
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL 

GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL 

 

cu privire la realizarea Programului privind tranziția de la  

televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră  
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În temeiul prevederilor pct.4 subpct.3) din Hotărârea Guvernului nr.240/2015 

cu privire la aprobarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică 

terestră la cea digitală terestră, Grupul de lucru interinstituțional, creat conform 

pct.3 din aceeași hotărâre a Guvernului, prezintă raportul privind realizarea 

Programului în semestrul II al anului 2020. 

 

1. La pct. 2.3 și 2.5 din Planul de acțiuni: 

,,2.3. Organizarea concursurilor pentru eliberarea, cu titlu gratuit, printr-o 

procedură de selectare comparativă, a 21 de licențe de utilizare a 

frecvențelor/canalelor TV pentru crearea multiplexelor cu acoperire 

regională/zonală, cu includerea în condițiile licenței a obligației de a crea 

multiplexul regional în așa mod încât să fie asigurată difuzarea pe întreaga arie a 

regiunii respective, în vederea asigurării preluării și difuzării, pe bază 

contractuală, în condiții economice transparente și nediscriminatorii, a serviciilor 

de programe TV ale titularilor licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie, 

eliberate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru utilizarea 

capacității acestor multiplexe; 

2.5. Organizarea concursului pentru eliberarea, cu titlul gratuit, printr-o 

procedură de selectare comparativă, a licenței de utilizare a frecvențelor/canalelor 

TV pentru crearea celui de-al treilea multiplex digital cu acoperire națională 

(multiplexul C), în vederea asigurării preluării şi difuzării, pe bază contractuală, în 

condiții economice transparente şi nediscriminatorii, a serviciilor de programe TV 

ale titularilor licenţelor de emisie şi autorizațiilor de retransmisie, eliberate de 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru utilizarea capacității acestui 

multiplex”.  

1) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației (ANRCETI) a elaborat şi a expus spre consultare publică, 

pe pagina web oficială www.anrceti.md un set de documente - 5 proiecte de hotărâri 

ale Consiliului de Administrație al ANRCETI, care vizează viitorul concurs pentru 

eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio din banda de frecvențe [470-

694 MHz], precum și pentru eliberarea a unei licențe pentru utilizarea a 6 canale 

radio metrice a câte 7 MHz fiecare din banda de frecvențe foarte înalte VHF de 

[174-230 MHz]. 

Acest concurs asigură posibilitatea eliberării licențelor nominalizate pentru 

furnizarea multiplexelor cu acoperire regională și a Multiplexului C cu acoperire 

națională, în sistemul digital terestru de televiziune în Republica Moldova. 

2) În scopul furnizării neîntrerupte a serviciilor media audiovizuale în sistem 

digital terestru de televiziune, ANRCETI a permis Î.S. „Radiocomunicații” 

continuarea utilizării frecvențelor indicate în licențele nr. 000353 din 16.06.2015 și 

nr. 000438 din 23.12.2015, până la eliberarea de către Consiliul Audiovizualului a 

autorizațiilor de retransmisiune corespunzătoare (Decizia Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 82 din 23.12.2020). 

Aceste autorizații au fost eliberate de către Consiliul Audiovizualului urmare 

a ședinței publice din 22.01.2021, în baza cărora ANRCETI va lua decizia 

corespunzătoare despre licențierea utilizării frecvențelor/canalelor radio în scopul 

furnizării multiplexelor A și B cu acoperire națională de către Î.S. 

„Radiocomunicații”. 

http://www.anrceti.md/


 

2. La pct. 4.2. și 4.4. din Planul de acțiuni: ,,4.2. Elaborarea și aprobarea 

proiectului hotărârii de Guvern cu privire la dotarea cu convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate; 4.4. Dotarea cu convertoare 

a familiilor defavorizate”. 

Pentru a asigura accesul familiilor social vulnerabile la programele de 

televiziune după tranziția la televiziunea digitală terestră, a fost realizată cea de a II-

etapă de dotare cu convertoare, fiind asigurate cu astfel de echipamente 13452 de 

familii. 

Astfel, au beneficiat de convertoare gratuite circa 94 % de familii din numărul 

total de 14321 solicitanți care au depus cereri. Restul 869 de convertoare nu au 

putut fi distribuite din cauze obiective (beneficiarul a decedat, și-a schimbat 

domiciliul, a plecat cu traiul din țară etc.) 

De menționat, acest proces de dotare a fost realizat în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 78/2020 privind implementarea unor acțiuni pentru 

finalizarea procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră și a vizat trei 

procese de achiziții, inclusiv una repetată. 

 

3. La pct. 4.3. din Planul de acțiuni: ,,4.3. Desfășurarea unei campanii de 

informare a populației cu privire la diferite aspecte ce țin de tranziția la 

televiziunea digitală”. 

