NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea
Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio
din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire
regională și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem
digital terestru de televiziune
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI)
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:
Proiectul Hotărârii a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de
licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în
scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și a serviciilor de comunicații
electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune, în continuare proiect de
Hotărâre, a fost elaborat:
În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) și c), art. 26 alin. (7) – (10), (27) și (341),
art. 32 - 36 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679)) cu modificările ulterioare și a art. 121 și art.
125 alin. (3) din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr.
160/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494),
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),
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 78/2020 privind
implementarea unor acţiuni pentru finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală
terestră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.44-54, art. 111) cu modificările
ulterioare.
2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:
Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că prevederile reglementărilor
Uniunii Europene vizând condițiile care pot însoți licențele de utilizare a frecvențelor radio au
fost transpuse în Legea nr.241/2007 care servește drept temei legal la elaborarea prezentei
hotărâri.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:
Proiectul de hotărâre, stabilește, în principal, drepturile, obligațiile și cerinţele tehnice și
operaționale de utilizare a frecvențelor radio, de furnizare a multiplexelor cu acoperire
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regională, de acoperire cu semnal radio a zonelor de alocare, de furnizare a serviciilor publice de
comunicaţii electronice accesibile publicului ce constau în servicii de programe de televiziune,
de asigurare a calităţii serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem
digital terestru, care urmează a fi respectate de către titularul licenţei pentru utilizarea
frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] la furnizarea, reţelelor cu
acoperire regională şi a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, în sistem
digital terestru de televiziune.
Potrivit reglementării propuse, titularul licenţei [470-694 MHz/MuxR] are dreptul de a utiliza
frecvenţele radio cuprinse de un canal radio decimetric de 8 MHz din banda de frecvențe radio
ultra înalte [Ultra high frequency (UHF)] de [470-694 MHz] pentru furnizarea unei reţele
publice de comunicaţii electronice/unui multiplex, precum şi a infrastructurii corespunzătoare,
în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului ce constau în
servicii de programe de televiziune corespunzătoare licențelor de emisie/autorizațiilor de
retransmisie acordate conform legislației în vigoare din domeniul audiovizualului, precum şi alte
servicii adiţionale, în mod exclusiv, în regiunea de alocare, cu asumarea obligațiilor stabilite în
condițiile speciale de licență, cu respectarea condițiilor tehnice și standardelor europene și
internaționale aplicabile utilizării frecvențelor respective.
Limitele geografice ale zonelor de alocare sunt conforme cu alocările digitale din Planul digital
anexat la Acordul 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), denumit în continuare Acord Geneva 2006 (GE06).
De asemenea, proiectul reglementării include și drepturile ce îi revin ANRCETI în procesul de
monitorizare şi control a respectării de către titularul licenţei [470-694 MHz/MuxR] a condiţiilor
speciale tip de licență și a legislației aferente activității desfășurate în baza licenței, precum și a
IP ”SNMFR” în procesul de supraveghere a compatibilității electromagnetice a staţiilor de
radiocomunicații, de verificare şi măsurare a parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor/reţelelor
de radiocomunicaţii.
4. Fundamentarea economico-financiară:
Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor din partea
statului.
Investiții urmează a fi realizate de către titularul licenței la crearea multiplexelor în temeiul
licențelor obținute în cadrul concursului sau, după caz, prin încredințare directă în limita
asumată, benevol, de către acesta prin oferta transmisă pentru concurs sau, după caz, prin planul
de dezvoltare a rețelei anexat la cererea de obținere a licenței.
Prin emiterea acestei reglementări se urmărește scopul de asigurare a principiilor de
nediscriminare, previzibilitate, de asigurare a utilizării eficiente, raționale și efective a spectrului
de frecvențe radio care este proprietate publică a statului, de evitare a bruiajelor dăunătoare,
perturbaţiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor
electromagnetice totodată, și de asigurare a accesului egal tuturor utilizatorilor din Republica
Moldova la servicii de programe audiovizuale în sistemul digital terestru de televiziune.
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5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:
Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în
conformitate cu cerințele legislației naționale, europene și internaționale, nu vine în contradicție
cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se
află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau
elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost expus spre consultare
publică pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența
decizională”, pentru perioada 10-31 iulie 2020. De asemenea, prin scrisorile cu nr. 02 –
DRAS/902 și nr. 02 – DRAS/903 din 15.07.2020, ANRCETI a solicitat Ministerul Economiei și
Infrastructurii (MEI) și Consiliul Audiovizual să avizeze acest proiect. În cadrul consultărilor
publice și avizării au fost recepționate avize de la IP ”SNMFR” (scrisoarea cu nr. 06/1-697 din
28.07.2020) și de la MEI (scrisoarea cu nr. 09-4576 din 29.07.2020) care includ 2 propuneri cu
caracter redacțional și o opinie.
Dat fiind faptul, că prin Hotărârea Guvernului nr.389 din 15.06.2022 s-au operat modificări la
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 78/2020 privind implementarea unor acţiuni
pentru finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră, in special au fost
schimbate unele canale și alocări, proiectul de Hotărâre s-a expus spre consultare repetată pe
pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența decizională”
de la data de 24.06.2022 până la data de 27.07.2022, inclusiv. În cadrul consultărilor publice și
avizării obiecții și propuneri nu au parvenit. Prin scrisoarea cu nr. 09-3469 din 12.07.2022 (ca
raspuns la adresarea ANRCETI nr.02-DRAS/774 din 27.06.2022) MIDR a avizat proiectel fără
obiecții și propuneri. De asemenea, IP ”SNMFR” prin scisoarea 06/1-495 din 12.07.2022 (ca
raspuns la adresarea ANRCETI nr.02-DRAS/773 din 27.06.2022) a avizat proiectel expus fara
obiecții și propuneri.
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