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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea 

Procedurii speciale de tip ”Combinatorial clock auction” de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre 

 

Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Procedurii 

speciale de tip ”Combinatorial clock auction” de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre este elaborată 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 nr. 116/2013, ANRCETI urmează să expună la concurs, cu aplicarea 

procedurii de selectare competitivă, licențele de utilizare a frecvențelor radio disponibile, la prețurile 

de start stabilite 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). 

La moment sunt disponibile 16 licențe pentru utilizare a frecvențelor radio din benzile de 

frecvențe 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz, care urmează a fi expuse la 

concurs în anul 2015, conform graficului elaborat și aprobat prin Ordinul Directorului ANRCETI 

nr.43/i din 07.07.2015  

Avînd în vedre că ANRCETI urmează să expună în concurs, simultan, mai multe 

licențe/blocuri de frecvențe radio care au caracteristici de interdependență, ANRCETI, ca 

organizator al concursului, propune ca alocarea licențelor să se facă printr-o procedură de selecţie 

competitivă, de tip ”Combinatorial clock auction”, care presupune ca fiecare persoană interesată să 

depună o ofertă iniţială prin care va indica numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în 

fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele iniţiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât 

oferta pe anumite benzi, dacă anumite blocuri nu sunt licitate deloc sau dacă oferta este similară cu 

cererea. 

Proceduri de tip Combinatorial se utilizează de către diferite autorități de reglementare din 

domeniu din Europa și alte state în cazul concursurilor pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio cu licitarea simultană a mai multor licențe/blocuri și care și-a demonstrat eficiența.  

Proiectul de Procedură specială stabileşte principiile generale, modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului, atribuţiile organizatorului concursului şi ale comisiei de concurs, 

descrierea generală a etapelor de organizare și desfășurare a concursului, obligațiile și 

responsabilitățile candidaților, participanților la concurs precum și a membrilor comisiei etc. 

Potrivit proiectului Procedurii Concursul se va desfăşură în 4 etape distincte:  

1) Prima etapă - depunerea dosarelor de candidatură;  

2) Etapa a doua - calificarea candidaţilor şi evaluarea cererii agregate iniţiale;  

3) Etapa a treia - desfăşurarea licitaţiei; 
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4) Etapa a patra – desemnarea câştigătorilor concursului şi eliberarea licenţelor 

câștigătorilor desemnaţi. 

În cadrul primei etape candidaţii vor depune către ANRCETI dosarul de candidatură, completat 

conform cerințelor Caietului de sarcini, inclusiv prin completarea, în mod obligatoriu, a 

formularului-tip de cerere de participare la Concurs stabilit în Caietul de sarcini și procedură. 

În cadrul etapei de calificare şi evaluare a cererilor iniţiale, Comisia evaluează îndeplinirea de 

către candidaţii la concurs care au depus dosarul de candidatură a cerințelor de calificare stabilite în 

Caietul de sarcini precum şi decide, în urma evaluării, fie admiterea candidatului în etapele ulterioare 

ale concursului, fie respingerea candidaturii. Potrivit procedurii, în cazul în care există cerere mai 

mare decât spectrul disponibil într-o anumită bandă de frecvenţe se decide intrarea în rundele 

primare de licitare.  

În cadrul etapei a treia desfășurarea rundelor de licitare primare sau suplimentare, 

participanților li se va da posibilitatea să depună oferte pentru achiziționare de pachete de licențe în 

întregimea lor, pentru a se asigura un grad suficient de certitudine pentru participanți privind loturile 

de licențe asupra căror pretind și prețurile pe care le vor achita dacă oferta lor este declarată 

câștigătoare. Decizia Comisiei privind nominalizarea câștigătorului concursului la care se anexează 

procesele verbale ale Comisiei, documentele aferente ale concursului vor fi transmise către 

ANRCETI în termen de 3 zile lucrătoare din data încheierii concursului.  

La etapa a patra, ANRCETI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii de la Comisie a 

deciziei privind nominalizarea câștigătorului concursului, va adopta decizia privind desemnarea 

câștigătorului concursului și va restitui garanțiile în termene și condițiile stabilite de procedură, după 

caz, în caietul de sarcini.  

Potrivit Procedurii, licenţa de utilizare a frecvențelor radio se va elibera după achitarea sumelor 

datorate drept taxă pentru licențele cîștigate. În caz dacă cîștigători vor deveni persoane care nu sunt 

furnizori, acestea urmează, de asemenea, să depună notificarea privind lansarea activității în 

domeniul dat.  

Durata generală a licențelor eliberate va fi de 15 ani din data eliberării. Excepție vor face 

situațiile, în care furnizori care deja dețin licențe pentru frecvențe în anumite benzi devin în urma 

concursului cîștigători pentru frecvențe suplimentare în aceste benzi. În asemenea cazuri de excepție, 

termenul de valabilitate al licențelor cîștigate urmează a fi ajustat la termenul de valabilitate al 

licențelor deținute în aceeași bandă, iar prețul final al licențelor respective va fi de asemenea ajustat 

proporțional termenului. 

 

Ala BAIDAUZ 

Şef Direcţie Dezvoltare Reglementări 

 


