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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

aprobarea Caietului de sarcini al concursului 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  

 

Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea 

Caietului de sarcini al concursului 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 este elaborat de Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

în vederea asigurării prevederilor 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 şi 

completările ulterioare, denumit în continuare Programul nr. 116/2013. 

Potrivit Programului ANRCETI urmează să expune la concurs, cu aplicarea procedurii de 

selectare competitivă licențele de utilizare a frecvențelor radio disponibile la prețurile de start 

expuse în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 316 din 02 iunie 2015 cu privire la 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 

2013 și stabilirea valorilor minime de expunere la concurs ale taxelor de licență pentru resursele 

de spectru radio disponibile din benzile de frecvențe 800MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 

3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-

143, art.359). 

În vederea desfăşurării concursului, ANRCETI elaborează şi aprobă documentele de 

concurs, care sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin amplasarea acestora pe pagina web a 

ANRCETI, sau la direct, prin intermediul secretarului Comisiei. Documentul de bază pentru 

concurs este Caietul de sarcini.  

Caietul de sarcini conţine, în principal, următoarele: denumirea completă a organizatorului 

concursului, adresa şi datele de contact; obiectele concursului şi descrierea acestui; cerinţele 

minime faţă de documentele ce urmează să fie incluse de candidaţi în dosarul de candidatură; 

criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a datelor de calificare a candidaţilor; mărimea şi 

modul de transferare la contul ANRCETI a taxei de participare la concurs; cuantumul şi cerinţe 

vizînd garanţia de participare la concurs; locul, data-limită şi modul de transmitere a dosarelor de 

candidatură; modul în care candidaţii pot solicita clarificări asupra Caietului de sarcini, a altor 

documente de concurs; modul în care pot fi depuse contestații și examinarea acestor; locul, data şi 

ora lansării concursului; procedura detaliată de desfăşurare a concursului/licitaţiei; condiţiile de 

licenţă aplicabile frecvențelor expuse în concurs; alte date relevante. 

Astfel, Caietul de sarcini include obiectele concursului care urmează a fi expuse în anul 

2015, conform graficului elaborat și aprobat prin Ordinul Directorului ANRCETI nr.43/i din 

07.07.2015, respectiv, 16 licențe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, inclusiv o (una) 

licență în banda de frecvențe 790-862 MHz (800 MHz- Categoria A), 2 (două) licențe în banda de 

frecvențe 880 - 915/925–960 MHz (e900 MHz - extra bandă - Categoria B); 2 (două) licenţe în 

benzile de frecvențe radio 1900 – 1920MHz, 1920-1980/2110-2170MHz și 2010–2025MHz 
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(2100 MHz – Categoria C și D); 3 (trei) licenţe pentru în banda de frecvenţe de 2500 – 2690MHz 

(2600 MHz - Categoria DE, F și G) și 8 licențe în banda 3400-3800 MHz –( Categoria FH).  

Licențele se vor atribui  prin concurs/licitației care este de tip deschis, cu participare 

internaţională, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă bazată pe conceptul de licitaţie 

combinatorie (combinatorial clock auction). 

Potrivit caietului de sarcini, în calitate de candidat pentru participare la Concurs sunt admise 

orice persoane sau asocieri de persoane, naționale sau străine, care au manifestat interesul de 

participare în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini și Procedurii de concurs 
bazată pe conceptul de licitaţie combinatorie (combinatorial clock auction). Licenţele eliberate 

vor avea termenul de valabilitate de 15 ani din data eliberării, cu excepția cazului când licența va 

fi eliberată furnizorului care deja deține licență în aceiași bandă de frecvențe, pentru care 

termenul de valabilitate se va sincroniza cu termenul de expirare a licenței deținute, cu dreptul de 

reînnoire în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

Drepturile acordate și obligațiile impuse prin licenţe sunt stabilite în Condiţiile speciale tip 

de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din specifice benzilor de frecvenţe radio. 

Prin proiectului Caietului de sarcini se stabilește calendarul orientativ al acțiunilor de 

organizare și desfășurare a concursului, iar datele concrete la care se vor realiza acțiunile din 

grafic urmează a fi stabilite de ANRCETI prin anunțul publicitar de depunere a cererilor pentru 

participare la concurs. 

De asemenea Caietul de sarcini include prețurile de pornire care reprezintă taxa inițială de 

eliberare a licențelor stabilită de Guvern prin Hotărîrea menționată mai sus, punctele de 

eligibilitate asociate obiectelor Concursului proporționale prețului de pornire, regulile detaliate de 

participare la Concurs (de coabitare, privind comunicarea participanţilor cu Comisia, 
comunicarea Comisiei cu participanţii), valoarea și forma garanției de participare la concurs, 

precum și mărimea taxei de participare la concurs, formularele aplicabile procedurii de 

desfășurare a concursului, modalitate de depunerea contestațiilor și de examinare a acestora etc., 

măsurile de asigurare a confidențialității datelor și securității procesul de licitare. 
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