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Întru executarea prevederilor pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 cu privire
la aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră,
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a constituit un Grup de lucru
interinstituţional (GLI) cu participarea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Consiliului Coordonator al
Audiovizualului (CCA), Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) și Consiliului Concurenţei.
În conformitate cu pct.4, subpct. 3) din Hotărârea Guvernului nr.240 din 08.05.2015, GLI
prezintă raportul privind realizarea acţiunilor prevăzute pentru semestrul I al anului 2016 în Planul de
acţiuni privind realizarea Programului.
La Obiectivul 1.
Suplimentar la acțiunile din pct. 1.1 și 1.2 din Planul de acţiuni, realizate în anul 2015, în
procesul de transpunere în legislația națională a prevederilor Directivelor 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE, 2002/22/CE, 2002/58/CE (modificate respectiv, prin Directivele 2009/136/CE și
2009/140/CE), în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor
electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, prezentat spre examinare și aprobare Guvernului prin
scrisoarea MTIC nr. 01/719 din 02.06.2016, au fost incluse prevederi speciale care se referă la
implementarea televiziunii digitale, inclusiv, televiziunii digitale terestre. Astfel, a fost clar definită
modalitatea de eliberare a licențelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru televiziunea
analogică terestră (licențele vor fi eliberate numai în benzile de frecvenţe care nu cad sub incidenţa
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii
digitale terestre). Aceste licențe ca și anterior vor fi eliberate de către ANRCETI în baza cererii
depuse, la care se anexează licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie în copie.
Licențele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru crearea rețelelor de televiziune
digitală terestră în benzile de frecvenţe prevăzute în acest scop de tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, vor fi eliberate furnizorilor acestor rețele în baza prevederilor generale
ale Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, ca și pentru alte tipuri de rețele, fără
necesitatea ca aceștia să dețină licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie.
Totodată, proiectul de lege în cauză prevede obligația furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice care primesc şi redistribuie servicii sau programe de televiziune în format
mare (16:9) să păstreze acest format.
De asemenea, în proiectul de lege este prevăzut că toate echipamentele destinate
consumatorilor pentru recepţionarea semnalelor convenţionale digitale de televiziune (difuzarea
terestră, prin cablu, satelit sau IP, care este destinată în principal recepţiei fixe), care sunt
comercializate, închiriate sau puse la dispoziţie în oricare alt mod şi care pot decoda semnalele
digitale de televiziune, trebuie să poată permite:
a)
decodarea acestor semnale conform unui algoritm de codare, elaborat şi administrat de
o organizaţie internaţională de standardizare recunoscută;
b)
reproducerea semnalelor care au fost transmise liber, cu condiţia ca, în cazul în care
acest echipament este închiriat, cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de
închiriere aplicabil.
La pct. 2.2. din Planul de acţiuni
Crearea multiplexelor A şi B
Î.S. „Radiocomunicaţii”, titularul de licenţă pentru furnizarea multiplexului A cu acoperire
națională a instalat 17 emițătoare la stațiile Edineț, Soroca, Trifești, Mîndreștii Noi, Ungheni,
Ivancea, Strășeni, Hîncești, Chișinău, Căușeni, Cimișlia, Leova, Comrat, Cahul, Baimaclia, Drochia
şi Tighina, care asigură acoperirea 80% din populația țării, în conformitate cu condiţiile de licenţă. O
parte de emițătoare temporar lucrează cu putere redusă pentru a proteja emisia stațiilor TV analogice
cu termen limită de pînă la 31.12.2017, cînd emisia în format analogic va fi sistată. Pentru a acoperi
localitățile care se vor pomeni în “zonele de umbră”, vor fi instalate emițătoare de mică putere.
Extinderea acoperirii multiplexului A este condiționată de deconectarea a stațiilor analogice în
funcțiune. În prezent, Î.S. „Radiocomunicaţii” este în proces de încheiere a contractelor cu titularii
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licențelor de emisie pentru utilizarea capacităţii multiplexului A, după finalizarea căruia va începe
furnizarea serviciului de difuzare a programelor prin multiplexul în cauză.
La pct. 2.3 din Planul de acţiuni
Organizarea concursurilor pentru eliberarea, cu titlu gratuit, printr-o procedură de
selectare comparativă, a 21 de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea
multiplexelor cu acoperire regională/zonală, cu includerea în condiţiile licenţei a obligaţiei de a
crea multiplexul regional în aşa mod încât să fie asigurată difuzarea pe întreaga arie a regiunii
respective, în vederea asigurării preluării şi difuzării, pe bază contractuală, în condiţii
economice transparente şi nediscriminatorii, a serviciilor de programe TV ale titularilor
licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, eliberate de către Consiliul Coordonator al
Audiovizualului pentru utilizarea capacităţii acestor multiplexe.