1) Pentru susținerea campaniei de informare a populației cu privire la diferite 

aspecte ce țin de tranziția la televiziunea digitală, radiodifuzorii au asigurat 

difuzarea a 2 spoturi informative dedicate tranziției la TV digitală, create cu 

suportul financiar al Consiliului Europei. 

2) A fost monitorizată difuzarea celor 2 spoturi informative de către mai multe 

posturi TV și radio (Publika TV, Canal 3, Prime, Vocea Basarabiei, TV8 etc.). 

3) S-a asigurat funcționarea unui call-centru în cadrul Î.S. „Radiocomunicații” 

- pentru acordarea unui suport consultativ și informațional populației referitor la 

recepționarea semnalului de televiziune digitală terestră. În perioada raportată au 

fost procesate 1668 de apeluri la numărul de telefon 022 876444. 

4) S-a asigurat gestionarea și actualizarea de către Î.S. „Radiocomunicații” a 

compartimentului tematic de pe pagina web https://www.radiocom.md/ghid-1-44 , 

fiind puse la dispoziția publicului informația privind implementarea televiziunii 

digitale terestre, inclusiv acoperirea teritoriului cu semnal digital la momentul 

actual. 

5) A fost publicat comunicatul informativ cu tematica „Ministerul Economiei 

și Infrastructurii a asigurat cu convertoare digitale 23 mii de familii defavorizate”, 

publicat pe pagina oficiala web pe data de 17.12.2020, la adresa 

https://mei.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-si-infrastructurii-asigurat-cu-

convertoare-digitale-23-mii-de-familii. 

 

4. Suplimentar, instituțiile responsabile de realizarea prevederilor Planului de 

acțiuni pentru implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea 

analogică terestră la cea digitală terestră, au întreprins următoarele acțiuni în scopul 

atingerii indicatorilor de asigurare cu semnal digital specificați: 

 

4.1. Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații” 

https://www.radiocom.md/ghid-1-44
https://mei.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-si-infrastructurii-asigurat-cu-convertoare-digitale-23-mii-de-familii
https://mei.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-si-infrastructurii-asigurat-cu-convertoare-digitale-23-mii-de-familii


 Datorită particularităților reliefului Republicii Moldova, există o multitudine 

de localități sau părți ale acestora, situate în așa zisele „zone de umbră”, unde 

semnalul este prea slab pentru a fi decodificat în mod corespunzător de receptoarele 

DVB-T2. 

 Astfel, pentru asigurarea acoperirii cu semnal digital a acestor „zone de 

umbră” a fost determinată cantitatea necesară de emițătoare/retranslatoare (gap-

fillere) DVB-T2 de mică putere, care au fost instalate în 5 localități: or. Nisporeni, 

or. Otaci, or. Ceadîr-Lunga, or. Cornești, com. Cuhureștii de Sus - raionul Florești. 

În prezent, furnizarea primului multiplex digital DVB-T2 (MUX A) se 

efectuează prin intermediul a 20 emițătoare TV digitale, care constituie prima rețea 

cu acoperire națională de televiziune digitală terestră în standard DVB-T2, ce 

asigură o acoperire cu semnal digital a 97% din teritoriu și 96% din populația țării și 

oferă posibilitatea recepționării a 12 posturi TV. 

 

4.2. Instituția publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor 

Radio” 

1) A fost efectuat calculul compatibilității electromagnetice, eliberate avizele 

privind asignarea canalelor și elaborate caietele de sarcini pentru proiectarea 

rețelelor de televiziune digitală terestră, urmare a solicitării Î.S. 

„Radiocomunicații”: 

- pentru 18 stații de televiziune digitală terestră preconizate pentru 

implementarea și furnizarea Multiplexului A de televiziune digitală terestră; 

- pentru 7 stații de televiziune digitală terestră, preconizate pentru 

implementarea și furnizarea Multiplexului B de televiziune digitală terestră. 

2) A fost efectuată măsurarea parametrilor tehnici și eliberate buletinele de 

măsurători pentru 5 stații de televiziune digitală terestră, precum și efectuată 

expertiza proiectelor tehnice pentru 6 stații de televiziune digitală terestră, 

preconizate pentru implementarea și furnizarea Multiplexului A de televiziune 

digitală terestră, urmare a solicitării Î.S. „Radiocomunicații”. 

 

4.3. Consiliul Audiovizualului 

A fost organizat și desfășurat 1 concurs pentru suplinirea capacității rămase 

disponibile și disponibilizate (2 sloturi) a Multiplexului A (Decizia Consiliului 

Audiovizualului nr. 24/153 din 23 septembrie 2020) și efectuat bilanțul la 2 

concursuri (Deciziile Consiliului Audiovizualului nr. 21/129 din 03 septembrie 

2020 și nr. 40/241 din 23 decembrie 2020). 


