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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 

Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 

rețelelor cu acoperire regională și 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 a fost elaborat: 

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

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 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) și informația inclusă în 

scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 09-1473 din 28.02.2020 vizând lista 

canalelor radio care urmează a fi incluse în licențele pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio în 

scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului  în sistemul 

digital terestru de televiziune, 

În vederea 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.139-143, art. 352) cu modificările 

ulterioare. 

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: 

Obiectul concursului sunt 13 canale radio decimetrice a cîte 8 MHz fiecare din banda de 

frecvențe radio ultra înaltă [Ultra high frequency (UHF)] de [470-694 MHz] care urmează a fi 

utilizate în vederea furnizării rețelelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații 

electronice în sistemul digital terestru de televiziune în Republica Moldova. 

 

Caietul de sarcini conţine, în principal, cerinţe tehnice, administrative, comerciale şi financiare 

minime pe care candidatul la concurs trebuie să le îndeplinească, termenele şi modul în care se pot 

depune cererile și ofertele de participare la concurs, criteriile de evaluare a ofertelor, grila de 

punctaj pentru evaluarea ofertelor, calendarul orientativ al desfășurării concursului precum și 

obligaţiile minime pe care participantul la concurs urmează să-şi le asume în cazul în care oferta 
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acestuia este nominalizată câştigătoare a concursului 

 

Prin proiectul caietului de sarcini se propune de a stabili taxa  zero de participare la concurs iar 

Garanția de participare la concurs, pentru solicitarea unei licențe de utilizare a unui canal radio, în 

valoare de 20000,00 lei. Taxa de eliberare a licenţelor [470-694 MHz/MuxR] este zero. 

 

Potrivit proiectului hotărârii, în scopul, creării condiţiilor pentru menţinerea şi extinderea 

diversităţii actuale a serviciilor de programe de producţie autohtonă şi neadmiterea lichidării, ca 

urmare a tranziţiei la televiziunea digitală, a radiodifuzorilor lansaţi deja pe piaţa audiovizuală 

autohtonă, care, pe parcursul mai multor ani, au demonstrat performanţe şi valoare sub diverse 

aspecte, precum și avînd în vedere impactul economic, furnizorii care difuzează servicii de 

programe proprii de televiziune la nivel regional şi local în Republica Moldova, pot crea, prin 

grupare în corespundere cu acoperirile teritoriale ale canalelor de televiziune de care dispun în 

prezent, la decizia acestora, asociaţii pentru crearea multiplexelor regionale prin participarea la 

concurs cu cereri și oferte comune. 

Prin proiectul hotărîrii se propune de a stabili cerințele minime față de candidatul la concurs, 

inclusiv: 

1) până la data limită pentru primirea cererilor, să fi transmis toate documentele în condițiile 

stabilite de Caiet de sarcini Procedura de concurs; 

2) să fie persoană juridică înregistrată în Republica Moldova sau străină, ori societate 

civilă/asociere de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine create din două sau mai 

multe persoane juridice, din Republica Moldova şi/sau străine; 

3) în ultimii 5 ani, să nu fi fost/să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare şi/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 situaţii; 

4) să nu i se retras, total sau parţial, din culpa sa, dreptul de furnizare a rețelelor și/sau 

serviciilor de comunicaţii electronice și/sau serviciilor de programe audiovizuale; 

5) să nu aibă nici o obligaţie de plată către ANRCETI exigibilă şi neexecutată la momentul 

transmiterii cererii; 

6) să nu aibă nici o restanță de plată la buget public, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. 

Impozitele, taxele, contribuţiile etc. pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări 

etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-

au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor în Republica Moldova; 

7) să fi transferat taxa de participare la concurs în forma şi cuantumul prevăzut; 

8) să fi depus garanţia de participare (în original) în forma şi cuantumul stabilit. 

 

Conform proiectului Caietului de sarcini evaluarea ofertelor se va realiza în funcție de 

următoarele criterii: 

1) Capacitate financiară și tehnică. Candidatul trebuie să facă dovadă că: cifra medie de afaceri 

pentru anii 2017, 2018 și 2019 respectiv, a fost nu mai mică de 25 000 Euro anual, în domeniul 

comunicațiilor electronice sau audiovizualului (dovada va fi făcută prin prezentarea rapoartelor 

financiare pentru anii 2017, 2018 și 2019; deţine capital financiar și/sau tehnic suficient pentru 

organizarea şi implementarea multiplexului regional, după caz multiplexelor regionale, pentru care 

a depus cerere și ofertă în concordanţă cu angajamentele asumate prin ofertă, 

2) Fezabilitate comercială, specializare și experiență. Candidatul trebuie să facă dovada: că 
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propunerea sa este fezabilă din punct de vedere comercial; că activează nu mai puţin de 3 ani în 

domeniul comunicațiilor electronice și/sau audiovizualului 

3) Fezabilitate tehnică și acoperire. Candidatul va prezenta Conceptul tehnic al multiplexului 

regional care urmează a fi realizat printr-o descriere tehnică detaliată a rețelei/multiplexului astfel 

încât să facă dovada că va asigura următoarele cerințe minime:  asigurarea difuzării pe întreaga arie 

a regiunii/zonei respective pentru care a depus oferta precum și asigurarea calității serviciilor de 

programe TV furnizate utilizatorilor finali (participantul la concurs trebuie să prezinte detalii cu 

privire la capacitatea de transmisie a multiplexului, diversitatea şi calitatea serviciilor propuse, 

incluzând imagini TV şi sunet de calitate, ghid electronic de programe, teletext, subtitre în diferite 

limbi, dublare sonoră, imagine ajustabilă, furnizare de conţinut la cerere etc.) 

4) Susținerea procesului de deconectare a televiziunii analogice și trecerii la televiziunea 

digitală. Participantul la concurs va face dovada:  

a) susținerii derulării în bune condiţii a procesului de deconectare prin tarifele percepute pentru 

preluarea în multiplexul propus a radiodifuzorilor actuali deţinători de licenţe de emisie pentru 

televiziune analogică terestră; 

b) susținerii procesului de trecere la televiziunea digitală prin tarifele percepute pentru 

preluarea în multiplexul propus a radiodifuzorilor deţinători de licenţe de emisie pentru televiziune 

digitală terestră; 

c) dotării populaţiei cu echipamente terminale de recepţie, în vederea diminuării impactului 

trecerii de la televiziunea analogică clasică la televiziunea digitală terestră şi a măririi gradului de 

penetrare în rândul populaţiei a televiziunii digitale terestre.  

 

 Activitatea desfăşurată de către un participant la concurs (felul în care și-a prezentat 

capacitatea pentru punerea în aplicare a ofertei) va fi evaluată printr-un sistem de 100 de puncte. 

Evaluarea ofertelor se va realiza separat de către fiecare membru al comisiei prezent la ședință prin 

înscrierea valorilor pentru toate criteriile stabilite în formularul de evaluare a ofertelor conform 

grilei de punctaj. Comisia, prin decizia sa, nominalizează ca ofertă câștigătore a concursului oferta 

care, în rezultatul evaluării, a însumat cel mai mare număr de puncte. 

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, 

previzibilitate, proporționalitate, obiectivitate, de asigurare a utilizării eficiente, raționale și efective 

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

Prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, ANRCETI va avea posibilitatea selectării celei mai 

bune oferte care va servi drept bază legală la eliberarea licenţelor pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor cu 

acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de 

televiziune în Republica Moldova. 

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. 
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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 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI se expune spre 

consultare publică  și avizare pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

”Transparența decizională” 

 

Director        Octavian RĂU 

http://www.anrceti.md/

