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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), Consiliului Concurenţei.  

În vederea realizării sarcinilor stabilite în pct.4, subpct. 1) şi 2)  din Hotărârea Guvernului sus-

menţionată, au fost convocate 2 şedinţe (pe data de 11.08.2015 şi la 28.11.2015) a GLI, la care s-au 

examinat aspectele ce ţin de realizarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală 

terestră. Totodată pe parcursul semestrului II al anului 2015 autorităţile responsabile, au conlucrat cu 

reprezentanţii societăţii civile şi mediul de afaceri din domeniu în vederea asigurării implementării 

transparente şi eficiente a televiziunii digitale terestre. 

În conformitate cu pct.4, subpct. 3) din Hotărârea Guvernului nr.240 din 08.05.2015, GLI 

prezintă raportul privind realizarea acţiunilor prevăzute pentru anul 2015 în Planul de acţiuni privind 

realizarea Programului.  

La pct. 1.1 din Planul de acţiuni 

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului 

audiovizualului al Republicii Moldova  

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al  Republicii 

Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 27.05.15 şi 

publicat în Monitorul Oficial nr. 139-143 din 05.06.2015. 

După aprobare de către Parlament, Legea nr. 167 din 31.07.2015 a fost promulgată prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1745-VII din 07.09.2015 şi publicată în Monitorul 

Oficial nr. 254-257/485 din 11.09.2015. 

La pct. 1.2 din Planul de acţiuni 

Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii în vederea utilizării 

eficiente a infrastructurii deja existente (turnuri, piloni, linii de transport al semnalului, linii de 

aprovizionare cu energie electrică, staţii tehnologice, căi de acces), pentru accelerarea 

procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră, precum şi pentru diminuarea costurilor 

şi a impactului asupra mediului, a sănătăţii publice şi a amenajării teritoriului 

În octombrie 2014 proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege a 

fost contrasemnat de către viceprim-ministru, ministrul economiei şi ministrul justiţiei şi pregătit 

pentru a fi inclus în ordinea de zi a unei şedinţe ordinare a Guvernului.  

Ulterior, în legătură cu investirea noului Guvern, proiectul de lege a fost restituit pentru 

reexaminare/actualizare şi coordonare suplimentară cu noii conducători ai ministerelor interesate. 

După reexaminare şi avizare suplimentară de către autorităţile interesate, proiectul de lege a fost  

prezentat repetat pentru examinare în şedinţă de Guvern (scrisoarea MTIC nr.01/785 din 04.06.2015). 

A fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 692 din 08.10.2015 şi adoptat de Parlament în 

prima lectură pe data de 29.12.2015. 

La pct. 2.1. din Planul de acţiuni 

Adoptarea deciziei privind eliberarea prin încredinţare directă ÎS “Radiocomunicaţii”, cu 

titlu gratuit, a licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea a două 

multiplexe digitale cu acoperire naţională (multiplexele A şi B), 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 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17 din 

15.06.2015 Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în 

sistemul digital terestru de televiziune, multiplexului naţional A, precum şi a elaborat şi aprobat, prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 18 din 15.06.2015, Condiţiile speciale de licenţă pentru 
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utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune, 

multiplexului naţional B, ulterior fiind modificate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 72 

din 22.12.2015 în vederea concretizării canalelor care urmează a fi utilizate.  

Aceste condiţii sunt făcute publice pe pagina de internet a ANRCETI: 

http://www.anrceti.md/files/filefield/HCA%20nr.17%20din%2015.06.2015%20CL%20multiplex%2

0A.pdf.  

La data de 16.06.2015, prin Decizia Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr.82, a fost 

eliberată Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii”, în baza cererii depuse, licenţa pentru genul de 

activitate: „Utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe (470-694 MHz) în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în sistem digital terestru de televiziune 

(Multiplexul naţional A)”. 

La data de 22.12.2015, prin Decizia Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr.185, a fost 

eliberată Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii”, în baza cererii depuse, licenţa pentru genul de 

activitate: „Utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe (470-694 MHz) în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în sistem digital terestru de televiziune 

(Multiplexul naţional B)”. 

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 

naţională a instalat 17 emiţătoare la staţiile Edineţ, Soroca, Trifeşti, Mîndreştii Noi, Ungheni, 

Ivancea, Străşeni, Hînceşti, Chişinău, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Comrat, Cahul, Baimaclia, Drochia 

şi Tighina,  care asigură acoperirea 80% din populaţia ţării, în conformitate cu condiţiile de licenţă. O 

parte de emiţătoare temporar lucrează cu putere redusă pentru a proteja emisia staţiilor TV analogice 

cu termen limită de pînă la 31.12.2017, cînd emisia  în format analogic va fi sistată. Pentru a acoperi 

localităţile care se vor pomeni în  “zonele de umbră” vor fi instalate emiţătoare de mică putere. 

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. 

