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privind aprobarea 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. 

 

 

În temeiul, art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. u), art. 24 alin. (13) și alin. (15) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155) cu modificările  și completările ulterioare; 

Conform 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) cu modificările și completările ulterioare; 

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, Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Caietul 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, conform 

Anexei. 

 

2. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului       Grigore VARANIŢA 

 

Membrii Consiliului      Corneliu JALOBA 

 

       Iurie URSU 
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Anexă  
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CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE 

1.1. Introducere 

1) Caietul 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, în continuare denumit prezentul 

Caiet de sarcini, este elaborat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 

şi Tehnologia Informaţiei, în continuare denumită ANRCETI, în scopul asigurării organizării și bunei 

desfășurări a acestui Concurs. 

2) Concursul 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, în continuare denumit Concurs, este organizat de către 

ANRCETI.  

3) Concursul este de tip deschis, cu participare internaţională, cu aplicarea procedurii de selectare 

competitivă bazată pe conceptul de licitaţie combinatorie (combinatorial clock auction). 

4) Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI, cu următoarele date de identificare: 

a) Adresa sediului și datele de contact ale ANRCETI: 

bd. Ştefan cel Mare, 134, MD -2012, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

tel.:+373 22251317, fax: +373 22222885, e-mail: office@anrceti.md. 

b) Rechizite bancare pentru agenții economici din Republica Moldova şi pentru agenții 

economici de peste hotarele Republicii Moldova: 

cod fiscal: 1006601003359 cod/bancar: CIB MOLDMD2X334, cont: 2251934169, 

"Moldindconbank" SA, Filiala Ştefan cel Mare, Adresa băncii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfînt, 132, MD-2012. 

5) Concursul se organizează și se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de 

sarcini și ale Procedurii speciale, de tip ”Combinatorial clock auction” de organizare și desfășurare a 

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

serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

de Administrație al ANRCETI nr.  din  , în continuare denumită Procedura specială de tip 

”Combinatorial clock auction”, cu respectarea următoarelor principii de bază: 

a) nediscriminare; 

b) obiectivitate;  

c) transparență; 

d) confidenţialitate; 

e) imparţialitate. 

6) 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. 

7) Pot participa la Concurs, persoanele sau asocierile candidate, care răspund criteriilor de 

calificare conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini și Procedurii speciale de tip ”Combinatorial 

clock auction”. 

8) În vederea asigurării unui mediu concurenţial real în cadrul pieţei de comunicaţii electronice, 

în procedura de selectare nu vor putea participa persoane care fac parte din acelaşi grup de candidați 

(firme). Normele necesare se vor raporta la prevederile Legii Concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova ,2012, nr.193-197 art.667), în continuare denumită Legea nr. 

183/2012. 

9) Concursul va fi condus de către Comisia de concurs instituită prin Hotărârea/Decizia 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI, în continuare denumită Comisia. 

10) Candidaţii/participanţii la concurs trebuie să se familiarizeze cu conţinutul prezentului Caiet de 

sarcini, inclusiv cu toate anexele, procedura de concurs şi cu toate actele emise în acest sens pentru 

conformitatea cererii de participare la concurs la cerinţele acestora. 

mailto:office@anrceti.md
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11) Versiunea oficială a prezentului Caiet de sarcini este scrisă în limba română. După caz, 

traducerea în altă limbă are doar scop informativ. În caz de contradicţie între aceste versiuni, versiunea în 

limba română va prevala. 

1.2. Obiectul Concursului 

1) Obiecte ale Concursului sunt 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 (2100 MHz – Categoria 

C și D); 3 (trei) licenţe în banda de frecvenţe de 2500–2690MHz (2600 MHz - Categoria E, F și G) și 8 

licențe în banda 3400-3800 MHz (Categoria H), pentru subbenzile de frecvențe radio după cum urmează: 

a) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio, subbenzile de frecvenţe: 801-811/842-852 

MHz (în regim FDD – frequency-division duplex – duplex cu diviziune în frecvenţă, cu o lărgime totală 

de 2x10 MHz) în continuare denumită convențional licența A; 

b) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbenzile: 880-885/925–930 MHz (în regim 

FDD, cu o lărgime totală de 2x5 MHz) în continuare denumită convențional licență B1; 

c) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbenzile: 885-890/930–935 MHz (în regim 

FDD, cu o lărgime totală de 2x5 MHz), în continuare denumită convențional licență B2; 

d) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbenzile:1909,9-1914,9MHz, (în regim 

TDD, 5MHz) și 1964,9-1979,7/2154,9-2169,7 (2×14,8 MHz, regim FDD)×14,8 MHz, în continuare 

denumită convențional licență C;  

e) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 2010-2025 MHz (15 MHz, regim 

TDD), în continuare denumită convențional licență D; 

f) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbenzile: 2500-2520/2620-2640 MHz, cu 

lăţimea totală de 40 MHz (în regim FDD, 2x20 MHz), în continuare denumită convențional licență E;  

g) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbenzile: 2560-2570/2680-2690 MHz, cu 

lăţimea totală de 20 MHz (în regim FDD, 2x10 MHz), în continuare denumită convențional licență F; 

h) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 2575-2615 MHz, cu lăţimea totală 

de 40 MHz (în regim TDD), în continuare denumită convențional licență G; 

i) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3400 – 3450 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H1; 

j) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3450 – 3500 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H2; 

k) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3500 – 3550 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H3; 

l) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3550 – 3600 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H4; 

m) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3600 – 3650 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H5; 

n) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3650 – 3700 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H6; 

o) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3700 – 3750 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H7; 

p) licenţa de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio subbanda: 3750 – 3800 MHz, cu lăţimea 

totală de 50 MHz (în regim TDD sau FDD), în continuare denumită convențional licență H8. 

1.3. Înţelesul noţiunilor utilizate 

1) Noţiunile utilizate în prezentul Caiet de sarcini au următoarea semnificaţie: 

a) caiet de sarcini - set de cerinţe tehnice, administrative, comerciale şi financiare minime pe care 

candidatul/participantul la concurs trebuie să le îndeplinească, obligaţiile minime pe care participantul la 
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concurs urmează să şi le asume în cazul în care va fi nominalizat câştigător al concursului, precum şi 

termenele şi modul în care se pot depune cererile de participare la concurs; 

b) candidat la concurs – persoană juridică sau societate civilă/asociere de persoane juridice care 

a transmis, în conformitate cu Caietul de sarcini, o cerere de participare la concurs care a fost înregistrată 

în registrul unic de corespondenţă a Concursului; 

c) cerere de participare la concurs – document, în formă scrisă, prin care potenţialul candidat îşi 

exprimă intenţia de a participa la Concurs; 

d) dosar de candidatură – set de documente, care include Cererea de participare la Concurs, 

oferta iniţială, scrisoarea/scrisorile de garanţie bancară şi alte documente solicitate prin Caietul de sarcini 

de la un candidat la concurs pentru calificare în etapele de licitaţie şi cele ulterioare; 

e) grup de candidați/firme are înţelesul acordat de Regulamentul privind concentrările 

economice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art. 1501); 

f) licitaţie – etapă a Concursului prin care este/sunt determinat(ţi) cîştigătorul(ii) Concursului cu 

aplicarea procedurii de selectare competitivă cu aplicarea procedurii de tip ”Combinatorial clock 

auction”; 

g) cerere iniţială – ofertă făcută de Participantul la Concurs la momentul depunerii Dosarului de 

candidatură, privind licențele pe care pretinde inițial să le obțină în cadrul Concursului. 

h) participant la concurs – candidat la concurs care a fost admis la etapa de desfăşurare a 

concursului;  

i) selectare competitivă – procedură prin care licenţa de utilizare a frecvenţelor radio este 

acordată câştigătorului unui concurs, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licenţă, având 

ca punct de pornire valoarea minimală stabilită prin 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 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 

MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, 

art.359, asigurându-se totodată şi îndeplinirea unor criterii de calificare de natură tehnică, administrativă, 

comercială ori financiară, după caz; 

2) alte noţiuni utilizate în prezentul Caiet de sarcini au înţelesul acordat de Legea comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, 

art. 155), în continuare denumită Legea nr.241/2007 şi, după caz, Legea nr. 183/2012. 

1.4. Situaţia actuală a utilizării frecvenţelor vizate de Concurs 

În 2014, ANRCETI a eliberat, prin încredințare directă, licențe valabile un termen de 15 ani, 

începând cu 06 noiembrie 2014 și sunt disponibile licențele după cum urmează: 

1.4.1 Banda 800 MHz 

1) Atribuite –2 licențe: 

a) o licență pentru subbanda: 791-801/832-842 MHz - Î.M.”Orange Moldova” S.A.; 

b) o licență pentru subbanda: 811-821/852-862 MHz – Î.M.”Moldcell” S.A. 

2) Disponibile - o licenţă: 

a) o licenţă pentru subbanda: 801-811/842-852 MHz. 

 

1.4.2 Banda 900 MHz  

1) Atribuite - 3 licenţe: 

a) o licență pentru subbanda: 890-900/935-945 MHz - Î.M.”Moldcell” S.A.; 

b) o licență pentru subbanda: 900-905/945-950 MHz– S.A.”Moldtelecom”; 

c) o licență pentru subbanda: 905-915/950-960 MHz – Î.M.”Orange Moldova” S.A. 

2) Disponibile - nu sunt.  
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1.4.3 Banda e900 MHz 

1) Atribuite - nu sunt.  

2) Disponibile - 2 licențe: 

1. o licență pentru subbanda: 880-885/925-930 MHz; 

2. o licență pentru subbanda: 885-890/930-935 MHz. 

 

1.4.4 Banda 1800 MHz 

1) Atribuite - 3 licenţe: 

a) o licență pentru subbanda: 1710-1735/1805-1830 MHz - Î.M.” Orange Moldova” S.A.; 

b) o licență pentru subbanda: 1735-1760/1830-1855 MHz – Î.M.”Orange Moldova” S.A.; 

c) o licență pentru subbanda: 1760-1785/1855-1880 MHz – S.A.”Moldtelecom”. 

2) Disponibile - nu sunt. 

 

1.4.5 Banda 2100 MHz 

1) Atribuite - 3 licențe: 

a) o licență pentru subbenzile: 1920,5-1935,3/2110,5-2125,3 și 1914,9-1919,9 - Î.M.”Moldcell” 

S.A.; 

b) o licență pentru subbenzile: 1935,3-1950,1/2125,3-2140,1 și 1899,9-1904,9 - Î.M.”Orange 

Moldova” S.A.; 

c) o licență pentru subbenzile: 1950,1-1964,9/2140,1-2154,9 și 1904,9-1909,9 - 

S.A.”Moldtelecom”. 

2) Disponibile - 2 licențe:  

a) o licență pentru subbenzile: 1909,9–1914,9 MHz și 1964,9–1979,7 MHz/2154,9–2169,7 MHz; 

b) o licență pentru subbanda: 2010-2025 MHz. 

1.4.6 Banda 2600 MHz 

1) Atribuite - 2 licențe: 

a) o licență pentru subbanda: 2540-2560/2660-2680 - Î.M.”Orange Moldova” S.A.; 

b) o licență pentru subbanda: 2520-2540/2640-2660 - Î.M.”Moldcell” S.A. 

2) Disponibile - 3 licenţe:  

c) o licență pentru subbanda: 2500-2520/2620-2640 MHz;  

d) o licență pentru subbanda: 2560-2570/2680-2690 MHz; 

e) o licență pentru subbanda: 2575-2615 MHz. 

 

1.4.7 Banda 3400 - 3800 MHz 

1) Atribuite - nu sunt.  

2) Disponibile - 8 licențe: 

a) o licență pentru subbanda: 3400 – 3450 MHz; 

b) o licență pentru subbanda: 3450 – 3500 MHz; 

c) o licență pentru subbanda: 3500 – 3550 MHz; 

d) o licență pentru subbanda: 3550 – 3600 MHz; 

e) o licență pentru subbanda: 3600 – 3650 MHz; 

f) o licență pentru subbanda: 3650 – 3700 MH; 

g) o licență pentru subbanda: 3700 – 3750 MH; 

h) o licență pentru subbanda: 3750 – 3800 MHz. 

CAPITOLUL II. BENZILE DE FRECVENŢE VIZATE ŞI LICENŢELE CE VOR FI 

ACORDATE PRIN CONCURS 

2.1. Descrierea licențelor expuse la concurs 

1) La Concurs vor fi expuse 16 licențe conform tabelului: 
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Tabelul 1. Descrierea licențelor  

 

2.2. Limite maximale de frecvenţe 

În conformitate cu prevederile punctului 14 al Programului aprobat prin Hotărîrea nr. 116/2013, 

cantitatea maximă de spectru radio, menționate în pct.2.1, ce poate fi solicitată de către acelaşi solicitant 

și asupra căreia același participant la concurs poate deține drepturi de utilizare după finalizarea 

concursului nu se limitează.   

2.3. Numărul licenţelor ce vor fi eliberate 

ANRCETI, în urma determinării câștigătorilor Concursului, va elibera câte o licență pentru fiecare 

din loturile specificate la punctul 2.1. 

2.4. Durata licenţelor 

1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate vor putea fi exercitate de către 

beneficiari începând cu data eliberării licenței de către ANRCETI. Eliberarea licenței este condiţionată de 

achitarea integrală, la Bugetul de Stat, a taxei de licență stabilite în urma concursului (egală cu oferta 

finală a participantului la Concurs pentru licența corespunzătoare) și prezentarea dovezii de încasare de 

către Stat a sumei depline a taxei de licență. 

2) 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. 

2.5. Drepturi acordate și obligații impuse prin condițiile de licență  

1) Drepturile acordate și obligațiile impuse prin licenţa A sunt stabilite în Condiţiile speciale 

tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvenţe 791-821/832-862 

MHz, 890-915/935-960 MHz şi 1710-1785/1805-1880 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre aprobate prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr.31 din 14 iulie 2014 și Condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea 

canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, nr. 52 din 25.12.2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Nr. 

d/o 

LICENȚA SUBBANDA DE OPERARE MĂRIME BLOC MODUL DE 

OPERARE 

1.  Licența A 801-811/842-852 MHz  2 x 10 MHz FDD 

2.  Licența B1 880-885/925-930 MHz  2 x 5 MHz FDD 

3.  Licența B2 885-890/930-935 MHz  2 x 5 MHz FDD 

4.  Licența C 1909,9–1914,9 MHz  

1964,9–1979,7/2154,9–2169,7 MHz 

1x5 MHz 

2x14,8 MHz 

TDD 

FDD 

5.  Licența D 2010-2025 MHz 1x15 MHz TDD 

6.  Licența E 2500-2520/2620-2640 MHz 2x20 MHz FDD 

7.  Licența F 2560-2570/2680-2690 MHz 2x10 MHz FDD 

8.  Licența G 2575-2615 MHz 1x40 MHz TDD 

9.  Licența H1 3400 – 3450 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

10.  Licența H2 3450 – 3500 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

11.  Licența H3 3500 – 3550 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

12.  Licența H4 3550 – 3600 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

13.  Licența H5 3600 – 3650 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

14.  Licența H6 3650 – 3700 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

15.  Licența H7 3700 – 3750 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 

16.  Licența H8 3750 – 3800 MHz 1x50 MHz TDD sau FDD 
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2) Drepturile acordate și obligațiile impuse prin licenţele B1 și B2 sunt stabilite în Condiţiile 

speciale tip de licenţă privind utilizarea frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 880-890/925-935 MHz, 

în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.__ din _______ și Condiţiile 

generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI, nr. 52 din 25.12.2008, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Drepturile acordate și obligațiile impuse prin licenţele C și D sunt stabilite în Condiţiile 

speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din subbenzile de frecvenţe 1900-

1980/2110-2170 MHz, 1979,7 MHz/2154,9–2169,7 MHz sau 2010-2025 MHz în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.__ din _______ și Condiţiile generale de licenţă pentru 

utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, nr. 52 din 

25.12.2008, cu modificările și completările ulterioare. 

4) Drepturile acordate și obligațiile impuse prin licenţele E, F și G sunt stabilite în Condiţiile 

speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 2500-2690 

MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de 

acces radio în banda largă aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.39 din 

20.09.2012 cu modificările și completările ulterioare și Condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea 

canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, nr. 52 din 25.12.2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

5) Drepturile acordate și obligațiile impuse prin licenţele H1-H8 sunt stabilite în Condițiile 

speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3400-3800 

MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de 

acces radio de banda largă și acces radio fix, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr.59 din 30.12.2014 cu modificările și completările ulterioare și Condiţiile generale de licenţă 

pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, nr. 52 din 

25.12.2008, cu modificările și completările ulterioare. 

CAPITOLUL III. NUMĂRUL LICENŢELOR CE VOR FI ELIBERATE ÎN URMA 

CONCURSULUI ŞI REGIMUL JURIDIC AL LICENŢELOR 

3.1. Procesul de eliberare a licenţelor 

1) La această etapă ANRCETI va redacta textul final al fiecărei licenţe care va fi atribuită, 

ţinînd cont de licențele adjudecate de către fiecare participant câștigător la Concurs.  

2) La această etapă participanţii care au ieşit câștigători în Concurs, dar care încă nu sunt 

incluşi în Registru public al furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice au 

obligaţia de a se notifica în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2007 şi Regulamentului privind 

regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.57 din 21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial, 2011, nr.22-24 (3818-3820), 

p.127), cu modificările și completările ulterioare, în continuare Regulament nr.57/2010. 
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CAPITOLUL IV. PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

4.1. Publicarea comunicatelor despre desfășurarea Concursului 

1) ANRCETI poate publica orice comunicate vizînd desfășurarea Concursului, după cum va 

considera necesar, fără a anunţa în acest sens în prealabil participanţii la Concurs. ANRCETI va putea 

utiliza orice mediu de comunicare, după cum va considera necesar, incluzând mass-media scrisă şi online, 

pagina sa web (www.anrceti.md) etc. 

2) Comunicatele publicate de ANRCETI pot privi, între altele: 

a) identitatea participanţilor şi a participanţilor câştigători; 

b) licențele concrete asupra cărora participanţii câştigători au dobândit drepturi de utilizare în 

urma Concursului; 

c) taxele de licenţă datorate de participanţii câştigători; 

d) licenţele ce se urmează a fi acorde în urma Concursului. 

4.2. Privire generală asupra procedurii de desfăşurare a Concursului 

4.2.1. Lansarea Concursului 

Lansarea Concursului are loc prin publicarea unui anunţ de organizare a concursului pe pagina de 

web a ANRCETI (www.anrceti.md). Forma şi conţinutul anunţului se stabilesc de ANRCETI. În mod 

suplimentar, ANRCETI poate publica anunţul şi în alte surse naţionale şi/sau internaţionale. 

4.2.2. Etapele Concursului 

Concursul se desfăşoară în patru etape:  

a) Prima etapă  - transmitere a cererilor/ dosarelor de candidatură;  

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

c) Etapa a treia - desfăşurarea licitaţiei;  

d) Etapa a patra - desemnarea câştigătorilor concursului şi eliberarea licenţelor câștigătorilor 

desemnaţi.  

