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Nr.c
rt 

Aviz de retransmisie / 
Nr solicitare de 
eliberare aviz 
HeadEndLocalitate - 
Județ 

Servicii de programe de televiziune regionale 
și locale distribuite prin rețeaua de 
comunicații electronice 

Observații: 
 

1. A 6907.10/26.07.2018 
Alba Iulia – Alba 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Alba Carolina TV 
Antena 3 Deva, 
Erdely TV, 
Televiziunea Eveniment 
TV  
Tezaur TV 

Au fost transmise solicitări conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare pt  Erdely TV, Televiziunea Eveniment TV ,Tezaur 
TV şi HCC (100% videotext). 
PDV al radiodifuzorului:  
- Toţi radiodifuzorii regionali enumeraţi mai sus au transmis doar adresele de solicitare 
conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare. 
- HCC (100% videotext) - Nu sunt interesaţi ca postul local să fie retransmis în alte 
reţele şi nici nu au solicitat distribuitorilor de programe retransmise. 
PDV al distribuitorului de servicii: 
Mentionez faptul ca societatea noastra retransmite toate programele locale / regionale 
care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes. 
În localitatea Sântimbru s-a acordat o licență audiovizuală pentru servicii de programe 
de televiziune locale cu denumirea HCC, post de televiziune aparținând distribuitorului 
SC ELECTROSIM SRL, care difuzează 100% videotext.  
Documentele depuse pentru aprobarea modificarii structurii ofertei de servicii de 
programe retransmise, conţin următoarele: 
Analogic- Lipsă Regionale - Nu Există Locale  
Digital   - 3 Regionale - Nu Există Locale 

0 – locale:   HCC 
sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Alba Carolina TV, 
Antena 3 Deva, 
Erdely TV, 
Televiziunea Eveniment 
TV  
Tezaur TV  
0 locale:  HCC 

2. A 8179.3/28.11.2019 
Câmpeni – Alba 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Alba Carolina TV 
Antena 3 Deva, 
Erdely TV, 
Televiziunea Eveniment 
TV  
Tezaur TV 

Au fost transmise solicitări conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare pt Erdely TV, Televiziunea Eveniment TV şi 
Tezaur TV. 
PDV al radiodifuzorului:  
Toţi radiodifuzorii enumeraţi mai sus au transmis doar adresele de solicitare conform 
Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare. 
PDV al distribuitorului de servicii: 
Mentionez faptul ca societatea noastra retransmite toate programele locale / regionale 
care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes. 
Documentele depuse pentru aprobarea modificarii structurii ofertei de servicii de 
programe retransmise, conţin următoarele: 
Analogic- Lipsă Regionale - Nu Există Locale  

0 – local: Nu există locale 
sistem digital 
Nu se respectă 

0– regionale:  
Alba Carolina TV, 
Antena 3 Deva, 
Erdely TV, 
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Televiziunea Eveniment 
TV  
Tezaur TV  

Digital   - 3 Regionale - Nu Există Locale 

0 – local: Nu există locale 
3. A 0526.14/19.06.2014                                   

Arad – Arad 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
QUB TV (AR și TM),  
TEZAUR TV (AR și TM),  
ERDELY TV (AR și TM), 
SUD VEST TV (TM) .  

S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, ERDELY 
TV / ERDELY TV HD și SUD VEST TV . 
PDV al radiodifuzorului (TEZAUR TV):  
TEZAUR TV - 8 apr. 2021: ” In urma email-ului primit din partea dumneavoastra va 
comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP multicast 
conform specificatiilor tehnice anexate de catre dumneavoastra, necodat, necriptat si 
fara conditionari tehnice sau financiare.   ...asteptam sa ne ajutati cu o solutie pentru a 
intra in grila dumneavoastra ” 
 
PDV al distribuitorului de servicii:  
-” Precizam faptul ca societatea noastra retransmite toate posturile locale si regionale 
care ne asigura semnalul la nivelul head-end-ului. Ca o mica completare la raportul 
dumneavoastra, am fost contactat de curand de reprezentantul Qub TV, care mi-a spus 
ca a indeplinit formalitatile tehnice si va asigura semnalul in Hdd Timisoara. Asta 
inseamna ca din momentul in care va asigura semnalul la nivelul head-end-ului, va fi 
retransmis in retea.” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare, figurează două servicii de programe locale TV pentru Arad 
(TELEVIZIUNEA ARAD și INFO TV) și două servicii de programe TV regionale 
pentru județul ARAD (TEZAUR TV și  ERDELY  TV) . 
 

2 – locale: 
TELEVIZIUNEA ARAD, 
INFO TV 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
QUB TV (AR și TM),  
TEZAUR TV (AR și TM),  
ERDELY TV (AR și TM), 
SUD VEST TV (TM) . 
1 – local:  
TELEVIZIUNEA ARAD, 
INFO TV. 

4. A 8177/10.10.2017                                   
Ineu – Arad 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
QUB TV,  
TEZAUR TV,  
ERDELY TV .  

S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV și 
ERDELY TV / ERDELY TV HD. 
PDV al radiodifuzorului (TEZAUR TV): prezentat mai sus  
PDV al distribuitorului de servicii:  prezentat mai sus 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează două programe locale pentru Arad (TELEVIZIUNEA 
ARAD și INFO TV) și două programe regionale pentru județul ARAD (TEZAUR TV și  
ERDELY  TV) . 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
QUB TV,  
TEZAUR TV,  
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ERDELY TV . 
0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 
 
 
 
 
 
 

5. A 6975.1/17.03.2009 
Malu-Bârla – Argeș 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
Antena 3 Pitesti 
Curier TV  
Super TV 
Muscel TV 
Profi 24 TV 
Columna TV 
Accent TV 
MDI TV 

PDV al distribuitorului de servicii:  
„societatea noastra retransmite toate programele locale / regionale care ne asigura 
semnalul la nivelul head-end-ului de interes”  
Reprezentantul distribuitorului de cablu dl. Director Marijan Andreescu mi-a comunicat 
că în perioada imediat următoare (în maxim 2 luni) se va renunța la Avizul de Bârla. 
Aceasta deoarece s-a montat fibră optică în zonă și rețeaua din Bârla va fi deservită de 
capul de rețea din Pitești. 
 
Alte constatări: 
În niciuna din localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice cu stația 
centrală în Bârla nu există acordate licențe audiovizuale locale de televiziune. 
 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

6. A3833.15/19.06.2014 
Pitești – Argeș 
 

sistem analogic 
Se respectă 

4 – regionale:  
Antena 3 Pitești, 
Curier TV,  
Super TV/Super TV HD, 
Muscel TV Câmpulung  

Postul local de televiziune ARGEȘ TV Pitești nu a solicitat retransmisia 
postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia CNA nr 72/2012. 

Postul local CLAR TV – MUSCEL din Câmpulung nu a solicitat retransmisia 
postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia CNA nr 72/2012. 

Postul regional de televiziune COLUMNA TV Târgoviște a solicitat 
retransmisia postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia 
CNA nr 72/2012. 

Postul regional de televiziune MDI TV Târgoviște a solicitat retransmisia 
postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia CNA nr 72/2012. 

Postul regional de televiziune SUPER TV Câmpulung nu a solicitat 
retransmisia postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia 
CNA nr 72/2012. 

1 – local: 
Argeș TV 

sistem digital 
Nu se respectă  

0 – regionale 
 
0 – locale 
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Postul regional de televiziune MUSCEL TV Câmpulung nu a solicitat 

retransmisia postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia 
CNA nr 72/2012. Reprezentantul postului MUSCEL TV mi-a transmis o solicitare de 
retransmisie cu număr de înregistrare din data de 17.01.2020. 

Postul regional de televiziune CURIER TV Pitești nu a solicitat retransmisia 
postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia CNA nr 72/2012. 
Reprezentantul postului CURIER TV mi-a transmis o solicitare de retransmisie cu număr 
de înregistrare din data de 26.05.2021. 

Postul regional de televiziune ANTENA 3 Pitești nu a solicitat retransmisia 
postului în grilele RCS-RDS conform prevedrilor Art. 13^1 din Decizia CNA nr 72/2012. 
În Adresa primită de la radiodifuzor acesta precizează că Antena 3  București a ieșit din 
grila must-carry național. Postul Antena 3 Pitești fiind retransmis de distribuitorul CATV 
pe frecvența Antena 3 București 
        Am transmis reprezentantului firmei RCS-RDS Raportul sinteză al verificărilor 
efectuate pentru verificarea must-carry-ului local și regional. Reprezentantul 
distribuitorului a răspuns că societatea RCS-RDS retransmite toate programele locale / 
regionale care le asigură semnalul la nivelul head-end-ului. 

7. A6723.1 
Bacău–Bacău 
 

sistem analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
Apollonia TV, Tele 
Moldova Plus, Acum TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic nici un program local și regional; 
- în sistem digital 2 programe locale (Euro TV, Plus TV) și 3 programe tv regionale 
(Tele Moldova Plus, Apollonia TV, Acum TV Onești)  
În Bacău există 2 licențe audiovizuale tv locale (Euro TV, Plus TV), iar în localitățile 
deservite de head-end-ul RCS&RDS Bacău nu mai există nici o altă licență audiovizuală 
tv locală. 
 

