Răspunsul la solicitările de clarificări primite, până la data de 10.04.2012, la
Caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitivă în vederea
acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de
televiziune
1. Întrebare:

Prin raportare la prevederile paragrafului 4 din secțiunea 3.3.2.6 din caietul de sarcini,
vă rugăm să clarificați dacă formularea privind „[…] respectarea unui nivel de câmp în orice
punct de pe conturul alocării de maximum 70 dBV/m, pentru banda VHF, respectiv 80
dBV/m, pentru banda UHF […]”, se referă la orice punct de test care definește alocarea,
deoarece conform cu Actele finale ale Conferinței de Radiocomunicații Geneva 2006, Anexa 4,
Appendix 3 la Secțiunea I și Appendix 2 la Secțiunea II, doar punctele de test sunt luate în
considerare în stabilirea conformității cu Planul Geneva 2006.
Răspuns:
Da, în paragraful 4, secțiunea 3.3.2.6 din caietul de sarcini, punctele de pe conturul
alocării în care trebuie să fie respectate valorile de câmp menţionate sunt punctele de test
care definesc alocarea.
2. Întrebare:

Reprezentantul autorizat al candidatului este reprezentantul legal sau una din cele 3
persoane împuternicite în condițiile secțiunii 4.5.2 lit. a) din caietul de sarcini?
Ce limite trebuie să cuprindă împuternicirea autentică pentru persoana desemnată ca
reprezentant autorizat al candidatului?
Răspuns:
În contextul secțiunii 4.5.2 lit. a) din caietul de sarcini prin reprezentant autorizat al
candidatului se înțelege:
i) reprezentantul legal al candidatului sau
ii) persoana/persoanele împuternicite să reprezinte candidatul.
În cazul în care un candidat este reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul
legal al acestuia, împuternicirea autentică trebuie să fie una expresă (special întocmită pentru
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selecţia competitivă organizată în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio
în sistem digital terestru de televiziune) şi să precizeze în clar că reprezentantul/reprezentanții
au drepturi depline şi complete.

3. Întrebare:

Actul constitutiv actualizat ce formă trebuie să îmbrace, forma autentică sau înscris sub
semnătură privată?
Răspuns:
Actul constitutiv al candidatului (contract de societate şi/sau statut) va fi prezentat în
formă actualizată consolidată (cu toate modificările incluse la zi), fără a fi necesară forma
autentică a acestuia.
În acest caz sunt aplicabile și prevederile ultimului paragraf al secțiunii 4.5.2 din caietul
de sarcini.
4. Întrebare:

Certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului trebuie
prezentat în copie legalizată sau în copie certificată conform cu originalul, certificare realizată
de reprezentantul autorizat al candidatului?
Răspuns:
Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului poate fi
prezentat în copie legalizată sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către
persoana împuternicită să reprezinte candidatul.
În acest caz sunt aplicabile prevederile ultimului paragraf al secțiunii 4.5.2 din caietul
de sarcini.
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