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privind instituirea Comisiei de concurs 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  

 
În temeiul art. 5 alin. (6), art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), u), art. 10 alin. (1) 

lit. a), c), art. 24 alin. (3), alin. (11) lit. a), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 29-32, art. 

34-39 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155) cu modificările şi completările 

ulterioare,  

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917), 

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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, 

art.161) cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu 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, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 59 din 17 septembrie 2015 și a Caietului de 

sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 

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

serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, aprobat  prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 60 din 17 septembrie 2015; 

În scopul organizării și asigurării desfășurării concursului de eliberare a 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, Consiliul de Administrație  

 

DECIDE: 

 

1. Se instituie și se aprobă componența nominală a Comisiei de concurs 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, după cum urmează:  
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Preşedinte:   Iurie URSU, Director adjunct, ANRCETI  

 

Membri:  

Ala BAIDAUZ  şef Direcţie Dezvoltare Reglementări (DDR), ANRCETI 

 

Vladimir VOZIAN   șef adjunct DDR, ANRCETI  

 

Sergiu FRIPTULEAC șef adjunct Direcție Monitorizare și Control, ANRCETI 

 

Victor TĂNASE  șef adjunct Direcție Executivă Reglementări, ANRCETI 

 

Petru BASIUL șef Serviciu Dezvoltare Reglementări Economice și 

Tarife, DDR, ANRCETI 

 

Angela GANACIUC șef Serviciu Reglementări, Direcția Juridică, ANRCETI  

 

2. Se desemnează ca secretar al Comisiei de concurs Mihail PASCAL, specialist 

principal Serviciu Dezvoltare Reglementări Economice și Tarife, DDR, ANRCETI.  

 

3. Comisia își va desfășura activitatea din momentul adoptării prezentei decizii și până 

la aprobarea rezultatelor concursului sau în cazul anulării concursului prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI. 

 

4. Prima şedinţă a Comisiei de concurs va avea loc la data de 17 noiembrie 2015.  

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării și se publică pe pagina de Internet 

a ANRCETI.  

 

 

Preşedintele Consiliului       Grigore VARANIŢA 

de Administraţie       

 

Membrii Consiliului  Corneliu JALOBA 

de Administraţie 

Iurie URSU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


