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cu privire la aprobarea conținutului Anunțului publicitar despre lansarea 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  

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

lit. a) și 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) cu modificările şi completările 

ulterioare,  

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); Hotărârii Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 59 din 17 septembrie 2015 privind aprobarea Procedurii speciale de organizare 

şi desfăşurare a concursurilor pentru eliberarea de multiple licenţe de utilizare a frecvenţelor 

radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile 

celulare terestre; Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 60 din 17 

septembrie 2015 privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 

3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

mobile celulare terestre, 

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, 

În scopul organizării și asigurării desfășurării concursului de eliberare a 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, Consiliul de Administrație  

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă conținutul Anunțului publicitar despre lansarea concursului de eliberare 

a 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, conform Anexei.  
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2. Anunțul publicitar menționat la pct. 1 se face public în publicațiile „Economist” și 

“Экономическое обозрение”, pe pagina web oficială a ANRCETI.  

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie Ursu, 

director adjunct al ANRCETI. 

 

4. Prezenta decizie se publică pe pagina web oficială a ANRCETI și întră în vigoare 

la data publicării.  

 

 

Preşedintele Consiliului       Grigore VARANIŢA 

de Administraţie       

 

Membrii Consiliului Corneliu JALOBA 

de Administraţie 

Iurie URSU 
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Anexă  

la Decizia Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr. 62 din  21 septembrie 2015 

 

 

ANUNȚ PUBLICITAR 

despre lansarea 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 

 

1. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei, în continuare ANRCETI, anunță lansarea concursului, pentru eliberarea 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 

MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile 

celulare terestre.  

2. Obiectul concursului sunt 16 licențe de utilizare a frecvenţelor radio: 

 1 (una)  licență pentru subbenzile: 801-811/842-852 MHz (regim FDD – 2x10 

MHz). 

 2 (două) licențe: una pentru subbenzile: 880-885/925–930 MHz și una pentru 

subbenzile  885-890/930–935 MHz (regim FDD, 2x5 MHz). 

 2 (două) licenţe: una pentru subbenzile:1909,9-1914,9MHz, (regim TDD, 5MHz) 

și 1964,9-1979,7/2154,9-2169,7 (regim FDD, 2×14,8 MHz) în total 34.6 MHz și una pentru 

subbanda 2010-2025 MHz (15 MHz, regim TDD); 

 3 (trei) licențe: una pentru subbenzile: 2500-2520/2620-2640 MHz (regim FDD, 

2x20 MHz,); una pentru subbenzile: 2560-2570/2680-2690 MHz (regim FDD, 2x10 MHz) și 

una pentru subbanda: 2575-2615 MHz, (regim TDD, 40 MHz); 

 8 licențe în banda 3400-3800 MHz (în regim TDD sau FDD, cu lăţimea de 50 

MHz fiecare).   

3. Concursul este de tip deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare 

competitivă și se va desfășura conform Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de Administrație al ANRCETI nr. 60 din 17 septembrie 2015 (Caiet de sarcini) și Procedurii 

speciale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru eliberarea de multiple licenţe de 

utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice mobile celulare terestre aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 59 din 17 septembrie 2015 (Procedura specială). 

4. La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane 

juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau 

străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.  

5. În vederea participării la concurs persoanele interesate vor transmite la adresa 

sediului ANRCETI un dosar de candidatură realizat în condițiile stabilite în Caietul de sarcini 

și a Procedurii speciale.  

6. Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD -

2012, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

7. Documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a 

ANRCETI (www.anrceti.md).  

8. Limba de comunicare în cadrul concursului va fi limba română.  

9. Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să contacteze 

organizatorul la adresa de contact sus - menţionată sau la numărul de. telefon: +373 22 

251317, prin fax: +373 22 222885, prin e-mail: office@anrceti.md. persoane de contact: Ala 
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Baidauz, şef Direcție Dezvoltare Reglementări (022251312) și Vladimir Vozian, şef adjunct 

Direcție Dezvoltare Reglementări (022251337). 

10. Calendarul de desfăşurare a Concursului. 

 

Nr. 

d/o 

Acțiunea Termenul  realizării Data realizării 

(estimativ) 

1.  Publicarea anunţului de organizare a 

concursului și documentelor de concurs  

X  
25.09.2015 

2.  Termenul limită de depunere a solicitărilor 

de clarificări privind Concursul 

X+5 săptămâni  
30.10.2015 

3.  Publicarea răspunsurilor la solicitările de 

clarificări  

7 zile calendaristice de la 

fiecare solicitare în parte  
06.11.2015 

4.  Termenul limită de primire a dosarelor de 

candidatură (inclusiv a garanţiei de 

participare)  

X+7 săptămâni  

13.11.2015 

5.  Anunţarea candidaţilor calificaţi/necalificaţi X+8 săptămâni  20.11.2015 

6.  Depunerea de contestaţii  maxim 5 zile lucrătoare 

de la anunţul privind 

calificarea  

 

7.  Soluţionarea contestaţiilor  maxim 3 zile lucrătoare 

de la depunerea 

contestaţiilor  

 

8.  Anunţarea deciziei Comisiei privind 

organizarea etapei de licitaţie şi a datei de 

începere a rundelor primare sau rundei de 

alocare 

X+10 săptămâni  

04.12.2015 

9.  Sesiune de informare asupra regulilor 

licitaţiei, dedicată Participanţilor  

X+10 săptămâni 
04.12.2015 

10.  Lansarea licitaţiei  X+11 săptămâni  11.12.2015 

11.  Încheierea rundelor primare şi/sau 

suplimentare  

X+12 săptămâni (Y) 
18.12.2015 

12.  Runda de alocare Y+3 zile lucrătoare 23.12.2015 

13.  Anunţarea rezultatelor Concursului Y+1 săptămână (Z) 25.12.2015 

14.  Termenul limită pentru depunerea cererilor 

de eliberare a licenţelor 

Z+15 zile calendaristice 
11.01.2016 

15.  Achitarea integrală a taxelor pentru licenţe 

(inclusiv recepţionarea plăţii de către 

Trezoreria de Stat) 

pînă la 30 zile 

calendaristice din data 

aprobării deciziei de 

eliberare a licenței 

10.02.2016 

16.  Eliberarea licenţelor în termen de 3 zile 

lucrătoare după 

prezentarea ordinului de 

achitare a taxei de licență 

12.02.2016 

 

 

 

 

 