2 – locale:  
Euro TV 
Plus TV 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Tele M,  
Tele Moldova Plus, 
Apollonia TV, 
Moldova TV,  
Antena 3 Iași, 
Acum TV, 
Infinit TV. 
0 – locale:  
Euro TV 
Plus TV 

8. A 0861.15/29.04.2014 /  sistem analogic 0 – regionale:  Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  Precizez faptul ca societatea 
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Oradea-Bihor   
 

nu se respectă ERDELY TV  
TEZAUR TV 

noastra retransmite toate posturile locale / regionale care asigura semnalul la nivelul 
statiei - cap de retea. 
Alte constatări: 
În localitățile deservite ALEȘD, BEIUȘ, MARGHITA și SALONTA (stații „cap 
rețea” conform avizelor* respective) S.C. RCS&RDS S.A. retransmite aceiași grilă cu 
servicii de programe folosită în municipiul ORADEA.  Reprezentantul distribuitorului 
RCS&RDS a declarat că la finalizarea modernizarii tehnologice a retelelor de mai sus, 
va solicita retragerea avizelor avand capete retea din: ALEȘD, BEIUȘ, MARGHITA și 
SALONTA. 

1 – local: 
TTV 

sistem digital 
nu se respectă 

0– regionale:  
ERDELY TV (HD) 
TEZAUR TV 
0 – local: 
TTV 

9. A6882.1/15.12.2009 
Bistrița – Bistrița 
Năsăud 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

2 – regionale:  
Ardeal TV 
Erdely TV 

Conform declarațiilor radiodifuzorilor  posturile locale : AS TV Bistrița, Balada TV 
Bistrița și Sângeorz TV Sângeorz Băi NU au fost transmise solicitări conform 
Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare. 
Difuzarea acestor programe în rețeaua RCS &RDS se face în baza unor contracte între 
părți. 
Conform declarațiilor radiodifuzorilor din partea posturile regionale : Apollonia TV și 
Alba Carolina TV AU fost transmise solicitări conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului: 
 În urma solicitărilor și corespondenței dintre posturi și distribuitor, radiodifuzorii (AS 
TV, Balada TV, Sângeorz TV)  au solicitat includerea programelor atât în grila digitală 
cât și în grila analogică, iar reprezentantul RCS RDS le-a comunicat că ”conform 
legislației” vor fi incluși doar într-o grilă. 
 Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: 
” Conform legislatiei aplicabile, este suficienta existenta acestor programe locale / 
regionale in oferta de programe, indiferente de modalitatea de retransmisie (analogic / 
digital). 
Motivul pentru care unele programe sunt retransmise in analogic iar altele in digital 
tine de optiunea radiodifuzorului respectiv, corelat bineinteles cu disponibilitatea 
tehnica a solutiei respective” 
iar din partea reprezentantului local RCS RDS SA Alexandru Bradea am primit 
următorul răspuns:   
” de asemenea, mentionam ca posturile locale Balada TV, AS-TV si Singeorz TV au 
solicitat in scris intrarea in grila digitala. 
    Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare, în sistem 

0-locale Bistrița: 
AS TV 
Balada TV 
0-locale Sângeorz Băi 
Sângeorz TV 

sistem digital 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
Ardeal TV 
Erdely TV 
Apollonia TV 
Alba Carolina 
2-locale Bistrița: 
Balada TV 
AS TV 
1-local Sângeorz Băi 
Sângeorz TV 
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analogic nu figurează niciun program regional și nici un program local; în sistem 
digital figurează 2 programe locale pentru zona Bistrița (AS TV și Balda TV, 1 program 
local pentru zona Sângeorz Băi (Sângeorz TV) și 2 regionale (Ardeal TV și Erdely TV) 

10. A8003.2/10.10.2021   
Botosani-Botosani                                     
 
 
 
 
 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Tele ‘M Botosani 
Apollonia TV 

PDV al radiodifuzorului Somax TV: În anul 2021 nu s-a făcut către RCS-RDS nici o 
solicitare de retransmitere în rețeaua RCS-RDS-Botosani a programului Somax TV- in 
sistem digital. 
PDV al distribuitorului de servicii: Societatea comercială ce deține licența 
audiovizuală Somax TV, nu a făcut nici o solicitare nici în termenul legal și nici ulterior 
pentru preluarea spre retransmitere în rețeaua RCS-RDS-Botosani a acestui program 
local- in digital. De asemenea, nu s-au primit solicitari de la alti radiodifuzori regionali, 
pentru a fi retransmisi in sistem digital. 

1 – local:  
Somax TV 

sistem digital 
Nu se respectă  

1 – regionale:  
Moldova TV 
0 – local:  
Somax TV 

11. A8222/26.07.2018 
Brașov-Brașov 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 
 

0 – regionale:  
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Erdely Tv 
A3 (Brașov) 
Super TV 
VP-TV 
Sovidek HD 
Nu se retransmit programe 
regionale pentru județele 
Brașov și Covasna. 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Apollonia Tv: …  retransmisia postului Apollonia TV de către RCS&RDS este realizată 
în județele Suceava,Botoșani, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați și Brăila în baza unui 
contract cu plată..semnalul poate fi preluat prin conexiunea de transport între sediul 
postului Apollonia Tv și headdebnd-ul RCS&RDS din unul din județele menționate 
anterior de unde poate fi distribuit…până în stațiile …din Brașov … județul Brașov 
Moldova TV: …Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul 
canalelor mai sus menționate către operatorii de cablu, inclusiv în stațiile cap rețea 
RCS&RDS din localitățile … Brașov, județul Brașov:Semnalul va putea fi preluat  prin 
mai multe sisteme, în funcție de nevoile  clientului.(FIBRA/IPTV/STB, etc.).În acest 
moment semnalul este disponibil prin: interconectare directa in NxData (IP unicast sau 
multicast);INTERLAN, platforma TVX; iNES IPTV; Streaming HTTP internet;  
Streaming internet cu Set-Top-Box. 
Erdely Tv: Vă rog să regăsiți atașata acestei scrisori solicitarea noastră către RCS-
RDS. 
De asemenea vă aduc la cunoștință faptul că deținem capacitățile tehnice și financiare 
solicitate de RCS-RDS pentru transportul semnalului-program la oricare head-end… 
A3(Brașov): Confirm primirea mail-ului. Va răspundem în cel mai scurt timp posibil. 
Super Tv: ....am investit în propria noastră platforma IPTV  de ultimă generație unde 
avem peste 1 milion de echipamente înregistrate. ….  
VP-TV: …Eu am transmis în termenul legal solicitări pentru Prahova și Brașov.  
Sunt mai multe canale regionale în zona si este alegerea rețelelor cu cine să lucreze. 
Din punct de vedere tehnic le livram un flux IP-TV... 

3 – locale: 
Nova Tv,  
Mix TV,  
RTT. 

sistem digital 
Nu se respectă 
 

0 – regionale:  
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Erdely Tv 
A3 (Brașov) 
Super TV 
VP-TV 
Sovidek HD 
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Nu se retransmit programe 
regionale pentru județele 
Brașov și Covasna. 

Sovidek HD: …am avut discuții cu RDS&RCS privind retransmisia SOVIDEK HD în 
rețeaua lor și au fost receptivi în a insera programul în grila lor. Totodată am primit un 
set de cerințe tehnice din partea lor privind caracteristicile fluxului ce ar garanta 
compatibilitatea tehnica cu head-end-ul lor,  cerințe care în acest moment încă nu pot fi 
satisfăcute de noi… 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: …precizăm faptul că 
societatea noastră retransmite programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației -cap de rețea de interes… 
Alte constatări: 
În zona de acoperire a rețelei se află localități din județele Brașov și Covasna. 
În copia anexei primită prin e-mail  și depusă la CNA  în grila analogică nu figurează 
programe regionale iar în grila digitală figurează spre aprobare programele regionale 
Erdely Tv și Moldova Tv. 
 

3 – locale: 
Nova Tv,  
Mix TV,  
RTT. 

