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RAPORTUL
GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUTIONAL
cu privire la realizarea Programului privind tranzifia de la
televiziunea analogic5 terestr5 la cea digital5 terestr5
Zn semestrul I1 al anului 2019

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 2019.
1) La pct. 2.3. şi pct. 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 şi difuzării, pe bază
contractuală, în condiții economice transparente și nediscriminatorii, a serviciilor
de programe TV ale titularilor licențelor de emisie şi autorizațiilor de
retransmisie, eliberate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru
utilizarea capacității acestor multiplexe” și
,,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 licențelor de emisie şi autorizațiilor de
retransmisie, eliberate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru
utilizarea capacității acestui multiplex”.
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației (ANRCETI) a elaborat proiectele de documente necesare
organizării concursurilor pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor/
canalelor TV pentru crearea celui de al treilea multiplex digital cu acoperire
națională (multiplexul C) precum şi pentru crearea multiplexelor cu acoperire
regională/zonală dar, având în vedere că, unele canale radio/frecvente care
urmează a fi expuse în concurs sunt încă ocupate de stațiile de televiziune
analogică, (emisia în format analog va fi sistată începând cu 1 martie 2020),
Consiliul de Administrație al ANRCETI nu a expus în concurs licențele de
utilizare a canalelor/frecvențelor radio în scopul furnizării multiplexului C şi a
multiplexelor regionale.
În acest sens, ANRCETI, s-a ghidat de poziția expusă în scrisoarea
Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor nr.01/1669 din 22
decembrie 2015, conform căreia examinarea oportunității expunerii la concurs a
multiplexului C este rezonabilă după implementarea completă a multiplexelor
digitale cu acoperire națională A şi B. În ceea ce privește utilizarea canalelor TV

digitale pentru multiplexele digitale cu acoperire regională, opinia era că, aceasta
poate fi realizat doar după sistarea emisiilor stațiilor TV analogice.
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 aprobată Hotărârea
Guvernului nr.129/2018 „Cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea
digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social”.
Conform Hotărârii Guvernului nr.129/2018, au fost colectate datele statistice
privind numărul de solicitanți pentru dotare cu convertoare, care constituie 9056 de
familii beneficiare de ajutor social (peste 26 mii persoane) din totalul de 51782 de
familii beneficiare (peste 150 mii persoane), precum și efectuată licitația pentru
achiziționarea cantității necesare de convertoare (în limita a 3 mil. lei alocate din
bugetul de stat).
În cadrul primei etape de asigurare a dotării cu convertoare pentru
televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social au fost
organizate 2 licitații (prima - pentru achiziționarea a 9056 de convertoare, câștigată
de compania „BASS Systems” SRL; a 2-a – pentru distribuirea a 9056 de
convertoare, câștigată de compania „Rapid Curier” SRL).
La finele anului 2019 au fost distribuite familiilor beneficiare de ajutor
social circa 8500 de convertoare de televiziune digitală.
Ministerul Economiei și Infrastructurii a perfectat documentele necesare
pentru lansarea celei de a II-a etape de dotare cu convertoare. La data de
03.01.2020 anunțul de intenții privind achiziționarea convertoarelor în valoarea
totală de circa 12 mln. MDL (fără TVA) a fost transmis Agenției Achiziții Publice
la adresa e-mail bap@tender.gov.md.
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, în bugetul
Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru realizarea Programului dat, este
aprobată suma de 15040,0 mii lei.
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”.
Au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- pentru susținerea campaniei de informare a populației cu privire la diferite
aspecte ce țin de tranziția la televiziunea digitală, pe parcursul anului 2019
radiodifuzorii, în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului nr.33/200 din
06.12.2018, au difuzat 2 spoturi informative dedicate tranziției la TV digitală,
create cu suportul financiar al Consiliului Europei;
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- de la începutul anului 2019 funcționează call-centrul Î.S.