4.2.3. Calendarul de desfăşurare a Concursului 

1) Un calendar, orientativ, de desfăşurare al Concursului este descris în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 2 – Calendarul orientativ de desfăşurare a Concursului 

Nr. d/o ACŢIUNI TERMEN 

de realizare 

1.  Publicarea anunţului de organizare a concursului, a Caietului de 

sarcini și alte documente de concurs  

X  

2.  Termenul limită de depunere a solicitărilor de clarificări privind 

Concursul 

X+2 săptămâni  

3.  Publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări  7 zile de la fiecare 

solicitare in parte  

4.  Termenul limită de primire a dosarelor de candidatură (inclusiv a 

garanţiei de participare)  

X+7 săptămâni  

5.  Anunţarea candidaţilor calificaţi/necalificaţi X+8 săptămâni  

6.  Depunerea de contestaţii  2 zile de la anunţul 

privind calificarea  

7.  Soluţionarea contestaţiilor  3 zile de la depunerea 

contestaţiilor  

8.  Anunţarea deciziei Comisiei privind organizarea etapei de licitaţie în 

conformitate cu secțiunea 4.6.5, precum şi a datei de începere a 

rundelor primare, sau rundelor suplimentare, sau rundei de alocare 

X+9 săptămâni  

9.  Sesiune de informare asupra regulilor licitaţiei, dedicată 

Participanţilor  

X+9 săptămâni 

http://www.anrceti.md/
http://www.anrceti.md/
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10.  Lansarea licitaţiei  X+10 săptămâni  

11.  Încheierea rundelor primare şi/sau suplimentare  X+11 săptămâni (Y) 

12.  Runda de alocare Y+3 zile  

13.  Anunţarea rezultatelor Concursului Y+1 săptămână 

14.  Termenul limită pentru depunerea cererilor de eliberare a licenţelor Va fi stabilită 

15.  Achitarea integrală a taxelor pentru licenţe (inclusiv recepţionarea 

plăţii de către Trezoreria de Stat) 

pînă la 30 zile din 

data aprobării deciziei 

de eliberare a licenței 

16.  Eliberarea licenţelor În termen de 3 zile 

după prezentarea 

ordinului de achitare a 

taxei de licență 

2) Termenele prevăzute în acest tabel pot fi prelungite de către ANRCETI în funcţie de 

necesităţi sau pot fi devansate în situaţia în care termenul rezervat unei acţiuni a ANRCETI va putea fi 

micşorat. Intervalele de timp acordate unei acţiuni ale participanţilor la concurs nu pot fi micşorate. Data 

realizării acțiunilor prevăzute în tabel se va stabili de către ANRCETI în anunțul publicitar. 

4.2.4. Preţuri de pornire 

12) Taxa de eliberare a licenţelor se va determina în cadrul concursului pentru eliberarea acestea, 

și va porni de la următoarea valoare stabilită prin 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 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 

MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, 

art.359). 

Tabelul 3 – Preţurile de pornire asociate obiectelor Concursului  

Nr. 

d/o 

Licența Banda de 

frecvenţe 

Subbanda de operare Mărimea 

blocului de 

frecvenţe 

Preţ de 

pornire,Euro 

1.  Licența A 800 MHz 801-811 MHz/842-852 MHz  2x10 MHz 10.000.000,00 

2.  Licența B1 e900 MHz 880-885 MHz/925-930 MHz 2x5 MHz 2.800.000,00 

3.  Licența B2 e900 MHz 885-890 MHz/930-935 MHz 2x5 MHz 2.800.000,00 

4.  Licența C 2100 MHz 1909,9–1914,9 MHz  

1964,9–979,7/2154,9–2169,7 

MHz 

1x5 MHz 

2x14,8 MHz 

6.200.000,00 

5.  Licența D 2100 MHz 2010-2025 MHz 1x15 MHz 2.000.000,00 

6.  Licența E 2600 MHz 2500-2520/2620-2640 MHz 2x20 MHz 10.000.000,00 

7.  Licența F 2600 MHz 2560-2570/2680-2690 MHz 2x10 MHz 5.000.000,00 

8.  Licența G 2600 MHz 2575-2615 MHz 1x40 MHz 8.000.000,00 

9.  Licența H1 3400-3800 MHz 3400-3450 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

10.  Licența H2 3400-3800 MHz 3450-3500 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

11.  Licența H3 3400-3800 MHz 3500 -3550 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

12.  Licența H4 3400-3800 MHz 3550-3600 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

13.  Licența H5 3400-3800 MHz 3600-3650MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 
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14.  Licența H6 3400-3800 MHz 3650-3700 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

15.  Licența H7 3400-3800 MHz 3700-3750 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

16.  Licența H8 3400-3800 MHz 3750-3800 MHz 1x50 MHz  1.000.000,00 

 

4.2.5. Puncte de eligibilitate 

1) Fiecare obiect al Concursului are asociat un număr de puncte de eligibilitate, conform 

tabelului: 

Tabelul 4. Punctele de eligibilitate asociate obiectelor Concursului 

 

2) Punctele de eligibilitate reprezintă cotaţii ale licențelor expuse la Concurs, cu rol de 

„monedă de schimb” la dobândirea drepturilor de utilizare corespunzătoare respectivelor licențe. 

Participanţii la concurs, odată cu depunerea formularului de ofertă iniţial şi a garanţiei de participare, 

primesc un anumit buget iniţial de eligibilitate. 

3) Anterior începerii licitaţiei, în urma constituirii garanţiei de participare, fiecare participant 

dispune de un buget de puncte de eligibilitate (eligibilitate iniţială), care defineşte vocaţia sa maximă la 

obţinerea drepturilor de utilizare a frecvenţelor. Bugetul iniţial de eligibilitate al unui participant se 

determină ca suma punctelor de eligibilitate specifice fiecărei licențe pentru care participantul a depus 

oferta inițială. 

4) Astfel, eligibilitatea reprezintă o vocaţie la dobândirea drepturilor de utilizare asupra unei 

cantităţi de frecvenţe şi se poate modifica în cursul licitaţiei, conform regulilor de activitate (secţiunea 

4.7.1). Eligibilitatea unui participant într-o anumită rundă reprezintă numărul de puncte de eligibilitate 

căpătate în urma ofertei iniţiale sau a unei oferte depuse în runda primară precedentă, după caz, definind 

Nr. 

d/o 

Licența Banda de 

frecvenţe 

Subbanda de operare Preţ de 

pornire, Euro 

Puncte de 

eligibilitate 

asociate unei 

licențe 

1.  Licența A 800 MHz 801-811 MHz/842-852 MHz  10.000.000,00 100 

2.  Licența B1 e900 MHz 880-885 MHz/925-930 MHz 2.800.000,00 28 

3.  Licența B2 e900 MHz 885-890 MHz/930-935 MHz 2.800.000,00 28 

4.  Licența C 2100 MHz 1909,9–1914,9 MHz + 

1964,9–1979,7/2154,9–2169,7 

MHz 

6.200.000,00 62 

5.  Licența D 2100 MHz 2010-2025 MHz 2.000.000,00 20 

6.  Licența E 2600 MHz 2500-2520/2620-2640 MHz 10.000.000,00 100 

7.  Licența F 2600 MHz 2560-2570/2680-2690 MHz 5.000.000,00 50 

8.  Licența G 2600 MHz 2575-2615 MHz 8.000.000,00 80 

9.  Licența H1 3400-3800 MHz 3400-3450 MHz 1.000.000,00 10 

10.  Licența H2 3400-3800 MHz 3450-3500 MHz 1.000.000,00 10 

11.  Licența H3 3400-3800 MHz 3500 -3550 MHz 1.000.000,00 10 

12.  Licența H4 3400-3800 MHz 3550-3600 MHz 1.000.000,00 10 

13.  Licența H5 3400-3800 MHz 3600-3650MHz 1.000.000,00 10 

14.  Licența H6 3400-3800 MHz 3650-3700 MHz 1.000.000,00 10 

15.  Licența H7 3400-3800 MHz 3700-3750 MHz 1.000.000,00 10 

16.  Licența H8 3400-3800 MHz 3750-3800 MHz 1.000.000,00 10 
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vocaţia acelui Participant la dobândirea cantităţii de licențe corespunzătoare acelui număr de puncte, în 

cazul în care licitaţia s-ar încheia în runda curentă. 

5) Activitatea unui participant în prima rundă primară nu poate depăşi eligibilitatea sa iniţială, 

iar activitatea sa în cursul fiecărei runde primare ulterioare nu poate depăşi activitatea sa în runda 

precedentă.  

6) Aceasta înseamnă că eligibilitatea unui Participant poate doar să rămână neschimbată sau să 

scadă în cursul rundelor primare, însă nu poate să crească. Prin urmare, Participanţii sunt stimulaţi să 

liciteze în fiecare rundă la un nivel care să le permită obţinerea drepturilor de utilizare dorite, evitând 

pierderea vocaţiei la dobândirea acestora.  

4.3. Reguli de participare la Concurs 

1) La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, străine, societăţi 

civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii unui dosar 

de candidatură comun. 

2) Societăţile civile/asocierile pot participa în formă nelegalizată, dar numai sub condiţia 

prezentării, în original, a unui contract, autentificat notarial, de societate civilă/asociere, încheiat între toţi 

membrii asociaţi. Contractul va conţine cel puţin denumirile membrilor asociaţi, denumirea statului pe 

teritoriul căruia aceştia sunt constituiţi, numărul lor de înregistrare (înmatriculare) în registrul comerţului 

sau alt registru echivalent, sediul şi participarea procentuală a fiecărui membru în cadrul societăţi 

civile/asocierii.  

3) Candidaţii/participanţii la concurs, în continuare denumit candidat(ţi)/participant(ţi), pot 

participa la concurs personal sau prin reprezentanţii împuterniciţi în modul stabilit.  

4) La concurs pot participa numai persoanele care au achitat taxa de participare la concurs. 

Taxa de participare la concurs constituie 5000 Euro, se achită la contul ANRCETI, urmând ca pe ordinul 

de plată să se specifice că plata reprezintă Taxa de participare la Concurs. 

5) Taxa de participare la Concurs va fi achitată în lei moldoveneşti la cursul de schimb stabilit 

de Banca Naţională a Moldovei, pentru ziua plăţii. În cazul efectuării plăţii din afara Republicii Moldova, 

plata poate fi efectuată în EURO. Rechizitele bancare ale ANRCETI sunt indicate la subpct. 1.1, alin.4) 

lit. b) din prezentul Caiet de sarcini. 

6) La concurs pot participa numai persoanele care au depus Garanţia de participare în forma și 

totalitatea sumei calculate ca urmare a depunerii ofertei iniţiale. 

4.3.1. Reguli privind independenţa candidaților/participanţilor 

1) La concurs nu poate participa un candidat/participant care face parte din grupul altui 

candidat/participant la concurs. În vederea aplicării prezentei reguli, noţiunea de „grup al candidatului/ 

participantului” include următoarele entităţi:  

a) candidatul/participantul;  

b) entităţile la care candidatul/participantul, în mod direct sau indirect:  

i) deţine cel puţin jumătate din capitalul social; sau  

ii) are competenţa de a exercita cel puţin jumătate din drepturile de vot la adunarea generală a 

acţionarilor (asociaţilor); sau  

iii) are competenţa de a numi cel puţin jumătate din membrii consiliului de supraveghere sau 

consiliului de administraţie; sau  

iv) are competenţa de a numi peste jumătate din membrii organului executiv ori administratorul 

sau are dreptul de a conduce activitatea; 

c) entităţile care deţin drepturile sau competenţele enumerate la lit.b) la candidatul/ 

participantul la concurs;  

d) entităţile în care o entitate prevăzută la lit.c) deţine drepturile sau competenţele enumerate la 

lit.b); 

e) entităţile în care două sau mai multe entităţi prevăzute la lit. a)-d) deţin împreună drepturile 

sau competenţele enumerate la lit.b).  
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2) Drepturile şi competenţele enumerate la lit.b) de mai sus pot decurge dintr-o situaţie de 

drept (act legislativ, act normativ, act administrativ, act judecătoresc, act constitutiv, contract etc.) sau de 

fapt (competenţele sunt exercitate de facto). 

4.3.2. Reguli privind înţelegerile între participanţi 

Este interzisă încheierea sau încercarea de încheiere a oricăror înţelegeri între candidaţi/participanţi 

privind concursul, pe durata desfăşurării Concursului sau anterior acesteia. În sfera acestei interdicţii intră 

nu numai înţelegerile dintre candidaţii/participanţii înşişi, ci şi înţelegerile care implică membri ai 

grupurilor unor candidaţi/participanţi diferiţi. 

4.3.3. Reguli privind confidenţialitatea informaţiilor 

1) Candidaţilor/participanţilor le este interzisă divulgarea de informaţii confidenţiale către alţi 

participanţi sau către terţi, pe durata desfăşurării concursului sau anterior acesteia.  

2) În sfera acestei interdicţii intră:  

a) nu numai fapta candidatului/participantului însuşi, ci şi cea a celorlalte societăţi din grupul său;  

b) nu numai dezvăluirea de informaţii către un candidat/participant în sine, ci şi către alte 

societăţi din grupul său.  

3) În sfera acestei interdicţii nu intră divulgarea informaţiilor către societăţile din cadrul 

aceluiaşi grup, către angajaţii candidatului/participantului sau către avocaţii ori alţi consultanţi ai acestuia.  

4) În vederea aplicării prezentei reguli, prin „informaţii confidenţiale” se înţeleg informaţiile 

de orice natură, care privesc, în mod direct sau indirect, strategia de afaceri a unui participant ori strategia 

acestuia în cadrul concursului sau documentele pe care un candidat/participant le-a depus sau 

intenţionează să le depună în cadrul concursului, indiferent de suportul acestor informaţii.  

5) În cazul în care se constată, pe parcursul concursului, încălcarea regulilor şi condiţiilor 

prevăzute mai sus, Comisia va proceda la descalificarea din concurs a tuturor participanţilor implicaţi, iar 

ANRCETI - la executarea garanţiei de participare depuse de aceştia.  

6) În cazul în care încălcarea regulilor menţionate se constată după eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio, ANRCETI poate retrage licenţele acordate participanţilor implicaţi.  

4.3.4. Reguli privind conduita candidaților/participanţilor 

1) Pe parcursul concursului, candidaţii/participanţii se vor abţine de la orice acţiuni care pot 

afecta desfăşurarea concursului sau compromite rezultatele acestuia, incluzând, spre exemplu:  

a) încercarea de a influenţa membrii Comisiei sau de a împiedica în orice fel deciziile 

Comisiei; sau  

b) de a influenţa ori împiedica acţiunile altor candidaţi/participanţi în cadrul concursului; 

c) încercarea de a contacta membrii Comisiei în alt mod sau asupra altor chestiuni decât cele 

ce ţin de Concurs, din momentul deschiderii plicurilor conţinând dosarele de candidatură până în 

momentul anunţării de către Comisie a rezultatelor finale ale Concursului şi a alocării frecvenţelor 

câștigate de participanţi;  

d) orice comportament care constituie ameninţare sau intimidare la adresa celorlalţi 

participanţi ori a membrilor Comisiei, indiferent de scopul urmărit; 

e) perturbarea bunei desfăşurări a concursului etc. 

2) Participanţii vor respecta şi regulile detaliate pentru asigurarea desfăşurării Concursului 

stabilite în Anexa 5. 

4.3.5. Reguli privind furnizarea informaţiilor către Comisie 

1) Oricând pe parcursul concursului, Comisia poate solicita candidaţilor/participanţilor orice 

precizări, documente sau informaţii, indicând totodată şi termenul în care acestea trebuie să îi fie 

furnizate, în vederea stabilirii sau clarificării situaţiei de fapt care:  

a) stă ori a stat la baza calificării unui candidat; sau  

b) ar putea conduce la constatarea săvârşirii de către unul sau mai mulţi participanţi a unor 

încălcări ale regulilor prevăzute mai sus.  

2) Candidaţii/participanţii au obligaţia de a se conforma solicitărilor de informaţii adresate de 

Comisie, în termenul stabilit de aceasta.  
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3) Având în vedere importanţa asigurării integrităţii Concursului, termenele acordate de 

Comisie pot fi în unele situaţii foarte scurte, pentru a permite menţinerea sau restabilirea rapidă a cursului 

normal al concursului şi/sau a împiedica distrugerea unor dovezi, în special în cazul în care există indicii 

privind încălcarea regulilor prevăzute mai sus.  

4) Totodată, candidaţii/participanţii la Concurs au obligaţia de a furniza în dosarul de 

candidatură, precum şi oricând pe parcursul concursului, informaţii veridice, corecte şi complete. În cazul 

în care ulterior calificării unui candidat survin modificări în informaţiile care au stat la baza calificării 

acestuia, candidatul/participantul în cauză, precum şi orice alt participant care are cunoştinţă de 

respectivele modificări are obligaţia de a informa de îndată Comisia cu privire la modificările în cauză. 

Comisia are obligaţia de a analiza modificările survenite şi de a reveni asupra admiterii participantului, 

dacă modificările respective implică o înrăutăţire a situaţiei de fapt pe baza căreia s-a luat decizia de 

calificare într-o asemenea măsură încât criteriile de calificare nu mai sunt îndeplinite.  

4.3.6. Sancţiuni aplicabile 

1) În cazul în care se constată pe parcursul Concursului încălcarea regulilor prevăzute în 

secţiunile 4.3.1÷4.3.5 de mai sus, Comisia va proceda la descalificarea din Concurs a tuturor 

participanţilor implicaţi în încălcare, iar ANRCETI - la executarea garanţiei de participare depuse de 

aceştia. Face excepţie situaţia în care încălcarea regulilor prevăzute în secţiunea 4.3.1 este constatată în 

etapa de calificare, caz în care sunt aplicabile regulile prevăzute în secţiunea 4.6.2.  

2) În cazul în care încălcarea regulilor menţionate se constată după eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor radio, ANRCETI poate retrage licenţele acordate participanţilor implicaţi. 

4.4. Garanţia de participare 

4.4.1. Forma garanţiei 

1) Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă şi 

se prezintă în original în cadrul dosarului de candidatură, în cuantumul prevăzut în secţiunea 4.4.2 şi 

pentru perioada prevăzută în secţiunea 4.4.3.  

2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.  

3) Scrisoarea de garanţie trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, 

respectiv, la prima cerere a ANRCETI, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la încadrarea persoanei care 

a depus garanţia într-unul din cazurile de executare a garanţiei menţionate în secţiunea 4.4.4.  

4) Garanţia de participare se poate constitui prin mai multe scrisori de garanţie bancară, ce pot 

fi emise de societăţi diferite, fiecare asemenea scrisoare trebuind să respecte toate condiţiile de formă 

stipulate în cuprinsul prezentei secţiuni.  

5) Garanţia de participare va fi constituită în formatul prezentat în Anexa 3. 

4.4.2. Valoarea garanţiei 

Valoarea garanţiei este de 30% din preţul ofertei iniţiale, determinat conform secţiunii 4.5.3 şi 

incluse în Oferta iniţială.  

4.4.3. Durata de valabilitate a garanţiei 

Garanţia de participare va fi valabilă cel puţin 4 luni de la data depunerii dosarului de candidatură. 