12. A 8184/10.10.2017 
Făgăraș-Brașov 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 
 

0 – regionale:  
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Erdely TV 
A3 (Brașov) 
Super Tv 
VP-Tv 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Apollonia Tv: … postului Apollonia TV de către RCS&RDS este realizată în județele 
Suceava,Botoșani, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați și Brăila în baza unui contract cu 
plată..semnalul poate fi preluat prin conexiunea de transport între sediul postului 
Apollonia Tv și headdebnd-ul RCS&RDS din unul din județele menționate anterior de 
unde poate fi distribuit…până în stațiile …din … Făgăraș județul Brașov 
Moldova TV: …Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul 
canalelor mai sus menționate către operatorii de cablu, inclusiv în stațiile cap rețea 
RCS&RDS din localitățile Făgăraș …, județul Brașov:Semnalul va putea fi preluat  prin 
mai multe sisteme, în funcție de nevoile  clientului.(FIBRA/IPTV/STB, etc.).În acest 
moment semnalul este disponibil prin: interconectare directa in NxData (IP unicast sau 
multicast);INTERLAN, platforma TVX; iNES IPTV; Streaming HTTP internet;  
Streaming internet cu Set-Top-Box. 
Erdely Tv: Vă rog să regăsiți atașata acestei scrisori solicitarea noastră către RCS-
RDS. 
De asemenea vă aduc la cunoștință faptul că deținem capacitățile tehnice și financiare 
solicitate de RCS-RDS pentru transportul semnalului-program la oricare head-end… 
A3(Brașov): Confirm primirea mail-ului. Va răspundem in cel mai scurt timp posibil. 
Super Tv: ....am investit în propria noastră platforma IPTV  de ultimă generație unde 
avem peste 1 milion de echipamente înregistrate. ….  
VP-TV: …Eu am transmis în termenul legal solicitări pentru Prahova și Brașov.  

2 – locale: 
Nova Tv Făgăraș,  
Făgăraș TV. 

sistem digital 
Nu se respectă 
 

0 – regionale:  
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Erdely TV 
A3 (Brașov) 
Super Tv 
VP-Tv 
2 – locale: 
Nova Tv Făgăraș,  
Făgăraș Tv. 
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Sunt mai multe canale regionale în zona si este alegerea rețelelor cu cine să lucreze. 
Din punct de vedere tehnic le livram un flux IP-TV... 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: …precizăm faptul că 
societatea noastră retransmite programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației -cap de rețea de interes.. 
Alte constatări: 
În copia anexei primită prin e-mail   depusă la CNA spre aprobare  nu figurează 
programe regionale în analogic iar în digital figurează programele regionale Erdely Tv 
și Moldova Tv. 

13. A 7155 / 12.11.2009 
Buzau – Buzau 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

2 – regionale:  
Focus TV, 
TV Buzau 

Punct de vedere Campus TV (local) –  “Noi am dat acorduri de retransmisie acestor 
distribuitori. Retransmisia se face in sistem analog pentru toti distribuitorii de servicii. 
Solicitarea a fost facuta pentru analog deoarece nu exista conditii tehnice pentru a emite 
digital” 
Punct de vedere Focus TV (regional) –  “Postul  a transmis la inceputul anului cereri 
pentru includerea postului in ofertele locale/regionale ale principalilor distribuitori de 
servicii de programe din zona de acoperire a licentei audiovizuale. (...)Ca modalitate 
tehnica prin care se asigura captarea semnalului (…):RCS&RDS – Analogic, 
VODAFONE – Analogic, TELEKOM – Analogic si digital” 
Punct de vedere Tele Moldova Plus (regional) –  “RCS&RDS nu ne preia in judetul 
Buzau nici analogic, nici digital. (…) postul nostru a depus solicitarea anuala de 
introducere in grila (…) si suntem in asteptarea unui raspuns oficial in scris, insa, 
urmare a demersurilor telefonice cu domnul Director Lucian Mihai, ne-a comunicat 
disponibilitatea si faptul ca in grila digitala ar fi suficient spatiu pentru preluarea 
posturilor locale si regionale, inclusiv Tele Moldova Plus(...)” 
Punct de vedere Apollonia TV (regional) –  “ Postul a trimis catre RCS&RDS Cererea 
nr. 40/UA din 25.01.2021 (…). Postul asigura transmisia simultana a semnalului 
analogic si digital, nu este codat sau criptat si poate fi preluat in mod liber, gratuit si 
neconditionat. In jud. Buzau, Apollonia TV este retransmis doar prin reteaua Vodafone 
– digital”. 
Punct de vedere TV SUD EST si MOLDOVA TV (fost EST TV)  (regionale): 
- Solicitare retransmitere de catre RCS&RDS a celor doua posturi inregistrata sub nr. 
681/04.01.2021 - “Solicita retransmiterea in grila regionala must-carry a posturilor de 
televiziune: TV SUD EST (in format SD si HD) si EST TV (in format SD si HD)...nu sunt 
codate sau criptate si pot fi preluate in mod liber, gratuit si neconditionat (...)” 
- Informare schimbare denumite EST TV – in MOLDOVA TV incepand cu 17.05.2021 

1 – locale: 
Campus TV  
TV SAT 

sistem digital 
Nu se respectă  

1 – regionale:  
TV SUD EST 
Antena 3 (Slobozia), 
Moldova TV, 
Focus TV, 
TV Buzau, 
TeleMoldova Plus, 
Apollonia TV 
0 – locale: 
 TV SAT, 
CAMPUS TV 
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nr. 768/17.05.2021 
Punct de vedere RCS&RDS  - dl. Mihai Lucian –   “Societatea noastra retransmite 
programele locale / regionale care asigura semnalul la vinelul statiei - cap de retea de 
interes”. 
Alte constatari: 
Intre serviciile de programe retransmise care fac obiectul solicitarii de eliberare aviz de 
retransmisie se afla:  
-regionale: TV SUD EST, TV BUZAU, FOCUS TV, APOLLONIA TV 
-local: CAMPUS TV 

14. A6862.2/10.10.2017 
Călăraşi-Călăraşi 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

0 - regionale  
ANTENA 3 Călărași,  
ANTENA 3 Slobozia, 
APOLLONIA TV,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV ,  
TV SUD EST,   
MDI TV,  
COLUMNA TV. 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare (ANTENA 3 Călărași, ANTENA 3 Slobozia).  
 
Au fost transmise solicitările conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare: APOLLONIA TV,  TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV , TV SUD EST,  MDI TV, COLUMNA TV. 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
ANTENA 3 Călărași: ,,nu s-a transmis solicitare scrisă către SC RCS&RDS SA, s-au 
purtat discuții doar cu reprezentantul RCS&RDS la nivel local-nu suntem preluați în 
rețeaua din Călărași “ 
ANTENA 3 Slobozia: „s-au purtat negocieri cu reprezentanții CATV la București, 
negocieri  ce nu au fost concretizate.” 
APOLLONIA TV: „La ultimul răspuns transmis cu privire la condițiile tehnice 
necesare în vederea retransmiterii, din partea RCS&RDS, nu s-a mai primit răspuns .“ 
TELEMOLDOVA PLUS: ,,Lucian Mihai, ne-a comunicat disponibilitatea și faptul că 
în grila digitală ar fi suficient spațiu pentru preluarea posturilor locale și regionale, 
inclusiv TeleMoldova Plus cu  acoperire în cele 14 județe din zona Nord Est, Sud Est. 
SC RCS&RDS NU retransmite postul TeleMoldova Plus în județul Călărași.” 
MDI TV: ,,am primit un raspuns privind o serie de conditii tehnice necesare. 
Mentionam ca nu suntem in discutii la acest moment cu aceasta societate, iar semnalul 
pentru retransmisia MDI TV este asigurat in reteaua nationala RNT.“ 
COLUMNA TV: ,,reprezentantul RCS&RDS SA, mi s-au comunicat urmatoarele: ,,La 
acest moment, din punct de vedere tehnic nu există bandă suficientă in vederea 
retransmisiei canalului Columna TV  în grila digitală. Soluția RCS & RDS ar fi 
renunțarea la obligativitatea din partea CNA  a  retransmisiei canalelor locale și 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 - regionale  
ANTENA 3 Călărași, 
ANTENA 3 Slobozia, 
APOLLONIA TV,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV ,  
TV SUD EST,   
MDI TV,  
COLUMNA TV. 
 
0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 
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regionale în sistem analogic în favoarea retransmisiei canalelor locale și regionale în 
sistem digital, în grila digitală a RCS & RDS, respectiv a canalului Columna TV, 
inclusiv prioritizarea retransmisiei din partea distribuitorilor a canalelor locale si 
regionale in sistem digital, iar unde este posibil retransmisia acestora in sistem analog.” 
PDV RCS&RDS: ,,Precizam faptul ca societatea noastra retransmite posturile 
locale/ regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes.” 
Alte constatări: 
Nu sunt licențiate servicii de programe de televiziune locală în niciuna dintre 
localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice cu stația centrală în Călărași 