ANRCETI a elaborat următoarele documente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor
respective:
a)
Condițiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda
de frecvenţe [470-694 MHz];
b)
Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea
frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz];
c)
Procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru eliberarea licenţelor de
utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz].
Reieșind din faptul că 15 radiodifuzori au obținut licențele de emisie pentru utilizarea
capacității multiplexului A cu acoperire națională (circa 80% din populația țării), se creează premize
pentru eliberarea în timpul apropiat a majorității frecvențelor utilizate de stațiile TV analogică din
Republica Moldova. Odată cu atingerea unei audiențe semnificative în format digital, menținerea
emisiei simultane în format analog va deveni nerațională din punct de vedere economic. Lansare
comercială a multiplexului B cu acoperire națională va oferi capacitate suplimentară pentru cei
radiodifuzori, care nu au reușit să obțină slot în multiplexul A.
Astfel, urmare a schimbului de opinii între MTIC și ANRCETI, s-a convenit organizarea
concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea
multiplexelor cu acoperire regională după lansarea comercială a multiplexelor A și B. Soluția dată
este oportună inclusiv sub aspectul evitării nerespectării prevederilor art. 31 alin. (3) lit. f) din Legea
comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 din cauza imposibilității utilizării frecvențelor
pentru multiplexele regionale de către titularii licențelor care vor fi eliberate în vederea creării
acestora.
La pct. 3.1 din Planul de acţiuni
Selectarea pe bază de concurs a serviciilor de programe TV şi eliberarea licenţelor de
emisie radiodifuzorilor respectivi pentru utilizarea capacităţii primului multiplex (multiplexul
A) cu acoperire naţională şi acces liber spre vizionarea după punerea în funcţiune a acestuia.
Prin Decizia CCA nr. 2/8 din 28 ianuarie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
anunţat concursul pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A – capacitatea maximă a
15 sloturi pentru servicii de programe TV cu rezoluţie standard.
La concurs s-au înscris 12 solicitanţi, toţi pentru extinderea ariei de emisie: „Canal Regional”
S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal Regional TV”; „Analiticmedia-Grup” S.A., pentru postul
de televiziune „TV 7”; Societatea Română de Televiziune, pentru postul de televiziune „TVR
Moldova”; IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, pentru postul de televiziune „Moldova 1”;
„Selectcanal-TV” S.R.L., pentru postul de televiziune „N 4”; „General Media Group Corp.” S.R.L.,
pentru postul de televiziune „Publika TV”; „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de
televiziune „Canal 2”; „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal 3”;
„General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Prime”; „JEVISE” S.R.L., pentru
postul de televiziune „AGRO TV MOLDOVA”; „Real Radio” S.R.L., pentru postul de televiziune
„CTC Mega”; „Real Radio” S.R.L., pentru postul de televiziune „Super TV”.
În cadrul ședinței publice din data de 01 aprilie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
a desfăşurat bilanţul Concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A.
În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (13) din Codul audiovizualului, CCA a decis ca
slotul 1 din Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat să fie repartizat Instituţiei
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Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, pentru retransmisia serviciului
de programe „Moldova 1”; iar slotul 2 – Societăţii Române de Televiziune pentru retransmisia
serviciului de programe „TVR Moldova”, avînd ca temei Decizia Curţii Europene a Drepturilor
Omului din 15 octombrie 2013 şi pct. 8.1, 8.2, 9 şi 10 ale Acordului de soluţionare amiabilă a cauzei
Societatea Română de Televiziune (SRTV) împotriva Republicii Moldova (nr. 36398/08).
În urma concursului, alte 10 sloturi au fost ocupate de următorii radiodifuzori: „Canal Regional
TV”, „TV 7”, „N 4”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „AGRO TV MOLDOVA”,
„CTC Mega” şi „Super TV”.
Prin Decizia nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, CCA a reperfectat, prin includerea dreptului de
difuzare a serviciului de programe prin Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat,
condiţiile următoarelor licenţe de emisie:
• Seria AA nr. 073663 din 13.10.2009, eliberată Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului
Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului de televiziune „Moldova 1”.
• Seria AC nr. 000019 din 24.01.2014, eliberată „Canal Regional” S.R.L., fondatoarea postului
de televiziune „Canal Regional TV”.
• Seria AA nr. 082519 din 03.12.2010, eliberată „Analiticmedia-Grup” S.A., fondatoarea
postului de televiziune „TV 7”.
• Seria AA nr. 082882 din 18.05.2011, eliberată „Selectcanal-TV” S.R.L., fondatoarea postului
de televiziune „N 4”.
• Seria AC nr. 000042 din 25.09.2014, eliberată „General Media Group Corp.” S.R.L.,
fondatoarea postului de televiziune „Publika TV”.