„Radiocomunicații” – numărul 022-876444;
- pe pagina web a Î.S. „Radiocomunicații” la dispoziția publicului este pusă
toată informația privind implementarea televiziunii digitale terestre, inclusiv
acoperirea teritoriului cu semnal digital;
- au fost perfectate răspunsuri cu prezentarea informației în adresa posturilor
TV Jurnal TV, Publika TV și agenției de știri IPN;
- a fost elaborată și publicată pe pagina web a Ministerului Economiei și
Infrastructurii „Precizarea cu privire la difuzarea unui spot informativ referitor la
sistarea emisiei în format analog a posturilor TV Canal-2 și Prime”;
- odată cu lansarea procesului de distribuire a convertoarelor pentru
televiziunea digitală terestră, Ministerul Economiei și Infrastructurii a expediat
demersuri suplimentare în adresa Consiliului Audiovizualului și radiodifuzorilor,
cu atenționarea suplimentară a posturilor de radio și televiziune aflate sub
jurisdicția Republicii Moldova privind necesitatea difuzării a 2 spoturi video
informative și a 2 spoturi audio, conform Deciziei CCA nr. 33/200 din 06.12.2018.
(scrisorile nr.09-6146 din 19.09.2019 și nr.09-8149 din 04.12.2019).
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:
4.1. Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații”
Datorită particularităților reliefului Republicii Moldova, există o multitudine
de localități sau părți ale acestora, situate în așa zisele „zone de umbră”, unde
semnalul DVB-T2 nu poate fi recepționat calitativ. În acest scop, pentru
identificarea „zonelor de umbră”, precum și întru evaluarea gradului efectiv de
acoperire a teritoriului cu semnal digital, Î.S. „Radiocomunicații” a efectuat lucrări
de măsurare instrumentală a nivelului câmpului electromagnetic a semnalului
DVB-T2 în localități.
În baza rezultatelor măsurărilor instrumentale ale nivelului intensității
câmpului electromagnetic al semnalului DVB-T2, au fost identificate localitățile,
ce cad sub incidența așa ziselor „zone de umbră”. Astfel, pentru asigurarea
acoperirii cu semnal digital a acestor zone, unde semnalul e prea slab pentru a fi
decodificat în mod corespunzător de receptoarele DVB-T2, a fost determinată
cantitatea necesară de emițătoare/retranslatoare (gap-fillere) DVB-T2 de mică
putere (20-50W).
O parte din aceste emițătoare digitale sincronizate în aceeași frecvență cu
emițătoarele de bază (utilizând posibilitățile Single Frequency Network), conform
Planului de dezvoltare al întreprinderii urmau a fi procurate și puse în funcțiune în
anul 2019. Respectiv, au fost pregătite condițiile tehnice/caietele de sarcini și
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documentația de atribuire pentru achiziționarea emițătoarelor DVB-T2 în baza
procedurii de licitație.
În același timp, ținând cont de prevederile art.7, alin.(2), lit.h) al Legii cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017 a fost
solicitat acordul prealabil al Fondatorului (Agenția Proprietății Publice) privind
achiziționarea echipamentelor menționate, deoarece acestea depășesc pragul
stabilit de 400 mii lei.
Procurarea și montarea emițătoarelor DVB-T2 de mică putere în scopul
asigurării acoperirii cu semnal digital așa ziselor „zone de umbră”, urmează a fi
realizată în anul 2020, in baza deciziei Fondatorului.
Totodată, pentru transportarea pachetului MUX A spre emițătoarele DVB-T2
(20-50W) în semestrul I al anului 2019 a fost încheiat un contract de prestare
servicii transport date cu „Moldtelecom” S.A și Î.M ,,Orange” S.A., iar în
semestrul II 2019 a început deja conectarea site-urilor.
În contextul celor expuse, pentru acțiunile, ce au ca scop finalizarea tranziției
la televiziunea digitală terestră, conform Planului de dezvoltare al întreprinderii
pentru anul 2020, sunt preconizate investiții în sumă de cca 1,2 mil. EURO, iar
realizarea lor va duce spre atingerea acoperirii maxime a teritoriului Republicii
Moldova cu semnal digital MUX A.
La moment furnizarea primului multiplex digital DVB-T2 (MUX A) se
efectuează prin intermediul a 17 emițătoare TV digitale, care constituie prima rețea
cu acoperire națională de televiziune digitală terestră în standard DVB-T2. În
același timp, este totalmente funcțională din punct de vedere tehnic și o rețea din 9
emițătoare DVB-T2 pentru furnizarea celui de-al doilea multiplex digital-MUX B.
Începând cu data de 1 martie 2020 în eter va fi difuzat numai semnalul digital,
iar acoperirea ar putea atinge 99% din populație, fiind posibilă oferirea până la 18
posturi TV cu recepție gratuită.