15. A8320/28.04.2020 
Oltenita-Călăraşi 

sistem analogic 
Nu se respectă 

0 - regionale  
ANTENA 3 (Călărași), 
ANTENA 3 (Slobozia), 
APOLLONIA TV,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV ,  
TV SUD EST,   
MDI TV,  
COLUMNA TV. 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare (ANTENA 3 Călărași, ANTENA 3 Slobozia).  
Au fost transmise solicitările conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare: APOLLONIA TV,  TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV , TV SUD EST,  MDI TV, COLUMNA TV. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
ANTENA 3 Călărași: ,,nu s-a transmis solicitare scrisă către SC RCS&RDS SA, s-au 
purtat discuții doar cu reprezentantul RCS&RDS la nivel local-nu suntem preluați în 
rețeaua din Călărași “ 
ANTENA 3 Slobozia: „s-au purtat negocieri cu reprezentanții CATV la București, 
negocieri  ce nu au fost concretizate.” 
APOLLONIA TV: „La ultimul răspuns transmis cu privire la condițiile tehnice 
necesare în vederea retransmiterii, din partea RCS&RDS, nu s-a mai primit răspuns .“ 
TELEMOLDOVA PLUS: ,,Lucian Mihai, ne-a comunicat disponibilitatea și faptul că 
în grila digitală ar fi suficient spațiu pentru preluarea posturilor locale și regionale, 
inclusiv TeleMoldova Plus cu  acoperire în cele 14 județe din zona Nord Est, Sud Est. 
SC RCS&RDS NU retransmite postul TeleMoldova Plus în județul Călărași.” 
MDI TV: ,,am primit un raspuns privind o serie de conditii tehnice necesare. 
Mentionam ca nu suntem in discutii la acest moment cu aceasta societate, iar semnalul 
pentru retransmisia MDI TV este asigurat in reteaua nationala RNT.“ 
COLUMNA TV: ,,reprezentantul RCS&RDS SA, mi s-au comunicat urmatoarele: ,,La 
acest moment, din punct de vedere tehnic nu există bandă suficientă in vederea 
retransmisiei canalului Columna TV  în grila digitală. Soluția RCS & RDS ar fi 
renunțarea la obligativitatea din partea CNA  a  retransmisiei canalelor locale și 
regionale în sistem analogic în favoarea retransmisiei canalelor locale și regionale în 
sistem digital, în grila digitală a RCS & RDS, respectiv a canalului Columna TV, 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 - regionale  
ANTENA 3 (Călărași), 
ANTENA 3 (Slobozia), 
APOLLONIA TV,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV ,  
TV SUD EST,   
MDI TV,  
COLUMNA TV. 
0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 
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inclusiv prioritizarea retransmisiei din partea distribuitorilor a canalelor locale si 
regionale in sistem digital, iar unde este posibil retransmisia acestora in sistem analog.” 
PDV RCS&RDS: ,,Precizam faptul ca societatea noastra retransmite posturile 
locale/ regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes.” 
Alte constatări: 
Nu sunt licențiate servicii de programe de televiziune locală în niciuna dintre localitățile 
deservite de rețeaua de comunicații electronice cu stația centrală în Călărași 

16. A 8178/10.10.2017 
Caransebeș – Caraș 
Severin 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

1 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 

-  S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, 
ERDELY TV / ERDELY TV HD și SUD VEST TV . 
 
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
comercial între cele două societăți. 
ANTENA 3 Deva- Nu am primit un punct de vedere.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
 ERDELY TV- ERDELY TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează în sistem analogic, lipsă regionale și lipsă locale(nu 
există) iar în sistem digital sunt doua programe regionale( SUD VEST TV și ERDELY 
TV). 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 
0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

17. A 8254 / 15.10.2019 
Cornea – Caraș Severin 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 
 

-  S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, 
ERDELY TV / ERDELY TV HD și SUD VEST TV . 
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
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0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

comercial între cele două societăți. 
ANTENA 3 Deva- Nu am primit un punct de vedere.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
 ERDELY TV- ERDELY TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează în sistem analogic, două regionale( SUD VEST TV și 
ERDELY TV) și lipsă locale(nu există). 

18. A 8175 / 10.10.2017 
Oravița – Caraș Severin 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

1 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 

Din discuțiile purtate telefonic - TVB  nu au trimis solicitare la  RCS&RDS  pentru a fi 
retransmis în rețeaua CATV. (nu am primit un punct de vedere scris) 
-  S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, 
ERDELY TV / ERDELY TV HD și SUD VEST TV . 
 
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
comercial între cele două societăți. 
ANTENA 3 Deva- Nu am primit un punct de vedere.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
 ERDELY TV- ERDELY TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează în sistem analogic, lipsă regionale și lipsă locale( se 
menționează ca nu există program local)iar în sistem digital sunt doua programe 
regionale( SUD VEST TV și ERDELY TV) și lipsă locale( se menționează ca nu există 
program local) 

0 – local: 
TVB Oravița 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 
0 – local:  
TVB Oravița 
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19. A 3830.13/26.07.2018 

Reșița – Caraș Severin 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

1 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 

-  S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, 
ERDELY TV / ERDELY TV HD și SUD VEST TV . 
 
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
comercial între cele două societăți. 
ANTENA 3 Deva- Nu am primit un punct de vedere.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
 ERDELY TV- ERDELY TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează în sistem analogic, lipsă regionale și lipsă localul 
BANAT TV iar în sistem digital sunt doua programe regionale( SUD VEST TV și 
ERDELY TV) și un program local( BANAT TV) . 

1 – local: 
BANAT TV 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV (CS),  
TEZAUR TV (CS),  
ERDELY TV (CS), 
ANTENA 3 (CS) . 
1 – local:  
BANAT TV 

20. A 6721.9/26.07.2018 
Cluj-Napoca – Cluj 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regional:  
Ardeal TV 
Erdely TV 
Alba Carolina TV 
Televiziunea Eveniment 
TV 

ERDELY TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare în data de 04 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ERDELY TV:  

- 
Există contracte în derulare cu RCS&RDS pentru transport MPLS L2 către 

head-end-urile RCS-RDS, care sunt active de ani de zile, prin urmare raspunsul lor cu 
privire la conditiile tehnice necesare este de neînteles.  RCS&RDS nu răspunde direct 
solicitărilor și se eschivează de fiecare dată prin răspunsuri care sunt tangente cu 
subiectul. Prezența noastră în must-carry în RCS&RDS este discretionară și depinde în 
exclusivitate de RCS&RDS, deoarece noi deținem toate capacitățile tehnice solicitate de 
RCS&RDS, dovada fiind faptul că în unele head-end-uri suntem preluați. De asemenea 
avem capacitatea de plată și suntem la zi cu toate plățile pentru toate conexiunile MPLS 
L2 pe linii închiriate de la RCS&RDS.” 
ALBA CAROLINA  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 

1 – local: 
NCN Cluj-Napoca 
Turda TV 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regional:  
Erdely TV 
Ardeal TV 
Alba Carolina TV 
Televiziunea Eveniment 
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TV 72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 4/14 ianuarie 2021; 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ALBA CAROLINA TV:  
- 

Nu s-a primit răspuns din partea RCS&RDS.” 
TELEVIZIUNEA EVENIMENT  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 
din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 3/07 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV:  
”În urma schimbului de adrese între RCS&RDS și Televiziunea Eveniment TV, în care se 
comunicau parametrii tehnici cu privire la transmiterea semnalului către head-end-urile 
din jud. Cluj, nu s-a mai întâmplat nimic.” 
TURDA TV (zona de difuzare locală Turda)– a transmis solicitarea conform Articolului 
13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare în 28 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TURDA TV:  
”Nu s-a primit răspuns din partea RCS&RDS”. 
 ARDEAL TV- NU a transmis solicitare anul acesta, conform Articolului 13^1 din 
Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare. 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  

” Societatea noastră retransmite posturile locale/ regionale în măsura în care 
acestea asigură semnalul la nivelul stației - cap de rețea de interes.” 
 

Alte constatări: În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre 
aprobare figurează: în sistem analogic: 0 locale, 0 regionale și în sistem digital:  2 
regionale (ERDELY TV și ARDEAL TV și 1 local (NCN CLUJ-NAPOCA).  
Există și al doilea program tv local: TURDA TV, cu zona de difuzare locală pentru 
Turda, pentru localitatea deservită Turda. 

1 – local: 
NCN Cluj-Napoca 
Turda TV 

21. A 8183/10.10.2017 
Gherla-Cluj 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regional:  
Ardeal TV  
Erdely TV 
Alba Carolina TV 
Televiziunea Eveniment 
TV 

ERDELY TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare în data de 04 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ERDELY TV:  

- 
Există contracte în derulare cu RCS&RDS pentru transport MPLS L2 către 

head-end-urile RCS-RDS, care sunt active de ani de zile, prin urmare raspunsul lor cu 
privire la conditiile tehnice necesare este de neînteles.  RCS&RDS nu răspunde direct 
solicitărilor și se eschivează de fiecare dată prin răspunsuri care sunt tangente cu 
subiectul. Prezența noastră în must-carry în RCS&RDS este discretionară și depinde în 
exclusivitate de RCS&RDS, deoarece noi deținem toate capacitățile tehnice solicitate de 

0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite 

sistem digital 1– regional:  
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Nu se respectă Erdely TV 

Ardeal TV 
Alba Carolina TV 
Televiziunea Eveniment 
TV 

RCS&RDS, dovada fiind faptul că în unele head-end-uri suntem preluați. De asemenea 
avem capacitatea de plată și suntem la zi cu toate plățile pentru toate conexiunile MPLS 
L2 pe linii închiriate de la RCS&RDS.” 
ALBA CAROLINA  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 4/14 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ALBA CAROLINA TV:  

- 
Nu s-a primit răspuns din partea RCS&RDS.” 

