Caiet de sarcini
pentru procedura de selecţie competitivă în vederea acordării
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru
de televiziune
(Martie 2015)

Tabelul 15 – „Calendarul orientativ al procedurii de selecție” din Caietul de
sarcini pentru procedura de selecţie competitivă în vederea acordării licenţelor de
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune (Martie 2015) se
decalează după cum urmează:
„Termenele prevăzute în acest tabel pot fi prelungite de către ANCOM în funcție de
necesități sau pot fi devansate în situația în care termenul rezervat unei acțiuni a ANCOM va putea
fi micșorat. Intervalele de timp acordate unei acțiuni a ofertanților nu pot fi micșorate.
Nr.
Crt.

Activitate

Dată/Perioadă

Data

1

Publicare anunț (demarare procedură) și Caiet de sarcini
(varianta finală)
Termen depunere solicitări de clarificări
Publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări

(Termen X)

18.03.2015

X+1 săptămână
7 zile de la
fiecare solicitare
în parte
X+5 săptămâni

25.03.2015
Maxim
01.04.2015

7 zile de la data
limită de primire
a candidaturilor
5 zile de la
anunțul privind
calificarea
3 zile de la
depunerea
contestațiilor

30.04.2015

2
3

4
5

Data limită de primire a candidaturilor (inclusiv a garanției
de participare)
Anunțarea candidaturilor calificate/necalificate

6

Depunerea de contestații

7

Soluționarea contestațiilor

1/2

22.04.2015

08.05.2015

13.05.2015

8

Anunțarea ofertelor câștigătoare în urma etapei stabilirii
primului set de oferte câștigătoare

9

10
11

Anunțarea faptului că:
i) se impune organizarea etapei de licitație (se vor
menționa categoriile în care este necesară
organizarea etapei de licitație);
ii) nu se impune organizarea etapei de licitație (se
vor menționa categoriile în care nu este necesară
organizarea etapei de licitație).
Organizarea rundelor (etapa de licitație)
Finalizarea rundelor

12

Anunțarea rezultatelor procedurii

13

Plata taxei de licență rezultată în urma procedurii

14

Acordarea/înmânarea licențelor

15

Intrarea în vigoare a licențelor

După
soluționarea
contestațiilor
X+8 săptămâni

13.05.2015

X + 61 de zile
Y (≥X+61 de
zile)
Maxim 3 zile de
la finalizarea
rundelor
Cel mai târziu în
90 de zile
calendaristice de
la data anunțării
rezultatelor
După plata taxei
de licență
-

18.05.2015
-

13.05.2015

-

-

17 iunie 20151”

Toate celelalte prevederi ale Caietului de sarcini rămân neschimbate.
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Data de 17 iunie 2015 este aplicabilă în cazul în care câștigătorul drepturilor achită taxa de licență rezultată
în urma procedurii de selecție înaintea termenul limită stabilit conform Hotărârii Guvernului nr. 86/2014
privind acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune și anterior
datei menționată.
În cazul în care taxa de licență rezultată în urma procedurii de selecție este achitată după data de 17 iunie
2015, licența intră în vigoare la data comunicării acesteia, termenul de valabilitate urmând să fie de 10 ani.
2/2

