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privind instituirea Comisiei de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe radio 3400-3600 MHz în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de 

acces radio de banda largă și acces radio fix 
 

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

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

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

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), art. 8 alin. (1) lit. e), pct. 42) al 

Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr. 451-XV din 30 

iulie 2001;  

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

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

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

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

În vederea asigurării implementării Programului de management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 116 din 11 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, 

art.161); Hotărârii consiliului de Administrație nr. 11 din 28 martie 2013 privind aprobarea 

Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare 

competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice; 

În scopul organizării și asigurării desfășurării concursului de eliberare a licenţelor de 

utilizare a frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe radio 3400-3600 MHz în 

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

acces radio de banda largă și acces radio fix și luând în considerare scrisorile: Ministerului 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, nr. 01/1613 din 24.10.2014; Ministerului 

Finanțelor, nr. 06/3-17 din 14.01.2015; Ministerului Economiei, nr. 04/1-99 din 15.01/2015, 

Consiliul de Administrație  

DECIDE: 

 

1. Se instituie și se aprobă componența nominală a Comisiei de concurs pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe radio 

3400-3600 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații 

electronice mobile terestre de acces radio de banda largă și acces radio fix, după cum 

urmează:  

 

Preşedinte:  Iurie URSU, Director adjunct ANRCETI  
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Membri:       Ala BAIDAUZ, şef Direcţie Dezvoltare Reglementări, DDR, ANRCETI 

  

Tatiana GÂNDEA, șef Serviciu Dezvoltare Reglementări Tehnice, DDR, 

ANRCETI  

 

Angela GANACIUC, șef Serviciu Reglementări, Direcția Juridică, ANRCETI  

 

Daniel STICI, șef Direcția politici în domeniul comunicațiilor, Ministerul 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor  

 

Dumitru OCHINCA, șef Serviciu politici de reglementare a achizițiilor 

publice, Ministerul Finanțelor 

 

Mihail IURCU, consultant superior, Direcția politici de reglementare a         

activității de întreprinzător, Ministerul Economiei  

 

 

2. Se desemnează ca secretar al Comisiei de concurs Olesea MUNTEANU-

NOVACOV, specialist coordonator SDRT, DDR, ANRCETI.  

 

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

până la anunțarea rezultatelor concursului.  

 

4. Prima şedinţă a Comisiei de concurs va avea loc la data de 19 martie 2015.  

 

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

a ANRCETI.  

 

 

Preşedintele Consiliului       Grigore VARANIŢA 

de Administraţie       

 

Membrii Consiliului Corneliu JALOBA 

de Administraţie 

Iurie URSU 

   

 

 

 

 

 

 

 


