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RAPORTUL
GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUTIONAL
cu privire la realizarea Programului privind tranzitia de la
televiziunea analogicii terestrfi la cea digitalii terestrH
'in semestrul I a1 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 I al
anului 2019.
1) La pct.2.3 din Planul de acțiuni: „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”.
Cu referință la acest punct, menționăm că 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 multiplexelor cu acoperire regională/zonală.
Dar, având în vedere faptul că canalele/frecvențele radio care urmează a fi expuse în
concurs pentru crearea multiplexelor cu acoperire regională sunt în continuare ocupate
de stațiile de televiziune analogică (emisia în format analog va fi sistat începând cu
01.03.2020), ANRCETI nu a expus în concurs licențele de utilizare a
canalelor/frecvențelor radio în scopul furnizării multiplexelor regionale.
2) La pct.2.5 din Planul de acțiuni: „Organizarea concursului pentru
eliberarea, cu titlul gratuit, printr-o procedură de selectare comparativă, a licenţei de
utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea celui de-al treilea multiplex digital
cu acoperire naţională (multiplexul C), în vederea asigurării preluării şi difuzării, pe
bază contractuală, în condiţii economice transparente şi nediscriminatorii, a serviciilor
de programe TV ale titularilor licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie,
eliberate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru utilizarea capacității
acestui multiplex”.
Conform acestui punct, ANRCETI a elaborat proiectele de documente necesare
pentru organizarea concursului pentru eliberarea licenței de utilizare a
frecvențelor/canalelor TV pentru crearea celui de al treilea multiplex digital cu
acoperire națională (multiplexul C VHF).
Totodată, organizarea concursului pentru eliberarea de către ANRCETI a licenței
de utilizare a frecvențelor/canalelor TV pentru crearea celui de al treilea multiplex
digital cu acoperire națională (multiplexul C) va fi posibilă după lansarea comercială
completă a multiplexelor A și B cu acoperire națională.

3) La pct. 3.1. din Planul de acţiuni ,,3.1. Selectarea, pe bază de concurs, a
serviciilor de programe TV şi eliberarea licenţelor de emisie radiodifuzorilor respectivi
pentru utilizarea capacităţii primului multiplex (multiplexul A) cu acoperire naţională
şi acces liber spre vizionare după punerea în funcțiune a acestuia”.
În luna mai 2019 Î.S. „Radiocomunicații” a înaintat o adresare în care a solicitat
Consiliului Audiovizualului să întreprindă eforturi comune în vederea suplinirii efective
a Multiplexului digital național A.
Subsecvent, Consiliul Audiovizualului prin scrisoarea nr.448 din 28.05.2019, a
solicitat furnizorilor de servicii media să prezinte informații despre data lansării emisiei
serviciului de programe prin Multiplexul A.
Până în prezent, la Consiliul Audiovizualului au fost recepționate doar trei
răspunsuri din partea furnizorilor de servicii media, care menționează în răspunsuri
incapacitatea financiară de a activa în Multiplexul A.
În această situație Consiliul Audiovizualului urmează să anunțe un nou concurs
pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) din Multiplexului digital
național A.
4) La pct.4.2. și 4.4. din Planul de acţiuni: ,,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, 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).
La pct.4.3. din Planul de acţiuni: ,,Desfăşurarea unei campanii de informare a
populaţiei cu privire la diferite aspecte ce ţin de tranziţia la televiziunea digitală”.
În baza Deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.3/10 din
26.01.2018 a continuat difuzarea celor 2 spoturi informative privind tranziția la
televiziunea digitală, filmate cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului
„Promoting Media Freedom and Pluralism in the Republic of Moldova”. De asemenea,
până la sfârșitul anului în toate oficiile poștale din țară au fost menținute afișate postere
informative editate în cadrul aceluiași proiect.
5) 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:
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a) Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”
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). Aceste
emițătoare digitale sincronizate în aceeași frecvență cu emițătoarele de bază (utilizând
posibilitățile Single Frequency Network), urmează a fi procurate și puse în funcțiune.
Ca urmare, pentru achiziționarea emițătoarelor DVB-T2, în baza tenderului au
fost pregătite condițiile tehnice și documentația de atribuire.
Totodată, pentru transportarea pachetului MUX A spre emițătoarele DVB-T2 (2050W) a fost încheiat un contract de prestare servicii transport date cu S.A.
„Moldtelecom”.
În contextul acestui subiect, pentru toate aceste acțiuni în ansamblu, conform
Planului de dezvoltare ale întreprinderii pentru anul 2019, sunt preconizate investiții în
sumă de cca 500 mii EURO. Valorificarea integrală a acestor investiții va asigurata rata
de acoperire a teritoriului cu semnal de televiziune digitală terestră de cca 97%.
b) I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”
- La solicitarea titularului Licenței de utilizarea canalelor/frecvențelor radio
AC000353 din 16.06.2015 Î.S. „Radiocomunicații”, SNMFR a efectuat calculul
compatibilității electromagnetice și a eliberat avizele privind asignarea canalelor de
televiziune digitală terestră pentru 30 de stații de televiziune digitală terestră de putere
redusă (gap fillers), necesare pentru sporirea calității acoperirii stațiilor din cadrul
Multiplexului Național A de televiziune digitală terestră.
- SNMFR a continuat consultațiile bilaterale la nivel de experți tehnici 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 eliberarea în paralel a benzii de
frecvențe 694-862 MHz (canale TV 49-68) pentru implementarea comunicațiilor mobile
de bandă largă. A fost elaborat și propus spre examinare experților tehnici ai părții
ucrainene un proiect de acord tehnic privind coordonarea reciprocă a
alocărilor/asignărilor de frecvențe din cadrul benzii 470-694 MHz.
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