TELEVIZIUNEA EVENIMENT  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 
din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 3/07 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV:  
”În urma schimbului de adrese între RCS&RDS și Televiziunea Eveniment TV, în care se 
comunicau parametrii tehnici cu privire la transmiterea semnalului către head-end-urile 
din jud. Cluj, nu s-a mai întâmplat nimic.” 
ARDEAL TV- NU a transmis solicitare anul acesta, conform Articolului 13^1 din 
Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  

” Societatea noastră retransmite posturile locale/ regionale în măsura în care 
acestea asigură semnalul la nivelul stației - cap de rețea de interes.” 
 

Alte constatări: În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre 
aprobare figurează: în sistem analogic 0 regionale, în sistem digital:  2 regionale 
(ERDELY TV și ARDEAL TV).  
Nu există programe locale în localitățile deservite. 

0 – local:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite  

22. A 0525.9/10.10.2017 
Constanţa – Constanţa 
 
 

sistem analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
ANTENA 3 – C-ŢA, 
DOBROGEA TV,  
LITORAL TV.  

A fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările şi completările ulterioare, din partea DOTTO TV pentru retransmisia în 
sistem digital în reţeaua RCS&RDS din Constanţa, în data de 05.02.2021, deci cu 
depăşirea termenului. 
 
Expunere succintă a PDV al  DOTTO TV:  
- asteaptă rezolvarea problemei. 
 
Expunere succintă a PDV al RCS &RDS:  
- imposibilitate tehnică 
 

1 – local mun. 
Constanţa: 
DOTTO TV. 
2 – locale mun. 
Medgidia: 
ALPHA MEDIA, 
MEDIA TV. 
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sistem digital 
Nu se respectă 

5 – regionale:  
ANTENA 3 – C-ŢA, 
DOBROGEA TV,  
LITORAL TV, 
MOLDOVA TV, 
TV SUD EST. 

Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare şi înregistrată 
la C.N.A. cu nr. 2835/29.03.2021, în sistem analogic nu figurează programe regionale şi 
nici locale, iar în sistem digital figurează cele 3 programe locale pentru localităţile 
deservite (DOTTO TV, ALPHA MEDIA şi MEDIA TV),precum şi 4 regionale 
(ANTENA 3 – C-ŢA, DOBROGEA TV, LITORAL TV şi TV SUD EST) – din ultimele 
informaţii pe care le deţin.  
 0 – local mun. 

Constanţa: 
DOTTO TV  
2 – locale mun. 
Medgidia: 
ALPHA MEDIA, 
MEDIA TV. 

A328.3/21.05.2013 
Solicitare modificare 
aviz:  nr. 
2839/29.03.2021 
Sfântu Gheorghe-
Covasna 
 

sistem analogic 
Sfântu 
Gheorghe 
Urban 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Erdely TV 
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Sovidek HD 
A3 (Brașov) 
Super TV(Brașov) 
VP-TV (Brașov) 
Nu se retransmit 2 
programe regionale pentru 
județele Covasna și 
Brașov. 

Nu se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Apollonia Tv:....Retransmisia postului Apollonia TV de către RCS&RDS este realizată în 
județele Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați și Brăila în baza unui 
contract cu plată (..) semnalul poate fi preluat prin conexiunea de transport între sediul 
postului Apollonia Tv și headend-ul RCS&RDS din unul din județele menționate anterior 
de unde poate fi distribuit(…) până în stațiile cap rețea RCS din Sfântu Gheorghe (...) 
județul Covasna 
Moldova TV:...Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul 
canalelor (...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din ... Sfântu Gheorghe, județul Covasna: 
Semnalul va putea fi preluat  prin mai multe sisteme, în funcție de nevoile 
 clientului.(FIBRA/IPTV/STB, etc.).În acest moment semnalul este disponibil prin: 
interconectare directa in NxData (IP unicast sau multicast); INTERLAN, platforma 
TVX; iNES IPTV; Streaming HTTP internet;  Streaming internet cu Set-Top-Box. 
Sovidek HD: …am avut discuții cu RDS&RCS privind retransmisia SOVIDEK HD în 
rețeaua lor și au fost receptivi în a insera programul în grila lor. Totodată am primit un 
set de cerințe tehnice din partea lor privind caracteristicile fluxului ce ar garanta 
compatibilitatea tehnica cu head-end-ul lor,  cerințe care în acest moment încă nu pot fi 
satisfăcute de noi… 
TV Polyp: În legătură cu introducerea în sistemul rețelelor  RCS Sfântu Gheorghe și 

23. 0 – locale: 
TV Polyp 
TV Cablu Turia 
Nu se retransmit localele 
pentru Tg. Secuiesc și 
Turia. 

sistem analogic 
Sfântu 

1 – regionale:  
Erdely TV 
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Gheorghe rural 
Nu se respectă 

Apollonia TV 
Moldova Tv 
Sovidek HD 
Nu se retransmit 2 
programe regionale pentru 
județul Covasna 

VODAFONE Sf. Gheorghe noi am dori acest lucru dar deocamdată nu putem suporta 
cheltuielile materiale care sunt legate de transportul semnalului până la Sfântu 
Gheorghe. Menționăm că dispunem de tehnica necesară. 
TV Cablu Turia:...Modalitatea și posibilitatea tehnică prin care se asigură transportul 
până în stațiile cap rețea, aceasta se poate realiza pe cale electronică-e-mail sau pe 
suport electronic USB pe care-l putem duce la Sf. Gheorghe , săptămânal. 
Erdely Tv:...De asemenea vă aduc la cunoștință faptul că deținem capacitățile tehnice și 
financiare solicitate de RCS-RDS pentru transportul semnalului-program la oricare 
head-end… 
A3(din Brașov): Confirm primirea mail-ului. Vă răspundem în cel mai scurt timp 
posibil. 
Super Tv (Brașov): ....am investit în propria noastră platforma IPTV  de ultimă 
generație unde avem peste 1 milion de echipamente înregistrate. (...) 
VP-TV (Brașov): (...) Eu am transmis în termenul legal solicitări pentru Prahova și 
Brașov. Sunt mai multe canale regionale în zona si este alegerea rețelelor cu cine să 
lucreze. Din punct de vedere tehnic le livram un flux IP-TV... 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: …precizăm faptul că 
societatea noastră retransmite programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației -cap de rețea de interes… 
Alte constatări: Stația cap rețea din Sf. Gheorghe furnizează programe pentru localități 
din județele Covasna și Brașov. În copia anexei primită prin e-mail  și depusă la CNA 
spre aprobare de distribuitor,  în grilele  analogice Sfântu Gheorghe Urban și Sfântu 
Gheorghe Rural nu figurează programe locale și regionale iar în grila digitală figurează 
programele regionale Erdely Tv și Moldova Tv, și nu figurează programe locale. 

0 – locale: 
Nu este cazul 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Erdely TV 
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Sovidek HD 
A3 (Brașov) 
Super TV(Brașov) 
VP-TV (Brașov) 
Nu se retransmit programe 
regionale pentru județele 
Covasna și Brașov. 
0 – locale: 
TV Polyp 
TV Cablu Turia 
Nu se retransmit localele 
pentru Tg. Secuiesc și 
Turia. 

24. A8222/26.07.2018 
Aita Mare-Covasna 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 
 

1 – regionale:  
Erdely TV 
Apollonia TV 
Moldova Tv 
Sovidek HD 

Nu se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Apollonia Tv.... Retransmisia postului Apollonia TV de către RCS&RDS este realizată în 
județele Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați și Brăila în baza unui 
contract cu plată (..) semnalul poate fi preluat prin conexiunea de transport între sediul 
postului Apollonia Tv și headend-ul RCS&RDS din unul din județele menționate anterior 
de unde poate fi distribuit(…) până în stațiile cap rețea RCS din Aita Mare (...) județul 
Covasna 
Moldova TV: ...Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul 
canalelor (...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din … Aita Mare, județul 
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Covasna:Semnalul va putea fi preluat  prin mai multe sisteme, în funcție de nevoile 
 clientului.(FIBRA/IPTV/STB, etc.).În acest moment semnalul este disponibil prin: 
interconectare directa in NxData (IP unicast sau multicast); INTERLAN, platforma 
TVX; iNES IPTV; Streaming HTTP internet;  Streaming internet cu Set-Top-Box. 
Sovidek HD: …am avut discuții cu RDS&RCS privind retransmisia SOVIDEK HD în 
rețeaua lor și au fost receptivi în a insera programul în grila lor. Totodată am primit un 
set de cerințe tehnice din partea lor privind caracteristicile fluxului ce ar garanta 
compatibilitatea tehnica cu head-end-ul lor,  cerințe care în acest moment încă nu pot fi 
satisfăcute de noi… 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: …precizăm faptul că 
societatea noastră retransmite programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației -cap de rețea de interes… 
Alte constatări:În copia anexei primită prin e-mail  și depusă la CNA spre aprobare de 
distribuitor,  figurează programele regionale Erdely Tv și Moldova Tv și programul 
local ERD TV. 
 

