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privind eliberarea licenței de utilizare temporară a canalelor în scopul 

efectuării lucrărilor de testare a emițătoarelor digitale standard DVB-T2. 

 

În temeiul:  

art.10 alin (1) lit. c), art.26 alin. (21)lit. a),  alin. (27)lit. c) și alin. (28) din Legea 

comunicațiilor electronice nr.241/2007 (Republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare; 

pct. 15 alin. (2) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 643/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 

388-392, art. 1008); 

 

În baza: 

Cererii (declarației) pentru eliberarea licenței de utilizare a canalelor sau 

frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații 

electronice nr. 695 din 06.05.2022, depuse de către Societatea cu Răspundere 

Limitată ”CANAL REGIONAL”, 

Scrisorii nr. 09-752 din 14.02.2022 a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale al Republicii Moldova în scopul testării unei rețele de televiziune 

digitală terestră, (punerea în funcție a unei rețele constituită din 12 emițătoare 

sincrone pentru testarea temporară a tehnologiei DVB-T2), și  

Avizului Instituției Publice ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor 

Radio” cu nr. 06/1-274 din 26.04.2022. 

În scopul: 

efectuării lucrărilor de testare a rețelelor televiziunii digitale terestre standard 

DVB-T2 în mun. Chișinău, 

Consiliul de Administraţie  

 

 

DECIDE: 

1.  A elibera Societății cu Răspundere Limitată „CANAL REGIONAL”, IDNO: 

1012600016128, licență pentru utilizarea temporară a canalelor de      



  

  

televiziune: 23TV – Chișinău, Nisporeni, Strășeni; 37TV – Căușeni; 41TV – 

Drochia, Soroca; 47TV – Bălți, Glodeni; 47TV – Basarabeasca, Cimișlia, 

Comrat, Taraclia. 

2. Societatea cu Răspundere limitată „CANAL REGIONAL” are obligaţia să 

respecte condiţiile de licenţă privind utilizarea temporară a canalelor de 

televiziune în scopul continuării lucrărilor de testare a emițătorului  digital 

standard DVB-T2, cu parametrii tehnici prevăzuți în Avizul nr. 06/1-274 din 

26.04.2022, eliberat de către I.P. ”Serviciul Național de Management al 

Frecvențelor Radio”. 

3. Pe perioada efectuării lucrărilor de testare, testările de probă se efectuează cu 

semnal ton (de test) și fără utilizarea semnalului de program, conform 

prevederilor pct.25 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al  

ANRCETI nr.52/2008. Testările cu utilizarea semnalului de program (difuzarea 

serviciilor media audiovizuale de test) pot fi efectuate doar în condițiile stabilite 

de art.251 al Codului serviciilor media audiovizuale. 

4. Licenţa menţionată la pct. 1 din prezenta Decizie este acordată până la 

anunțarea concursului de multiplex regional, dar nu mai târziu de data de 

26.10.2022 (conform avizului Instituției Publice ”Serviciul Național de 

Management al Frecvențelor Radio” din data 26.04.2022), fără emiterea unei 

Decizii suplimentare în acest sens. 

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 
 

 

 

 

Membrii Consiliului              Andrei MUNTEAN 

de Administrație   

                

                                                                                            Marian POCAZNOI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