4.4.4. Cazuri de executare a garanţiei 

1) Scopul garanţiei de participare este de a proteja ANRCETI în cazul unui comportament 

necorespunzător al participanţilor pe parcursul Concursului şi de a asigura în special că:  

a) pentru toate licențele adjudecate în urma Concursului se plăteşte taxa de licenţă datorată de 

Participanţii câştigători şi se eliberează licenţele aferente;  

b) regulile privind participarea la Concurs sunt respectate de candidaţi/Participanţi.  

2) Garanţia se execută în următoarele situaţii:  

a) în cazul în care Participantul câştigător nu achită la scadenţă preţul datorat cu titlul de taxă 

de licenţă, în condiţiile legii;  

b) în cazul în care Participantul câştigător renunţă la dreptul de a i se acorda licenţa de utilizare 

a frecvenţelor radio;  
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c) în cazul încălcării de către un candidat/Participant a regulilor privind participarea la 

Concurs stabilite în secţiunile 4.3.1÷4.3.5 ale prezentului Caiet de sarcini. 

4.4.5. Restituirea garanţiei 

1) Restituirea garanţiei de participare se realizează prin returnarea în original a scrisorii de 

garanţie bancară. 

2) Garanţia de participare se restituie candidaţilor/participanţilor la Concurs, în măsura în care 

nu s-au făcut reţineri din aceasta conform secţiunii 4.4.4, după cum urmează:  

a) candidaţilor care nu s-au calificat în etapele ulterioare ale Concursului - în termen de 30 de 

zile de la comunicarea respingerii candidaturii;  

b) participanţilor care nu au dobândit drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în urma 

Concursului - în termen de 30 de zile de la data comunicării de către Comisie despre încheierea etapei de 

licitaţie;  

c) participanţilor care au dobândit, în urma Concursului, licențe ale căror prețuri de pornire, 

însumate, sunt sub nivelul preţului ofertei iniţiale vor putea obţine, la cerere, după comunicarea preţului 

final conform secţiunii 4.8.1 lit. a), diminuarea cuantumului garanţiei de participare la 30% din preţul de 

pornire aferent licențelor câştigate; în acest caz, prevederile de la lit. d) de mai jos se vor aplica în privinţa 

garanţiei de participare astfel diminuate; 

d) participanţilor care au dobândit drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în urma 

Concursului - în termen de 30 de zile de la data achitării depline a taxelor de licenţă datorate. 

3) În vederea aplicării prevederilor de la lit. c) de mai sus, participanţii vor prezenta, odată cu 

cererea menţionată, şi o scrisoare de garanţie bancară pentru valoarea diminuată indicată la punctul arătat, 

iar garanţia iniţială li se va restitui în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de către ANRCETI. 

În situaţia în care garanţia a fost constituită prin intermediul mai multor scrisori de garanţie bancară, 

restituirea parţială a garanţiei se va face prin returnarea unor scrisori de garanţie bancară, dacă în acest fel 

aplicarea prevederilor de la lit. c) de mai sus este posibilă.  

4.5. Prima etapă - transmitere a cererilor/dosarelor de candidatură 

4.5.1. Dosarul de candidatură 

1) În această etapă, persoanele interesate trebuie să transmită la ANRCETI un dosar de 

candidatură. Odată cu transmiterea dosarului, persoana în cauză devine candidat, calitate pe care şi-o 

păstrează până la comunicarea admiterii în etapele ulterioare ale Concursului (moment în care devine 

participant) sau până la comunicarea respingerii candidaturii (moment în care persoana respectivă este 

eliminată din Concurs).  

2) Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:  

a) cerere de participare la concurs, conform Anexei 3. 

b) documente de prezentare a situaţiei candidatului;  

c) oferta iniţială; 

d) garanţia de participare; 

e) planul de afaceri; 

f) informaţia pentru calificarea candidatului (Anexa 4). 

3) Aceste documente vor fi prezentate în conformitate cu secţiunile 4.5.6.1÷4.5.6.5 de mai jos. 

4) La etapa depunerii ofertelor inițiale în categoria de licențe B (B1-B2) conform secțiunii 2.1, 

precum și în categoria de licențe H (H1-H8), nu există posibilitatea alegerii opțiunii pentru o 

licență/licențe anumită/anumite. Astfel, în cazul în care oferta inițială a candidatului optează pentru un 

număr de licențe mai mic decât oferta disponibilă în aceste categorii, pentru evaluarea ofertei agregate 

inițiale (secțiunea 4.6.4) și pentru stabilirea bagajului inițial de puncte de eligibilitate (secțiunea 4.2.5), 

Comisia va considera că Candidatul optează pentru oricare dintre licențele din categoriile date.  

5) Documentele dosarului de candidatură se numerotează, se coase şi se sigilează.  

4.5.2. Documente de prezentare a situaţiei candidatului 

1) Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente de prezentare a situaţiei 

candidatului:  
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a) împuternicirea autentificată acordată pentru cel mult 3 persoane fizice care reprezintă 

candidatul, care să ateste că acestea sunt autorizate să angajeze candidatul pe parcursul Concursului şi 

limitele împuternicirii acordate fiecăreia dintre acestea, fără a exista o limitare privind semnătura în 

comun a persoanelor împuternicite; împuternicirea autentificată nu este necesară în cazul persoanei 

mandatate să reprezinte legal candidatul;  

b) actele care certifică, în modul stabilit, identitatea candidatului (extrasul din Registrul de Stat 

al persoanelor juridice sau alt registru echivalent) eliberate de Camera Înregistrării de Stat sau alt 

organism similar cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii cererii, în original sau copie legalizată 

notarial, însoţit(ă) de traducerea în limba română legalizată notarial, din care să reiasă cel puţin:  

i. atributele de identificare legale;  

ii. durata de funcţionare;  

iii. obiectul principal şi secundar (dacă este cazul) de activitate;  

iv. valoarea şi structura capitalului social;  

v. administratori/manageri/reprezentanţi/împuterniciţi, cu menţionarea clară a duratei 

mandatului reprezentantului societăţii;  

vi. inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării 

procedurilor de insolvenţă;  

vii. starea societăţii  

c) copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ;  

d) actul de constituire a candidatului cu modificările respective(contract de societate şi/sau 

statutul), în formă actualizată consolidată (cu toate modificările incluse la zi), în copie legalizată notarial, 

însoţit de traducerea în limba română legalizată notarial;  

e) structura grupului candidatului, valabilă la data depunerii dosarului de candidatură, care 

trebuie să includă denumirile şi adresele tuturor societăţilor enumerate la lit. a)÷e) din secţiunea 4.3.1, 

precum şi legăturile dintre acestea;  

f) certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată la bugetul 

de stat, bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor 

venituri, eliberat conform reglementărilor legale în vigoare (în original);  

g) rapoartele financiare pe ultimii 3 ani, aprobate în condiţiile legii, conform cu referenţialul 

contabil aplicat.  

2) Pentru persoanele juridice străine, documentele prevăzute mai sus vor fi legalizate şi 

autentificate conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea 

cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine pentru statele semnatare, sau conform normelor de drept 

internaţional aplicabile pentru restul statelor, în traducere legalizată în limba română.  

3) Condiţii speciale pentru persoanele juridice străine:  

a) dacă legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara de origine a Participantului permit 

îndeplinirea întocmai a cerinţei, Participantul va furniza informaţiile solicitate în forma impusă;  

b) dacă legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara de origine a Participantului permit 

obţinerea acestor informaţii de la una sau mai multe autorităţi relevante, fără a se putea face prezentarea 

lor într-un singur înscris, cerinţa se va considera îndeplinită prin prezentarea mai multor înscrisuri;  

c) dacă legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara de origine a Participantului nu permit 

obţinerea unor informaţii de la o autoritate relevantă, aceste informaţii vor fi prezentate prin actul 

constitutiv acolo unde acestea există în cuprinsul său sau prin documente echivalente celor solicitate 

susţinute de o opinie legală elaborată de o formă de exercitare a profesiei de avocat din ţara sa de origine, 

care să aibă o asigurare de răspundere profesională de peste 3.000.000 euro, adresată ANRCETI, care să 

certifice faptul că documentul depus este echivalent celui solicitat în prezenta secţiune. Pentru această 

situaţie în care legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara Participantului nu permit obţinerea 

unor informaţii de la o autoritate relevantă este necesară o declaraţie pe proprie răspundere privind 

imposibilitatea juridică de a prezenta informaţiile în condiţiile cerute în caietul de sarcini.  
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4) În cazul asocierilor, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să depună documentele 

enumerate la lit. b)÷g) de la alin. 1). Documentul de la litera a) alin. 1) va fi depus de reprezentantul 

asocierii.  

5) Asocierile vor prezenta în mod obligatoriu un acord de asociere încheiat între toţi membrii 

asocierii. Acest acord va fi prezentat, în original, în formă autentică şi va conţine cel puţin următoarele 

elemente:  

a) denumirile membrilor asocierii şi participarea procentuală a fiecărui membru în cadrul 

asocierii;  

b) persoana juridică, membru al asocierii, care reprezintă asocierea în cadrul Concursului;  

c) angajamentul ferm al tuturor membrilor asocierii în vederea depunerii de oferte comune în 

cadrul Concursului şi în vederea acordării sprijinului financiar şi/sau tehnic necondiţionat persoanei 

juridice căreia i se va elibera licenţa şi care reprezintă asocierea;  

d) perioada de valabilitate a acordului de asociere, care nu va putea înceta înainte de expirarea 

a 4 luni din data depunerii cererii de participare la concurs.  

6) Pentru cazurile în care nu se solicită un original al documentelor, candidatul va prezenta o 

copie legalizată sau o copie a documentelor certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat. 

Persoana care efectuează certificarea pentru conformitate cu originalul din partea candidatului trebuie să 

fie una dintre persoanele împuternicite să reprezinte candidatul conform lit. a) din alineatul 1) al prezentei 

secţiuni. 

4.5.3. Formularul de candidatură (oferta iniţială) 

1) Formularul de candidatură va fi completat obligatoriu de una dintre persoanele 

împuternicite să reprezinte candidatul conform punctului 4.5.2 lit. a) sau de reprezentantul legal, în forma 

prevăzută în Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini, fără ştersături şi/sau adăugări, şi reprezintă oferta 

iniţială a candidatului, în cazul în care în urma etapei de calificare va fi admis în etapele ulterioare ale 

Concursului. 

2) În vederea completării formularului, candidatul va selecta licențele pe care doreşte să le 

achiziţioneze, folosind căsuţele cu variante multiple de răspuns disponibile în tabelul inclus în formularul 

de candidatură, în caz contrar candidatura sa urmând a fi respinsă.  

3) Candidatul nu poate depune o ofertă inițială care cuprinde mai multe licențe decât obiectele 

concursului. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, Comisia va considera o astfel de ofertă drept 

disponibilitatea candidatului de a opta pentru numărul maximal de licențe expuse în categoria pentru care 

s-a înregistrat suprasolicitare din partea unui candidat și-i va solicita acestui candidat, în condițiile 

secțiunii 4.6.2, să aducă rectificări ofertei sale inițiale doar în partea în care a fost comisă suprasolicitarea, 

prin indicarea numărului maximal de licențe disponibil în Concurs pentru categoria respectivă. 

Neconformarea față de solicitarea dată a Comisiei va duce la respingerea candidaturii date. 

4) Preţul ofertei iniţiale este determinat drept suma prețurilor de pornire ale licențelor, conform 

punctului 4.2.4, pentru care Candidatul optează în oferta sa inițială.   

5) Ofertă inițială depusă este considerată valabilă şi reprezintă un angajament ferm, definitiv, 

irevocabil şi necondiţionat de a achiziţiona pachetul de licențe specificat în respectiva ofertă, la preţul de 

pornire.  

6) Oferta inițială va rămâne valabilă până când:  

a) este înlocuită printr-o ofertă mai mare pentru acelaşi pachet de licențe, depusă de acelaşi 

ofertant în runda următoare; sau  

b) ofertanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite în 

urma licitației.  

7) Nu vor fi acceptate oferte alternative. 

4.5.4. Scrisoarea de garanţie bancară 

Dosarul de candidatură va conţine scrisoarea/scrisorile de garanţie bancară, în original, în forma şi 

cuantumul prevăzut în secţiunea 4.4, conform modelului din Anexa 3. 
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4.5.5. Planul de afaceri 

1) În conformitate cu cerinţa art. 24 (15) al Legii nr.241/2007, dosarul de candidatură va 

conţine un plan de afaceri, conform cerinţelor secţiunii curente. 

2) Planul de afaceri anexat la cerere va reprezenta: 

a) o descriere abstractă a reţelei și serviciilor care urmează a fi furnizate; 

b) o aproximare a investiţiilor care vor fi efectuate şi a termenilor necesari pentru crearea/instalarea 

reţelei/reţelelor, reieşind din oferta iniţială sau reieşind din câteva scenarii, inclusiv dacă planul se 

bazează și pe alte licențe de utilizare a frecvențelor deja deținute, alegerea opţiunii fiind în competenţa 

candidatului; 

c) o descriere sumară a indicilor de calitate şi a condiţiilor de furnizare a serviciilor; 

d) informaţii care confirmă capacitatea tehnică şi financiară a candidatului de a realiza aceste 

investiţii. 

3) Având în vedere că Concursul este cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, în care 

participantul care oferă preţul cel mai mare pentru frecvenţele expuse câştigă, Comisia va considera 

informaţia conţinută în planul de afaceri drept una informativă. Astfel conţinutul planului de afaceri nu va 

rezulta în impunerea prin licenţă a obligaţiilor de a îndeplini previziunile descrise în planul de afaceri. 

4.5.6. Pregătirea şi depunerea dosarului de candidatură 

4.5.6.1. Limba de expunere a documentelor 

Toate documentele dosarului de candidatură vor fi redactate în limba română, inclusiv anexele. Cu 

toate acestea, documentele ce atestă rapoartele financiare anuale ale candidaţilor, deşi furnizarea unei 

versiuni în limba română este preferabilă, candidaţii le pot prezenta în limba engleză, iar documentele ce 

atestă identitatea candidatului le pot prezenta în original sau copie a originalului legalizată notarial, 

însoţit(ă) de traducerea în limba română legalizată notarial. 

4.5.6.2. Forma documentelor  

1) Reprezentantul autorizat să angajeze candidatul are obligaţia de a semna fiecare pagină a 

dosarului de candidatură (original şi copii), precum şi de a anexa o listă care descrie documentele 

prezentate întocmită prin completarea obligatorie a Anexei 4. la prezentul Caiet de sarcini.  

2) În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 

documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Orice ştersătură, 

adăugare, interliniere/subliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana 

autorizată să semneze documentele. Aceste documente nu vor fi semnate de reprezentantul autorizat al 

candidatului.  

3) Dosarul de candidatură va fi depus într-o copie original precum şi în format electronic, pe 

CD cu drepturi depline de utilizare a fişierelor, în format Microsoft Word, Microsoft Excel şi/sau Adobe 

Acrobat. Exemplarul original va fi semnat de reprezentantul autorizat să angajeze candidatul.  

4) În cazul în care dosarul de candidatură conţine informaţii confidenţiale, candidatul va indica 

lista acestor într-o anexă separată, candidatul semnalând explicit faptul că informaţiile respective sunt 

confidenţiale. ANRCETI va păstra caracterul confidenţial al acestor informaţii în măsura în care prin lege 

informaţiile nu sunt considerate publice. 

4.5.6.3. Sigilarea dosarului de candidatură 

1) Candidatul trebuie să sigileze Oferta inițială în plic netransparent cu inscripția ”Oferta 

inițială”. De asemenea în plicul dat vor fi incluse următoarele documente: 

a) scrisoarea de garanție; 

b) planul de afaceri; 

c) orice alte documente care pot divulga direct sau indirect opțiunile inițiale ale Candidatului 

pentru obiectele Concursului sau strategia de activitate în Concurs a Candidatului în cazul admiterii la 

Concurs, sau planul de afaceri. 

2) Plicul ”Oferta inițială” și celelalte documente solicitate, dar care nu se referă la 

documentele specificate la alineatul 1), se vor introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis 

corespunzător. Dovada achitării taxei de participare la Concurs se va include în plicul exterior. 
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3) Plicul exterior trebuie să fie marcat cu inscripţia „Dosar de candidatură pentru 

participarea la Concurs în vederea eliberării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio 800, e900, 

2100, 2600 și 3400-3800 MHz”, adresa ANRCETI, denumirea şi adresa candidatului expeditor.  

4) Dacă plicul exterior nu este sigilat şi marcat conform prevederilor stabilite, ANRCETI nu îşi 

asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea, reţinerea, deteriorarea sau deschiderea înainte de termen a 

acestuia. În asemenea caz, dosarul inclus în plicul deschis înainte de termen nu va fi transmis secretarului 

Comisiei iar cererea nu va fi admisă pentru participare la concurs. Plicul cu dosarul va fi restituit prompt 

candidatului care l-a depus, taxa de participare la concurs în acest caz nu se restituite. Candidatul 

respectiv va putea transmite un nou dosar în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor de candidatură.  

5) Candidatul va suporta toate cheltuielile rezultate din pregătirea şi prezentarea dosarului său 

de candidatură, iar ANRCETI nu va fi in nici un caz responsabilă de plata acestor cheltuieli, indiferent de 

desfăşurarea sau rezultatul Concursului.  

4.5.6.4. Transmiterea şi primirea dosarului de candidatură 

1) Dosarul de candidatură va fi transmis prin poştă cu confirmare de primire sau depus 

personal la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare 134, MD-2012, Chişinău, Republica 

Moldova şi trebuie primit de ANRCETI până la data limită stabilită prin prezentul caiet de sarcini.  

2) În cazul depunerii personale la sediul ANRCETI a dosarului de candidatură, acesta va fi 

însoţit de o scrisoare, pe care ANRCETI va aplica informaţia privind data şi ora primirii dosarului. 

ANRCETI va face o copie de pe această scrisoare şi o va marca drept corespunzătoare originalului. Copia 

corespunzătoare originalului a scrisorii de însoţire va fi înmînată persoanei care depune Dosarul de 

candidatură. 

3) Dosarele de candidatură primite de ANRCETI după data limită pentru primirea 

candidaturilor nu vor fi luate în considerare în procesul de calificare a candidaților, urmând a fi returnate 

nedeschise la adresa menţionată pe plic sau persoanei care depune Dosarul de candidatură. Candidatul 

trebuie să ia toate măsurile astfel încât dosarul său să fie primit de ANRCETI până la data limită pentru 

primirea candidaturilor, candidatul asumându-şi riscurile transmiterii dosarului, inclusiv forţa majoră.  

4) ANRCETI îşi rezervă dreptul de a prelungi data limită pentru primirea dosarelor de 

candidatură şi, în mod corespunzător, şi data de deschidere a plicurilor conţinând dosarele de candidatură, 

caz în care va comunica noua dată limită pentru primirea candidaturilor şi, respectiv, noua dată de 

deschidere a plicurilor conţinând dosarele de candidatură, pe pagina sa de internet (www.anrceti.md), cu 

cel puţin 10 zile înainte de data limită stabilită iniţial.  