Cu referinţă la această acţiune, ANRCETI, actualmente, elaborează setul de documente 

necesare pentru organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea multiplexelor cu acoperire regională, inclusiv 

Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 

[470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/multiplexelor cu acoperire regională şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune, Procedura de concurs, 

Caietul de sarcini al concursului, alte documente relevante. 

La moment nu au fost lansate, comercial, Multiplexele A şi B cu acoperire naţională din 

motivul că în rezultatul multiplelor consultări publice cadrul normativ elaborat de CCA necesar 

pentru  organizarea concursului de  selectare a serviciilor de programe TV şi eliberarea licenţelor de 

emisie radiodifuzorilor respectivi pentru utilizarea capacităţii multiplexelor A şi B cu acoperire 

naţională a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial din 31.12.2015.  

Din aceste considerente şi în scopul asigurării utilizării eficiente şi raţionale a spectrului radio 

alocat televiziunii digitale, ANRCETI intenţionează să anunţe concursul pentru eliberarea licenţelor 

de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea multiplexelor cu acoperire regională, în 

trimestrul I 2016. 
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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 nr. 6/34 din 20 martie 2015, CCA a aprobat conceptual proiectul de Regulament 

cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de 

retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexelor. A fost lansată procedura de consultări publice şi 

avizare a acestuia, în urma căreia proiectul în cauză a fost modificat (inclusiv la denumire) ţinînd 

cont de avizele MTIC, Ministerului Finanţelor şi Asociaţiei patronale a radiodifuzorilor din 

Republica Moldova. 

 Ulterior în proiectul Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a 

licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor 

digitale terestre au fost operate şi alte modificări în baza propunerilor parvenite din partea Guvernului 

Republicii Moldova şi Directoratului General pentru Drepturile Omului şi Statul de Drept al 

Directoratului pentru Societate Informaţională şi Lupta împotriva Crimelor al Departamentului 

Societăţii Informaţionale (în baza expertizei expertului independent al Consiliului Europei). 

La definitivarea proiectul Regulamentului de asemenea, s-a ţinut cont de obiecţiile şi sugestiile 

exprimate în cadrul dezbaterilor publice, care au avut loc în incinta CCA la 13 noiembrie 2015, la 

care au participat reprezentanţii instituţiilor de stat, ai societăţii civile şi radiodifuzori. 

Prin Decizia nr. 43/213 din 23 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 370-376/2730 din 31.12.2015, CCA a aprobat definitiv proiectul de Regulament cu 

privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie 

pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre. În baza prevederilor Regulamentului dat 

va putea fi organizat concursul în vederea eliberarea licenţelor de emisie pentru utilizarea capacităţii 

primului multiplex (multiplexul A) cu acoperire naţională şi acces liber spre vizionare. 

La pct. 3.2 din Planul de acţiuni 

Crearea de către furnizorii de reţele existenţi, care difuzează servicii de programe proprii 

TV la nivel regional şi local, prin grupare în corespundere cu acoperirile teritoriale ale 

canalelor TV de care dispun în prezent, la decizia acestora, a asociaţiilor pentru crearea 

multiplexelor regionale. 

Cu referinţă la această acţiune, CCA a desfăşurat, în zilele de 17 şi 18 decembrie 2015, la 

Comrat şi, respectiv, Bălţi, două seminare zonale pentru radiodifuzorii locali şi distribuitorii de 

servicii din regiunile de nord şi sud ale Republicii Moldova. În cadrul acestor seminare, de rînd cu 

alte subiecte importante,  a fost explicată oportunitatea cooperării radiodifuzorilor în scopul creării 

multiplexelor regionale. 

La pct. 4.1. din Planul de acţiuni 

Elaborarea ghidului privind parametrii STB-ului şi a modulelor de recepţie digitală a 

televizoarelor recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova 

MTIC a elaborat “Ghidul  privind parametrii STB şi ale modulelor de recepţie digitală a 

televizoarelor recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova”. Documentul are un 

caracter informativ şi este prezentat sub formă de recomandare privind parametrii tehnici a 

dispozitivelor electronice necesare pentru recepţionarea semnalului digital, fiind destinat atât 

companiilor importatoare de tehnică, cât şi consumatorilor. Respectând recomandările prezentate, 

atât importatorii, cât şi utilizatorii vor evita cazurile de procurare a dispozitivelor ce nu corespund 

cerinţelor tehnice înaintate, sau funcţionează cu deficienţe în recepţionarea semnalului TV digital 

terestru pe teritoriul Republicii Moldova. 

După consultarea în cadrul GLI, creat conform pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 240  din  

08.05.2015, Ghidul a fost publicat pe pagina web a MTIC pe data de 08.12.2015. 