• Seria AC nr. 000040 din 25.09.2014, eliberată „General Media Group Corp.” S.R.L.,
fondatoarea postului de televiziune „Canal 2”.
• Seria AC nr. 000070 din 07.05.2015, eliberată „General Media Group Corp.” S.R.L.,
fondatoarea postului de televiziune „Canal 3”.
• Seria AC nr. 000034 din 24.09.2010, eliberată „General Media Group Corp.” S.R.L.,
fondatoarea postului de televiziune „Prime”.
• Seria AC nr. 000080 din 10.07.2015, eliberată „JEVISE” S.R.L., fondatoarea postului de
televiziune „AGRO TV MOLDOVA”.
• Seria AA nr. 082542 din 12.05.2011, eliberată „Real Radio” S.R.L., fondatoarea postului de
televiziune „CTC Mega”.
• Seria AC nr. 000003 din 13.10.2009, eliberată „Real Radio” S.R.L., fondatoarea postului de
televiziune „Super TV”.
Pentru că în urma concursului nu a fost suplinită capacitatea Multiplexului A de 15 sloturi,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin Decizia nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, a anunţat un
nou Concurs pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A – 3 sloturi. La concurs s-au
înscris 5 solicitanţi: PP „Exclusiv Media” SRL, pentru postul de televiziune „NTV Moldova”;
„Telesistem TV” SRL, pentru postul de televiziune „Accent TV”; ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus”
SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal TV”; „MEDIA PRO GROUP” SRL, pentru postul de
televiziune „ITV”; „TV – Comunicaţii Grup” SRL, pentru postul de televiziune „RTR Moldova”.
În cadrul ședinței publice din data de 07 iunie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
a desfăşurat bilanţul Concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A – 3
sloturi.
În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (13) din Codul audiovizualului, cele 3 sloturi
disponibile au fost ocupate de următorii radiodifuzori: „Telesistem TV” SRL, pentru postul de
televiziune „Accent TV”; ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal
TV”; „MEDIA PRO GROUP” SRL, pentru postul de televiziune „ITV”.
Prin Decizia nr. 16/96 din 07 iunie 2016, CCA a reperfectat, prin includerea dreptului de
difuzare a serviciului de programe prin Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat,
condiţiile următoarelor licenţe de emisie:
• Seria AA nr. 082905 din 23.12.09, eliberată „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Accent TV”.
• Seria AA nr. 073710 din 03.07.09, eliberată ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „Jurnal TV”.
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• Seria AC nr. 000076 din 23.04.15, eliberată „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea
postului de televiziune, „ITV” .
Astfel, prin Multiplexul A își vor difuza serviciile de programe în sistemul digital terestru de
televiziune cu acoperire naţională şi acces necondiţionat 15 radiodifuzori: „Moldova-1”, „TVR
Moldova”, „Canal Regional TV”, „TV 7”, „N 4”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”,
„AGRO TV MOLDOVA”, „CTC Mega”, „Super TV”, „Accent TV”, „Jurnal TV” și „ITV”.
La pct. 4.2. din Planul de acţiuni
Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la dotarea cu
convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate
Întru executarea pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, Ministerul Finanţelor a
prevăzut în proiectul Legii bugetului pe anul 2016 suma de 100 milioanei lei în vederea asigurării
familiilor defavorizate cu convertoare de semnal pentru recepţionarea televiziunii digitale terestre,
fapt despre care a informat MTIC prin scrisoarea nr. 10-12-16 din 20.01.2016. Ulterior prin Procesulverbal nr. 36 din 11 aprilie 2016 al ședinței comune a Ministerului Finanțelor și MTIC privind
consultările asupra propunerilor de buget pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2018, cu
participarea factorilor de decizie, s-a decis excluderea sumei de 100000,0 mii lei pentru
implementarea Programului de trecere la TV digitală terestră.
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală
terestră a familiilor defavorizate a fost elaborat în cadrul MTIC, însă potrivit art. 37 lit.e) Legea nr.
317-XV din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale”, proiectul urmează a fi însoțit obligatoriu de fundamentarea
economică în cazul în care realizarea prevederilor acestuia necesită cheltuieli financiare.
Reieșind din cele expuse, în cadrul ședinței Guvernului din 22 iunie 2016, dl. Vasile
BOTNARI, Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, a comunicat că acțiunile nr. 3.1, 3.2.
și 3.3. din proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (din care face parte
acțiunea prevăzută la pct. 4.2. din Planul de acţiuni privind realizarea Programului) nu pot fi realizate
de MTIC în anul 2016 și în această situație este necesară modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 prin substituirea la pct. 2 a termenului ,,2016” cu ,,2017”, cu
includerea în Legea bugetului de stat deja pentru anul 2017 de către Ministerul Finanțelor a
mijloacelor financiare disponibile pentru implementarea Programului privind tranziția la televiziunea
analogică terestră la cea digitală în perioada 2015-2017.