5) Dosarele depuse cu depăşirea termenului limită stabilit şi cele pentru care s-au transmis 

notificări de retragere se vor înapoia, de către persoana responsabilă a ANRCETI, candidaţilor fără a 

deschide plicurile, iar taxa de participare la concurs nu se va restitui. 

6) Este considerată dată a transmiterii/primirii dosarului de candidatură, data aplicării 

însemnelor de recepţionare ale ANRCETI pe scrisoarea de însoţire, prin care se confirmă depunerea 

dosarului de candidatură/cererii, sau, după caz, data confirmării primirii de către ANRCETI prin serviciul 

de trimitere poştală recomandată, înscrisă în avizul de primire. 

7) Dosarele transmise către ANRCETI până la data şi ora limită stabilită se vor transmite, de 

către persoana responsabilă a ANRCETI, secretarului Comisiei pentru păstrare, numai dacă plicurile şi 

sigiliile sunt intacte şi dacă dosarul este însoţit de copia actului ce confirmă achitarea taxei de participare 

la concurs. În caz contrar, dosarul respectiv nu va fi admis pentru participare la concurs şi va fi restituit 

candidatului care a depus dosarul. 

8) Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi şi/sau parteneri în cadrul unei cereri nu 

au dreptul de a fi nominalizate astfel în cadrul altor cereri sau de a depune cereri în nume propriu sau în 

cadrul unei societăţi civile/asociere de persoane juridice. 

4.5.6.5. Modificarea sau retragerea dosarului de candidatură 

1) Orice Candidat are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage dosarul de candidatură numai 

pînă la data limită stabilită pentru primirea dosarelor de candidatură şi numai printr-o solicitare scrisă în 

acest sens, depusă la ANRCETI înainte de data limită pentru depunerea/primirea candidaturilor. 
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2) La pregătirea şi depunerea documentelor modificate, candidatul va trebui să respecte 

instrucţiunile prevăzute în secţiunile 4.5.6.1÷4.5.6.4, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca 

în mod obligatoriu şi inscripţia „Modificări”.  

3) În cazul în care candidatul îşi retrage dosarul de candidatură după data limită de primire, 

garanţia de participare nu va fi restituită, iar ANRCETI este în drept să execute garanţia.  

4.5.6.6. Solicitări de clarificare  

1) Solicitările de clarificări din partea persoanelor interesate pot fi adresate ANRCETI, în scris, 

la adresa bd. Ştefan cel Mare 134, MD2012, mun. Chişinău, Republica Moldova, în atenţia Comisiei de 

concurs în vederea eliberării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 800, 

e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz sau prin fax la nr:+373 22 28 85, până la data stabilită în calendarul 

concursului din prezentul Caiet de sarcini. ANRCETI va examina și va răspunde solicitărilor de clarificări 

într-un termen ce nu va depăși 7 zile din momentul recepţionării solicitării după principiul primul venit, 

primul servit. ANRCETI nu va răspunde solicitărilor recepționate după data limită stabilită în acest sens 

în calendarul. 

2) Solicitanții de clarificări vor menţiona un număr de fax şi o adresă de e-mail la care se pot 

transmite mesajele ANRCETI.  

3) Mesajele fax din partea ANRCETI vor fi considerate transmise în momentul în care 

ANRCETI primeşte confirmarea transmisiei generată de fax la expediere.  

4) Atât întrebările primite, cât şi răspunsurile la acestea vor fi comunicate persoanei interesate 

şi vor fi publicate concomitent pe pagina web a ANRCETI, fără a fi divulgată identitatea celui care a 

solicitat clarificările respective.  

4.5.6.7. Deschiderea plicurilor conţinând dosarele de candidatură  

Deschiderea plicurilor conţinând dosarele de candidatură se va face de către Comisie, în ziua 

imediat următoare a termenului limită de depunere a acestora. 

4.6. Etapa a doua - calificarea candidaţilor şi evaluarea cererii totale 

În cadrul etapei de calificare a candidaţilor şi evaluarea cererii totale, Comisia evaluează 

îndeplinirea de către candidaţii care au depus dosarul de candidatură a unui set de criterii de calificare 

(secţiunea 4.6.1) şi decide, în urma evaluării, fie admiterea candidatului în etapele ulterioare ale 

Concursului, fie respingerea dosarului de candidatură depuse de acesta precum și însumează, pe fiecare 

categorie de licențe, ofertele inițiale ale candidaților calificați pentru a vedea dacă există cerere 

excedentară, deficitară sau echivalentă ofertei de licențe în fiecare categorie. 

4.6.1. Criterii de calificare 

1) Pentru a putea fi admis în etapele ulterioare ale Concursului, candidatul trebuie să îndeplinească, 

în mod cumulativ, următoarele criterii de calificare:  

a) 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;  

b) candidatul să fi depus toate documentele prevăzute în secţiunile 4.5.2÷4.5.4, întocmite în 

mod complet şi corect, până la data limită pentru primirea dosarelor de candidatură;  

c) durata de funcţionare a candidatului prevăzută în actul constitutiv trebuie să fie cel puţin 

până la data de 1 martie 2031 sau 15 ani din data eliberării licenței;  

d) 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 10.000.000 euro anual;  

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

restructurare în rezultatul insolvabilităţii, 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; 

f) candidatul să fi depus garanţia de participare (în original) în forma şi cuantumul prevăzute 

în secţiunea 4.4;  

g) candidatul să-şi fi îndeplinit obligaţiile exigibile de plată la ANRCETI, bugetul de stat, 

bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri; 
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impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri 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;  

h) candidatul să nu facă parte din grupul altui candidat;  

i) candidatul să fi achitat taxa de participare la Concurs.  

2) În cazul asocierilor, fiecare din membrii asocierii trebuie să îndeplinească toate criteriile 

enumerate mai sus, cu următoarele excepţii:  

a) criteriul prevăzut la alin.1 lit. c), care va fi îndeplinit de cel puţin un membru al asocierii şi 

de persoana căreia i se va elibera licenţa; şi  

b) criteriile prevăzute la alin.1 lit. g) şi j), care vor fi îndeplinite de reprezentantul desemnat al 

asocierii. 

4.6.2. Evaluarea dosarelor de candidatură 

1) După data limită de primire a candidaturilor, Comisia va evalua toate dosarele de 

candidatură primite, pe baza criteriilor de calificare (secţiunea 4.6.1) şi va decide în sensul admiterii 

candidatului în etapele ulterioare ale Concursului sau al respingerii candidaturii.  

2) Comisia poate solicita oricând în cursul activităţii de evaluare a cererilor de participare la 

concurs orice precizări, documente şi/sau informaţii suplimentare şi/sau cu rol de clarificare, în vederea 

stabilirii sau clarificării situaţiei de fapt pe baza căreia se determină calificarea unui candidat, fiind 

aplicabile regulile prevăzute în secţiunea 4.3.5 şi sancţiunile stabilite în secţiunea 4.3.6.  

3) În ceea ce priveşte criteriul prevăzut în secţiunea 4.6.1 lit. i), în cazul în care Comisia 

constată că între doi sau mai mulţi candidaţi există o legătură de tipul celei vizate de acest criteriu, 

Comisia informează toţi candidaţii implicaţi cu privire la situaţia constatată, solicitându-le să îşi exprime 

în scris, într-un anumit termen, opţiunea pentru una singură dintre candidaturi, care va fi menţinută în 

cadrul Concursului. În cazul neexprimării unei opţiuni sau al exprimării mai multor opţiuni diferite, toate 

candidaturile vizate vor fi respinse. Pentru evitarea oricărui dubiu, în conformitate cu prevederile secţiunii 

4.3.1, coroborată cu secţiunea 4.3.6, în cazul în care situaţia menţionată este constatată ulterior etapei de 

calificare, toţi Participanţii implicaţi vor fi excluşi din Concurs. 

4.6.3. Stabilirea şi anunţarea candidaţilor calificaţi pentru participarea în etapele ulterioare 

ale Concursului 

1) În urma evaluării fiecărui dosar de candidatură, Comisia poate decide:  

a) admiterea candidaturii, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare; sau  

b) respingerea candidaturii, în cazul în care cel puţin unul dintre criteriile de calificare nu este 

îndeplinit.  

2) După încheierea evaluării dosarelor de candidatură, Comisia va comunica fiecărui candidat 

admiterea sau respingerea candidaturii sale din cadrul Concursului.  

3) Odată cu comunicarea admiterii candidaturii, candidatul va fi informat cu privire la 

schimbarea statutului său în cadrul Concursului, acesta devenind Participant la Concurs.  

4) Odată cu comunicarea respingerii candidaturii, candidatul va fi informat că este eliminat din 

Concurs, precizându-i-se motivele care au stat la baza respingerii candidaturii, şi comunicîndu-i-se 

termenul în care i se va restitui garanţia de participare în conformitate cu prevederile secţiunii 4.4.5, lit. 

a).  

5) Garanţia de participare la concurs va fi restituită candidaţilor care nu s-au calificat în etapele 

ulterioare ale Concursului în cel mult 30 zile lucrătoare de la data respingerii candidaturii. Aceşti 

candidaţi rămân în continuare supuşi regulilor privind confidenţialitatea informaţiilor prevăzute în 

secţiunea 4.3.3, pentru întreaga durată a Concursului. 

6) Candidaţilor calificaţi nu li se va comunica de către Comisie eligibilitatea iniţială a celorlalţi 

candidaţi calificaţi sau identitatea candidaţilor care nu s-au calificat pentru participarea în etapele 

ulterioare ale Concursului. Identitatea celorlalţi candidaţi calificaţi va fi comunicată după stabilirea şi 

anunţarea modului de continuare a Concursului (secţiunea 4.6.5).  
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4.6.4. Evaluarea cererii agregate inițiale 

1) În cadrul etapei de calificare, după stabilirea candidaților care au fost admiși în calitate de 

participanți la Concurs și după scurgerea termenelor de depunere de contestații și examinare a lor 

(secțiunea 4.6.6), Comisia evaluează nivelul cererii agregate iniţiale de licențe, pe baza ofertelor iniţiale 

conţinute în dosarele de candidatură depuse de candidaţii calificaţi (Participanţi). 

2) Ofertele inițiale ale candidaților calificați pentru licențe vor fi însumate pe fiecare categorie 

de licențe (secțiunea 2.1) în parte pentru a vedea dacă există cerere excedentară, deficitară sau echivalentă 

ofertei de licențe în fiecare categorie.  

4.6.5. Stabilirea şi anunţarea modului de continuare a Concursului 

În urma evaluării cererii agregate inițiale Comisia poate lua una din următoarele decizii:  

1) Organizarea etapei de licitaţie începând cu rundele primare, în cazul în care cererea agregată 

va fi excedentară măcar în una dintre categorii de licențe. În asemenea caz Comisia va decide începerea 

licitației cu organizarea rundelor primare de licitare, va comunica fiecărui Participant identitatea tuturor 

celorlalţi Participanţi, faptul că se impune organizarea etapei de licitaţie, precum şi data de începere a 

rundelor primare;  

2) organizarea etapei de licitaţie începând cu runda/rundele suplimentare, în cazul în care 

cererea agregată nu depăşeşte numărul de blocuri de frecvenţe disponibile în cadrul procedurii de selecţie 

în nici o categorie şi rămân blocuri pentru care nu există cerere; în această situaţie, Comisia: 

a) va comunica fiecărui participant identitatea celorlalţi participanți calificați, precum şi faptul că 

nu se impune organizarea rundelor primare ale etapei de licitaţie;  

b) va declara câştigătoare toate ofertele iniţiale ale participanţilor, care vor fi astfel desemnaţi 

ofertanţi câştigători, şi va comunica fiecărui ofertant numărul de blocuri abstracte/loturi câştigate de 

ofertantul respectiv în fiecare dintre categorii; şi  

c) va comunica fiecărui ofertant: (i) preţul de bază aferent ofertei sale declarate câştigătoare, care 

este preţul total pentru ansamblul blocurilor de frecvenţe abstracte/loturi din oferta iniţială şi (ii) preţurile 

de bază specifice pentru fiecare dintre blocurile/loturile incluse în oferta sa declarată câştigătoare, care 

sunt egale cu preţurile de rezervă aferente categoriilor din care fac parte aceste blocuri/loturi;  

d) va comunica fiecărui ofertant data de începere a rundelor suplimentare.  

3) organizarea numai a rundei de alocare a etapei de licitaţie, în cazul în care cererea agregată 

nu depăşeşte numărul de blocuri de frecvenţe/loturi disponibile în cadrul procedurii de selecţie în nici o 

categorie, nu rămân blocuri/loturi pentru care nu există cerere iar alocarea nominală a blocurilor/loturilor 

nu este evidentă; în această situaţie, Comisia:  

a) va comunica fiecărui ofertant identitatea celorlalţi ofertanţi, precum şi faptul că nu se impune 

organizarea rundelor primare şi/sau suplimentare ale etapei de licitaţie;  

b) va declara câştigătoare toate ofertele iniţiale ale ofertanţilor, care vor fi astfel desemnaţi 

participanți câştigători, şi va comunica fiecărui participant numărul de blocuri abstracte câştigate de 

ofertantul respectiv în fiecare dintre categorii; şi  

c) va comunica fiecărui ofertant: (i) preţul de bază aferent ofertei sale declarate câştigătoare, care 

este preţul total pentru ansamblul blocurilor de frecvenţe abstracte/loturi din oferta iniţială şi (ii) preţurile 

de bază specifice pentru fiecare dintre blocurile incluse în oferta sa declarată câştigătoare, care sunt egale 

cu preţurile de rezervă aferente categoriilor din care fac parte aceste blocuri/loturi;  

d) va comunica fiecărui ofertant data de desfăşurare a rundei de alocare.  

4) Dacă în urma etapei de calificare nu va exista nici o ofertă inițială valabil exprimată pentru 

nici o licență din orice categorii de licențe, Comisia va decide asupra declarării rezultatului nul al 

Concursului.  

4.6.6. Contestaţii 

1) Un candidat la Concurs poate depune contestaţie cu privire la respingerea candidaturii sale 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării transmise de Comisie în acest sens, în 

conformitate cu prevederile secţiunii 4.6.3. Contestaţia trebuie întocmită în scris şi depusă de 

reprezentantul împuternicit al candidatului, sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de 



25 

 

trimitere recomandată cu aviz de primire la sediul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, MD -2012, mun. 

Chişinău, Republica Moldova.  

2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor, va fi formată o Comisie 

pentru soluţionarea contestaţiilor desemnată, prin decizie, de către Consiliul de Administraţie al 

ANRCETI, formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din Comisie, care va analiza 

contestaţiile depuse. Prin decizia Comisiei pentru soluționarea contestaţiilor candidatura fie va fi respinsă 

definitiv fie va fi calificată..  

3) Contestaţiile depuse în termen vor fi soluţionate în sensul admiterii sau respingerii, iar cele 

care nu au fost depuse în termen vor fi respinse.  

4) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de 

toţi membrii acestei Comisii în sensul admiterii sau respingerii, şi va comunica fiecărui contestator 

rezultatul contestaţiei depuse, astfel cum este consemnat în procesul-verbal. 

5) Comisia va anunţa modul de continuare a Concursului în conformitate cu prevederile 

secţiunii 4.6.4 numai după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor stabilită în prezenta secţiune, 

iar în cazul în care se primesc contestaţii în perioada menţionată, numai după aprobarea procesului-verbal 

de soluţionare a acestora, potrivit prevederilor prezentei secţiuni. 

4.7. Etapa a treia – desfășurarea concursului (licitaţiei) 

1) Etapa de desfășurare a concursului (licitaţiei), în continuare denumită etapa de licitație, 

constă în una sau mai multe runde primare (preț - ceas), urmate, dacă este cazul, de una sau două runde 

suplimentare şi de o rundă de alocare.  

2) Toate ofertele făcute în etapa de licitaţie sunt oferte pentru pachete de licențe abstracte. 

Aceasta înseamnă că o ofertă depusă într-o rundă poate fi câştigătoare numai în integralitatea sa şi că un 

participant nu poate câştiga un pachet de licențe pentru care nu a depus o ofertă.  

3) Cantitatea maximă de spectru radio asupra căruia un Participant poate dobândi drepturi de 

utilizare este limitată de numărul total de puncte de eligibilitate (secţiunea 4.2.5). 

4) Dacă în urma agregării ofertelor iniţiale ale participanţilor se va constata că cel puţin pentru 

o categorie de frecvenţe cererea de licențe depăşeşte disponibilul de licențe, Comisia va anunţa 

desfăşurarea de runde primare de ofertare.  

4.7.1. Rundele primare de ofertare 

1) La începutul fiecărei runde primare, Comisia comunică participanţilor la Concurs preţul 

unei licențe din fiecare categorie. În prima rundă primară, preţul pentru fiecare licență va fi egal cu preţul 

de pornire (taxa minimă de licenţă) pentru respectiva categorie.  

2) În cadrul fiecărei runde primare, fiecare participant este invitat să depună o ofertă, indicând 

numărul de licențe abstracte din fiecare categorie pentru care doreşte să liciteze la preţul comunicat pentru 

runda primară respectivă.  

3) La încheierea fiecărei runde primare, Comisia centralizează toate ofertele primite, iar dacă 

în runda respectivă cererea (reprezentată de numărul total de licențe solicitate conform ofertelor) 

depăşeşte numărul de licențe disponibile în una sau mai multe categorii, se organizează o nouă rundă 

primară.  

4) Pentru următoarea rundă primară, Comisia va creşte preţul numai pentru licențele din 

categoria sau categoriile pentru care cererea în runda încheiată a depăşit oferta disponibilă de licențe. 

Creşterea se va face prin adăugarea, la preţul din runda încheiată, a unui increment de ofertare, exprimat 

procentual, într-un procent prestabilit. Astfel, pentru categoriile în care există cerere excedentară, Comisia 

va stabili preţuri aplicabile în următoarea rundă primară mai mari decât preţurile din runda încheiată cu 

un increment de ofertare în cuantum de: 

a) 5% din preţul de pornire, începând din a doua rundă primară şi până în runda în care preţul va fi 

egal sau va depăşi 125% din preţul de pornire;  

b) 2% din preţul de pornire, începând cu runda imediat următoare celei în care a fost atinsă 

valoarea prevăzută la marcatorul precedent şi până în runda în care preţul va ajunge sau va depăşi 150% 

din preţul de pornire;  
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c) 1% din preţul de pornire, începând cu runda imediat următoare celei în care a fost atinsă sau 

depăşită valoarea prevăzută la litera b).  

5) Rundele primare se încheie după o rundă în care cererea de licențe nu mai depăşeşte oferta 

în nici o categorie.  

6) Pe parcursul rundelor primare, participanţii au obligaţia de a respecta anumite reguli de 

activitate care urmăresc să evite prelungirea Concursului în mod inutil, precum şi activitatea speculativă. 

Astfel, fiecărei licențe expuse la Concurs îi corespunde un număr de puncte de eligibilitate (secţiunea 

4.2.5). Activitatea unui participant în cadrul unei runde se exprimă ca sumă a punctelor de eligibilitate 

aferente licențelor pentru care participantul a licitat în runda respectivă. Eligibilitatea participantului 

pentru orice rundă este egală cu activitatea acelui participant în runda anterioară.  

