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privind eliberarea  licenței pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio  în banda de 

frecvențe (470-694 MHz) Întreprinderii de Stat ”RADIOCOMUNICAȚII” în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de 

televiziune (Multiplexul național B) 

 
În temeiul art. 10 alin. (1) lit. c), art. 24, art. 26 alin. (3), art. 35 şi art. 36 din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155) cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare art. 9 alin. (3) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii 

de întreprinzător nr. 451-XV din 30 iulie 2001 (Republicată: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr.26-28 art.95) cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 

917); 

În conformitate cu prevederile Acordului regional privind planificarea serviciului de 

radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii, amplasate la vest de meridianul 170° 

longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în 

Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul 

Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica 

Moldova prin Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.74-75, art.247); Scrisoarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 01/1659 din 

18.12.2015 vizînd concretizarea listei canalelor radio care urmează a fi incluse în licența pentru 

utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul creării 

multiplexului B de televiziune digitală terestră cu acoperire națională; 

În baza Cererii depuse de către Întreprinderea de Stat „RADIOCOMUNICAȚII”, Consiliul de 

Administraţie 

 
DECIDE: 

 

1. Se eliberează Întreprinderii de Stat „RADIOCOMUNICAȚII” (IDNO 1002600049442), mun. 

Chişinău, licenţă pentru genul de activitate: „Utilizarea frecvențelor/canalelor radio din 

banda de frecvențe (470-694 MHz) în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice în sistem digital terestru de televiziune (Multiplexul național B)”. 

 
2. Termenul de valabilitate al licenței menționate la pct. 1 al prezentei Decizii este de 5 ani 

începând cu data eliberării. 

 



  

3. Întreprinderea de Stat „RADIOCOMUNICAȚII” are obligația respectării Condițiilor speciale 

de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio  în banda de frecvențe (470-694 MHz) 

în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru 

de televiziune (Multiplexul național B), aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 18 din 15 iunie 2015 cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

Condițiilor generale de licențe aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 52 din 25.12.2008. 

   

 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 

 

 

 

 

Preşedintele       Grigore VARANIȚA 

   Consiliului de Administraţie 

 

 

 

    Membrii           Corneliu JALOBA 

    Consiliului de Administraţie 
       

Iurie URSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


