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privind desemnarea câștigătorilor concursului pentru eliberarea licenţelor pentru 

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

furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în Republica Moldova 

 
În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) și c) și art. 26 alin. (31), (33) și (341) din 

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

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

În conformitate cu: 

pct. 73 și 74 din Caietul de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor 

publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem 
digital terestru de televiziune, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 

40 din 09.08.2022; 

pct. 78 din Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de 

comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 39 din 09.08.2022, 

Avînd în vedere finalizarea concursului desfășurat, în perioada 26.09.2022 - 03.10.2022, în 

conformitate cu Anunțul publicitar despre organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor pentru 

utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 
rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului 

în sistem digital terestru de televiziune în Republica Moldova (aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 41 din 09.08.2022), 

În baza Deciziei nr. 3 din 03.10.2022 a Comisiei de concurs pentru eliberarea licenţelor pentru 

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

Republica Moldova a rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune prin care au fost nominalizate: 

1) oferta ”Pro Media” SRL - ofertă câștigătoare a concursului pentru canalul radio 43 pentru 

crearea multiplexului regional R17, alocarea Cimișlia; 
2) oferta SC ”Canal Regional” SRL - ofertă câștigătoare a concursului pentru următoarele 

canale radio: 

47 pentru crearea multiplexului regional R1 alocarea Bălți (zona Mândrești); 

47 pentru crearea multiplexului regional R3 alocarea Cahul - Comrat; 

37 pentru crearea multiplexului regional R5 alocarea Căușeni; 

23 pentru crearea multiplexului regional R7 alocarea Chișinău; 

23 pentru crearea multiplexului regional R10 alocarea Edineț; 

41 pentru crearea multiplexului regional R11 alocarea Florești,  



  

Consiliul de Administraţie 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează ”Pro Media” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea licenței de 

utilizare a canalului radio 43 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor 
publice cu acoperire regională (multiplexul regional R17) și a serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zona de alocare: raionul Cimișlia. 

2. Se desemnează SC ”Canal Regional” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea 

licenței de utilizare a canalului radio 47 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 

rețelelor publice cu acoperire regională (multiplexul regional R1) și a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zonele de alocare: 

municipiul Bălți și raioanele Râșcani, Glodeni, Fălești și Sângerei. 

3. Se desemnează SC ”Canal Regional” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea 

licenței de utilizare a canalului radio 47 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 
rețelelor publice cu acoperire regională (multiplexul regional R3) și a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zonele de alocare: UTA 

Găgăuzia și raioanele Cantemir, Cahul și Taraclia. 

4. Se desemnează SC ”Canal Regional” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea 

licenței de utilizare a canalului radio 37 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 

rețelelor publice cu acoperire regională (multiplexul regional R5) și a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zonele de alocare: 

raioanele Căușeni și Ștefan-Vodă. 

5. Se desemnează SC ”Canal Regional” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea 

licenței de utilizare a canalului radio 23 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 
rețelelor publice cu acoperire regională (multiplexul regional R7) și a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zonele de alocare 

municipiul Chișinău și raioanele Ialoveni și Criuleni. 

6. Se desemnează SC ”Canal Regional” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea 

licenței de utilizare a canalului radio 23 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 

rețelelor publice cu acoperire regională (multiplexul regional R10) și a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zonele de alocare 

raioanele: Briceni, Ocnița, Edineț și Dondușeni. 

7. Se desemnează SC ”Canal Regional” SRL câștigător al concursului pentru eliberarea 
licenței de utilizare a canalului radio 41 în banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării 

rețelelor publice cu acoperire regională (multiplexul regional R11) și a serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în zonele de alocare: 

raioanele Soroca, Drochia, Florești și Șoldănești. 

8. Se invită ”Pro Media” SRL, să transmită către ANRCETI, în termen de 3 zile lucrătoare de 

la data recepționării prezentei Decizii, cererea pentru eliberarea licenței pentru utilizarea canalului 

radio menționat la pct.1 al prezentei Decizii.  

9. Se invită SC ”Canal Regional” SRL, șă transmită către ANRCETI, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data recepționării prezentei Decizii, cererile pentru eliberarea licențelor pentru 
utilizarea canalelor radio menționate la pct. 2 – 7 ale prezentei Decizii. 

10. Prezenta Decizie întră în vigoare la data aprobării și se comunică ”Pro Media” SRL și 

SC ”Canal Regional” SRL  în termen de 3 zile lucrătoare din data aprobării.  

 

Membrii  

Consiliului de Administraţie    Andrei MUNTEAN 

        

       Marian POCAZNOI 