4.2. I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”
a) La solicitarea Î.S. „Radiocomunicații”, titularului Licenței de utilizare a
canalelor/frecvențelor radio AC 000438 din 23.12.2015, I.P. „Serviciul Național de
Management al Frecvențelor Radio” (I.P. ,,SNMFR”) a efectuat calculul
compatibilității electromagnetice, a eliberat avizele privind asignarea frecvențelor
și a elaborat caietul de sarcini pentru proiectarea rețelelor de televiziune digitală
terestră pentru 2 stații de televiziune digitală terestră, preconizate pentru
implementarea și furnizarea Multiplexului Național B de televiziune digitală
terestră.
b) I.P. ,,SNMFR” a avizat temporar (până la data de 10.01.2020) canalele de
televiziune 56 TV și 58 TV pentru Î.S. „Radiocomunicații”, în scopul continuării
lucrărilor de testare a emițătorului digital standard DVB-T/T2 în mun. Chișinău.
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c) I.P. ,,SNMFR” a desfășurat consultări bilaterale cu experții tehnici ai
Centrului Ucrainean pentru Frecvențe Radio, care au avut loc pe 7.10.2019 în mun.
Chișinău, în cadrul cărora au continuat discuțiile privind planurile modificate de
televiziune digitală terestră ale Republicii Moldova și Ucrainei, în scopul
identificării resurselor suplimentare de spectru din cadrul benzii 470-694 MHz
pentru implementarea televiziunii digitale terestre și valorificării dividendului
digital II. Totodată au fost revizuite listele preventive ale asignărilor și alocărilor
de frecvențe ce urmează a fi coordonate bilateral.
4.3. Consiliul Audiovizualului
În temeiul art. 25 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr.174 din 08.11.2018, a Regulamentului cu privire la
procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de
retransmisie pentru utilizarea capacității multiplexurilor digitale terestre și a
Avizului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.01/792 din 03.07.2017,
Consiliul Audiovizualului a anunțat concursul pentru suplinirea capacității rămase
disponibile și disponibilizate a Multiplexului A, astfel:
 Prin Decizia nr. 32/102 din 01 august 2019, CA a anunțat concursul
pentru suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate (3 sloturi) a
Multiplexului A;
 Prin Decizia nr. 45/153 din 30 septembrie 2019, CA a anunțat concursul
pentru suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate (2 sloturi) a
Multiplexului A;
 Prin Decizia nr. 61/223 din 30 decembrie 2019, CA a anunţat concursul
pentru suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate (2 sloturi) a
Multiplexului A.
Totodată, în perioada de referință, Consiliul Audiovizualului a efectuat
bilanțul:
- Concursului (Decizia CA nr. 44/150 din 26 septembrie 2019) pentru
suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate (3 sloturi) a
Multiplexului A (anunțat prin Decizia CA nr. 32/102 din 01.08.2019).
- Concursului (Decizia CA nr. 59/200 din 15 noiembrie 2019) pentru
suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate (2 sloturi) a
Multiplexului A, (anunțat prin Decizia CA nr. 45/153 din 30.09.2019).
4.4. Ministerul Economiei și Infrastructurii
A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea unor
hotărâri ale Guvernului, număr unic 468/MEI/2019 (HG nr.240/2015 „Pentru
aprobarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea
digitală terestră” și HG nr.129/2018 „Cu privire la dotarea cu convertoare pentru
televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social”).
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Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul asigurării finalizării
cu succes a procesului tranziției la televiziunea digitală terestră, în contextul că
prin Legea nr.8/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
termenul încheierii tranziției a fost transferat din 31 decembrie 2017 pe 1 martie
2020, dar și faptului că nu a fost asigurată pregătirea suficientă a furnizorilor de
servicii media și a populației.
După definitivarea proiectului în baza avizelor recepționate la prima etapă de
consultări publice, proiectul hotărârii Guvernului „Privind implementarea unor
acțiuni pentru finalizarea procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră”
(în varianta inițială – „Privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului”) prin
scrisoarea nr.09-8793 din 27.12.2019 a fost prezentat spre avizare repetată.
La moment proiectul hotărârii Guvernului este în proces de definitivare în
baza avizelor recepționate de la autorități și părțile interesate.
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