La pct. 4.3. din Planul de acţiuni 

Desfăşurarea unei companii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ce ţin 

de tranziţia la televiziunea digitală. 

a) Pe pagina web a MTIC au fost plasate 5 comunicate de presă privind tranziţia la televiziunea 

digitală terestră; 

b) Subiectul a fost vizat în peste: 
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- 50 de ştiri publicate de instituţiile mass-media;  

- în cadrul a 6 emisiuni televizate;  

- în cadrul emisiunilor la posturi radio;  

- în cadrul a 4 interviuri: 2 pentru portalul Tribuna, Moldpres şi ziarul Capital Market.  

c) Cetăţenii RM şi reprezentanţii APL au fost informaţi despre procesul de tranziţie la 

televiziunea digitală terestră în timpul a 5 vizite în teritoriu a viceminiştrilor TIC. 

În perioada 17-18 decembrie 2015 colaboratorii MTIC şi ANRCETI au participat la seminarele 

zonale pentru radiodifuzorii locali şi regionali (Nord şi Sud) organizate de CCA, în scopul informării 

acestora privind aspectele ce ţin de crearea multiplexelor regionale şi posibilitatea acestora de a se 

asocia.    

La pct. 4.5. din Planul de acţiuni 

Modernizarea sistemelor de recepţie colectivă („antena colectivă”) pentru a asigura 

retransmisia semnalului televiziunii digitale terestre de la antena de recepţie către abonat. 

Prin  scrisoarea MTIC nr. 01/1109 din 19.08.2015, Primăria mun. Chişinău, Primăria mun. 

Bălţi şi S.R.L. „Extindere” au fost informate despre necesitatea modernizării echipamentelor în 

blocurile în care actualmente sînt utilizate sistemele de recepţie colectivă, pentru a asigura 

posibilitatea retransmisiei semnalului televiziunii digitale terestre de la antena colectivă către abonat. 

Preturile sectoarelor Ciocana şi Botanica din mun. Chişinău au informat gestionarii blocurilor 

locative din aceste sectoare referitor la subiectul sus-menţionat, iar Primăria mun. Bălţi a distribuit în 

acelaşi context informaţia în mass-media locală.  

În cadrul celei de-a doua şedinţe a GLI pentru asigurarea realizării eficiente a Programului 

privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră desfăşurată la 26 

noiembrie 2015, de către reprezentantul SRL ,,Extindere” (întreprindere care asigură deservirea 

tehnică a sistemelor de recepţie colectivă în mun. Chişinău) a fost prezentată o soluţie tehnică pentru 

modernizarea acestor sisteme, însă aceasta nu asigură retransmisia semnalului televiziunii digitale 

terestre de la antena de recepţie către abonat şi respectiv nu este conformă cu prevederile 

Programului. Astfel, urmează să fie iniţiată o colaborare între S.R.L. „Extindere”, ÎS 

„Radiocomunicaţii” şi ÎS „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” în vederea identificării altei 

soluţii tehnice. 

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 şi B cu 

acoperire naţională, precum şi multiplexele cu acoperire regională, executarea prevederilor acestui 

punct este prematură (nu sunt cunoscute necesităţile furnizorilor de multiplexe referitor la codificarea 

serviciilor de programe TV difuzate prin intermediul acestora).  

La pct. 5.1. din Planul de acţiuni 

Eliberarea, în conformitate cu prevederile Programului de management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 

2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.31-35, art.161), a ultimei licenţe, 

rămase nesolicitată, pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio disponibile din 

banda de frecvenţe 790-862 MHz. 

Cu referinţă la această acţiune, ANRCETI, la 25 septembrie 2015, a anunţat lansarea 

concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 800, e900, 2100, 

2600 şi 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

mobile celulare terestre. Concursul a fost de tip deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de 

selectare competitivă. 

Obiectul concursului au fost 16 licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, inclusiv 1 (una) licenţă 

pentru subbenzile: 801-811/842-852 MHz (regim FDD – 2x10 MHz). 

În urma concursului, Î.M.”Orange Moldova”S.A. a obţinut licenţa de utilizare a frecvenţelor 

radio pentru subbandă de 20 de MHz (2x10 MHz, regim FDD) în banda 800 MHz. La data de 

24.11.2015, prin Decizia Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr.161, a fost eliberată Î.M. 

”Orange Moldova” S.A. licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în banda 800 MHz, pentru care s-a 

achitat la bugetul de stat echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 9 300 967,33 Euro (nouă 
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milioane trei sute mii nouă sute şaizeci şi şapte Euro şi 33 cenţi). Această sumă reprezintă valoarea 

încasată a taxei de licenţă pentru frecvenţele obţinute în banda 800 MHz, taxa fiind stabilită de 

Guvern prin Hotărârea nr. 316 din 02.06.2015. 

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 delegaţia 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 compatibilităţii 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.  

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. 

Suplimentar, menţionăm că întru executarea pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 

08.05.2015 Ministerul Finanţelor a prevăzut în proiectul Legii bugetului pe anul 2016 a sumei 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.  


