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CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 

 

DECIZIE nr. 203 din 25 februarie 2020 

 

pentru modificarea și completarea  

Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012  

privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie 

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al 

interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe 

audiovizuale, 

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea: 

 

DECIZIE 

 

Art. I – Decizia Consiliul Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de 

eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) La solicitarea CNA, distribuitorul de programe retransmise are obligaţia să prezinte 

acceptul/acordul, contractul sau orice alt document care atestă dreptul de retransmisie, cu 

păstrarea confidenţialităţii datelor înscrise.” 

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul modificării structurii ofertei de servicii și/sau a localităților în care se 

asigură retransmisia, distribuitorul de programe va depune următoarele documente: 

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; 

b) solicitarea de modificare a avizului de retransmisie, conținând lista nominală cu 

localitățile și serviciile de programe care fac obiectul modificării, conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie; 
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c) declarația distribuitorului, semnată de reprezentantul legal al acestuia, în original, 

privind deținerea drepturilor legale de retransmisie pentru serviciile de programe înscrise în anexa 

nr. 4.”  

3. La articolul 13, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) În situația prevăzută la alin. (2), pentru obținerea/modificarea avizului de 

retransmisie, distribuitorul de servicii va transmite la CNA dovada solicitării acceptului de 

retransmisie. 

(4) În termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de 

programe au obligația să introducă în oferta lor serviciile de programe care îndeplinesc condițiile 

regimului must carry și să depună la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. c).” 

4. La articolul 13^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) În cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut la alin. (2), distribuitorii de servicii de 

programe au obligația să introducă în oferta regională/locală serviciile de programe care 

îndeplinesc condițiile regimului must carry și să depună la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 

alin. (2) lit. c).” 

5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta decizie. 

6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul 

prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. II – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, 

Maria Monica Gubernat 

 



 
 

FORMULAR  Av.R. AGREAT  DE  C.N.A.  Vă rugăm, folosiţi numai formulare procurate de la  C.N.A. sau de pe site-ul www.cna.ro ! 
ATENŢIE! Formularul se completează pe calculator sau se dactilografiază. 
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STRUCTURA OFERTEI DE SERVICII DE PROGRAME RETRANSMISE  PRIN 

REŢEAUA DE COMUNICAŢII ELECTRONICE CU DENUMIREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

I. Numărul de servicii de programe retransmise: TV/radio (analogic/digital) .............., din care ............. servicii de programe cu regim must-carry. 
 
 
II. Localitățile în care se asigură retransmisia și fac obiectul solicitării de eliberare aviz de retransmisie: 
 

Nr. 
crt. 

Cod județ Denumire județ Unitate administrativ-teritorială Acțiunea modificatoare 

     
     

 
III. Serviciile de programe retransmise care fac obiectul solicitării de eliberare aviz de retransmisie: 

 

Sistemul de 
retransmisie 

analogic/digital 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
serviciului de 

programe 

Categoria 
tematică 

Statul sub 
jurisdicția 

căruia se află 
radiodifuzorul Analogic Digital 

Modul de recepție*) Modul de distribuție*) 

        
        

Notă: *) Recepție în clar (C) / restricționat (R)  prin: 1 - satelit / 2 - terestru / 3 - alte rețele de comunicații electronice / 4 - recepția directă a semnalului 
asigurată de radiodifuzor. 

 
IV. Prin prezenta, solicitantul declară pe proprie răspundere, potrivit art. 2 alin. (2) lit. d) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de 
eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare, că deţine drepturi de retransmisie pentru serviciile de 
programe şi pentru localităţile declarate care fac obiectul acestei solicitări. 
 

 
Data semnării,                 Semnătura reprezentantului,                                

 

Anexa Nr. 1  
(Anexa nr. 2 la Decizia C.N.A. nr. 72/2012) 

 



 
FORMULAR  Av.R. AGREAT  DE  C.N.A.  Vă rugăm, folosiţi numai formulare procurate de la  C.N.A. sau de pe site-ul www.cna.ro ! 

ATENŢIE! Formularul se completează pe calculator sau se dactilografiază. 
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 SOLICITAREA DE MODIFICARE A AVIZULUI DE RETRANSMISIE 
 

I. Avizul de retransmisie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  din data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru care se solicită:  
 

      modificare structură ofertă de servicii de programe                              modificare unități administrativ-teritoriale 

 
Notă: În cazul în care mai multe avize de retransmisie vor suferi modificări, se va anexa o listă cu aceste avize. 

 
II. Numărul de servicii de programe retransmise: TV/radio (analogic/digital) .............., din care ............. servicii de programe cu regim must-carry. 

 
III. Localitățile care fac obiectul solicitării de modificare: 
 

Nr. 
crt. 

Cod județ Denumire județ Unitate administrativ-teritorială Acțiunea modificatoare 

     
     

 
IV. Serviciile de programe retransmise care fac obiectul solicitării de modificare: 

 

Sistemul de 
retransmisie 

analogic/digital 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
serviciului de 

programe 

Categoria 
tematică 

Statul sub 
jurisdicția 

căruia se află 
radiodifuzorul Analogic Digital 

Modul de recepție*) Modul de distribuție*) Acțiunea 
modificatoare 

         
         

Notă: *) Recepție în clar (C) / restricționat (R)  prin: 1 - satelit / 2 - terestru / 3 - alte rețele de comunicații electronice / 4 - recepția directă a semnalului 
asigurată de radiodifuzor. 
 
V. Prin prezenta, solicitantul declară pe proprie răspundere, potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de 
eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare, că deţine drepturi de retransmisie pentru serviciile de 
programe şi pentru localităţile declarate care fac obiectul acestei solicitări. 

 
Data semnării,                 Semnătura reprezentantului,                                

Anexa Nr. 2  
(Anexa nr. 4 la Decizia C.N.A. nr. 72/2012) 

 


