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privind prelungirea licenței Întreprinderii de Stat ”RADIOCOMUNICAȚII” 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 A) 

 

În temeiul:  

alin. (1) și (26) art. 26 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările 

ulterioare;  
alin. (4) art. 6 și alin. (3) art. 12

7
 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității 

de întreprinzător nr. 160/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, 

art. 494), 

 

Având în vedere cererea depusă de ÎS„RADIOCOMUNICAȚII” pentru eliberarea licenței noi, 

ținând cont de argumentele expuse în Nota informativa anexată la prezenta decizie vizând 

problematica comună ce ține de termenul de valabilitate a licențelor noi ce urmează a fi  

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

scopul furnizării în sistemul digital terestru de televiziune a Multiplexelor naționale A și B și 

până la identificarea univocă a aplicabilității prevederilor alin. (27) din art. 26 la eliberarea 

acestor licențe, Consiliul de Administraţie 

 

DECIDE: 

 

1. Se sincronizează termenul de valabilitate a licenței eliberate la data de 

16.06.2015 Întreprinderii de Stat „RADIOCOMUNICAȚII” (IDNO 1002600049442) în 

conformitate cu Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală 

terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240/2015, pentru 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 A) cu termenul de valabilitate a licenței eliberate la data de 23.12.2015 pentru 

utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe (470-694 MHz) în scopul 

furnizării Multiplexului național B. 

2. Se prelungește, din 17.06.2020 până la data de 23.12.2020, termenul de 

valabilitate a licenţei menționate la pct. 1 al prezentei decizii, cu aplicarea mențiunii pe 

formularul licenței Seria AC nr. 000353 din 16.06.2015.  



  

 

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 A), aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 17 din 15 iunie 2015, 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 17.06.2020. 
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