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privind eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio 

din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice  
cu acoperire națională și serviciilor de comunicații electronice accesibile 
publicului în sistem digital terestru de televiziune în Republica Moldova 

 
În fapt,  
La data de 23.01.2023, Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), a recepționat 
cererea/declarația Î.S. „RADIOCOMUNICAȚII” (înregistrată la ANRCETI cu nr. 
101), pentru obținerea licenţei de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda 
de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune, Multiplex 
național A și B. 

Urmarea examinării cererii respective, s-a constatat că în vederea realizării 
prevederilor pct. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, pentru 
aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea 
digitală terestră, ANRCETI a adoptat decizia nr. 82 din 16.06.2015 și respectiv nr. 
185 din 23.12.2015, privind eliberarea prin încredinţare directă Î.S. 
„RADIOCOMUNICAȚII”, cu titlu gratuit, a licenţelor de utilizare a 
frecvenţelor/canalelor TV (multiplexele A şi B UHF), 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. Astfel, potrivit 
actului normativ menționat, încredinţarea directă Î.S. „RADIOCOMUNICAȚII” a 
fost condiţionată de mai mulți factori, inclusiv, existenţa infrastructurii terestre 
(turnuri, piloni, echipamente, linii de transport al semnalului, linii de aprovizionare 
cu energie electrică, spaţii tehnologice, căi de acces), inclusiv a echipamentelor 
funcţionale de multiplexare a serviciilor de programe TV în format digital, care, cu 
investiţii minime, au permis crearea concomitentă a două multiplexe cu acoperire 
naţională. 



 

  

În aceste circumstanțe, se concluzionează, că Î.S. „RADIOCOMUNICAȚII” a 
beneficiat, anterior, de dreptul de utilizarea frecvențelor din speță, drept oferit prin 
încredințare directă, fiind o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi 
furnizată în mod autorizat. 

Drept urmare,  
 
În temeiul: 
art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) și c) și art. 26 alin. (11), alin. (27) lit 

a1), alin. (341) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007,  
art.126 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activității de întreprinzător; 
pct. 15 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2019; 
 

În conformitate cu:  
Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi licenţiere în domeniul 

comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 71)., Consiliul de Administraţie 

 
DECIDE: 

 
1. A elibera Î.S. „RADIOCOMUNICAȚII” (c/f: 1002600049442), pe un 

termen de 15 ani, licență pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio (din 
banda de frecvențe [470-694 MHz] în sistemul digital terestru de televiziune, 
Multiplex național A și B, cu utilizarea canalelor conform anexelor la licență) 
pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de 
comunicații electronice accesibile publicului. 

2. Titularul Licenței are obligația de a respecta Condițiile de licență aprobate 
prin Hotărârile Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, nr. 17 și  nr. 18 
din 15.06.2015, nr. 06 din 30.03.2021 și nr. 52 din 25.12.2008 (cu modificările 
ulterioare). 

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 
 
 
 

Membrii  
Consiliului de Administraţie         Silvia BOJOGA 
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