7) În urma rundelor primare se determină ofertele câştigătoare, respectiv participanţii 

câştigători (a se vedea secţiunea 5.7.6), precum şi preţurile de bază pe care trebuie să le plătească 

participanţii câştigători (a se vedea secţiunea 5.7.7). 

4.7.2. Runda/rundele suplimentare de ofertare 

1) În cazul în care în urma rundelor primare au rămas licențe abstracte neadjudecate, Comisia 

va organiza o rundă suplimentară de ofertare pentru aceste licențe neadjudecate, iar dacă în urma acesteia 

rămân în continuare licențe abstracte neadjudecate, şi o a doua asemenea rundă.  

2) În fiecare dintre aceste runde, fiecare participant va putea prezenta o ofertă în care va indica 

unul sau mai multe pachete formate din una sau mai multe licențe abstracte expuse în cadrul rundei 

suplimentare de ofertare, precum şi suma pe care este dispus să o achite pentru achiziţionarea fiecărui 

asemenea pachet. Nu există limite maxime în privinţa sumei ofertate, însă sunt aplicabile limite minime, 

conform regulilor specifice prevăzute în secţiunea 5.8.3.  

3) În runda/rundele suplimentare au acces toţi participanţii, indiferent de eligibilitatea de care 

aceştia dispuneau la încheierea rundelor primare şi indiferent dacă au obţinut sau nu licențe în urma 

rundelor primare, fiind aplicabile doar limitările rezultate din eligibilitatea inițială a Participantului.  

4) În urma rundei/rundelor suplimentare se determină ofertele câştigătoare pentru licențele 

rămase neadjudecate după rundele primare, respectiv Participanţii câştigători (a se vedea secţiunea 5.7.6), 

precum şi preţurile de bază pe care trebuie să le plătească aceştia (a se vedea secţiunea 5.7.7). 

4.7.3. Runda de alocare 

1) Ofertele iniţiale, rundele primare şi runda/rundele suplimentare permit doar determinarea 

câștigătorilor de licențe abstracte din categoriile de licențe B1-B2 și H1-H8, precum şi a preţurilor de 

bază ale licențelor respective.  

2) Runda de alocare urmăreşte să repartizeze participanţilor cîştigători licențele din categoriile 

de licențe B și H, precum şi determinarea preţurilor suplimentare pe care aceşti participanţi vor trebui să 

le plătească pentru poziționarea dorită în benzile date.  

3) Regula de bază pentru alocarea blocurilor de frecvenţe abstracte din categoriile de licențe B 

și H este că, toţi participanţii care au câştigat două sau mai multe blocuri din aceeaşi categorie vor primi 

frecvenţe adiacente în banda respectivă de frecvenţe.   

4) Dacă în urma desfăşurării rundelor primare şi/sau suplimentare în categoriile de licențe B 

sau H, în funcţie de caz, au rămas blocuri de frecvenţe abstracte neadjudecate, aceste blocuri vor fi 

poziţionate adiacente, corespunzător categoriei de frecvenţe, pornind de la limitele superioare ale 

frecvenţelor din acea categorie spre limitele inferioare ale frecvenţelor acelei categorii.  

5) Runda de alocare are loc separat pentru fiecare categorie de frecvenţe, în mod succesiv, în 

ordine alfabetică a categoriei de licențe. În fiecare rundă de alocare, Comisia va anunţa participanţii 

cîştigători privitor la categoria de frecvenţe pentru care se va efectua alocarea în acea rundă. 

6) Comisia, înainte de începerea rundei de alocare pentru fiecare categorie de frecvenţe, va 

determina numărul maximal de variante posibile de aranjare a blocurilor de frecvenţe abstracte cîştigate 

de participanţi, astfel încît să fie respectate regulile de alocare a blocurilor cîştigate şi, dacă e cazul, a 

celor neadjudecate. Comisia va întocmi, pentru fiecare categorie de frecvenţe, dacă e cazul, o listă a 

opţiunilor posibile de alocare a frecvenţelor fiecărui participant cîştigător, pe care o va prezenta 

participantului corespunzător. 
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7) Participantul cîştigător îşi va exprima preferinţele pentru fiecare opţiune posibilă prin 

indicarea unei sume pe care este dispus s-o achite în plus faţă de preţul de bază total pe care trebuie să îl 

plătească, determinat în urma rundelor primare şi/sau suplimentare. Ofertele pentru oricare dintre 

opţiunile indicate cu valoare propusă 0, sau fără a conţine informaţie certă cu privire la valoarea sumei 

suplimentare propuse pentru opţiunea respectivă, vor fi considerate ca lipsă de preferinţă din partea 

cîştigătorului pentru opţiunea dată. De asemenea, câştigătorii care nu au preferinţe în ceea ce priveşte 

alocarea de frecvenţe pot să nu depună ofertă.  

8) Combinaţia de oferte identificată ca având cea mai mare valoare totală pentru fiecare 

categorie de blocuri este combinaţia câştigătoare pentru categoria respectivă, iar ofertele care intră în 

componenţa ei sunt declarate câştigătoare pentru acea categorie. Dacă există un singur participant 

câştigător într-o categorie în urma rundelor primare şi suplimentare (dacă este cazul), nu va fi necesară 

depunerea unei oferte pentru alocarea frecvenţelor obţinute în acea categorie. În acest caz, singurului 

cîştigător i se vor aloca frecvenţele obţinute conform regulilor privind plasarea blocurilor neadjudecate, 

descrise în în alineatul 4. Pentru alocarea frecvenţelor într-o bandă unde există doar un participant 

câştigător nu se va plăti niciun preţ suplimentar.  

9) Preţurile suplimentare vor fi stabilite conform secţiunii 5.9.5. 

10) La finalul rundei de alocare, Secretarul Comisiei va întocmi, pentru evidenţele Comisiei, un 

proces-verbal, în care se vor consemna rezultatele concursului. Procesul-verbal va fi citit în prezenţa celor 

care participă și asistă la concurs, va fi semnat de preşedintele şi secretarul Comisiei, va fi avizat de către 

toţi membrii Comisiei cu drept de vot prezenţi la şedinţă şi reprezentanţii legali sau mandataţi ai 

participanţilor la concurs (în cazul în care reprezentantul legal sau mandatat al unui participant la concurs 

refuză avizarea procesului-verbal, acest lucru va fi consemnat în procesul-verbal şi confirmat prin 

semnătura preşedintelui şi secretarului Comisiei). 

4.7.4. Nominalizarea participanţilor câştigători şi determinarea cuantumului taxelor de 

licenţă 

1) Preşedintele Comisiei va propune Comisiei, pentru nominalizare, prin vot deschis,  

numele/denumirea participantului/participanţilor cîştigător (i). 

2) Decizia privind nominalizarea participantului/participanţilor cîştigător (i) se va întocmi în trei 

exemplare şi va cuprinde:  

a) numele membrilor Comisiei;  

b) denumirea participanţilor la concurs; 

c) denumirea participantului/participanţilor nominalizați a cîştigător(i) al/ai concursului; 

d) licențele obţinute de fiecare participant cîştigător; 

e) taxele de licenţă, al căror cuantum se determină prin însumarea preţului de bază determinat 

conform secţiunilor 5.7.7 şi, după caz, 5.8.6, la care se adaugă, dacă este cazul, preţul suplimentar 

determinat conform secţiunii 4.7.3 care urmează a fi achitate de către participanții cîștigători; 

f) semnăturile membrilor Comisiei;  

g) data întocmirii.  

3)  Decizia Comisiei privind nominalizarea câștigătorului/cîştigătorilor 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. 

4.8. Etapa a patra - desemnarea câştigătorilor concursului şi eliberarea licenţelor 

câștigătorilor desemnaţi  

4.8.1. Anunţarea rezultatelor Concursului 

1) ANRCETI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării de către Comisie a deciziei 

privind nominalizarea câştigătorului/cîştigătorilor concursului, va adopta decizii privind desemnarea 

câştigătorului Concursului, adresate fiecărui participant cîştigător.  

2) Decizia privind desemnarea câştigătorului concursului va conţine: 

a) denumirea câştigătorului concursului; 
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b) preţul final (determinat conform secţiunii 4.7.4) pe care va trebui să îl achite pentru licențele 

pe care şi le-a adjudecat în cadrul Concursului, care reprezintă suma dintre preţul de bază determinat, 

după caz, în urma etapei de calificare sau a rundelor primare şi/sau suplimentare şi preţul suplimentar 

determinat în urma rundei de alocare;  

c) în caz dacă termenul de valabilitate al licențelor cîștigate de un participant este ajustat în 

conformitate cu prevederea alin.2 al secțiunii 2.4, prețul final menționat la lit.b) pe care-l va datora 

cîștigătorul drept taxă de licență se va stabili prin raportarea valorii ofertei cîştigătoare propuse de aceştia 

în cadrul concursului la termenul de valabilitate a licenţei noi. 

d) termenul limită pentru transmiterea, în condițiile reglementărilor în vigoare, către ANRCETI a 

cererii de eliberare a licenţei. 

3) ANRCETI, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data adoptării deciziilor privind desemnarea 

câştigătorilor, va informa în scris toţi participanţii la concurs despre rezultatele concursului şi va expedia 

un exemplar corespunzător al deciziei privind desemnarea câştigătorului Concursului. 

4.8.2. Eliberarea licenţelor 

1) Licenţele se vor elibera numai câştigătorilor Concursului, în cazul în care acestea sunt 

persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, sau persoanei juridice înregistrate în Republica 

Moldova create şi controlate de câştigătorul concursului, în cazul persoanei juridice străine sau 

asocierilor/societăţilor din Republica Moldova sau străine. 

2) Câştigătorul/cîştigătorii Concursului, după caz, persoană juridică înregistrată în Republica 

Moldova creată şi controlată de participantul/participanţii câştigător(i) al Concursului are obligaţia, să 

notifice ANRCETI în conformitate cu Regulamentul nr.57/2010 pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor 

publice de telefonie mobilă celulară terestră (cu excepţia cazului în care acesta este deja autorizat 

corespunzător) şi să depună la ANRCETI cererea de eliberare a licenţei, în termenele stabilite prin decizia 

ANRCETI privind desemnarea câştigătorului Concursului.  

3) În cazurile de nerespectare a termenelor stabilite pentru depunerea cererii, ANRCETI are 

dreptul să anuleze decizia de desemnare a câştigătorului concursului. În asemenea cazuri, garanţia de 

participare nu se restituie și poate fi executată de ANRCETI.  

4) Dacă participantul câştigător este o persoană sau asociaţie străină, aceasta îşi asumă să 

efectueze toate măsurile necesare pentru înregistrarea conform cerinţelor naţionale a persoanei juridice 

cărei i se va elibera licenţa, precum şi va depune notificarea către ANRCETI menţionată mai sus. 

4.8.3. Achitarea taxelor de licenţă 

1) Taxa de licenţă datorată de Participanţii câştigători vor fi achitate în termen de 30 de zile din 

ziua în care i s-a expediat înştiinţarea despre decizia luată de ANRCETI pentru eliberarea licenţei. 

2) ANRCETI, în termen de 3 zile din data prezentării actelor ce confirmă achitarea integrală la 

bugetul de stat a taxei de licențe datorate, va perfecta și înmâna câștigătorului Concursului licența 

solicitată. 

3) Restituirea garanţiei se realizează în condiţiile secţiunii 4.4.5. 

CAPITOLUL V. REGULILE DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI 

5.1. Locul desfăşurării concursului/licitaţiei 

1) Licitaţia se va desfăşura la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, 

Republica Moldova. 

2) ANRCETI va pune la dispoziţia fiecărui participant o încăpere dotată cu telefon, fax şi acces 

la Internet. De asemenea, participanţii vor avea acces, conform regulilor descrise în secţiunile 5.3, 5.4 şi 

5.6 în încăperea unde îşi va desfăşura activitatea Comisia, situată în apropiere de încăperile puse la 

dispoziţia participanţilor.  

3) Rundele de ofertare se vor putea desfăşura pe parcursul uneia sau mai multor zile lucrătoare, 

după cum va fi necesar, în intervalul orar 9.00-16.00.  
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4) Accesul reprezentanţilor participanţilor în locaţia licitaţiei va fi permis doar în următoarele 

condiţii:  

a) persoane împuternicite potrivit punctului 4.5.2 lit. a), în număr maxim de trei persoane 

împuternicite unde este inclus şi reprezentantul legal dacă acesta participă;  

b) doi reprezentanţi fără drept de semnătură, nominalizaţi expres de către participant;  

c) persoane împuternicite în aceleaşi condiţii din punctul 4.5.2 lit. a), desemnate să înlocuiască 

reprezentanţii iniţiali prevăzuţi la litera a).  

5.2. Informarea participanţilor 

1) Comisia va comunica participanţilor o serie de informaţii, anterior, fiecărei runde de 

licitaţie, la încheierea fiecărui tip de runde, precum şi ori de câte ori necesităţile procesului de licitaţie o 

impun. Regulile generale privind efectuarea informărilor sunt cuprinse în prezenta secţiune, iar reguli 

specifice sunt conţinute în principal în secţiunile 5.7.2, 5.7.8, 5.8.2, 5.8.7, 5.9.2 şi 5.9.6.  

2) Informarea se va realiza de către un membru al Comisiei care se va deplasa în acest scop în 

încăperea rezervată fiecărui participant la sediul ANRCETI. Dovada informării se va face prin luare de 

semnătură pe formularul de informare, fiind necesară semnătura unui singur reprezentant din partea unui 

participant. În cazul în care niciun reprezentant al unui participant nu este prezent în încăperea rezervată 

respectivului participant sau reprezentanţii participantului refuză să semneze formularul de informare, se 

va considera că participantul respectiv a renunţat la participarea la licitaţie, aplicându-se regulile stabilite 

în secţiunea 4.4.4. 

5.3. Depunerea ofertelor 

1) Formularele de ofertă pentru fiecare tip de rundă (primară, suplimentară, de alocare) vor fi 

elaborate de ANRCETI şi puse la dispoziţia participanţilor de către Comisie, anterior lansării fiecărui tip 

de runde. 

2) În vederea depunerii unei oferte într-o anumită rundă, un reprezentant al participantului va 

completa şi semna un formular specific de ofertă şi se va deplasa în încăperea rezervată Comisiei pentru 

a-l înmâna preşedintelui Comisiei (sau membrului din Comisie care îl înlocuieşte). Depunerea ofertei se 

va petrece pînă la expirarea timpului stabilit pentru desfăşurarea rundei respective, dacă participantul nu 

face uz de unul din drepturile de extindere (secţiunea 5.4). Preşedintele Comisiei (sau membrul din 

Comisie care îl înlocuieşte) va menţiona primirea ofertei rundei respective, care va fi semnat şi de 

reprezentantul participantului, şi va semna spre neschimbare formularul depus de participant.  

3) Pentru ca o ofertă să fie considerată depusă valabil, timpul consemnat de Preşedintele Comisiei 

privind primirea plicului cu ofertă trebuie să fie nu mai târziu decât timpul programat de încheiere a 

rundei. 

4) Oferta va fi depusă în plic şi sigilată. Comisia va deschide ofertele imediat după încheierea 

timpului stabilit de desfăşurare a rundei sau a perioadei de extindere, dacă vre-un participant a activat un 

drept de extindere în conformitate cu secţiunea 5.4. 

5) Participantul are dreptul retragerii plicului cu Oferta depusă la Comisie doar înainte de 

deschiderea acestui de către Comisie. Depunerea unei noi Oferte se face în aceeaşi termene şi condiţii ca 

şi cele aplicabile pentru Oferta retrasă. 

5.4. Drepturi de extindere 

1) Fiecare participant dispune pe parcursul etapei de licitaţie de două drepturi de extindere, 

care pot fi exercitate în runde distincte, indiferent de tipul acestora (primară, suplimentară sau de alocare). 

Perioada de extindere este de 30 de minute de la momentul programat pentru închiderea rundei. 

2) Un drept de extindere acordă unui participant timp suplimentar în care să depună o ofertă pe 

parcursul unei runde. Drepturile de extindere sunt acordate participanţilor pentru a-i proteja în cazul 

apariţiei unor circumstanţe care i-ar împiedica să depună o ofertă pe parcursul unei runde.  

3) Dreptul de extindere poate fi exercitat, atât în mod activ – prin informarea în scris a 

Comisiei despre intenția de exercitare a dreptului de extindere înainte de momentul programat pentru 

închiderea rundei, cât și în mod pasiv – prin nedepunerea unei oferte către momentul programat pentru 

închiderea rundei, inclusiv dacă o ofertă a fost depusă și retrasă înainte de momentul programat pentru 

închiderea rundei.  
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4) Exercitarea dreptului de extindere se poate face numai pe parcursul unei runde, nu şi în 

intervalul de pauză dintre runde sau într-un alt moment.  

5) Perioada de extindere produce efecte doar asupra Participantului care a exercitat dreptul de 

extindere.  

6) Imediat după primirea unei notificări privind exercitarea dreptului de extindere sau în cazul 

constatării unei exercitări pasive a dreptului de extindere, un reprezentant al Comisiei va comunica 

reprezentanţilor celorlalţi participanţi la telefonul pus la dispoziţie privitor la existența situației de 

exercitare a dreptului de extindere de către un participant (fără a comunica numele participantului) şi 

extinderea cu 30 de minute a termenului de încheiere a rundei respective. Comunicarea dată va fi 

confirmată prin prezentarea către toţi participanţii a unui formular privind extinderea rundei. 

7) Dacă pe parcursul licitaţiei sunt organizate mai mult de 10 de runde, Comisia poate decide 

acordarea fiecărui participant a încă unui drept suplimentar de extindere. 

5.5. Supravegherea electronică a desfăşurării licitaţiei 

Pe parcursul desfăşurării licitaţiei, activitatea Comisiei şi a participanţilor va fi supravegheată 

electronic folosind echipamente audio-video, excepţie făcînd activitatea participanţilor în spaţiile special 

alocate, unde se va asigura lipsa oricăror altor mijloace audio-video decît cele ale participanţilor 

respectivi. Înregistrările efectuate de ANRCETI conform acestui punct vor fi utilizate în vederea 

monitorizării modului de respectare a regulilor licitaţiei şi vor fi arhivate de ANRCETI la încheierea 

Concursului.  

5.6. Situaţii excepţionale 

1) În cazul apariţiei unor situaţii excepţionale pe durata licitaţiei, Comisia este în drept să ia 

una dintre următoarele decizii: 

a) amânarea programării unei runde, a încheierii rundei în curs sau a anunţării rezultatelor unei 

runde; 

b) anularea unei runde în curs sau pentru care rezultatele nu au fost încă anunţate şi 

reprogramarea rundei respective; 

c) anularea uneia sau mai multor runde şi a ofertelor făcute în cursul acestora şi reluarea etapei 

de licitaţie de la o rundă anterioară; 

d) suspendarea etapei de licitaţie şi/sau reluarea etapei de licitaţie. 

