
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectele Hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 

aprobarea documentelor pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a 

subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 

MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu 

acces radio în bandă largă 

 

Utilizarea frecvenţelor radio, resursă publică limitată aflată în proprietatea 

statului, se realizează în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice 

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

51-54, art. 155) şi ale 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 Agenţiei naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

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

3820), p.127), acte normative ce reglementează modul de acordare a drepturilor de 

utilizare a frecvenţelor radio, inclusiv şi în cazul licenţelor de utilizare a frecvenţelor 

radio al căror număr este limitat.  

Intenţia ANRCETI este de a pune la dispoziţia pieţei de comunicaţii electronice a 

subbenzii de frecvenţe radio 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 

MHz, cu lărgimea subbenzii de 50 MHz, care urmează a fi utilizată în scopul furnizării 

rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă în 

Republica Moldova care este în concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365 

din 6 iunie 2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice cu acces radio în bandă largă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 113-118 art. 403) şi ale Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă 

largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17 noiembrie 

2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230, art.1192). 

Prin proiectele Hotărîrilor Consiliului de Administrație al ANRCETI se propun 

spre aprobare următoarele documente principale pentru organizarea concursului de 

eliberare a licenţei pentru utilizarea subbenzii de frecvenţe radio 3750-3800 MHz din 

banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor 

publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de banda largă: Caietul 

de sarcini, Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului precum şi proiectul 

Condițiilor speciale de licență, care stabilesc regulile şi condiţiile de organizare şi 

participare la concurs după cum urmează. 

 

1. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea 

licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de 

frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, în scopul dezvoltării  reţelelor şi serviciilor publice 

de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă 

Proiectul Procedurii propune ca procedura de selectare să fie de tip competitiv 

fiind explicate toate regulile şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului, de 



participare la concurs precum şi sancţiunile care pot fi aplicate candidaţilor/participanţilor 

la concurs în cazul nerespectării regulilor de participare la concurs. 

ANCETI consideră că procedura de selectare competitivă este una adecvată pentru 

etapa actuală a pieţei de comunicaţii electronice din Republica Moldova, totodată acest 

tip de procedură a fost ales în scopul determinării, a preţului pe care piaţa de comunicaţii 

electronice consimte să-l achite cu titlu de taxă de eliberare a licenţei pentru utilizarea 

acestei subbenzi de frecvenţele radio. În opinia ANRCETI, procedura de selectare de tip 

competitiv este potrivită deoarece în acest fel este evidenţiat atât potenţialul economic pe 

care îl oferă benzile de frecvenţe radio, în general, cât şi nivelul de valorizare a acestora 

de către persoanele interesate în contextul propriilor planuri de afaceri.  

Cu toate acestea însă, acordarea drepturilor de utilizare prin procedură de selectare 

competitivă nu va urmări exclusiv reliefarea evaluărilor private ale participanţilor la 

concurs privind sumele ce urmează a fi achitate cu titlu de taxă de eliberare a licenţei, ci 

şi asigurarea unor criterii de calificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, 

urmând ca aceste criterii să fie îndeplinite de fiecare persoană interesată de obiectul 

concursului. Prin urmare, apare necesitatea, ca fiind o soluţie potrivită ca aceste condiţii 

să fie stabilite la nivelul Caietului de sarcini, persoanele interesate urmând să-şi exprime 

opiniile lor cu privire la acest subiect în cadrul procesului de consultare publică organizat 

de către ANRCETI.  

Proiectul Procedurii propune ca concursul să se desfăşoare în 3 etape distincte:  

1) Prima etapă - transmiterea cererilor/dosarelor;  

2) Etapa a doua - calificarea candidaţilor;  

3) Etapa a treia - desfăşurarea concursului; 

4) Etapa a patra – desemnarea câștigătorului concursului. 

Astfel, persoanele interesate vor parcurge două etape preliminare – etapa la care se 

vor depune cererile de participare la concurs şi etapa de calificare – al cărui scop este de a 

determina dacă o candidatul îndeplineşte criteriile stabilite de către ANRCETI pentru a 

putea fi admis la concursul propriu zis. În aceste condiţii se creează premisele ca doar 

cele mai serioase intenţii să fie luate în considerare în cadrul procedurii de desfăşurare a 

concursului pentru obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio.  

Proiectul procedurii prevede instituirea Comisiei de concurs care, în principal, va 

examina dosarelor transmise de candidaţi; va califica candidaţii și va respinge cererile de 

participare la concurs care nu corespund cerințelor minime stabilite în Procedură şi 

Caietul de sarcini; va prezenta rezultatul concursului Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI în scopul aprobării acestuia, precum și va efectua propuneri de eliberare a 

licențelor; va supraveghea respectarea de către candidaţi/participanţi a condiţiilor şi 

regulilor privind participarea la concurs precum  i orice alte atribuţii menite să conducă la 

buna organizare şi desfăşurare a concursului. 

