Răspunsurile la solicitările de clarificări
Având în vedere pct. 44 din Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobată prin
Hotărârea ANRCETI nr. 39/2022

1. Solicitarea/clarificarea: dacă e posibil, să obținem modelele de documente în word (Anexe. Cerere.
Declarații s.a.). fiindcă la convertire din PDF în Word se dereglează structura.
Răspuns: formularele din documentele de concurs, în format word, vor fi plasate și pe pagina oficială
web a ANRCETI.

2. Solicitarea/clarificarea: drept document ce confirmă că participantul este furnizor de rețele publice
de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului autorizat in
Republica Moldova, [subpct. 2) pct. 28; subpet.2) și 3)pct.32] poate servi și copia Licenței de emisie
eliberată de CA (a.2022 pentru 9 ani) ? Sau e nevoie și de la ANRCETI licență (autorizație) de
transmitere, precum primeam anterior în baza Licențelor CA .
Răspuns: având în vedere înțelesul termenului de candidat la concurs, din pct. 4 subpct. 1) și pct. 8 din
Procedura concursului1, rezultă că poate participa la concurs exclusiv persoana care deține calitatea de
furnizor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice autorizat în
Republica Moldova. Așa fiind, este necesar ca participantul, în prealabil (până la depunere cererii de
paticipare), să fie autorizat (să depună/ realizeze notificare) la ANRCETI2.

3. Solicitarea/clarificarea: candidatul confirmă dreptul persoanei fizice de a prezenta
candidatul/participantul la concurs [subpct. 3) pct. 32] prin procură, decizie , dar dacă este reprezentat de
directorul întreprinderii, este suficient extrasul ASP nu mai puțin de 30 zile și buletinul de identitate?
Răspuns: reprezentarea persoanelor juridice, înregistrate în Republica Moldova, se realizează conform
dreptului comun3. Așa fiind, administratorul societății comerciale își confirmă statutul / împuternicirile
prin extrase/ date din Registrul de stat al persoanelor juridice4, însoțite de un act de identitate al
reprezentantului.

4. Solicitarea/clarificarea: în pct. 32 subpct. 6) documentele confirmative ce atestă fezabilitatea
comercială, specializarea și experiența candidatului în domeniul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de
comunicații electronice și/sau serviciilor de programe audiovizuale, eliberate de autoritățile competente.
în limba română. în original sau în copii legalizate notarial, conform prevederilor subpet. 2) din pct. 29
al prezentului Caiet de sarcini; Ar fi suficient unele documente originale sau contrasemnate gen
“corespunde originalului”, dacă tot semnăm o Declarație de răspundere personală ca applicant, doar
este vorba de "planuri de afaceri, studii de piață, planuri de investiții și proiecte financiare și tehnice,
bazate pe prognoze realiste, ce vor arăta costurile, veniturile și resursele percepute de la utilizatori pentru
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aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 39/2022.
a se vedea art.25 din Legea nr.241/2007 a comunicațiilor electronice, pct.5-6 din Regulamentul privind regimul autorizării
generale în domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr. 54/2017
(Surse publice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130926&lang=ro
sau https://anrceti.md/files/filefield/HANRCETI54_2017.pdf)
și formularele din Anexele nr.1-2 la Regulament
(pot fi descărcate la adresa: https://anrceti.md/ap_auth_genCE ).
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130926&lang=ro.
3
a se vedea art. 71 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 135/2007.
4
eliberate de Agenţia Servicii Publice.
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furnizarea rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul
digital terestru de televiziune" copii de licențe, informații despre parteneri.
Răspuns: textul pct. 32 subpct. 6) din Caietul de sarcini5 nu admite derogări/ excepții, respectiv toți
candidații urmează să respecte cerințele ce țin de formalitățile întocmirii documentelor. Așa fiind, actele/
informațiile ce se anexează la cererea de participare se depun în original sau în copie legalizată notarial.