25. A7125.3 din data  
19.06.2014 
Targoviste – Județ 
Dambovita  

sistem analogic 
Nu se respectă 

1– regional:  
MDI TV 
COLUMNA TV 
MUSCEL TV 
SUPER TV 
ANTENA 3 PITESTI 
ANTENA 3 PLOIESTI 

MDI TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare privind retransmisia in analogic si digital in data 
de 30 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului MDI TV: 
- 
Societatea are incheiat contract pentru furnizzarea serviciilor de comunicatii 
electronice, in baza caruie este asigurat transportul semnalului la sediul RCS&RDS 
Targoviste. 
COLUMNA TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 26.01.2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Columna TV: 
- 
li s-a transmis fie ca retransmisia postului in sistem must-carry este conditionata de 
retransmisia altor programe locale, respectiv regionala fiindu-le atasate si conditiile 
tehnice necesare, fie ca nu exista banda suficienta in vederea retransmisiei  postului in 
grila digitala. 
MUSCEL TV – nu a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare; 
SUPER TV  – conform raspunsului primit in data de 03.06.2021 a transmis solicitarea 

0 – local: 
Nu există locale 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regional:  
MDI TV 
COLUMNA TV 
MUSCEL TV 
SUPER TV 
ANTENA 3 PITESTI 
ANTENA 3 PLOIESTI 
0 – local: 
Nu există locale 
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conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului SUPER TV: 
 Solicitările de introducere în grilele analogice și digitale transmise în ultimii 3 ani 
distribuitorilor de servicii de programe au rămas fără nici un răspuns deși au propus 
diferite soliții tehnice 
Alte constatari: În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie depusă 
spre aprobare în sistem analogic nu figurează programe regionale, iar în sistem digital 
sunt 2 programe regionale (lipsa locale) 

26. A 3831.5/21.05.2013 
Craiova-Dolj 
 

sistem analogic 
se respectă  

2 – regionale:  
Accent Tv,  
Sud Vest Tv, 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare de către  Accent Tv, Info Rec. 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
-Accent Tv a solicitat RCS&RDS preluarea în rețeaua digitală, a primit răspuns 
afirmativ și așteaptă instalarea aparaturii necesare. Nu a solicitat retransmisie conform 
Deciziei 72 
-QUB TV a solicitat în 2021 RCS&RDS retransmisia analogică și digitală, deține 
echipamentele tehnice necesare; de la RCS&RDS a primit lista localităților în care 
poate fi retransmis împreună cu răspunsul standard privind condițiile tehnice necesare 
și faptul că acolo unde este îndeplinit regimul must carry  fără QUB TV în zona de 
interes a acestuia trebuie analizat în ce măsură se poate retransmite 
- reprezentantul INFO REC a declarat telefonic că nu sunt interesați de retransmisia în 
alte rețele decât cea proprie Rom Electronic Company SRL. 
- GTV declară că nu a solicitat retransmisie conform Deciziei 72 pentru 2021, deține 
contract de transmisie date cu RCS&RDS, pentru moment nu este retransmis și în grila 
digitală, va face solicitare 
-Teleuniversitatea TV nu a inițiat nici o discuție cu RCS&RDS privind retransmisia în 
sistem digital, intenționează să solicite acest lucru în viitorul apropiat 
-Oltenia 3 TV declară că decizia retransmiterii digitale aparține exclusiv RCS&RDS 
-Tv Oltenia Plus  declară că nu a solicitat RCS&RDS retransmisie în grila digitală și nu 
a primit ofertă de la societate pentru preluare în digital. 
 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
- reprezentantul societății RCS&RDS declară că în ceea ce privește retransmisia 
posturilor locale/regionale ea este realizată doar în măsura în care acestea asigură 
semnalul la nivelul head-end-ului de interes  

4 – locale: 
GTV,  
Teleuniversitatea Tv,  
Tv Oltenia Plus,  
Oltenia 3 Tv,  

sistem digital 
nu se respectă  

0 – regionale:  
Accent Tv,  
Sud Vest Tv, 
Qub Tv 
0 – locale: 
GTV,  
Teleuniversitatea Tv,  
Tv Oltenia Plus,  
Oltenia 3 Tv,  
Info Rec 
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Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 
locale  și 0 regionale sistem analogic și 4 programe locale (Teleunivesitatea Tv, GTV, 
TV Oltenia, Oltenia 3 Tv) și 2 programe regionale (Sud Vest Tv, Accent Tv) digital.  
 
 

27. A 6825.4/29.04.2014 
Băilești-Dolj 
 

sistem analogic 
se respectă 

2 – regionale:  
Accent Tv, 
 Sud Vest Tv 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare de către  Accent Tv. 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
-Accent Tv a solicitat RCS&RDS preluarea în rețeaua digitală, a primit răspuns 
afirmativ și așteaptă instalarea aparaturii necesare. Nu a solicitat retransmisie conform 
Deciziei 72 
-QUB TV a solicitat în 2021 RCS&RDS retransmisia analogică și digitală, deține 
echipamentele tehnice necesare; de la RCS&RDS a primit lista localităților în care 
poate fi retransmis împreună cu răspunsul standard privind condițiile tehnice necesare 
și faptul că acolo unde este îndeplinit regimul must carry  fără QUB TV în zona de 
interes a acestuia trebuie analizat în ce măsură se poate retransmite 
 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
- reprezentantul societății RCS&RDS declară că în ceea ce privește retransmisia 
posturilor locale/regionale ea este realizată doar în măsura în care acestea asigură 
semnalul la nivelul head-end-ului de interes  
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 
locale  și 0 regionale sistem analogic și 0 programe locale  și 2 programe regionale (Sud 
Vest Tv, Accent Tv) digital.  

0 – locale: 
Nu există locale 

sistem digital 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Accent Tv,  
Sud Vest Tv, 
Qub Tv 
0 – locale: 
Nu există locale 

28. A  6722.4/10.10.2017;  
solicitare modificare 
aviz  
nr 2856/29.03.2021 
Galaţi – Județ Galaţi 
 

Sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
TV Galaţi-Brăila 
Apollonia TV 

etv Galaţi:  post local neretransmis  în digital  
- a fost transmisă solicitarea conform Art 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și 
completările ulterioare 
-  imposibilitate din motive financiare, de achiziționare a echipamentelor necesare pentru 
retransmisia serviciului de programe etv în sistem digital;  
- „Precizăm că, pentru retransmisie (în regim analogic), achităm,  lunar 900 de lei către 

2 – locale: 
etv 
RTV Galaţi-Brăila 
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 Sistem digital 

Nu se respectă 
2 – regionale:  
TV Galaţi-Brăila 
TV SudEst 

RCS-RDS, lucru solicitat de către operator în mod expres, pentru a ne retransmite.  Am 
purtat discuţii cu operatorul de cablu RCS-RDS, în vederea retransmisiei postului nostru 
de televiziune în sistem digital. ..., am purtat o convorbire telefonică cu reprezentantul 
firmei şi urmează să facem o solicitare scrisă, în cel mai scurt timp.” 
 
RTV Galaţi-Brăila:   post local neretransmis  în digital 

 - a transmis solicitarea conform Art 13^1 pentru analogic şi digital  
 - poate asigura semnal digital şi are disponibilitate să achiziţioneze orice echipament 

corespunzător este necesar;  
 - „Am comunicat că din punct de vedere tehnic deţinem un Encoder tip MPEG-

2/H.264SD precum şi faptul că ne arătăm disponibilitatea de a achiziţiona orice alt 
echipament corespunzător parametrilor tehnici solicitaţi de RCS-RDS în vederea 
soluţionării favorabile a cererii.” 
 

  RCS&RDS:  
- „retransmitem posturile locale / regionale în măsura în care acestea asigură semnalul 
programelor la nivelul head-end-ului de interes”. 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie nr 2856/29.03.2021 depusă spre 
aprobare figurează 3 programe locale (etv, RTV Galaţi-Brăila, TV Brăila) si 2 regionale 
(Apollonia TV, TV Galaţi-Brăila)   
Apollonia TV Iaşi: post regional neretransmis în digital 
-  retransmis în analogic 
- a fost transmisă solicitarea conform Art 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și 
completările ulterioare;   
-  din corespondenţa între societăţi rezultă ca fiind prioritare pentru post localităţi din 
afara  jud. Galaţi şi Brăila. 

