
SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

la proiectul Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din 

benzile de frecvenţe de 1900-1980 MHz şi 2110-2170 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) 

 

 

Redacția propusă de către 

ANRCETI 

 

Recomandările / comentariile 

parvenite din partea furnizorilor 

Expunerea 

prevederilor/ 

Argumentarea 

poziţiei 

ANRCETI 

 

Notă de argumentare 

 
Î.M. „Orange Moldova” S.A. 

1. 21 (e) informaţii despre standardele 

utilizate şi tehnologiile utilizate şi 

parametrii esenţiali care descriu 

calitatea serviciilor furnizate; 

 

La pct. 21(e), se propune de a 

specifica parametri de calitate referitor 

la care candidatul trebuie să îşi asume 

angajamente. 

Nu se acceptă Este prevăzut în pct. 10 

1) și pct. 10 2) a 

Condiţiilor speciale tip 

de licenţă pentru 

utilizarea frecvențelor 

/canalelor radio din 

benzile de frecvenţe de 

1900-1980 MHz / 2110-

2170 MHz, 1900-1920 

MHz şi 2010-

2025MHz), în scopul 

furnizării reţelelor şi 

serviciilor de comunicaţii 

electronice mobile celulare 

de generaţia a treia (3G) 

2.  La pct. 21(g), se propune de a 

adăuga documentele enumerate la art. 

24(15) al Legii comunicaţiilor 

electronice, în special descrierea 

abstractă a reţelei şi a serviciilor, 

Se acceptă 

 

 

 

 



condiţiile de furnizare a serviciilor, 

dovada capacităţii tehnice de a realiza 

proiectul propus şi de a îndeplini 

condiţiile licenţei. Această cerinţă este 

stabilită la art. 24(15) al aceleiaşi legi. 

3. 36. (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;  

La pct. 36(2), se propune de a indica 

că licenţa 3G va fi eliberată 

câştigătorului concursului, iar în cazul 

în care acesta este o persoană juridică 

străină ori o societate civilă sau 

asociere de persoane juridice, licenţa 

va fi eliberată persoanei juridice din 

Republica Moldova fondate de 

persoana juridică străină sau membrii 

societăţii civile sau asocierii de 

persoane juridice. Potrivit legislaţiei 

Republicii Moldova, licenţa poate fi 

eliberată doar unei persoane juridice 

înregistrate în Republica Moldova. 

 

Nu se acceptă Este prevăzut în pct. 31 

și pct. 32 din  

Procedura de organizare 

şi desfăşurare a 

concursului, cu aplicarea 

procedurii de selectare 

competitivă, pentru 

eliberarea licenţelor de 

utilizare a 

frecvenţelor/canalelor 

radio în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii 

electronice aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de 

Administrație ANRCETI 

nr. 11 din 28.03.2013 

4. 36. (5) cifra de afaceri medie a 

candidatului pe ultimii 3 ani sau pe 

perioada scursă de la înfiinţarea 

acestuia, dacă aceasta este mai scurtă 

de 3 ani, să fie de minimum 

30.000.000 euro anual; 

La pct. 36(5), se propune de a 

adăuga o cerinţă că cifra medie de 

afaceri trebuie să fie realizată în 

domeniul furnizării reţelelor sau 

serviciilor de comunicaţii electronice. 

Altfel, statul riscă să atragă în concurs 

candidaţi fără experienţa necesară în 

domeniu.  

Se acceptă 

 

 

5. 36. (10) să nu facă parte din grupul 

altui candidat.  

La pct. 36(10), se propune de a 

adăuga „şi să nu fie controlată de una 

şi aceeaşi persoană sau unele şi 

aceleaşi persoane ca şi alt candidat”. 

Se acceptă 

 

 



Doi sau mai mulţi candidaţi pot fi 

controlaţi de una şi aceeaşi sau unele 

şi aceleaşi persoane fizice. Deoarece 

definiţia de „grup de întreprinderi” nu 

include persoanele fizice, se creează 

posibilitatea trucării concursului de 

către persoana sau persoanele fizice ce 

controlează doi sau mai mulţi 

candidaţi. 

