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privind inițierea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio 

în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz  
 

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. w), art. 26 alin. (31) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare; 

În vederea realizării obiectivelor Programului de management al spectrului de frecvenţe radio 

pentru anii 2021-2025 şi a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvenţă pentru 

alocare prin procedura de selectare competitivă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 987/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 22-32, art. 34); 

În conformitate cu Caietul de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației nr.15 din 11.05.2021; 

În scopul organizării și desfășurării concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, Consiliul de Administraţie  

 

DECIDE: 

 

1. Inițierea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 

450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, conform termenilor din Anunțul publicitar prevăzut la pct. 2. 

2. Se aprobă Anunţul publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, 

conform Anexei. 

3. Anunţul publicitar se publică în ziarul „Экономическое обозрение” și pe pagina de 

Internet a ANRCETI. 

4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedintele Consiliului 

de Administraţie       Octavian RĂU 

 

Membrii Consiliului 

de Administraţie       Andrei MUNTEAN 

 

           

         Marian POCAZNOI 

 
Anexă  



  

la Decizia Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  
  nr.16  din 11.05.2021 

 
ANUNŢ PUBLICITAR 

despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz 

 

1. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) anunță organizarea concursului de eliberare a licenţelor de utilizare a 

frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz. 

2. Obiectul concursului sunt 5 licenţe după cum urmează: 

1) Licenţa A: în banda de frecvenţe radio 450 MHz - subbanda 454,6-457,1 MHz/464,6-

467,1 MHz (două blocuri a câte 2x1,25 MHz în regim FDD); 

2) Licenţa B: în banda de frecvenţe radio e900 MHz - subbanda 885-890/930-935 MHz (2 x 

5 MHz în regim FDD); 

3) Licenţa C: în banda de frecvenţe radio 2600 MHz - subbanda 2500-2520/2620-2640 MHz 

(2 x 20 MHz în regim FDD); 

4) Licenţa D: în banda de frecvenţe radio 2600 MHz - subbanda 2560-2570/2680-2690 MHz 

(2 x 10 MHz în regim FDD); 

5) Licenţa E: în banda de frecvenţe radio 2600 MHz - subbanda 2575-2615 MHz (1 x 40  

MHz în regim TDD/SDL). 

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

selectare competitivă și se va desfășura în conformitate cu Caietul de sarcini al concursului pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.15 din 11.05.2021 (Caiet de 

sarcini). 

4. În vederea participării la concurs potenţialii candidaţii vor depune la ANRCETI Dosarul 

de candidatură pentru participare la Concurs în condițiile stabilite în Caietul de sarcini. 

5. Termenul de depunere a Dosarului de candidatură pentru participare la Concurs este de pe 

data de 12.05.2021 până pe data de 01.06.2021 (ora 16.00 - ora Chişinău).  

6. Caietul de sarcini, Condițiile speciale tip de licență, alte documente aferente concursului 

sunt expuse public pe pagina de Internet a ANRCETI www.anrceti.md. 

7. Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări privind documentele 

Concursului pot fi depuse la ANRCETI până pe data de 17.05.2021. 

8. Dosarele de candidatură primite vor fi deschise pe data de 02.06.2021 la ora 10.00 (ora 

Chişinău). 

9. Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD 

2012, mun. Chişinău, Republica Moldova. 

10. Limba pentru comunicare oficială din partea ANRCETI în cadrul concursului este limba 

română. În cazul necesității, comunicările oficiale ale ANRCETI sunt difuzate sau transmise copii în 

limbile engleză sau rusă. 

11. Limba pentru adresările candidaților și participanților la Concurs este conform Caietului 

de sarcini. Întrebările pentru clarificări privind documentele Concursului pot fi depuse  în limbile 

română,engleză și rusă. 

12. Pentru informaţii suplimentare, părțile interesate sunt invitate să contacteze organizatorul 

la adresa de contact sus-menţionată, la numărul de telefon: +373-22 25-13-17, prin fax: +373-22-22-

28-85, prin e-mail: office@anrceti.md, pentru persoana de contact Dumitru GRICIUC, şef Direcție 

Reglementare și Analiză Strategică. 
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