
 
  
 
 
 

 
 

Către 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
Domnului preşedinte Cătălin Marinescu 
 
 
 
 
Stimate domnule președinte, 
 
 
 
Vă spunem atenţiei o propunere de completare a proiectului de decizie 

ANCOM privind Documentaţia privind procedura de selecţie pentru acordarea 
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune. 

Considerăm  că este necesar a se preciza atât în textul caietului de sarcini cât 
si în cel al anexei 3 la caietul de sarcini faptul că licenţele acordate oferă titularilor 
dreptul de a transmite numai serviciile de programe de televiziune corespunzătoare 
licenţelor audiovizuale digitale în care este menţionat multiplexul pentru care 
tituarul a primit licenţa. Astfel se elimină posibilitatea de a se interpreta textul 
documentelor menţionate în sensul că este vorba de dreptul de a transmite orice 
programe de televiziune autorizate în condiţiile legii, care pot fi și programe pentru 
care CNA nu a emis o licenţă audiovizuală digitală, ci doar o licenţă audiovizuală de 
alt tip. Această precizare se impune în condițiile în care legea audiovizualului   
prevede la art 54 ali 1 lit k că licența audiovizulă digitală precizează  «multiplexul 
digital în care se încadrează licenţa audiovizuală digitală ». 
 

Astfel, completarile propuse sunt următoarele (textul propus este marcat in 
aldine):  

 
La Caietul de sarcini –Capitolul 3 pct 3.2. Drepturi conferite de licenţe 

Conform prevederilor Legii audiovizualului, prin licenţă se acordă unei persoane, 
autorizate în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 140/2012, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată 
frecvenţele radio, în sistem digital terestru. 
Titularii licenţelor ce vor fi acordate în urma procedurii de selecţie vor putea instala, 
opera, controla şi pune la dispoziţie către terţi o reţea publică de comunicaţii 
electronice, precum şi infrastructura corespunzătoare, în vederea furnizării, în 
sistem digital terestru, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ce 
constau în servicii de programe de televiziune corespunzătoare licenţelor 
audiovizuale digitale acordate de Consiliul Naţional al Audiovizualului în care sunt 
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menţionate multiplexurile pentru care titularii au primit licenţele, precum şi alte 
servicii adiţionale, prin utilizarea frecvenţelor radio asupra cărora vor dobândi 
drepturi de utilizare în urma procedurii. 
 

La Anexa 3 a caietului de sarcini - II. Condiţii generale 
1. Titularul are dreptul de a transmite doar serviciile de programe de televiziune 
corespunzătoare licenţelor audiovizuale digitale acordate de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului în care este menţionat multiplexul pentru care titularul a primit 
licenţa. 
 
 
 

 
Cu cea mai înaltă consideraţie, 
 
George Chiriţă 
director executiv      14 ianuarie 2014 
 