0 – locale:  
etv 
RTV Galaţi-Brăila 
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29.  A8004/01.10.2015 

Giurgiu/Județul Giurgiu 
sistem analogic 
Nu se respectă 
 
 
 
 
 
sistem digital 
Nu se respectă 
 
 

0 - regionale  
MDI TV,  
COLUMNA TV 
0– local: 
TV GIURGIU 
 
0 - regionale  
MDI TV,  
COLUMNA TV 
0– local: 
TV GIURGIU 

Au fost transmise solicitările conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare: TV GIURGIU, MDI TV, COLUMNA TV. 
PDV TV GIURGIU: „(...) nu s-a solicitat concret retransmisia în sistem analogic și în 
sistem digital, nu s-a primit răspuns din partea societății RCS;  
PDV MDI TV: „ (...) am primit un raspuns privind o serie de conditii tehnice necesare. 
Mentionam ca nu suntem in discutii la acest moment cu aceasta societate, iar semnalul 
pentru retransmisia MDI TV este asigurat in reteaua nationala RNT.” 
PDV COLUMNA TV: ,,(...) RCS&RDS SA, mi-a comunicat urmatoarele: ,, din punct 
de vedere tehnic nu există bandă suficientă in vederea retransmisiei canalului Columna 
TV în grila digitală. Soluția RCS & RDS ar fi renunțarea la obligativitatea din partea 
CNA a retransmisiei canalelor locale și regionale în sistem analogic în favoarea 
retransmisiei canalelor locale și regionale în sistem digital, în grila digitală a RCS & 
RDS, respectiv a canalului Columna TV, inclusiv prioritizarea retransmisiei din partea 
distribuitorilor a canalelor locale si regionale in sistem digital, iar unde este posibil 
retransmisia acestora in sistem analog.” 
PDV RCS&RDS: ,,Precizam faptul ca societatea noastra retransmite posturile locale/ 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes.” 
Alte constatări: 

30. A0529/10.05.2016  
Tg Jiu – GORJ  

sistem analogic 
Se respectă 
 

2 – regionale:  
SUD VEST TV 
ACCENT TV 

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
Societatea noastră retransmite toate posturile locale / regionale care asigura semnalul 
la nivelul head-end-ului. În legătură cu retransmisia acestor posturi și în sistem digital, 
menționăm faptul că nu există nicio prevedere legală care să menționeze acest lucru. 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie in sistem  digital depusă spre 
aprobare figurează 4 programe locale (ACCES TV, GORJ TV, TELE3, TV SUD) si 2 
regionale (SUD VEST TV, ACCENT TV) 

4 – locale: 
ACCES TV 
GORJ TV 
TELE3 
TV SUD 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regional 
SUD VEST TV 
ACCENT TV 
0 – locale 
ACCES TV 
GORJ TV 
TELE3 
TV SUD 

31.  A A5326/29.09.2020- sistem analogic 2– regionale:   
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RDS Gheorgheni, 
jud.Harghita 
 

Se respectă Ardeal TV 
Erdely TV 
2 – local 
Gyergyo TV 
Remete TV 

 

sistem digital 
Se respectă 
 
 
 

2– regionale: 
Ardeal TV 
Erdely TV 

 

2– locale:  
Feny Tv 
Gyergyo Tv 

32.  A8349/01.09.2020 
RDS Odorheiu 
Secuiesc, jud.Harghita 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1– regional:  
Ardeal TV 
Apollonia 
Moldova TV 
Sovidek TV 
Erdely TV 
Antena 3 Tg.Mures 

A fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare pentru programele: Apollonia TV, Moldova Tv, 
Erdely TV și Digital 3 TV. 

 PRIMA TEXT- NU a trimis solicitare la SC RDS&RCS SA pentru a fi 
retransmis în rețeaua CATV. 

 SOVIDEK TV -NU a trimis solicitare la SC RDS&RCS SA pentru a fi 
retransmis în rețeaua CATV. ”..nu am solicitat includerea postului regional 
Sovidek TV la furnizorii la care ați făcut referire, deoarece cerințelor tehnice 
încă nu pot fi satisfăcute.” 

 De la Antena 3 Tg.Mureș nu am primit niciun răspuns, dar conform 
informațiilor primite de la inspectorul din Mures, postul nu difuzează servicii de 
programe de televiziune. 

Programele locale retransmise în sistem analogic și digital (Feny Tv și Gyergyo tv) nu 
sunt posturi locale din localitățile deservite de stația din Odorheiu Secuiesc. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor: 

 DIGITAL 3 TV,-a trimis solicitarea în data de 15 ianuarie 2021 la SC 
RDS&RDS SA, pentru a fi retransmis în rețeaua CATV. Pe 1 aprilie s-a primit o 
adresă de către RCS&RDS în care radiodifuzorul a fost informat despre condițiile 
tehnice necesare retransmiterii și despre faptul că după analizarea situației privind 
retransmiterea programelor locale în regim must carry vor comunica dacă postul 
local va fi retransmis în rețea.”...Totodată trebuie menționat si faptul că cererea 
către RCS din partea noastra se referea la o colaborare în viitorul apropiat - 
RCS acum a început sa instaleze cablul de rețea, inca nu are mulți abonați la 
Odorheiu Secuiesc.” 

1 – local 
– Feny TV 
Digital 3 TV 
Prima Text 

sistem digital 
Nu se respectă 
 

2 – regionale:  
Erdely TV 
Ardeal Tv 
2– locale-  
Feny TV 
Gyergyo TV –  
Prima Text 
Digital 3 TV 
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 APOLLONIA TV – la cererea de solicitare s-a primit un acord de retrasmisie de 

la RDS. Distribuitorul a trimis o adresă cu conditiile tehnice necesare în vederea 
retransmiterii semnalul postului de televiziune către headend-urile localitățiilor 
din Anexa 1(atașat). La acestă solicitare răspunsul radiodifuzorului a fost 
următorul: ”Postul de televiziune Apollonia tv intenționează să asigure 
retransmisia în sistem must carry, dacă este posibil, pentru următoarele județe 
(conf.anexei 1, pe care ați pus la dispoziție):În primul rând în orașelen Buzău, 
Brașov, Făgăral, Slobozia,Sf. Gheorghe, Călărași și Tulcea. În al doilea rând în 
Gorban și Suhuleț (jud.Iași) și Tesila (Prahova).”Printre headendurile enumarate 
în anexa 1, NU se regăsește județul Harghita.  

 MOLDOVA TV -a trimis solicitarea/adresa cu nr. 687/19.01.2021 către 
distribuitor la adresa de email al dl.Lucian Mihai și la office@rcs-rds.ro în data 
26.01.2021.  

 ERDELY TV- s-a transmis solicitarea de retransmitere către distribuitor cu nr. 
de înregistrare K/2/04.01.2021 ”solicităm retransmisia în regim must-carry a 
serviciului de televiziune ERDELY TV și ERDELY TV HD în toate localitățile 
acoperite prin rețeaua Dvs. de televiziune prin cablu, aflate în aria de difuzare 
ale serviciului de televiziune ERDELY TV și ERDELY TV HD”cu următoarele 
mențiuni”..SC ETV Center SRL asigură transmisia simultană a serviciului de 
programe, necodat, necriptat, în mod gratuit și necondiționat prin sistem 
standardizat multicast în format SD și HD prin VLAN / MPLS L2.” 

 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
-”Din punctul nostru de vedere, prevederile Art. 82 din Legea audiovizualului sunt 
respectate. Conform ofertei, abonatul are acces la 2 posturi locale si 2 regionale. ” 
Alte constatări: nu sunt 

33. A 5325.4/19.06.2014 
Deva – Hunedoara 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

1 – regional:  
Antena 3 Deva, 
 SUD-VEST TV,  
Tezar TV,  
Qub TV, 
HD 365,  
Erdely TV, 
 Kapital TV Hunedoara 

Au fost transmise solicitări conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare, pentru următoarele programe regionale din listă: 
SUD-VEST TV, TEZAUR TV, QUB TV, HD 365, ERDELY TV, KAPITAL TV 
Hunedoara. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului: 
  TEZAUR TV:  În urma solicitărilor și corespondenței dintre post și distribuitor, 
radiodifuzorul comunică:” faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul 
IP multicast conform specificatiilor tehnice anexate de catre dumneavoastra, necodat, 
necriptat si fara conditionari tehnice sau financiare. 2-locale: 
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INFO HD 
UNU TV 

 Va stam la dispozitie pentru orice alte detalii si asteptam sa ne ajutati cu o 
solutie pentru a intra in grila dumneavoastra.” 
  SUD-VEST TV-declară: ” că există o problemă la preluarea semnalului în rețea și au 
convenit să aștepte”. 
     Conform declarțiilor, ceilalți radiodifuzori nu au purtat  o corespondență scrisă cu 
dsitribuitorul după trimiterea solicitărilor conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012. 
     Conform declarațiilor radiodifuzorilor, posturile locale INFO HD și UNU TV nu au 
solicitat explicit includerea și în sistemul digital al distribuitorului de servicii. 
   Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:   În urma informării 
distribuitorului RCS&RDS asupra rezultatului controlului efectuat, am primit următorul 
răspuns:   ” Buna ziua, va multumesc pentru informare.                                                                          
Lucian Mihai.” 
    Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare (nr înreg . 
3077/05.04.2021), în sistem analogic nu figurează niciun program regional și nici 
programe locale ;în sistem digital figurează 2 programe locale (INFO HD, UNU TV) si 
2 regionale (Antena 3 Deva, SUD-VEST TV)  

sistem digital 
Nu se respectă  

1 – regional:  
Antena 3 Deva, 
 SUD-VEST TV,  
Tezar TV,  
Qub TV, 
HD 365,  
Erdely TV, 
 Kapital TV Hunedoara 
0-locale: 
INFO HD 
UNU TV 