5. Solicitarea/clarificarea: candidatul în ultimii 5 ani. nu a fost sau nu este în proces de insolvabilitate
sau lichidare și/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, sau activitatea sa de întreprinzător să nu fi
fost/fie suspendată sau să nu fost/fie obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre
aceste situații [subpct. 3) pct.28]
Candidatului nu i s-a retras, total sau parțial, din culpa sa. dreptul de furnizare a rețelelor și/sau
serviciilor de comunicații electronice și/sau serviciilor de programe audiovizuale [subpct. 4) pct. 28]
- Ce fel de document să prezentăm drept dovadă, de la ce instituție?
Candidatul nu are nici o obligație de plată către ANRCETI exigibilă și neexecutată până la momentul
transmiterii cererii [subpct. 5) pct. 28]
-E sufficient un act de verificare reciprocă ?
Răspuns: Confirmarea datelor, cerute de pct. 28 subpct. 3) din Caietul de sarcini, se realizează prin
solicitarea extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice6.
Confirmarea datelor, cerute de pct. 28 subpct. 4) din Caietul de sarcini, se poate realiza din oficiu, de
către ANRCETI7.
Confirmarea datelor, cerute de pct. 28 subpct. 5) din Caietul de sarcini, se poate realiza din oficiu, de
către ANRCETI8.

6. Solicitarea/clarificarea: numărul de echipamente terminale de recepție subvenționate integral
- Subvenționate de applicant deja sau pe viitor? Ori și numărul de set top box-uri distribuite in
teritoriu de Asistența socială raională, ONG-uri, vândute de magazine, comercianți?
Răspuns: Având în vedere pct. 29 subpct. 4) lit. b) din Caietul de sarcini, va prezenta relevanță existența
unui Plan9 de dotare a populaţiei cu echipamente terminale de recepţie (convertoare)10.
7. Solicitarea/clarificarea: e nevoie de a primi de la SNMFR până la concurs unii parametri tehnici mai
concreți pentru utilaj de emisie (h amplasare antenă, polarizare antenă, grosime fider. restricții)
Răspuns: având în vedere pct. 7 din Caietul de sarcini, nu este necesar de a obține un aviz tehnic
prealabil de la Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”. Un astfel de
aviz va fi necesar numai dacă oferta persoanei participante va fi nominalizată câștigător, respectiv, atunci
când se va desemna câştigătorii concursului pentru eliberarea licențelor corespunzătoare.
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aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr. 40/2022.
eliberate de Agenţia Servicii Publice, conform art. 33 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 220/2007.
7
având în vedere că ANRCETI ține Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
8
având în vedere că ANRCETI își formează și gestionează propriul buget (având buget autonom, fiind la autogestiune).
9
care constituie și un angajament al participantului/ furnizorului (document de programare, în care sunt trasate sarcini
concrete pe termen scurt).
10
urmează să fie indicate atât televizoare funcţionale ce recepţionează semnalul digital sau convertoare pentru televiziunea
digitală.
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8. Solicitarea/clarificarea: pentru MUX 17 R Cimișlia. canal 43. polarizarea antenei poate fi verticală
(precum este în present rămasă de la TV analogic - antenă și fider bun și pentru emisie digitală) sau
trebuie să fie orizontală?
Răspuns: conform condițiilor speciale tip de licență aprobate prin Hotărârea ANRCETI nr. 38/202211, în
speță alin.14) și 20) ale pct.9, deținătorul licenței va putea alege de sine stătător polarizarea antenei de
emisie, cu respectarea parametrilor calculați de SNMFR. Totuși, pentru unele canale expuse la Concurs,
inclusiv canalul 43 Cimișlia (corespunzător MUX R17 din Tabelul 1 al Caietului de sarcini), polarizarea
antenei este stabilită orizontală prin condițiile licenței (a se vedea valoarea parametrului Polarizare din
coloana Aplicabilitate în Tabelul 6 al Condițiilor special tip de licență).

9. Solicitarea/clarificarea: putem participa la concurs pentru MUX R17. canal 43 Cimișlia si separat
pentru MUX R9. canal 32. unde este o arie mai mare de emisie?
Răspuns: Participanții depun ofertele în strictă conformitate cu pct. 56-59 din Procedura concursului și
pct. 42 și pct. 72 subpct. 4) din Caietul de sarcini. Având în vedere pct. 35 din Caietul de sarcini, un
participant nu poate depune mai mult de o ofertă pentru același canal, existând posibilitatea depunerii de
oferte multiple pentru canale diferite.

11

prin care s-au aprobat Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de
frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice
accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune.

