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         privind modificarea Licenței seria A MMII nr. 001502 din 03 iulie 2017 pentru 

utilizarea canalelor sau frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor 

de comunicații electronice accesibile publicului, eliberate Întreprinderii de Stat 

”RADIOCOMUNICAȚII”  

 
În temeiul:  

- art. 10 alin. (1) lit. c) în coroborare cu art. 26 alin. (26) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241/2007 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679); 

-art. 7 în coroborare cu art. 128 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător nr. 160/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494); 

-art. III alin. (2) din Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 60 din 17 martie 2022, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 98-105 (8142-8149), care prevede că “tranziția la televiziunea 

digitală terestră se va încheia nu mai târziu de 1 mai 2022, cu sistarea televiziunii în sistem 

analogic”; 

Conform: 

-prevederilor pct. 15 alin. (2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei(ANRCETI), 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643 din 17 decembrie 2019; 

-prevederilor pct. 3, alin.(2), lit. a) din Regulamentul privind regimul de autorizare generală și 

licențiere în domeniul comunicațiilor electronice (Anexa la Declarația Informativă-Tip), aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017;  

 

În baza: 

Cererii nr. 632 din 28 aprilie 2022 privind reperfectarea anexei a licenței de utilizare a canalelor 

sau frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicați electronice 

accesibile publicului, depuse de către Întreprinderea de Stat „RADIOCOMUNICAȚII” (IDNO: 

1002600049442),  

Consiliul de Administraţie, 

 

  DECIDE: 

1. Se aprobă modificarea Condițiilor Licenței seria A MMII nr. 001502 eliberată Întreprinderii 

de Stat „RADIOCOMUNICAȚII”, (IDNO: 1002600049442) la data de 03 iulie 2017, pentru 

utilizarea frecvențelor și canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice 

de comunicații electronice accesibile publicului (în continuare – Licență), după cum urmează: 

 



  

  

a) Din Anexa la Licență se exclude următorul text 

”Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru 

desfășurarea activității: În scopul difuzării/retransmisiei prin eter a serviciilor de programe 

audiovizuale, titularul licenței este autorizat să utilizeze canale radio. 

 1. Titularul licenței este în drept să utilizeze canale radio (conform Anexei 1-3), în scopul 

furnizării rețelelor publice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în 

sistemul analogic terestru de televiziune. 

 2. Anexa 1-3 este parte integrantă a prezentei licențe. 

Titularul licenței are obligația de a respecta: 

Condiţiile generale de licenţă privind utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul 

furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 52 din 25.12.2008, cu modificările ulterioare. 

      Prevederile Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală 

terestră semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 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), în continuare denumit Acordul GE06. 

     Întru respectarea prevederilor Acordului GE06, în cazul creării,  perturbațiilor stațiilor de 

radiocomunicații care emit, legal, în sistem digital terestru de televiziune, parametrii tehnici 

de emisie ai staţiei de televiziune analogică terestră, stipulați în buletinul de măsurători 

aprobat de Instituția Publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și 

Securității Cibernetice” din 08.05.2015, vor fi modificați în vederea excluderii perturbațiilor, 

iar în cazul imposibilității excluderii perturbațiilor emisia  în sistem analogic urmează a fi 

sistată. Staţiile de radiocomunicații care emit în sistem analogic terestru nu vor beneficia de 

protecţie în caz de perturbaţii cauzate de stațiile de radiocomunicații care emit în sistem 

digital terestru de televiziune. 

      * Termenul de valabilitatea prezentei Licențe nu va depăși termenul - limită de trecere la 

televiziunea digitală terestră, conform art. 26 alin. (27) lit. b) din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241/2007”. 

 

b) Anexele 1, 2 și 3 se exclud. 

 

2.   Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării. 

 

 

   Membrii Consiliului          Andrei MUNTEAN 

   de Administrație   

 

    Marian POCAZNOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


