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privind eliberarea licen�ei de utilizare a frecven�elor radio în scopul 
furniz�rii re�elelor �i/sau serviciilor de comunica�ii electronice 

accesibile publicului (radiodifuziune) 

 

La data de 23 ianuarie 2023, Agencia Nacional� pentru Reglementare în 
Comunicacii Electronice `i Tehnologia Informaciei (ANRCETI), a recep�ionat 
cererea/declara�ia Î.S. >RADIOCOMUNICA�II= (înregistrat� la ANRCETI cu nr. 

102), pentru ob�inerea licencei de utilizare a frecvencelor/canalelor radio în scopul 
furniz�rii re�elelor �i serviciilor de comunica�ii electronice (radiodifuziune) 

Urmarea examin�rii cererii respective, s-au constatat unele neconcordan�e 
la capitolul frecven�e/parametri tehnici, circumstan�e care necesitau a fi clarificate, 
pentru adoptarea deciziei de eliberare a licen�ei. În acest sens, conform prevederilor 

art. 61 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activit�cii de întreprinz�tor 
nr. 160/2011, procedura pentru eliberarea licen�ei de utilizare a frecven�elor sau 
canalelor radio în scopul furniz�rii re�elelor �i/sau serviciilor de comunica�ii 
electronice accesibile publicului, a fost suspendat� pân� la data de 20 martie 2023. 

Totodat�, au fost expediate scrisorile nr. 02-DCAJ/260 din 17.02.2023 �i 
nr. 02-DCAJ/277 din 23.02.2023, c�tre solicitant, dar �i c�tre autoritatea care asigur� 
gestionarea `i planificarea spectrului de frecvence radio cu utilizare neguvernamental�, 
în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3), lit. b din Legea 241/2007, prin care s-a 

solicitat confirmarea atribuirii c�tre Î.S. >Radiocomunica�ii=, prin încredin�are direct�, 
a frecven�elor pentru care se solicit� licen��. 

Urmarea examin�rii setului de documente prezentat de solicitant �i 
Ministerul Infrastructurii �i Dezvolt�rii Regionale, precum �i dosarul ANRCETI, s-a 
stabilit c� Î.S. >RADIOCOMUNICA�II= a beneficiat, anterior, de dreptul de 
utilizarea frecven�elor din spe��, drept oferit prin încredin�are direct�, fiind o evolucie 
succesiv� pentru receaua deja construit� `i furnizat� în mod autorizat. 

Concomitent, este relevant faptul c�, Consiliul Audiovizualului1, prin 

Decizia nr. 25/83 din 19.06.2019, a acordat IPNA Compania >Teleradio-Moldova= 
licen�� de emisie pentru difuzarea programelor audiovizuale pentru postul de radio 
>Radio Moldova Tineret=, prin utilizarea frecven�elor solicitate de Î.S. 

 
1 succesor de drept a Consiliului Coordonator al Audiovizualului 3 art. 89 din Legea nr. 174/2018.  



 

  

>RADIOCOMUNICA�II=, la anexa nr. 2 la cererea înregistrat� la ANRCETI cu nr. 
102. 

Prin Decizia nr. 22/149 din 24.06.2021, Consiliul Audiovizualului a decis 
eliberarea licen�ei de emisie pentru postul de radio Drive FM, c�tre SRL <LUX 
GSM= cu utilizarea frecven�ei 97,0 Taraclia, ce constituie pct. 16 din anexa nr. 3 la 

cererea Î.S. >RADIOCOMUNICA�II= înregistrat� la ANRCETI cu nr. 102.  
Drept urmare, anume furnizorii respectivi, urmeaz� s� depun� în 

conformitate cu prevederile art. 26 alin. alin. (27) lit b) �i art. 34 din Legea 
comunicaciilor electronice nr. 241/2007, cerere cu privire la eliberarea licen�ei de 
utilizare a frecven�elor radio în scopul furniz�rii re�elelor �i/sau serviciilor de 
comunica�ii electronice accesibile publicului (radiodifuziune). 

Încredincarea direct� Î.S. >RADIOCOMUNICA�II= a fost condicionat� de 
mai mul�i factori, inclusiv, existenca infrastructurii terestre (turnuri, piloni, 
echipamente, linii de transport al semnalului, linii de aprovizionare cu energie 
electric�, spacii tehnologice, c�i de acces), Licen�a ANRCETI seria AA nr. 062408 din 

21.03.2011, Autoriza�ia de retransmisiune seria AB nr. 000235 din 10.02.2017, alte 
decizii ale Consiliului Audiovizualului, procesul verbal din 26.07.2000 aprobat de 
Prim - viceministrul transportului �i comunica�iilor. 

În aceste circumstan�e, se concluzioneaz�, c� Î.S. 
>RADIOCOMUNICA�II= a beneficiat, anterior, de dreptul de utilizare a frecven�elor 
solicitate(cu excep�ia celor acordate >Radio Moldova Tineret= �i Drive FM), drept 

oferit prin încredin�are direct�, fiind o evolucie succesiv� pentru receaua deja 
construit� `i furnizat� în mod autorizat, având în vedere art. 26 alin. (27) lit. (a1) �i art. 
341 din Legea nr. 241/2007. 

 

Drept urmare,  

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) �i c) art. 26 alin. (11), 
alin. (27) lit a1) �i art. 341 din Legea comunicaciilor electronice nr. 241/2007, art.126 

alin. (1) din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activit��ii de 
întreprinz�tor �i pct. 15 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la organizarea `i 
funccionarea Agenciei Nacionale pentru Reglementare în Comunicacii Electronice `i 
Tehnologia Informaciei, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 643/2019; 

 

În conformitate cu:  
Regulamentul privind regimul de autorizare general� `i licenciere în 

domeniul comunicaciilor electronice, aprobat prin Hot�rârea Consiliului de 
Administracie al ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 71),  

�i cererea/declara�ia Î.S. >RADIOCOMUNICA�II= (înregistrat� la 
ANRCETI cu nr. 102 din 23 ianuarie 2023),  

 

Consiliul de Administradie 
DECIDE: 

 

1. A elibera Î.S. >RADIOCOMUNICA�II= (c/f: 1002600049442), pe un termen 
de 15 ani, licen�� pentru utilizarea canalelor sau frecven�elor radio conform tabelului 

nr. 1. 



 

  

2.  În scopul asigur�rii continuit��ii furniz�rii programelor radio, se elibereaz� Î.S. 
>RADIOCOMUNICA�II= (c/f: 1002600049442), pe un termen de 6 luni, licen�� 
pentru utilizarea canalelor sau frecven�elor radio, conform tabelului nr. 2. 

3. Titularul Licen�ei are obliga�ia de a respecta Condi�iile de licen�� aprobate prin 
Hot�rârile Consiliului de Administra�ie al Agen�iei Na�ionale pentru Reglementare în 
Comunica�ii Electronice �i Tehnologia Informa�iei, nr. 52 din 25.12.2008.  

 

4. Prezenta decizie intr� în vigoare din 20 martie 2023. 

 

 

 
Membrii  

Consiliului de Administradie   Silvia BOJOGA 

        

         

       Marian POCAZNOI 
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