consultărilor publice și avizării obiecții și propuneri 

nu au parvenit. Prin scrisoarea cu nr. 09-3469 din 12.07.2022 (ca raspuns la adresarea ANRCETI 

nr.02-DRAS/774 din 27.06.2022) MIDR a avizat proiectel fără obiecții și propuneri. De asemenea, 

IP ”SNMFR” prin scisoarea 06/1-495 din 12.07.2022 (ca raspuns la adresarea ANRCETI nr.02-

DRAS/773 din 27.06.2022) a avizat proiectel expus fara obiecții și propuneri. 

 

 

Director adjunct      Andrei MUNTEAN 

 