 



2. Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a  

subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-

3800 MHz în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice 

în bandă largă 

Condiţiile de natură tehnică, administrativă şi financiară se vor aplica pentru toate 

persoanele interesate de obiectul concursului, principiul nediscriminării şi transparenţei 

fiind astfel respectat de către ANRCETI.  

Aceste condiţii vizează, în principal, următoarele cerinţe faţă de candidat: 

1) 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; 

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

lichidare şi/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, 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; 

3) durata de activitate a candidatului prevăzută în actul constitutiv trebuie să 

fie cel puţin 15 ani din data eliberării licenţei; 

4) 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;  

5) să nu aibă nici o restanță 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; 

6) să deţină capital propriu suficient pentru instalarea unei reţele publice de 

comunicaţii electronice destinate furnizări serviciilor de comunicaţii electronice publice; 

7) să deţină specializarea necesară şi experienţa specifică de instalare, operare şi 

mentenanţă a unor reţele publice de comunicaţii electronice, de furnizare de servicii de 

comunicaţii electronice sau în producţia şi comercializarea de echipamente radio, sau 

echipamente care includ constructiv module radio, pentru transmisii de date. 

 

3. Proiectul Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea 

frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3600-3800 MHz în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de 

acces radio de banda largă 

Licenţa pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 

3600-3800 MHz va fi însoţită de condiţiile speciale de licenţă care vor fi obligatorii 

pentru respectare de către titularul acesteia. Potrivit proiectului Condiţiilor de licență 

Titularul licenţei va avea dreptul să instaleze, să opereze, să controleze şi să pună la 

dispoziţie către terţi o reţea publică de comunicaţii electronice, precum şi infrastructura 

corespunzătoare, în vederea furnizării de servicii publice de comunicaţii electronice, prin 



utilizarea frecvențelor radio asupra cărora va dobândi dreptul de utilizare în urma 

concursului cu aplicarea procedurii de selectare competitivă. În acest scop, titularul 

licenţei va avea dreptul de a utiliza orice tehnologie disponibilă, dacă această utilizare nu 

contravine obligaţiilor privind respectarea unor condiţii tehnice şi operaţionale prevăzute 

în prezentul Caiet de sarcini.  

Potrivit Condiţiilor speciale de licenţă titularul acestea va fi obligat să asigure în 

principal următoarele: 

Acoperire: 

1) Titularul licenţei care, la data eliberării Licenţei BWA, furnizează reţele 

publice de comunicaţii electronice mobile celulare, bazate pe standardele tehnologiilor 

GSM, CDMA2000 şi/sauIMT-2000/UMTS (WCDMA), IMT- Advanced este obligat să 

asigure acoperirea cu servicii BWA de cel puţin 30% din teritoriul Republicii Moldova 

(cu excepţia Teritoriului din Stânga Nistrului pînă la soluţionarea diferendului 

transnistrean), prin intermediul reţelei proprii de acces radio în bandă largă, în termen de 

18 luni din data obţinerii Licenţei. 

2) Titularul licenţei, altul decât cel menţionat la subpct. 1), este obligaţi să 

asigure acoperirea cu servicii de cel puţin 30% din teritoriul Republicii Moldova(cu 

excepţia Teritoriului din Stânga Nistrului pînă la soluţionarea diferendului 

transnistrean), prin intermediul reţelei proprii de acces radio în bandă largă, în termen de 

36 de luni din data eliberării către acesta a Licenţei. 

2. Calitatea serviciilor: 
1) să asigure măsurarea şi publicarea indicatorilor/parametrilor de calitate a 

serviciilor BWA furnizate abonaţilor în conformitate cu reglementările în vigoare emise 

de către ANRCETI; 

2) să prevadă în contractele semnate cu abonaţi indicatorii/parametrii de calitate 

şi nivelul minim de calitate a serviciilor BWA furnizate, în conformitate cu 

reglementările emise în acest sens de către ANRCETI; 

3) pentru a se asigura că operarea se desfăşoară la nivelul de calitate 

corespunzător, să se conformeze recomandărilor şi standardelor internaţionale relevante 

pentru tehnologia aleasă. 

 

În sensul celor expuse mai sus, considerăm că proiectul Hotărârii Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI privind aprobarea documentelor pentru concursul de 

eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, 

supus consultării publice, reprezintă o etapă necesară a fi parcursă pentru acordarea 

drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe menţionată, documentul 

având rolul stabilirii metodologiei ce va fi utilizată în cadrul concursului, urmând ca după 

adoptare documentul să completeze cadrul legislativ aplicabil.  

 

Ala Baidauz, 

Şef DRTS 


