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DECIZIA nr. 6/33
din 10 martie 2016
Cu privire la aprobarea Recomandărilor privind mecanismul
trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră
la cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită lichidarea lor
În conformitate cu prevederile pct. 2 al art. II din Legea nr. 167 din 31.07.2015 pentru
modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie
2006 (publicată în Monitorul Oficial nr. 254-257 la 11.09.2015), „Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora
recomandări privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică
terestră la cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită lichidarea lor”.
Proiectul recomandărilor a fost elaborat în octombrie 2015, iar prin scrisoarea nr. 526 din
23.10.2015, CCA a solicitat Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor convocarea
Grupului de lucru interinstituţional, creat de MTIC pentru realizarea eficientă a tranziţiei de la
televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră.
La 26 noiembrie 2015 a avut loc şedinţa respectivului Grup de lucru, pe agendă fiind incluse
şi dezbaterile pe marginea recomandărilor privind tranziţia la televiziunea digitală terestră.
Reprezentantul CCA a prezentat considerentele instituţiei vizavi de această problemă stringentă, iar
sugestiile şi propunerile altor membri ai Grupului au fost expuse prin scrisoarea MTIC nr. 01/279
din 29.02.2016.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr. 260 din
27.07.2006 şi ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, în baza scrisorii MTIC nr. 01/279 din 29.02.2016, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A recomanda radiodifuzorilor care aspiră să participe într-un multiplex cu acoperire
naţională (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL):
- Consolidarea resurselor financiare;
- Asigurarea formării semnalului, pentru ca acesta să fie preluat de către furnizorul de
multiplex;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciului de programe, în conformitate cu „Criteriile de evaluare a
ofertei solicitanţilor licenţelor de emisie”, prevăzute în pct. 9 al „Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru
utilizarea multiplexurilor digitale terestre”.
2. A recomanda radiodifuzorilor care aspiră să participe într-un multiplex cu acoperire
regională (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL):
- Asocierea radiodifuzorilor regionali şi locali în vederea construirii multiplexurilor cu
acoperire regională;
- Consolidarea resurselor financiare;
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- Planificarea reţelelor de televiziune digitală terestră să se exercite în concordanţă cu
infrastructura reţelelor de comunicaţii electronice existente (turnuri, piloni, linii de transport a
semnalului, linii de aprovizionare cu energie electrică, spaţii tehnologice, căi de acces);
- Utilizarea eficientă a emiţătoarelor TVD, în scopul acoperirii optimale a teritoriului zonei
alocate;
- Aplicarea recomandărilor Ghidului privind parametrii STB şi ale modulelor de recepţie
digitală a televizoarelor recomandate spre utilizare, care pot fi accesate pe adresa:
(http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/legi/ghid_stb_tvdt.pdf.)
- Asigurarea formării semnalului, pentru ca acesta să fie preluat de către furnizorul de
multiplex;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciului de programe, în conformitate cu „Criteriile de evaluare a
ofertei solicitanţilor licenţelor de emisie”, prevăzute în pct. 9 al „Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru
utilizarea multiplexurilor digitale terestre”;
- În cazul în care eforturile nu se vor solda cu succes, radiodifuzorii regionali şi locali pot
opta pentru licenţă de emisie pentru difuzarea serviciului de programe prin reţelele de cablu sau
satelit.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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