La pct. 4.3. din Planul de acţiuni
Desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ce ţin
de tranziţia la televiziunea digitală.
Prin scr. MTIC nr. 01/397 din 24.03.2016 și scr. MTIC nr. 01/398 din 24.03.2016 de la IPNA
Compania ,,Teleradio-Moldova” și Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a fost solicitat
suportul în vederea creării unui spot informațional pentru campania de informare. Pe data de
01.04.2016 CCA a adoptat Decizia nr. 10/55 cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare
pentru desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei cu privire la trecerea de la televiziunea
analogică la cea digitală terestră.
Prin scrisoarea MTIC nr. 01/553 din 21.04.2016 în adresa CCA au fost prezentate cerințe față
de spot și informația care trebuie să se conțină în acesta.
Pe pagina web-oficială a MTIC au fost plasate 3 comunicate de presă privind tranziția la
televiziunea digitală terestră. De asemenea, a fost prezentată informația pentru Portalul web mediaazi.md. Pe lîngă publicațiile menționate, au apărut 3 publicații noi: Agenția de știri INTERLIC,
Agenția de Presă ,,INFOTAG” și Portalul web newsmaker.md.
La pct. 4.6. din Planul de acţiuni
Stabilirea sistemului de acces condiţionat (codificare), utilizat în cadrul multiplexelor de
televiziune digitală terestră.
Dat fiind faptul că pînă la moment nu au fost lansate comercial Multiplexele A și B cu
acoperire națională, precum și multiplexele cu acoperire regională, executarea prevederilor acestui
punct este prematură (nu sunt cunoscute necesitățile furnizorilor de multiplexe referitor la codificarea
serviciilor de programe TV difuzate prin intermediul acestora).
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La pct. 5.2. din Planul de acţiuni
Promovarea utilizării armonizate a benzii 694-790 MHz pentru serviciul mobil terestru.
Conferinţa Mondială pentru Radiocomunicaţii din 2015 (CMR-15), care s-a desfăşurat în
noiembrie 2015, a examinat rezultatele cercetărilor privind utilizarea benzii de frecvenţe 694-790
MHz de către serviciul mobil terestru.
Republica Moldova, reprezentată de delegația MTIC, pe marginea subiectului în cauză a
promovat următoarea poziţie:
1) Susţinerea alocării benzii de frecvenţe 694-790 MHz pentru serviciul mobil terestru şi
identificarea acestei benzi pentru sistemele IMT;
2) Protecţia exploatării sistemelor de televiziune terestră este asigurată prin Acordul Geneva-06
şi Recomandările relevante UIT-R;
3) Micşorarea benzii de frecvenţe atribuite pentru aplicaţii SAB/SAP (servicii auxiliare ale
audiovizualului/ servicii auxiliare pentru crearea programelor) din 470-790 MHz în 470-694 MHz;
4) Protecţia aplicaţiilor din serviciul de radionavigaţie aeronautică (ARNS) conform criteriilor
Metodei C4 din raportul Şedinţei de pregătire către CMR-15.
Este necesar de menţionat că poziţia Administraţiei Republicii Moldova pe marginea
subiectului în cauză a fost armonizată cu poziţia comună europeană a Conferinţei Europene a
Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT).
CMR-15 a confirmat alocarea benzii de frecvenţe 694-790 MHz pentru serviciul mobil, cu
excepţia mobil aeronautic în banda 694-790 MHz în Regiunea 1.
O nouă Rezoluţie a fost elaborată în scopul asigurării compatibilității electromagnetice dintre
serviciul mobil, radiodifuziune şi radionavigaţie aeronautică. Au fost păstrate criteriile de protecţie a
radiodifuziunii conform Acordului Ge-06. Statele CEPT şi CRC (inclusiv Republica Moldova cu
Ucraina) au semnat acorduri bilaterale în scopul asigurării compatibilităţii între ARNS şi serviciul
mobil pentru a asigura statutul primar pentru serviciul mobil terestru în banda 694-790 MHz.
Rezultatul este în conformitate cu poziţia CEPT şi cea a Republicii Moldova, respectiv a fost
asigurată promovarea utilizării şi armonizarea utilizării benzii 694-790 MHz pentru serviciul mobil
terestru la nivel european. Pînă la sfîrșitul anului 2016, MTIC urmează să elaboreze şi să prezinte
Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio propuneri privind transpunerea deciziilor stabilite în Actele
Finale ale Conferinţei Mondiale a Radiocomunicaţiilor (WRC-15) a Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă al Republicii Moldova,
printre care va fi regăsită şi propunerea de atribuire a benzii de frecvenţe 694-790 MHz pentru
serviciul mobil terestru cu statutul primar.
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