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Licitația pentru acordarea 
multiplexurilor de televiziune 

digitală terestră



Strategia privind tranziţia la televiziunea 
digitală terestră

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 403/2013, publicată în MOf nr.400 în data de 3 iulie 2013

stabileşte:
• termenul de încetare a serviciilor de televiziune analogică: 

17 iunie 2015

• obiectivele strategice ale acestui proces de tranziţie;

• planul de măsuri necesare tranziţiei;

• modalităţile de aplicare a măsurilor;

• instituţiile responsabile. Multiplexul digital este un grup de programe de 
radiodifuziune şi televiziune, servicii 
multimedia suplimentare şi alte date asociate 
de identificare transmise de la staţiile de 
emisie către utilizatorii finali pe cale radio 
terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele 
unui canal de televiziune standard/bloc de 
frecvenţă. 



Obiectivele licitației de acordare a 
multiplexurilor

Asigurarea condițiilor optime pentru realizarea tranziţiei complete şi 
efective la serviciile de televiziune digitală terestră până la 17 iunie 2015; 

Derularea procesului în condiții de transparență și obiectivitate.

Optimizarea utilizării resurselor de spectru;

Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial, propice 
investiţiilor în rețele și servicii de comunicații electronice;

Asigurarea implementării flexibile a noilor servicii de televiziune digitală 
terestră;



Obiectul licitației

1 
multiplex în 
banda VHF

4 
multiplexuri 

în banda UHF
din care

1 multiplex 
acordat 

condiționat

5 multiplexuri
digitale

naţionale în
standard 
DVB-T2

Acordat cu anumite condiții:
• transmiterea obligatorie a 

posturilor publice şi private de 
televiziune;

• acoperire în recepţie fixă de minim 
90% din populaţie şi 80% din 
teritoriu la 31 decembrie 2016;

• transmisie free to air.



Desfășurarea licitației

• Start: 27.03.2014 - punerea în vânzare a caietului de 
sarcini care a fost achiziționat de 7 companii

• Primirea ofertelor: 08.05.2014 – două companii au 
depus oferte

• Validarea ofertelor: 15.05.2014 – ambele oferte sunt 
validate

• Anunț privind începerea licitației: 20.05.2014
• Start runde primare: 05.06.2014
• Număr total runde primare: 2
• Runda primară suplimentară: 06.06.2014
• Runda de alocare: 10.06.2014
• Anunțarea rezultatelor: 10.06.2014



Rezultatele licitației

Societatea Națională de Radiocomunicații SA a câștigat
3 multiplexuri:
multiplexul acordat condiționat
2 multiplexuri UHF (MUX 2 și MUX 4)

Taxe de licență în valoare totală de:
1.020.002 euro



Acțiuni viitoare

 Înmânarea celor trei licențe după plata taxei de
licență
 Consultare publică cu privire la destinația viitoare

a celor 2 multiplexuri neadjudecate (multiplexuri
naționale sau regionale)
 Licitație pentru acordarea multiplexurilor

disponibile, regionale și locale



Vă mulţumesc pentru atenţie!

Catalin.marinescu@ancom.org.ro


