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privind eliberarea licenţei 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; 
art. 6 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întrepreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 221-

229, art. 430);  

Deciziei Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 44 din 05.10.2022 privind 
desemnarea ”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; 
În baza: 

Cererii/declarației ”Pro Media” SRL (înregistrate la ANRCETI cu nr. 1534 din 
10.10.2022) pentru eliberarea licenţei de utilizare a canalului radio 43 (limitele canalului 

646-654 MHz) 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, Consiliul de Administraţie 
 
 

DECIDE: 
 
 

1. A elibera ”Pro Media” SRL (c/f: 1004605002747) licența de utilizare a 
canalului radio 43 (limitele canalului 646-654 MHz) 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. Licenţa pentru utilizarea canalului radio 43 (limitele canalului 646-654 MHz) 

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 se 

eliberează ”Pro Media” SRL pentru un termen de 15 ani de la data aprobării prezentei 
Decizii cu posibilitatea reînnoirii în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

3. ”Pro Media” SRL are obligația să respecte Condiţiile 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 serviciilor de comunicații 
electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune, aprobate prin 

Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 38 din 09.08.2022, care sunt 
parte integrantă a licenței menționate la pct. 1 al prezentei Decizii. 

 

4. Condiţiile speciale tip de licenţă prevăzute la pct. 3 din prezenta Decizie se 
completează de drept cu obligațiile și prevederile suplimentare asumate de către  

”Pro Media” SRL prin oferta nominalizată, prin Decizia nr. 3 din 03.10.2022 a Comisiei 
de concurs, - ofertă cîștigătoare a concursului pentru canalul radio 43 pentru crearea 

multiplexului regional R17, în zona de alocare-raionul Cimișlia, cu condițiile și 

obligațiile prevăzute în 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. 
 

5. Prezenta Decizie întră în vigoare la data aprobării. 
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