
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 
 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite 
 

Proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea 

Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio 

în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz a fost elaborat în temeiul art. art. 8 alin. (4) lit. d), 

art. 9 alin. (1) lit. w), art. 26 alin. (31) și alin. (33) din Legea comunicațiilor electronice nr. 

241/2007, cu  modificările şi  completările  ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017,  nr. 399-410, art. 679) și în vederea asigurării implementării 

Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 şi a 

valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvenţă pentru alocare prin procedura 

de selectare competitivă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987/2020 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 22-32, art. 34), în continuare Program. 

Astfel, pct. 12 din Program recomandă ANRCETI desfăşurarea concursului privind 

eliberarea licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de 

frecvenţe 450 MHz, precum şi a celorlalte resurse de frecvenţe în benzile E900 MHz şi 2600 

MHz rămase disponibile către această dată, în termen de până la 30 iunie 2021. 
2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 

Ținând cont de prevederile Programului ANRCETI, până la 30 iunie 2021, urmează să 

desfășoare un concurs de tip deschis cu aplicarea procedurii de selectare competitivă pentru 

eliberarea licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de 

frecvenţe 450 MHz, E900 MHz şi 2600 MHz, repartizate astfel: 

1) Licența A: 453,35-455,85 MHz/463,35-465,85 MHz (2x1,25 MHz în regim FDD); 

2) Licența B: 885-890/930-935 MHz (2 x 5 MHz în regim FDD); 

3) Licența C: 2500-2520/2620-2640 MHz (2x20 MHz în regim FDD); 

4) Licența D: 2560-2570/2680-2690 MHz (2x10 MHz în regim FDD); 

5) Licența E: 2575-2615 MHz (1x40 MHz în regim TDD). 

Având  în  vedere că  ANRCETI  urmează  să  expună  în  concurs  licențele menționate,  

ANRCETI, a elaborat proiectul Caietul de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, care include și 

proiectul Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvențelor respective. 

Proiectul de Procedură stabileşte: 

- principiile generale, modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

eliberarea licențelor menționate; 

- atribuţiile organizatorului concursului şi ale comisiei de concurs; 

- descrierea etapelor de organizare și desfășurare a concursului; 

- obligațiile și responsabilitățile candidaților, participanților la concurs precum și a 

membrilor comisiei etc. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de 



Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

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 și europene, nu vine în contradicție cu legislația 

națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.  

Astfel, în urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 

completarea cadrului normativ conex. 

6. Avizarea și 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 plasat pe pagina 

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

secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada zz.ll.2021 – zz.ll.2021.  

7. Consultările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

9. Constatările expertizei juridice 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

10. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 
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