2) Apariţia unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie. Asemenea situaţii pot 

include, de exemplu, producerea unor evenimente naturale, a unor manifestaţii, greve, conflicte sau 

incidente violente de orice tip, a unor defecţiuni tehnice sau a oricăror alte evenimente cu caracter 

excepţional care pot perturba sau împiedica desfăşurarea activităţilor la sediul ANRCETI, apariţia unor 

indicii sau efectuarea unor constatări privind încălcarea regulilor privind participarea la Concurs de către 

unul sau mai mulţi participanţi, precum şi orice alte situaţii cu caracter excepţional care pot periclita în 

orice mod desfăşurarea licitaţiei. 

3) Participanţii au obligaţia de a anunţa de îndată Comisia în cazul în care o situaţie 

excepţională a apărut sau este pe cale să apară, scop în care un reprezentant al participantului care a 

sesizat această împrejurare se va deplasa în încăperea rezervată Comisiei. 

5.7. Reguli pentru desfăşurarea rundelor primare de ofertare 

5.7.1. Programarea rundelor primare 

1) Rundele primare sunt programate de către Comisie. Programarea se face exclusiv pentru o 

singură rundă odată. Comisia stabileşte data şi ora de începere a rundei şi durata de desfăşurare a acesteia 

(dată şi oră de încheiere). Durata unei runde nu poate fi mai scurtă de 1 oră şi nu poate depăşi două ore. 

2) Toate rundele primare vor fi programate să se desfăşoare între orele 9.00 şi 16.00, în zile 

lucrătoare. Fiecare participant trebuie să asigure în fiecare zi prezenţa permanentă a reprezentanţilor săi la 

locul desfăşurării licitaţiei, în încăperea rezervată participantului în cauză, începând cu ora 9.00 şi până la 

ora 16.00 sau până la primirea anunţului Comisiei cu privire la încheierea rundelor pentru ziua respectivă. 

Ei vor fi anunţaţi cu privire la ora începerii unei runde primare cu cel puţin 15 minute şi cu cel mult 30 de 

minute în avans. 
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3) În cursul unei zile pot fi programate una sau mai multe runde, durata intervalului de pauză 

dintre runde fiind stabilită de Comisie (dar care nu poate fi mai scurtă de 30 de minute). Rundele trebuie 

să înceapă şi să se încheie în aceeaşi zi, nefiind acceptată întreruperea rundei la sfârşitul unei zile şi 

reluarea ei a doua zi. La sfârşitul ultimei runde dintr-o zi, Comisia va anunţa participanţii cu privire la 

faptul că nu vor mai fi programate alte runde în ziua respectivă. 

4) De asemenea, în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale, care justifică întreruperea licitaţiei 

pentru restul zilei sau pentru o perioadă mai îndelungată, Comisia va anunţa de îndată participanţii cu 

privire la acest lucru. 

5.7.2. Informarea participanţilor anterior rundelor primare 

1) Odată cu anunţarea orei de începere a unei runde primare, Comisia va informa fiecare 

participant cu privire la: 

a) durata rundei respective (ore, minute), menţionând expres ora de încheiere a acesteia; 

b) preţurile pentru fiecare categorie aplicabile în cadrul rundei în cauză; 

c) eligibilitatea sa pentru depunerea de oferte în runda respectivă (exprimată ca număr de 

puncte de eligibilitate); şi 

d) numărul de drepturi de extindere rămase. 

5.7.3. Preţurile de ofertare 

1) În prima rundă primară, preţul pentru fiecare dintre categoriile de licențe va fi egal cu preţul 

de pornire (taxa minimă de licență stabilită prin 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 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 

MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, 

art.359).pentru acea categorie. Începând cu următoarea rundă primară în cazul licențelor în care s-a 

înregistrat cerere excedentară Comisia va stabili preţuri aplicabile în această rundă mai mari pentru acea 

categorie decât preţurile rundei precedente cu un increment de ofertare stabilit în conformitate cu 

secțiunea 4.7.1. 

2) Pentru categoriile în care nu există cerere excedentară, preţul va rămâne neschimbat în 

runda următoare. Există cerere excedentară într-o categorie într-o anumită rundă atunci când numărul 

total de licențe din acea categorie indicate în ofertele valabile depuse în cadrul rundei precedente este mai 

mare decât numărul de licențe disponibile în acea categorie. 

3) Preţul ofertei în runda/rundele primare trebuie să fie exprimat în euro. 

5.7.4. Reguli de ofertare 

1) În cazul desfășurării de runde primare, sunt disponibile pentru depunerea de oferte toate 

licențele expuse la Concurs. În fiecare rundă primară, un participant poate depune doar o singură ofertă 

(un singur formular de ofertă). Fiecare ofertă va preciza numărul de licențe din fiecare categorie pe care 

participantul doreşte să le achiziţioneze la preţul comunicat de Comisie la începutul rundei. O ofertă poate 

include orice combinaţie de licențe, cu respectarea limitărilor privind eligibilitatea. 

2) Pentru a depune o ofertă, participanţii selectează numărul de licențe pe care doresc să le 

achiziţioneze în fiecare din categorii, folosind formularul specific de ofertă.  

3) Depunerea ofertei are loc conform regulilor descrise în secţiunea 5.3. 

4) Participanţii au opţiunea de a depune o ofertă „zero”, care nu conţine nici o licență. În acest 

caz, suma punctelor de eligibilitate pentru participantul respectiv la încheierea rundei date va fi stabilită la 

„zero”. Dacă un participant nu depune o ofertă pe parcursul rundei sau în cursul perioadei de extindere 

(secţiunea 5.4), inclusiv dacă plicul cu Oferta a fost retras în conformitate cu prevederile secţiunii 5.3, iar 

o Ofertă nouă nu a fost depusă, Comisia va înregistra din oficiu o ofertă „zero” în numele acelui 

participant. 

5) Preţul ofertei este determinat după cum urmează: 

a) pentru fiecare categorie, numărul de licențe din acea categorie incluse în ofertă va fi înmulţit 

cu preţul comunicat de Comisie pentru acea categorie în acea rundă; şi 

b) valorile determinate conform lit. a) vor fi însumate pentru toate categoriile de licențe. 
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6) Dacă plicul cu Oferta la momentul deschiderii de către Comisie va fi gol, sau dacă va 

include mai mult de o Ofertă, sau dacă Oferta nu va fi completată şi semnată conform cerinţelor, sau dacă 

activitatea constată prin această Ofertă depăşeşte bugetul de puncte de eligibilitate pe care le-a avut 

participantul pentru această rundă, Comisia va înregistra din oficiu o ofertă „zero” în numele acelui 

participant și-i va comunica acest fapt. 

7) Fiecare ofertă depusă este considerată valabilă şi, cu excepţia ofertelor „zero”, reprezintă un 

angajament ferm, definitiv, irevocabil şi necondiţionat de a achiziţiona pachetul de licențe specificat în 

respectiva ofertă, la preţul ofertei determinat conform regulilor stabilite în prezenta secţiune. 

8) O ofertă rămâne valabilă până când:  

a) este înlocuită printr-o ofertă mai mare pentru acelaşi pachet de licențe, depusă de acelaşi 

participant într-una din rundele următoare sau în runda/rundele suplimentare; sau 

b) este anulată ca efect al anulării de către Comisie a uneia sau mai multor runde, precum şi a 

ofertelor făcute în cursul acestora; sau 

c) participanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite 

în urma Concursului. 

5.7.5. Reguli de activitate 

1) Activitatea asociată cu o depunere de ofertă se măsoară prin suma totală a punctelor de 

eligibilitate pentru toate licențele incluse în ofertă şi este calculată după cum urmează: 

a) pentru fiecare categorie de licențe, numărul licențelor incluse în ofertă, va fi înmulţit cu 

punctele de eligibilitate per licență pentru acea categorie; şi 

b) valorile determinate conform lit. a) vor fi însumate pentru toate categoriile de licențe. 

2) În fiecare rundă primară, un participant poate depune o ofertă cu un nivel de activitate mai 

mic sau egal cu eligibilitatea sa curentă (aferentă rundei respective). 

3) Eligibilitatea unui participant pentru prima rundă primară este eligibilitatea sa iniţială. 

Eligibilitatea iniţială reprezintă suma punctelor de eligibilitate pentru toate licențele din toate categoriile 

incluse în Cererea de participare la concurs, depusă de către respectivul participant, şi este calculată 

astfel: 

a) pentru toate categoriile de licențe, prin înmulţirea numărului de licențe specificat în 

formularul de candidatură cu punctele de eligibilitate asociate fiecărei licențe; şi 

b) prin însumarea valorilor determinate conform lit. a) pentru toate categoriile de licențe. 

4) Pentru fiecare dintre următoarele runde primare, eligibilitatea fiecărui participant este egală 

cu activitatea acelui participant din runda primară anterioară. Astfel, după un număr de runde primare 

succesive, eligibilitatea unui participant poate rămâne constantă sau poate să scadă, dar nu poate niciodată 

să crească.  

5.7.6. Determinarea participanţilor câştigători 

Ofertele valabile depuse în ultima rundă primară vor fi declarate câştigătoare, iar titularii acestora 

vor fi desemnaţi participanţi câştigători. După încheierea rundei/rundelor suplimentare (dacă este cazul) şi 

a rundei de alocare, participanţilor câştigători li se vor aloca licențele incluse în ofertele câştigătoare. 

5.7.7. Determinarea preţului de bază 

Fiecare ofertă câştigătoare are asociat un preţ de bază. Acest preţ de bază este preţul total pentru 

ansamblul de licențe din oferta câştigătoare. 

5.7.8. Încheierea rundelor primare 

1) Rundele primare se încheie după o rundă în care nu a existat cerere excedentară pentru 

licențele din nici o categorie. În acest moment, Comisia va stabili ofertele câştigătoare, participanţii 

câştigători şi preţurile de bază, va anunţa că rundele primare au luat sfârşit şi, după caz, că licitaţia va 

continua cu runda/rundele suplimentare ori direct cu runda de alocare, ori direct cu desemnarea 

participanților cîștigători, după caz. De asemenea, Comisia va comunica fiecărui participant o serie de 

informaţii cu privire la rezultatele rundelor primare, după cum urmează: 

a) fiecărui participant i se va comunica numărul de licențe câştigate de participantul respectiv 

în categoriile de licențe; 

b) fiecărui participant câştigător i se va comunica: 
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(i) preţul de bază aferent ofertei sale declarate câştigătoare; 

(ii) preţurile de bază specifice pentru fiecare dintre licențele incluse în oferta sa declarată 

câştigătoare, care sunt egale cu preţurile la care participantul şi-a adjudecat licențele respective prin oferta 

sa declarată câştigătoare. 

2) Informaţiile menţionate la lit. a) şi b) de mai sus nu vor fi comunicate altor participanţi. 

5.8. Reguli pentru desfăşurarea rundei/rundelor suplimentare de ofertare 

5.8.1. Programarea rundei/rundelor suplimentare 

Se aplică regulile descrise în secţiunea 5.7.1. 

5.8.2. Informarea participanţilor anterior rundei/rundelor suplimentare 

Odată cu anunţarea orei de începere a unei runde suplimentare, Comisia va informa fiecare 

participant cu privire la: 

a) numărul de licențe rămase disponibile pentru fiecare categorie; 

b) durata rundei respective (ore, minute), menţionând expres ora de încheiere a acesteia; 

c) preţul minim aplicabil în cadrul rundei în cauză pentru fiecare categorie; şi 

d) numărul de drepturi de extindere rămase. 

5.8.3. Preţurile de ofertare 

1) În runda/rundele suplimentare, fiecare participant va putea licita pentru un pachet format din 

una sau mai multe licențe disponibile în aceste runde, depunând o ofertă în care va indica preţul pe care 

este dispus să-l achite pentru achiziţionarea respectivului pachet, cu limitările prevăzute mai jos. 

2) Astfel, în prima rundă suplimentară, preţul ofertei nu va putea fi mai mic decât suma 

preţurilor minime pentru blocurile incluse în ofertă, care reprezintă: 

a) preţurile aplicabile în ultima rundă primară în care cererea pentru categoriile din care acestea fac 

parte a fost excedentară, în cazul categoriilor pentru care s-a înregistrat cerere excedentară pe parcursul 

rundelor primare; şi 

b) preţurile de pornire (taxa minimă de licenţă), în cazul categoriilor în care nu a existat cerere 

pentru toate blocurile disponibile, în cursul nici unei runde primare sau dacă nu s-a cerut organizarea de 

runde primare. 

3) În cazul în care în urma primei runde suplimentare rămân licențe neadjudecate, Comisia va 

putea decide să organizeze o a doua rundă suplimentară. În această rundă, preţul ofertei nu va putea fi mai 

mic decât suma preţurilor de pornire (taxa minimă de licenţă) pentru licențele incluse în ofertă. 

4) Preţul ofertei în runda/rundele suplimentare trebuie să fie exprimat în euro. 

5.8.4. Reguli de ofertare 

1) Se aplică regulile descrise în secţiunea 5.7.4, cu excepţiile prevăzute mai jos. Sunt 

disponibile pentru depunerea de oferte în prima rundă suplimentară numai licențele care au rămas 

neadjudecate în urma rundelor primare. În a doua rundă suplimentară sunt disponibile pentru depunerea 

de oferte numai licențele care au rămas neadjudecate în urma primei runde suplimentare. 

2) Fiecare ofertă va putea fi făcută pentru unul sau mai multe pachete, conţinând fiecare unul 

sau mai multe licențe. Fiecare pachet reprezintă în sine o ofertă. Pentru fiecare pachet, oferta va preciza 

numărul de licențe din fiecare categorie pe care participantul doreşte să le achiziţioneze, precum şi preţul 

total al pachetului. De asemenea, pentru fiecare pachet, participantul va indica un preţ individual pentru 

fiecare dintre licențele care intră în componenţa respectivului pachet, care, în cazul în care pachetul în 

cauză va intra în componenţa combinaţiei câştigătoare, va reprezenta preţul de bază specific pentru acele 

licențe. 

3) Un pachet poate include orice combinaţie de licențe, cu respectarea limitărilor privind 

eligibilitatea inițială. În cadrul rundei/rundelor suplimentare, participanţii pot licita indiferent de 

eligibilitatea de care dispuneau la momentul încheierii rundelor primare, însă este aplicabilă eligibilitatea 

inițială. 

5.8.5. Determinarea participanţilor câştigători 

1) După încheierea fiecărei runde suplimentare, Comisia va stabili combinaţia câştigătoare. 

Combinaţia câştigătoare este combinaţia de pachete conţinute în ofertele valabil depuse în runda 
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suplimentară care, luate împreună, au cea mai mare valoare dintre toate combinaţiile posibile, dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiţii: 

a) în fiecare categorie să nu fie acordate mai multe licențe decât sunt disponibile în categoria 

respectivă; 

b) combinaţia să conţină cel mult un pachet din partea unui participant; 

c) combinaţia să asigure alocarea celui mai mare număr de licențe dintre cele disponibile în 

toate categoriile. 

2) În cazul în care două sau mai multe combinaţii de pachete care îndeplinesc condiţiile de mai 

sus au valoare egală, combinaţia care include pachete din partea a mai mulţi participanţi va fi declarată ca 

fiind combinaţia câştigătoare. Dacă nici această regulă nu conduce la identificarea unei singure 

combinaţii, Comisia va alege combinaţia câştigătoare dintre potenţialele asemenea combinaţii prin tragere 

la sorţi. Ofertele pentru pachetele care intră în componenţa combinaţiei câştigătoare vor fi declarate oferte 

câştigătoare, iar titularii acestora vor fi desemnaţi participanţi câştigători. 

3) După încheierea etapei de licitaţie, în etapa de acordare a licenţelor, participanţilor 

câştigători în urma fiecăreia dintre rundele suplimentare li se vor acorda licențele din pachetele care intră 

în componenţa combinaţiei câştigătoare. 

5.8.6. Determinarea preţului de bază 

Fiecare ofertă câştigătoare are asociat un preţ de bază. Acest preţ de bază este preţul total pentru 

ansamblul licențelor din pachetul care intră în componenţa combinaţiei câştigătoare. 

5.8.7. Încheierea rundei/rundelor suplimentare 

1) La încheierea rundei/rundelor suplimentare, Comisia va comunica fiecărui participant în 

cadrul acestora o serie de informaţii cu privire la rezultatele rundei/rundelor suplimentare, după cum 

urmează: 

a) fiecărui participant i se va comunica numărul de licențe abstracte câştigate de participantul 

respectiv în fiecare categorie; 

b) fiecărui participant câştigător i se va comunica:  

(i) preţul de bază aferent ofertei sale declarate câştigătoare în fiecare dintre rundele 

suplimentare organizate; 

(ii) preţurile de bază specifice pentru fiecare dintre licențele incluse în oferta sa declarată 

câştigătoare, care sunt egale cu preţurile individuale indicate de participant pentru licențele respective în 

pachetul care a intrat în componenţa combinaţiei câştigătoare, în conformitate cu prevederile secţiunii 

5.8.4. 

2) Informaţiile menţionate la lit. a) şi b) de mai sus nu vor fi comunicate altor participanţi. 

5.9. Reguli pentru desfăşurarea rundei de alocare 

5.9.1. Programarea rundei de alocare 

1) Runda de alocare a licenței/licențelor din categoria a doua, în caz dacă apare necesitatea 

pentru aceasta, este programată de către Comisie, care stabileşte data şi ora de începere a rundei şi durata 

de desfăşurare a acesteia (dată şi oră de încheiere). În principiu, durata rundei de alocare nu poate fi mai 

scurtă de 30 de minute. Runda de alocare va fi programată să se desfăşoare într-un interval cuprins între 

orele 9.00 şi 16.00, într-o zi lucrătoare. Participanţii vor fi anunţaţi cu privire la data şi orele de 

desfăşurare cu cel puţin o zi lucrătoare în avans. 

2) Runda de alocare trebuie să înceapă şi să se încheie în aceeaşi zi, nefiind acceptată 

întreruperea rundei la sfârşitul unei zile şi reluarea ei a doua zi. În cazul apariţiei unor situaţii 

excepţionale, care justifică întreruperea licitaţiei pentru restul zilei sau pentru o perioadă mai îndelungată, 

Comisia va anunţa de îndată participanţii cu privire la acest lucru. 

5.9.2. Informarea participanţilor anterior rundei de alocare 

Odată cu anunţarea datei şi a orei de începere a rundei de alocare, Comisia va informa fiecare 

participant vizat cu privire la: 

a) durata rundei respective (ore, minute), menţionând expres ora de încheiere a acesteia; şi 

b) dacă mai dispune sau nu de un drept de extindere în urma rundelor primare şi suplimentare. 
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5.9.3. Preţuri de ofertare 

Nu există limită minimă sau maximă de preţ pentru ofertele de alocare. Acestea trebuie să fie 

exprimate în euro. 