6. 37. (1) a) Capacitatea financiară.  

Candidatul trebuie să facă dovadă că: 

deţine capital propriu suficient pentru 

instalarea unei reţele publice de 

comunicaţii electronice destinate 

furnizări serviciilor de comunicaţii 

electronice publice;  

 

La pct. 37(1)(a), se propune de a 

specifica capacitatea reţelei pe care 

candidatul trebuie să facă dovadă că o 

poate construi, adică a unei reţele 

„care să corespundă condiţiilor 

speciale de licenţă 3G (după parametri 

de calitate, acoperire, număr de 

abonaţi deserviţi, etc.)”. 

Se acceptă 

 

 

7. 37. (1) b) Capacitatea financiară.  

Candidatul trebuie să facă dovadă 

că:dacă candidatul nu deţine suficient 

capital propriu, acesta trebuie să facă 

dovada că acţionarii şi/sau alţi 

finanţatori sunt dispuşi să pună la 

dispoziţie resursele financiare 

necesare, prin prezentarea unui 

angajament scris, ferm din partea 

acţionarilor sau viitorilor acţionari ai 

persoanei juridice care se va înfiinţa 

în Republica Moldova după 

declararea ca câștigător al concursului 

sau al altor finanţatori care să prezinte 

disponibilitatea angajării resurselor 

financiare necesare, alternativ cu 

dovedirea în alte moduri a faptului că 

La pct. 37(1)(b), se propune de a 

indica că acţionarii sau finanţatorii 

trebuie de asemenea să facă dovadă că 

dispun de resursele financiare 

necesare pentru instalarea reţelei 

menţionate la lit. a). Dacă candidatul 

nu poate face dovadă că dispune de 

capital propriu, acţionarii sau 

finanţatorii lui trebuie să facă 

asemenea dovadă, angajamentul lor 

scris fără asemenea dovadă neavând 

nici o valoare. 

 

Se acceptă 

 

 



respectivele resurse financiare vor fi 

la dispoziţia titularului licenţei 3G 

pentru dezvoltarea reţelei 3G.  
8. 37. (2) a) Capacitatea profesională.  

Candidatul trebuie să facă dovadă că: 

a) deţine specializarea necesară şi 

experienţa specifică de instalare, 

operare şi mentenanţă a unor reţele 

publice de comunicaţii electronice, de 

furnizare de servicii de comunicaţii 

electronice sau în producţia şi 

comercializarea de echipamente radio, 

sau echipamente care includ 

constructiv module radio, pentru 

transmisii de date. 

La pct. 37(2)(a), se propune de 

exclude referinţa la producătorii şi 

furnizorii de echipamente radio, 

experienţa cărora este irelevantă 

pentru furnizarea de reţele şi servicii 

de comunicaţii electronice.  

 

Se acceptă 

 

 

9. 37. (2) b La pct. 37(2)(b), se propune de a 

adăuga că candidatul trebuie să 

îndeplinească cerinţa menţionată la 

pct. 14 din anexa 1.   

Se acceptă 

 

 

10. 50. Prevederile prezentului Caiet de 

sarcini se completează de drept cu 

prevederile Condiţiilor speciale de 

licenţă 3G  

 

La pct. 50, se propune de a specifica 

termenul în care trebuie lansată 

reţeaua şi serviciile 3G şi acoperirea 

minimă la momentul lansării. 

Condiţiile speciale de licenţă 3G nu 

prevăd asemenea termen pentru noii 

intraţi pe piaţă (pct. 2.2). 

Se acceptă 

 

 

11. Anexa 2 La anexa 2, trebuie de adăugat legile 

şi instrucţiunile care reglementează 

obligaţiunile furnizorilor privind 

măsurile speciale de investigaţii 

(interceptarea şi păstrarea şi furnizarea 

informaţiilor) 

Se acceptă 

 

 

 


