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privind asigurarea continuității 

furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de 

televiziune cu acoperire națională (Multiplexele naționale A și B) 

de către  ÎS ”RADIOCOMUNICAȚII” cu utilizarea frecvențelor/canalelor radio în banda 

de frecvențe (470-694 MHz)  

 

 

Luând în considerație faptul că Î.S. „Radiocomunicații” a executat prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 240 din 08.05.2015, în partea ce ține de crearea multiplexelor A 

și B conform cerințelor condițiilor licențelor pentru utilizarea frecvențelor/canalelor 

radio din banda de frecvențe (470-694 MHz) în scopul furnizării rețelelor și serviciilor 

de comunicații electronice în sistem digital terestru de televiziune (Multiplexele 

naționale A și B) aferente licențelor nr. 000353 și  nr. 000438 din 16.06.2015 și 

respectiv 23.12.2015, eliberate de către Agenția Națională pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI),  

În vederea furnizării în continuare a rețelelor și serviciilor menționate, Î.S. 

„Radiocomunicații” urmează să obțină licențe pentru utilizarea frecvențelor/canalelor 

radio în baza art. 26 alin. (27) lit. b) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007. 

Ca temei pentru eliberarea unor astfel de licențe vor servi autorizațiile de 

retransmisiune, acte permisive eliberate de către Consiliul Audiovizualului 

distribuitorului de servicii media audiovizuale conform prevederilor Codului serviciilor 

media audiovizuale 174/2018.  

În contextul celor enunțate, Consiliul de Administrație  

 

DECIDE: 

 

1. Se obligă ÎS „RADIOCOMUNICAȚII”, în termen de 30 de zile, din data 

aprobării prezentei decizii, să întreprindă acțiunile necesare pentru obținerea de la 

Consiliul Audiovizualului a autorizațiilor de retransmisiune corespunzătoare în scopul 

furnizării serviciilor media audiovizuale în sistem digital terestru de televiziune (prin 



 

  

intermediul Multiplexelor naționale A și B), fapt despre care va informa ANRCETI în 

termen de 3 zile. 

2. În condițiile respectării prevederilor pct. 1 a prezentei decizii, ÎS 

„RADIOCOMUNICAȚII”, până la obținerea de la ANRCETI a licențelor pentru 

utilizarea frecvențelor/canalelor radio în temeiul art. 26 alin. (27) lit. b) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, va continua furnizarea rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune cu acoperire națională 

(Multiplexele naționale A și B) în strictă corespundere cu condițiile de licență nr. 

000353 și  nr. 000438 din 16.06.2015 și respectiv 23.12.2015. 

3. Prezenta decizie se comunică Consiliul Audiovizualului. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 
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