5.9.4. Reguli de ofertare 

1) Câştigarea unui anumit număr de loturi dintr-una din categoriile de la B și H, după caz, în 

urma ofertei iniţiale ori în rundele primare şi/sau în rundele suplimentare implică atât dreptul, cât şi 

obligaţia participantului câştigător de a achiziţiona una dintre opţiunile de alocare a frecvenţelor 

prezentate acelui participant de către Comisie pentru fiecare categorie în runda de alocare. Participanţii 

sunt invitaţi să depună oferte pentru opţiunile specifice de alocare a frecvenţelor, astfel cum sunt stabilite 

de către Comisie, conform regulilor descrise mai jos. Pentru fiecare dintre benzile de frecvenţe unde 

există doi sau mai mulţi participanţi câştigători, Comisia va stabili un set de opţiuni de alocare a 

frecvenţelor, pentru fiecare participant în parte. Mai precis, pentru fiecare participant, pentru fiecare 

categorie de blocuri, Comisia va identifica o listă exhaustivă de blocuri de frecvenţe adiacente care 

respectă următoarele condiţii: 

a) numărul de blocuri din fiecare opţiune este egal cu numărul blocurilor pe care participantul le-a 

câştigat în rundele primare şi suplimentare; 

b) orice opţiune pentru alocarea de frecvenţe către un anumit participant este compatibilă cu ale 

tuturor celorlalţi câştigători din aceeaşi categorie care primesc spectru adiacent; şi 

c) blocurile nealocate de frecvenţe dintr-o bandă vor fi aranjate în banda respectivă conform 

regulilor prevăzute în secţiunea 4.7.3. 

2) În runda de alocare, participanţii câştigători vor depune un formular de ofertă, conform 

regulilor descrise în secţiunea 5.3. 

3) Pentru fiecare participant, formularul de ofertă va cuprinde o listă a tuturor opţiunilor de 

alocare de frecvenţe aflate la dispoziţia respectivului participant în fiecare dintre benzile în care a câştigat 

blocuri de frecvenţe în rundele primare şi suplimentare. Formularul de ofertă va fi pus la dispoziţia 

participantului de către un membru al Comisiei la începutul rundei de alocare. 

4) Fiecare participant poate depune o ofertă de alocare pentru fiecare opţiune listată în formularul 

său de ofertă, indicând suma pe care este dispus să o achite pentru a obţine respectiva opţiune de alocare. 

Pentru opţiunile de alocare de frecvenţe pentru care nu se depun oferte se vor înregistra automat oferte 

zero. Dacă un participant nu depune un formular de ofertă în timpul alocat, se va considera că a depus o 

ofertă zero pentru fiecare dintre opţiunile de alocare de frecvenţe din fiecare bandă aflate la dispoziţia 

respectivului participant. 

5) Fiecare ofertă depusă în runda de alocare reprezintă un angajament ferm, definitiv, irevocabil 

şi necondiţionat de plată a preţului specificat pentru fiecare opţiune de alocare, în considerarea obţinerii 

respectivelor alocări specifice de frecvenţe, cu titlu de preţ suplimentar faţă de preţul de bază pe care 

trebuie să îl achite participantul respectiv în urma rundelor primare şi/sau suplimentare. 

6) O ofertă rămâne valabilă până când: 

a) este anulată ca efect al anulării rundei şi a ofertelor făcute în cursul acesteia de către Comisie; 

b) participanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite în 

urma Concursului. 

5.9.5. Determinarea ofertelor câştigătoare 

1) După încheierea rundei de alocare, Comisia va proceda la evaluarea ofertelor de alocare, 

separat pentru fiecare dintre categoriile de la B și H. În acest scop, Comisia va stabili combinaţia 

câştigătoare pentru fiecare dintre categoriile de la B și H. Aceasta reprezintă combinaţia de oferte de 

alocare valabile depuse care are cea mai mare valoare totală dintre toate combinaţiile posibile în categoria 

dată, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) combinaţia să includă o singură ofertă din partea fiecărui participant; 

b) fiecărui participant să i se aloce în fiecare categorie cantitatea de spectru pe care a câştigat-o în 

urma rundelor primare şi/sau suplimentare; 

c) fiecărui participant să i se aloce frecvenţe adiacente în fiecare categorie; 

d) plajele de frecvenţe alocate unui participant să nu se suprapună cu cele alocate altui participant; şi 
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e) orice licențe neadjudecate să fie plasate în conformitate cu regulile secţiunii 4.7.3. 

2) Fiecare participant va avea o ofertă de alocare câştigătoare în fiecare bandă în care a câştigat 

licențe în rundele primare şi suplimentare. Oferta de alocare câştigătoare poate fi o ofertă zero, 

înregistrată automat pe numele participantului pentru o opţiune de alocare pentru care participantul nu a 

depus o ofertă de alocare. Dacă mai multe combinaţii de oferte de alocare care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute mai sus au valoare egală şi cea mai mare valoare, Comisia va selecta o combinaţie prin tragere 

la sorţi. 

5.9.6. Încheierea rundei de alocare 

1) La încheierea rundei de alocare, Comisia va comunica fiecărui participant în cadrul acesteia 

o serie de informaţii cu privire la rezultatele rundei, după cum urmează: 

a) fiecărui participant la runda de alocare i se va comunica alocarea obţinută în categoria B 

și/sau H de licențe; 

b) fiecărui participant i se va comunica preţul suplimentar pentru alocarea obţinută în fiecare 

categorie. 

2) Informaţiile menţionate la pct.1) lit. a) şi b) de mai sus nu vor fi comunicate altor 

participanţi. 

5.10. Încheierea etapei de licitaţie 

La încheierea etapei de licitaţie, Comisia: 

a) va determina preţul final pe care fiecare participant câştigător va trebui să îl achite pentru 

obţinerea licențelor adjudecate de participantul respectiv, care reprezintă suma dintre preţul de bază 

determinat fie pe baza ofertei iniţiale, fie în urma rundelor primare sau suplimentare (şi care nu poate fi 

mai mic decât preţul de pornire pentru fiecare categorie) şi preţul suplimentar determinat în urma rundei 

de alocare (dacă este cazul); acest preţ final va fi anunţat odată cu rezultatele Concursului; 

b) va comunica participanţilor care nu au obţinut licențe în cadrul Concursului termenul în care 

urmează să li se restituie garanţia de participare. 

5.11. Suspendarea Concursului 

ANRCETI are dreptul de a suspenda desfăşurarea Concursului în orice moment pe parcursul 

acestuia, în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale care pot afecta desfăşurarea Concursului. Apariţia 

unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie. Asemenea situaţii pot include, spre exemplu, 

producerea unor evenimente naturale, a unor manifestaţii, greve, conflicte sau incidente violente de orice 

tip, a unor defecţiuni tehnice sau a oricăror alte evenimente cu caracter excepţional care pot perturba sau 

împiedica desfăşurarea Concursului, apariţia unor indicii sau efectuarea unor constatări privind încălcarea 

regulilor licitaţiei de către unul sau mai mulţi participanţi, precum şi orice alte situaţii cu caracter 

excepţional care pot periclita în orice mod desfăşurarea Concursului. 

CAPITOLUL VI. ALTE PREVEDERI 

6.1 Drepturi şi obligaţii ale titularului licenţei  

1) Titularul licenţei îşi va exercita drepturile care decurg din licenţă în condiţii care să asigure 

utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a spectrului radio. 

2) Titularul licenţei va putea încheia acorduri de acces (interconectare, roaming internaţional, 

după caz, naţional, colocare, partajarea infrastructurii), pe o bază nediscriminatorie, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare.  

3) Titularul licenţei va avea dreptul de a-şi asigura dezvoltarea infrastructurii în vederea 

transportului traficului generat de reţeaua de staţii de bază (infrastructura de acces) ce face obiectul 

prezentului Caiet de sarcini, inclusiv pe suport radio.  

4) Titularul licenţei va putea utiliza subbanda de frecvenţă alocată prin licenţă şi pentru:  

a) transportul traficului între elementele de infrastructură ale reţelei ce face obiectul 

prezentului Caiet de sarcini; 
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b) transportul traficului între elementele de infrastructură ale altor reţele publice aparţinând 

altor furnizori.  

5) Titularul licenţei poate oferi accesul şi utilizarea partajată a infrastructurii altor furnizori 

autorizaţi în condiţiile legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.  

6.2 Condiţiile speciale de licenţe  

1) Prevederile prezentului Caiet de sarcini se completează de drept, după caz, cu prevederile: 

 Condiţiilor speciale tip de licenţă privind utilizarea frecvenţelor radio din benzile de 

frecvenţe: 791-821/832-862 MHz, 890-915/935-960 MHz şi 1710-1785/1805-1880 MHz, în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 31 din 14.07.2014;    

 Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe 880-890/925-935 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare terestre (aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. […] din […]; 

 Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

subbenzile de frecvențe radio 1909,9 – 1914,9 MHz și 1964,9 – 1979,7 MHz/2154,9 – 2169,7 MHz sau 

2010-2025 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile 

celulare terestre aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. […] din […]; 

 Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe de 2500-2690 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 

mobile terestre de acces radio în banda largă” aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 39 din 20.09.2012 cu modificările și completările ulterioare; 

 Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe de 3400-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice 

mobile terestre de acces radio de banda largă și acces radio fix aprobate prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 30.12.2014 cu modificările și completările ulterioare;  

 Condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio în scopul 

furnizării reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 52 din 25 decembrie 2008.  

2) ANRCETI poate impune condiţii suplimentare vizînd capacitatea de operare, de 

disponibilitate şi de calitate faţă de cele specificate în Condiţiile autorizării generale sau în reglementările 

ANRCETI vizând calitatea serviciilor. Condiţiile suplimentare se vor baza pe cerinţele minimale stabilite 

de prezentul Caiet de sarcini. Pentru a se asigura că operarea se desfăşoară la nivelul de calitate 

corespunzător, titularul licenţei va fi obligat să se conformeze recomandărilor şi standardelor 

internaţionale relevante pentru tehnologia aleasă. 

3) Prevederile prezentului Caiet de sarcini constituie parte componentă a Condiţiilor speciale 

tip de licenţă privind utilizarea frecvenţelor radio din menționate la subpunctul 1), după caz. 
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Anexa 1 

la Caietul 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 

 

 

(antet candidat individual/candidat asociat)  

 

CERERE  

pentru participare la Concursul 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 

 

Către:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
bd. Ştefan cel Mare, 134, MD -2012, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

tel.:+373 22251317, fax: +373 22222885, e-mail: office@anrceti.md. 

Referitor la:  

Participarea la Concursul 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 
 

Examinând prevederile 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, subsemnatul, [nume şi 

prenume], reprezentant legal al [denumirea şi sediul candidatului individual/candidatului asociat], declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunea descalificării din Concurs şi cunoscând sancţiunile aplicabile pentru 

săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, următoarele:  

 

1. Solicit înscrierea [denumirea şi sediul candidatului individual/candidatului asociat] în 

calitate de Candidat pentru participare la Concursul 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. 

 

2. În cadrul Concursului particip şi depun ofertă în calitate de (bifaţi opţiunea 

corespunzătoare):  

□ candidat individual; 

□ candidat asociat în asocierea condusă de (denumirea şi adresa liderului asocierii).  

 

3. Nu depun mai mult de o candidatură, individual şi/sau în asociere cu o altă persoană 

juridică, cunoscând faptul că încălcarea acestei reguli atrage respingerea tuturor candidaturilor astfel 

depuse.  

 

4. Candidatul pe care îl reprezint (bifaţi opţiunea corespunzătoare):  

□ nu este membru al unui grup de întreprinderi;  

□ este membru al unui grup de întreprinderi ale căror denumiri, adrese şi legături sunt prezentate în 

documentul (denumirea documentului conţinând structura grupului candidatului), pe care îl depun ca 

parte a dosarului de candidatură.  

mailto:office@anrceti.md
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5. Toate documentele şi informaţiile prezentate şi furnizate ca parte a dosarului de candidatură 

sunt complete, corecte în fiecare detaliu şi conforme cu realitatea, iar comisia de concurs numită prin 

decizie a Consiliului de Administraţie al ANRCETI are dreptul de a solicita orice documente doveditoare, 

în scopul verificării şi confirmării declaraţiei mele.  

 

6. Voi informa imediat comisia de concurs numită prin decizie a Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie în orice moment pe parcursul derulării 

Concursului.  

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ANRCETI cu privire la orice aspect 

comercial, tehnic şi financiar în legătură cu activitatea candidatului pe care îl reprezint. 

 

Declar totodată că am luat cunoştinţă de prevederile art.352
1
 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal 

al Republicii Moldova, potrivit cărora „Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ 

competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o persoană terţă, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acestor consecinţe, se 

pedepseşte cu amendă de până la 12 000 lei sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a 

ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”.  

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].  

 

Data completării:  

 

 

(denumire candidat individual/candidat asociat)  

 

       (semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa 2 

la Caietul 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 

 

(antet candidat)  

FORMULAR DE CANDIDATURĂ  

Către:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
bd. Ştefan cel Mare, 134, MD -2012, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

tel.:+373 22251317, fax: +373 22222885, e-mail: office@anrceti.md. 

Referitor la:  

Concursul 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 conformitate cu prevederile 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, subsemnatul, 

(nume şi prenume), reprezentant legal/împuternicit al (denumirea şi sediul candidatului), mă angajez în 

mod ferm, definitiv, irevocabil şi necondiţionat: 

 

1. Să iau parte la Concurs şi să respect regulile acestui (incluzând şi sancţiunile aplicabile în cazul 

încălcării acestor reguli), astfel cum sunt stabilite prin Caietul de sarcini şi Hotărârea ANRCETI, pe 

întreaga durată de desfăşurare a concursului, până la acordarea licenţelor, fără a aduce atingere dreptului 

ANRCETI de a aplica unele sancţiuni şi ulterior acordării licenţelor (de exemplu, revocarea licenţei în 

cazul constatării a uzului de fals în declaraţii cu efecte materiale asupra calităţii de candidat pentru 

persoana pe care o reprezint); 

 

2. Să menţin valabilă oferta de dobândire a drepturilor de utilizare asupra cantităţilor de frecvenţe 

radio din fiecare bandă indicate în tabelul de mai jos, la preţul de bază acolo specificat (la care se va 

adăuga eventualul preţ suplimentar comunicat de ANRCETI în urma rundei de alocare) până la data de 

(data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) sau până la data încetării anticipate a valabilităţii 

ofertei
1
; înţeleg prin aceasta că:  

- oferta este valabilă numai pentru întregul pachet de licențe indicat în tabel, astfel că nu voi putea 

dobândi o cantitate mai redusă de frecvenţe pe baza acestei oferte decât cea aferentă pachetului indicat; 

- depunerea prezentei oferte nu aduce atingere dreptului meu de a depune ulterior o ofertă pentru 

orice alt pachet de licențe în rundele primare şi/sau suplimentare ale etapei de licitaţie, cu condiţia 

respectării regulilor de activitate şi eligibilitate, stabilite în cadrul Caietului de sarcini.  

 

3. În cazul în care candidatul pe care îl reprezint este desemnat câştigător în urma desfăşurării 

Concursului, să achit în termenul şi în condiţiile stabilite de ANRCETI preţul de bază şi, după caz, preţul 

                                           
1
 Data încetării anticipate a valabilităţii ofertei este data când:  

a. oferta este înlocuită printr-o ofertă mai mare pentru acelaşi pachet de licențe, depusă de acelaşi ofertant în rundele primare sau 

suplimentare; sau  

b. oferta este anulată ca efect al anulării de către Comisie a uneia sau mai multor runde, precum şi a ofertelor făcute în cursul 

acestora; sau  

c. ofertanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite în urma Concursului.  

mailto:office@anrceti.md
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suplimentar rezultat în urma Concursului pentru drepturile de utilizare obţinute şi să respect prevederile 

Caietului de sarcini.  

 

Notă: Candidatul va completa tabelul următor indicând numărul de licențe pentru care depune 

oferta iniţială. În cazul în care într-o anumită bandă Candidatul nu depune ofertă pentru nici o licență 

disponibilă, candidatul va bara rubricile corespunzătoare.  

Tabelul Ofertei iniţiale 

 

 

5. Declar în mod expres şi neechivoc, irevocabil şi necondiţionat că în situaţia survenirii oricărui 

diferend/litigiu în legătură cu desfăşurarea Concursului şi acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor 

radio în urma acestui, înţeleg să accept ca aplicabile normele materiale şi procedurale ale legii Republicii 

Moldova şi jurisdicţia instanţelor de judecată din Republica Moldova şi renunţ la aplicabilitatea oricărei 

jurisdicţii străine care ar putea fi incidentă în soluţionarea respectivului diferend/litigiu.  

 

Data completării……………..  

 

(denumire candidat)  

 

                                                                               …………………….                                

(semnătura autorizată şi ştampila)  

                                           
2
   cu excepția cazului când licența va fi eliberată furnizorului care deja deține deja licență în aceiași bandă de frecvență, pentru care 

termenul de valabilitate se va sincroniza cu termenul de expirare a licenței deținute, cu dreptul de reînnoire în condiţiile legislaţiei în 

vigoare. 

Categorie 

de 

frecvenţe 

(conform 

secț.2.1 a 

caietului de 

sarcini) 

Banda de frecvențe Număr 

de 

licențe  

Termen de 

valabilitate, 

ani
2 

Preţ de 

pornire/licență, 

Euro 

Oferta 

iniţială 

(număr 

de licențe 

solicitate 

în bandă) 

Total, 

Euro 

A 801-811/842-852 MHz 1 15 10.000.000,00   

B1-B2 
880-890 / 

925-935 MHz  
2 15 2.800.000,00   

C 

1909,9–1914,9 MHz + 

1964,9–1979,7 MHz 

/2154,9–2169,7MHz 

1 15 6.200.000,00   

D 2010-2025 MHz 1 15 2.000.000,00   

E 
2500-2520/2620-2640 

MHz 
1 15 10.000.000,00   

F 
2560-2570/2680-2690 

MHz 
1 15 8.000.000,00   

G 2575-2615 MHz 1 15 5.000.000,00   

H1-H8 3400 – 3800 MHz 8 15 1.000.000,00   
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Anexa 3  

la Caietul 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 

 

(antet emitent)  

INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANŢIE)  

pentru participare cu ofertă la Concursul 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  

 

Către:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei 
bd. Ştefan cel Mare, 134, MD -2012, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

tel.:+373 22251317, fax: +373 22222885, e-mail: office@anrceti.md. 

 

Cu privire la Concursul 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, noi (denumirea şi sediul băncii/societăţii de 

asigurare), ne obligăm necondiţionat şi irevocabil faţă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), să plătim suma de 

_______________________________________________________________________ 

                             (suma în litere) (suma în cifre) euro,  

 

la prima cerere scrisă a ANRCETI şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea 

respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, ANRCETI să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este 

din cauza existenţei uneia dintre situaţiile următoare:  

(1) (denumirea candidatului), în cazul în care este desemnat Participant câştigător în urma 

concursului, nu achită la scadenţă una sau mai multe rate din preţul final datorat cu titlul de taxă de 

licenţă;  

(2) (denumirea candidatului), în cazul în care este desemnat Participant câştigător în urma 

concursului, renunţă la dreptul de a i se acorda licenţa de utilizare a frecvenţelor radio  

(3) (denumirea candidatului) încalcă regulile privind participarea la concurs stabilite de 

ANRCETI.  

Prezenta garanţie este valabilă până la data de (ziua/luna/anul).  

Legea aplicabilă prezentului instrument de garantare/prezentei scrisori de garanţie este legea 

Republicii Moldova.  

Instanţele judecătoreşti din Republica Moldova sunt competente să soluţioneze orice litigii apărute 

în legătură cu prezentul instrument de garantare/prezenta scrisoare de garanţie.  

Parafată de Emitent _________________ în data de (ziua/luna/anul).  
                                   (semnătura autorizată)   

mailto:office@anrceti.md
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Anexa 4 

la Caietul 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 

 

INFORMAŢIA PENTRU CALIFICAREA CANDIDATULUI 

 

Prin prezenta, ____________________________________________________________________ 
     (numele candidatului la concurs) 

reprezentată de____________________________________________________________________ 
   (Numele, prenumele persoanei fizice care reprezintă candidatul la concurs, poziţia) 

 

certifică că criteriile de calificare pe care le prezentăm pentru participarea la Concursul în vederea 

eliberării 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 îndeplinesc cerinţele stabilite în Caietul de sarcini după cum urmează: 

Nr. 

d/or. 

 

Criteriile de calificare a candidatului 

stabilite în Caietul de sarcini 

 

Conformitatea criteriilor de calificare a 

candidatului la concurs cu criteriile stabilite 

în Caietul de sarcini 

Confirmarea 

candidatului la 

concurs 

(se completează de 

candidatul la concurs 

prin bifarea Da/Nu) 

Numărul paginii şi 

denumirea 

documentului care 

confirmă asigurarea 

criteriului specificat 

în coloana 2 a 

prezentului tabel (se 

completează de 

candidatul la 

concurs) 

1. 2. 3. 4. 

1.  
Candidatul este persoană juridică 

înregistrată în Republica Moldova 

Da 

 

Nu  

2.  Candidatul este persoană juridică străină 
Da Nu  

3.  

Candidatul este societate civilă/asociere de 

persoane juridice din Republica Moldova 

creată din două sau mai multe persoane 

juridice 

 

Da 

 

 

Nu 

 

4.  

Candidatul este societate civilă/asociere de 

persoane juridice străine creată din două 

sau mai multe persoane juridice, străine 

Da 

 

Nu 

 

 

 

5.  

Candidatul dispune de Acordul de asociere 

încheiat între toţi membrii societăţii 

civile/asocierii 

Da 

 

Nu 

 

 

6.  
Candidatul face parte din grupul altui 

candidat 

Da 

 

Nu 
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7.  

Candidatul în ultimii 5 ani, nu a fi fost/nu 

este în proces de insolvabilitate sau 

lichidare şi/sau restructurare în rezultatul 

insolvabilităţii, sau activitatea sa de 

întreprinzător nu a fi fost/nu este 

suspendată, sau nu a fost/nu este obiectul 

unei proceduri legale pentru declararea sa 

în una dintre aceste situaţii 

 

Da 

 

 

 

Nu 

 

 

 

8.  

Durata de activitate a candidatului 

prevăzută în actul constitutiv trebuie 

este/va fi de cel puţin 15 ani din data 

eliberării licenţei 

Da 

 

Nu 

 

 

9.  

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, a fost de minimum 

10.000.000 euro anual 

 

Da 

 

 

Nu 

 

 

10.  

Candidatul nu are nici o obligaţie de plată 

către ANRCETI exigibilă şi neexecutată la 

momentul transmiterii cererii 

Da 

 

Nu 

 

 

11.  

Candidatul nu are nici o restanţă 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 

 

Da 

 

 

Nu 

 

 

12.  

Candidatul deţine capital propriu suficient 

pentru instalarea unei reţele publice de 

comunicaţii electronice destinate furnizări 

serviciilor de comunicaţii electronice către 

publice 

 

Da 

 

 

 

Nu 

 

 

 

13.  

Candidatului nu i s-a retras, total sau 

parţial, din culpa sa, dreptul de furnizare a 

reţelelor şi/sau serviciilor din domeniul 

sau comunicaţiilor electronice 

Da 

 

 

Nu 

 

 

Note: Candidatul la concurs trebuie să prezinte documentele care atestă conformitatea cu criteriile 

şi cerinţele stabilite în prezenta Anexă. 

2. Prin prezenta certific faptul că documentele prezentate sunt conforme cerinţelor şi criteriilor 

stabilite în Caietul de sarcini. 

3. Prin prezenta certific faptul că am luat act de cunoştinţă că în cazul în care Comisia de 

concurs stabileşte că datele şi informaţia prezentată conform prezentului document sunt incorecte sau 

false ________________________________________________________________________________ 

  (denumirea candidatului la concurs) 

nu va fi admis la etapa de desfăşurare a concursului, cererea depusă va fi respinsă, garanţia de 

participare nu va fi restituită iar organizatorul concursului îşi va exercita dreptul asupra acestei garanţii. 

_________________________    Ştampila candidatului 

  (semnătura)       
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Anexa 5 

la Caietul 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 

 

REGULI DETALIATE 

pentru asigurarea desfăşurării 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 

 

I. PREVEDERI GENERALE 

 

1. Prezentele Reguli cuprind, în principal, fără a se limita la următoarele reguli ce vizează: 

1) conduita participanţilor la concurs; 

2) coabitarea adecvată în spaţiul în care se desfăşoară concursul; 

3) comunicarea participanţilor cu Comisia; 

4) comunicarea Comisiei cu participanţii; 

5) exercitarea drepturilor de extindere; 

6) măsuri de securitate și confidențialitate; 

7) completarea şi depunerea formularelor de ofertă. 

2. Pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului participanţii se vor abţine de la orice 

încălcări ale prezentelor Reguli. 

 

II. REGULI 

 

3. Reguli de conduită a participanţilor 

1) Regulile de conduită ale participanţilor reprezintă normele de comportament ce trebuie 

respectate în vederea asigurării unui cadru adecvat pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursului 

organizat de către ANRCETI.  

2) Participanţii au următoarele obligaţii: 

a) de a avea un comportament profesionist pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului, 

bazat pe respectarea legilor Republicii Moldova, respect, bună-credinţă, corectitudine, decenţă şi 

amabilitate; 

b) de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii reprezentanţilor celorlalţi 

participanţi, persoanelor din cadrul Comisiei de concurs, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în 

cursul concursului; 

c) de a nu intra în legătură cu ceilalţi participanţi, în mod direct sau indirect, în oricare dintre 

spaţiile puse la dispoziţia lor ori aflate la locul desfăşurării concursului; 

d) de a nu dezvălui către ceilalţi participanţi sau către public, orice informaţii în legătură cu 

concursul, pe parcursul derulării acestuia; 

e) de a nu dezvălui informaţii sau date către Comisie, în afara celor solicitate conform 

prevederilor Caietului de sarcini; 

f) de a respecta regulile de conduită prevăzute în Caietul de sarcini; 

g) de a utiliza spaţiile şi tehnica puse la dispoziţie în vederea realizării şi depunerii de oferte în 

cadrul rundelor primare/suplimentare şi de alocare, după caz; 

h) de a asigura prezenţa în spaţiul rezervat fiecărui participant pentru desfăşurarea concursului; 

i) de a respecta prezentele Reguli. 

4. Măsuri de securitate  
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1) În cadrul spaţiilor puse la dispoziţia participanţilor vor avea acces numai reprezentanţii 

împuterniciţi ai participanţilor conform prevederilor pct. 4.5.2. subpct. 1) lit. a) din Caietului de sarcini 

precum și reprezentanţii fără drept de semnătură, nominalizaţi expres de către participanţi astfel cum 

dispun prevederile pct. 5.1 subpct. 4 din Caietul de sarcini.  

2) Accesul reprezentanţilor participanţilor în locul desfăşurării licitaţiei este permis în 

intervalul de timp stabilit de Comisie şi doar după identificarea lor pe baza prezentării actului de 

identitate. Intervalul de timp în care este permis accesul reprezentanţilor participanţilor este stabilit de 

Comisie pentru fiecare zi în ziua anterioară. Acest interval va fi orele:9:00 – 16:00. 

3) Identitatea reprezentanţilor fără drept de semnătură, nominalizaţi expres de către 

participanţi să participe la concurs în conformitate cu prevederile pct. 5.1. subpct. 4) din Caietul de 

sarcini, va fi comunicată Comisiei, în scris, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data la care aceştia vor 

avea acces la locul desfăşurării concursului. Aceeaşi procedură se aplică şi în situaţia în care se doreşte 

înlocuirea unuia dintre reprezentanţii împuterniciţi ai participanţilor conform prevederilor pct. 4.5.2. 

subpct. 1) lit. a) din Caietul de sarcini. În situaţii excepţionale se admite transmiterea identităţii 

reprezentanţilor fără drept de semnătură în ziua desfăşurării rundei primare/suplimentare sau de alocare. 

Nerespectarea prezentelor cerinţe atrage după sine interzicerea accesului persoanei/persoanelor în cauză 

la locul desfăşurării concursului. Împuternicirile sunt valabile până la terminarea concursului sau până la 

înlocuirea reprezentanţilor fără drept de semnătură. 

4) Ulterior verificării identităţii reprezentanţilor participanţilor, Comisia va acorda ecusoane 

fiecărei persoane în parte. Ecusoanele vor fi purtate la vedere în cadrul locului desfăşurării concursului pe 

toată perioada desfăşurării concursului. 

5) În cadrul spaţiului individual alocat fiecărui participant în parte, în intervalul de timp zilnic 

destinat concursului, vor avea acces numai reprezentanţii acelui participant, cu excepţia membrilor 

Comisiei şi a personalului tehnic al ANRCETI care vor avea acces în aceste spaţii numai în prezenţa unui 

reprezentant al participantului. În vederea asigurării respectării acestei obligaţii, activitatea participanţilor 

şi a Comisiei va fi supravegheată electronic folosind echipamente audio-video în conformitate cu 

prevederile pct. 5.5. din Caietului de sarcini. Supravegherea electronică a incintei funcţionează 24 de ore 

din 24 pe parcursul concursului. La părăsirea incintei, participanţii vor evita să lase în spaţiile alocate 

orice fel de bunuri sau înscrisuri. 

6) Orice intervenţie asupra mijloacelor tehnice aflate în spaţiul rezervat fiecărui participant în 

parte, puse la dispoziţia participanţilor, va fi efectuată numai de către personalul ANRCETI, exclusiv în 

prezenţa reprezentanţilor participantului şi după o prealabilă informare. 

7) În situaţia în care participanţii au intenţia utilizării şi a echipamentelor IT proprii, acestea 

vor fi conectate direct la reţeaua de electricitate sau la accesoriile electrice puse la dispoziţie de către 

ANRCETI. Încăperile destinate participanţilor vor avea prelungitoare cu minim 3 porturi de curent 

alternativ shucko-220 V 50 Hz model european. 

8) Spaţiul alocat fiecărui participant va fi sigilat la părăsirea acestuia şi desigilat în următoarea 

zi în care se organizează runde, în prezenţa unui reprezentant al participantului. Prin aceste măsuri de 

securitate, ANRCETI garantează securitatea şi siguranţa spaţiului individual pus la dispoziţie fiecărui 

participant pe durata concursului şi nu va permite accesul persoanelor neautorizate în cadrul acestuia. 

 

5. Reguli de coabitare 
1) Spaţiul individual ce urmează a fi alocat fiecărui participant pe toată perioada de desfăşurare a 

rundelor se va stabili prin tragere la sorţi în prima zi de desfăşurare a concursului. 

2) Spaţiul individual pus la dispoziţie permite realizarea ofertelor în cadrul rundelor în deplină 

securitate şi siguranţă. 

3) Spaţiul individual ori spaţiul comun aflat la dispoziţia tuturor participanţilor va fi utilizat cu 

respectarea tuturor regulilor prevăzute în prezentul document. 

4) Utilizarea în spaţiile comune sau în încăperea rezervată Comisiei a telefonului mobil sau a altor 

echipamente de comunicaţii pentru transmisii de tip voce-voce, precum şi filmarea sau fotografierea în 

aceste spaţii pe parcursul concursului este strict interzisă. În spaţiul individual alocat participanţilor 
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filmarea sau fotografierea este permisă doar pentru a uşura participanţilor comunicarea de informaţii strict 

necesare elaborării ofertelor sau în scop de securizare proprie a spaţiului. 

5) Reprezentanţilor participanţilor le este permisă părăsirea clădirii oricând pe parcursul intervalului 

de timp zilnic destinat concursului, cu condiţia că prezenţa altor reprezentanţi este asigurată. 

 

6. Reguli privind comunicarea participanţilor cu Comisia 

1) Comunicarea participanţilor cu Comisia se poate face prin intermediul telefoanelor fixe 

puse la dispoziție sau prin deplasarea unuia dintre reprezentanţii participanţilor în încăperea rezervată 

Comisiei, în condiţiile descrise mai jos și în Caietul de sarcini. Dacă nu este prevăzut altfel în Caietul de 

sarcini, comunicarea se poate face de către oricare dintre reprezentanţii participanţilor. 

2) Pentru probleme urgente (de exemplu, solicitare de suport tehnic, caz de forţă majoră) se 

pot utiliza telefoanele fixe instalate; telefoanele din camerele participanţilor permit tehnic numai apeluri 

către Comisie, fiind astfel imposibilă comunicarea între participanţi prin intermediul lor. 

2) Comunicarea participanţilor cu Comisia se va realiza obligatoriu prin deplasarea unui 

reprezentant în încăperea rezervată Comisiei în următoarele scopuri: 

a) depunerea ofertei în cadrul unei anumite runde; 

b) retragerea/înlocuirea ofertei făcute în cadrul unei anumite runde, cu condiția că retragerea 

are loc înainte de încheierea timpului limită de depunere a ofertelor pentru runda respectivă; 

c) anunţarea Comisiei de exercitarea unui drept de extindere (în cazul exercitării active a 

dreptului de extindere); 

d) comunicarea precizărilor, a documentelor sau a informaţiilor solicitate de Comisie în 

conformitate cu prevederile pct. 4.3.5. Caietului de sarcini;  

e) informarea Comisiei cu privire la apariţia unor circumstanţe neprevăzute ce conduc la 

imposibilitatea depunerii ofertei în cadrul unei anumite runde. 

3) În cazurile prevăzute la lit. a) şi c) comunicarea va fi efectuată de către un reprezentant 

împuternicit. Dacă limba maternă a reprezentantului împuternicit nu este limba română, acesta poate fi 

însoţit de un alt reprezentant vorbitor de limba română. 

4) În vederea respectării regulilor prevăzute la prezentul punct, spaţiul rezervat Comisiei va fi 

supravegheat electronic folosind echipamente audio-video în conformitate cu prevederile pct. 5.5. din 

Caietul de sarcini. 

 

7. Reguli privind comunicarea Comisiei cu participanţii 

1) Comunicarea Comisiei cu participanţii se va realiza, fie prin deplasarea unuia dintre 

membrii Comisiei în încăperea rezervată fiecărui participant în parte, fie prin alte mijloace. Membrii 

Comisiei care intră în încăperea rezervată fiecărui participant în parte îşi vor anunţa fiecare intrare în 

încăpere, în scopul păstrării confidenţialităţii strategiei fiecărui participant pe parcursul concursului. 

2) Deplasarea unuia dintre membrii Comisiei în încăperea unuia dintre participanţi este 

obligatorie în următoarele cazuri: 

3) informarea cu privire la apariţia unei situaţii excepţionale în conformitate cu prevederile 

pct. 5.6. din Caietul de sarcini; 

4) informarea fiecărui participant în parte în conformitate cu prevederile pct. 5.7.1. din Caietul 

de sarcini ( cu excepția informărilor efectuate înaintea primei zile a fiecărei categorii de runde), pct. 

5.7.2., pct. 5.7.8., pct. 5.8.1., pct. 5.8.7., pct. 5.9.2., pct. 5.9.5. din Caietul de sarcini.  

5) Informarea participanţilor de către Comisie pentru cazurile prevăzute la lit. b) se va realiza 

în conformitate cu prevederile pct. 5.2. din Caietul de sarcini prin semnarea formularului de informare de 

către un reprezentant împuternicit în conformitate cu pct. 4.5.2. subpct. 1) lit. a) din Caietul de sarcini. 

 

8. Reguli şi instrucţiuni privind completarea şi depunerea formularelor de ofertă 

1) Reprezentantul împuternicit al participantului în condiţiile pct. 4.5.2. subpct. 1) lit. a) al din 

Caietul de sarcini va completa şi semna un formular specific de ofertă, în timpul stabilit pentru 

desfăşurarea rundei respective. 
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2) Formularul va fi completat de mână. În vederea asigurării posibilităţii completării 

formularului de ofertă, Comisia va asigura, în spaţiul rezervat fiecărui participant, formulare de ofertă 

suficiente care să permită depunerea ofertelor în cadrul rundei aflate în curs, formulare ce vor fi 

completate de mână, în culoare albastră, cu acelaşi pix. Câmpurile lăsate intenţionat necompletate vor fi 

marcate cu X. 

3) Ulterior completării formularului de ofertă, reprezentantul împuternicit al participantului în 

condiţiile pct. 4.5.2. subpct. 1) lit. a) din Caietul de sarcini va semna oferta şi o va înainta Comisiei.  

4) Pentru depunerea ofertelor, reprezentantul împuternicit care a semnat oferta va avea acces, 

în acest interval de timp, în camera Comisiei şi va asista la toată procedura de depunere, înregistrare şi 

confirmare a primirii, a tuturor ofertelor. De asemenea, la procedura de depunere poate asista şi 

reprezentantul vorbitor de limba română prevăzut la secțiunea 8 din prezentele Reguli. 

5) Primirea ofertei va fi consemnată în cadrul registrului de depunere oferte al rundei 

respective. Semnătura olografă din formularul de ofertă şi cea din registrul de depunere oferte al rundei 

respective trebuie să corespundă. Ulterior primirii ofertei, Preşedintele Comisiei (sau membrul din 

Comisiei numit în acest sens) va semna spre neschimbare formularul de ofertă depus de participant şi îi va 

înmâna acestuia o copie a documentului. 

6) După depunerea ofertelor de către toţi participanţii, reprezentanţii participanţilor sunt 

invitaţi să părăsească încăperea rezervată Comisiei. 

7) Ofertele care nu respectă regulile de elaborare prevăzute în Caietul de sarcini, se consideră 

invalide. O ofertă invalidă depusă în cadrul rundelor primare este echivalentă cu o ofertă zero și atrage 

pierderea bagajului de eligibilitate a participantului respectiv pentru rundele primare ulterioare. Un 

formular de ofertă invalid cuprinzând un pachet de licențe depus în cadrul unei runde suplimentare nu 

afectează celelalte formulare de ofertă depuse de către participant în runda suplimentară respectivă, iar în 

cazul în care oferta invalidă este singura depusă, participantul va fi descalificat din runda suplimentară 

respectivă.  

 

9. Alte Reguli 

1) Limba utilizată în cadrul concursului este limba română. 

2) Toate documentele pe suport fizic în legătură cu concursul vor circula în spaţiile comune şi 

în încăperea rezervată Comisiei, în plicuri puse la dispoziţia participanţilor de către ANRCETI. 

 