34. A 7981 şi Solicitare 
modificare aviz 
înregistrată la CNA cu 
nr. 3079/05.04.2021 
Feteşti – judeţul 
Ialomiţa 

 Sistem analogic 
Nu se respectă  

 1– regional: 
Litoral TV 
ANTENA 3 Calarasi, 
Apollonia TV, 
Antena 3 Slobozia, 
MOLDOVA TV, 
COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS, 
TV SUD EST 

 Nu există posturi locale în Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie  nr. 3079/05.04.2021 depusă 
spre aprobare figurează 1 program local (Alpha Media Medgidia) si 2 regionale 
(Litoral TV şi TV SudEst)  
Retransmite în analogic postul local din Medgidia Alpha Media Medgidia. 
- Litoral TV Năvodari,  Nu este retransmis în digital. Este retransmis în analogic.  
A depus solicitare conform Art 13^1 pentru tot jud. Ialomiţa. Pune la dispoziţie 
semnal în ambele sisteme preluat de RCS-RDS chiar din studioul postului.  
RCS a răspuns astfel: retransmisia postului dumneavoastra in sistem must carry este 
conditionata de retransmisia altor programe locale, respectiv regionale, in 
conformitate cu prevederile legale aplicabile. In cazul in care, pe zona 
dumneavoastra de interes obligatia must carry este indeplinita, va vom comunica 
acest lucru si vom analiza ulterior in ce masura vom putea retransmite postul tv in 
alte conditii decat cele must carry. 
Alte posturi regionale în Ialomiţa: Punctele de vedere sunt cele de mai sus, de la 
staţia RCS&RDS CATV Giurgeni 

0 – locale: 
 

Sistem digital 
 Nu se respectă 

1– regional: 
TV SudEst 
ANTENA 3 Calarasi, 
Apollonia TV, 
Antena 3 Slobozia, 
MOLDOVA TV, 
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COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS, 
0 – locale: 

35. A 8350 / 01.09.2020 
Slobozia – Ialomita  /  
Solicitare modificare 
Aviz inregistrata la 
CNA sub nr. 
3080/05.04.2021 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1– regionale:  
LITORAL TV  
ANTENA 3 Calarasi, 
Apollonia TV, 
Antena 3 Slobozia, 
MOLDOVA TV, 
COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS, 
TV SUD EST 

Punct de vedere Antena 3 Calarasi (regional) –  “Va informez ca postul ANTENA 3 
Calarasi nu a solicitat distribuitorului de servicii RCS&RDS retransmiterea in judetele 
Buzau si Ialomita” 
Punct de vedere MDI TV (regional) –   
- Solicitarea nr. 7/22.01.2020 catre detinatorii de retele de servicii CATV si distributie 
semnal CATV: “Va informam ca postul de televiziune regional MDI TV este liber la 
retransmisie, fara conditionari tehnice si financiare. Astfel, va rugam sa aveti 
amabilitatea de a include serviciul de programe MDI TV in reteaua de distributie a 
semnalului CATV pe care o detineti” 
- Raspunsul RCS&RDS - “(...)retransmisia postului dumneavoastra in sistem must carry 
este conditionata de retransmisia altor programe locale, respectiv regionale (...)” 
Punct de vedere COLUMNA TV (regional) –   
- Solicitarea nr. 08/26.01.2021 catre RCS&RDS Bucuresti 
“(...) in urma convorbirilor telefonice cu domnul Mihai Lucian, reprezentantul 
RCS&RDS SA, mi s-au comunicat urmatoarele: <La acest moment, din punct de vedere 
tehnic nu există bandă suficientă in vederea retransmisiei canalului Columna TV în grila 
digitală. Soluția RCS & RDS ar fi renunțarea la obligativitatea din partea CNA a 
retransmisiei canalelor locale și regionale în sistem analogic în favoarea retransmisiei 
canalelor locale și regionale în sistem digital, în grila digitală a RCS & RDS, respectiv a 
canalului Columna TV, inclusiv prioritizarea retransmisiei din partea distribuitorilor a 
canalelor locale si regionale in sistem digital, iar unde este posibil retransmisia acestora 
in sistem analog>”. 
Punct de vedere Apollonia TV (regional) –  “ Postul a trimis catre RCS&RDS Cererea 
de retransmisie nr. 40/UA din 25.01.2021” 
Punct de vedere TV SUD EST si MOLDOVA TV (fost EST TV)  (regionale): 
- Solicitare retransmitere de catre RCS&RDS a celor doua posturi inregistrata sub nr. 
681/04.01.2021 - “Solicita retransmiterea in grila regionala must-carry a posturilor de 
televiziune: TV SUD EST (in format SD si HD) si EST TV (in format SD si HD)...nu sunt 
codate sau criptate si pot fi preluate in mod liber, gratuit si neconditionat (...)” 
- Informare schimbare denumite EST TV – in MOLDOVA TV incepand cu 17.05.2021 nr. 
768/17.05.2021 
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Punct de vedere RCS&RDS  - dl. Mihai Lucian –   “Societatea noastra retransmite 
programele locale / regionale care asigura semnalul la vinelul statiei - cap de retea de 
interes”. 
Alte constatari: In  serviciile de programe retransmise care fac obiectul solicitarii de 
modificare a Avizului se afla : EST TV si  TV SUD EST. 

0 – locale: 
- NU SUNT 

 

sistem digital 
Se respectă  

2 – regionale:  
Antena 3 Slobozia, 
TV SUD EST 
ANTENA 3 Calarasi, 
Apollonia TV, 
MOLDOVA TV, 
COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS, 
0 – locale: 
- NU SUNT 

36. Solicitare modificare 
Aviz inregistrata la 
CNA sub nr. 
3081/05.04.2021 
Bucu – Ialomita 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1– regionale:  
LITORAL TV 
(ANTENA 3 Calarasi, 
Apollonia TV, 
Antena 3 Slobozia, 
MOLDOVA TV, 
COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS, 
TV SUD EST)  
0 – locale: 
- NU SUNT 

Punct de vedere Antena 3 Calarasi (regional) –  “Va informez ca postul ANTENA 3 
Calarasi nu a solicitat distribuitorului de servicii RCS&RDS retransmiterea in judetele 
Buzau si Ialomita” 
 
Punct de vedere MDI TV (regional) –   
- Solicitarea nr. 7/22.01.2020 catre detinatorii de retele de servicii CATV si distributie 
semnal CATV: “Va informam ca postul de televiziune regional MDI TV este liber la 
retransmisie, fara conditionari tehnice si financiare. Astfel, va rugam sa aveti 
amabilitatea de a include serviciul de programe MDI TV in reteaua de distributie a 
semnalului CATV pe care o detineti” 
- Raspunsul RCS&RDS - “(...)retransmisia postului dumneavoastra in sistem must carry 
este conditionata de retransmisia altor programe locale, respectiv regionale (...)” 
 
Punct de vedere COLUMNA TV (regional) –   
- Solicitarea nr. 08/26.01.2021 catre RCS&RDS Bucuresti 
“(...) in urma convorbirilor telefonice cu domnul Mihai Lucian, reprezentantul 
RCS&RDS SA, mi s-au comunicat urmatoarele: <La acest moment, din punct de vedere 
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tehnic nu există bandă suficientă in vederea retransmisiei canalului Columna TV în grila 
digitală. Soluția RCS & RDS ar fi renunțarea la obligativitatea din partea CNA a 
retransmisiei canalelor locale și regionale în sistem analogic în favoarea retransmisiei 
canalelor locale și regionale în sistem digital, în grila digitală a RCS & RDS, respectiv a 
canalului Columna TV, inclusiv prioritizarea retransmisiei din partea distribuitorilor a 
canalelor locale si regionale in sistem digital, iar unde este posibil retransmisia acestora 
in sistem analog>”. 
 
Punct de vedere Apollonia TV (regional) –  “ Postul a trimis catre RCS&RDS Cererea 
de retransmisie nr. 40/UA din 25.01.2021” 
Punct de vedere TV SUD EST si MOLDOVA TV (fost EST TV)  (regionale): 
- Solicitare retransmitere de catre RCS&RDS a celor doua posturi inregistrata sub nr.  
681/04.01.2021 - “Solicita retransmiterea in grila regionala must-carry a posturilor de 
televiziune: TV SUD EST (in format SD si HD) si EST TV (in format SD si HD)...nu sunt 
codate sau criptate si pot fi preluate in mod liber, gratuit si neconditionat (...)” 
- Informare schimbare denumite EST TV – in MOLDOVA TV incepand cu 17.05.2021 nr. 
768/17.05.2021 
Punct de vedere RCS&RDS  - dl. Mihai Lucian –   “Societatea noastra retransmite 
programele locale / regionale care asigura semnalul la vinelul statiei - cap de retea de 
interes”. 
Alte constatari: 
In  serviciile de programe retransmise care fac obiectul solicitarii  de modificare a 
Avizului se afla : EST TV si  TV SUD EST. 
 

sistem digital 
Se respectă  

 2 – regionale:  
Antena 3 Slobozia, 
TV SUD EST 
ANTENA 3 (Calarasi), 
Apollonia TV, 
MOLDOVA TV, 
COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS 
 
0 – locale: 
- NU SUNT 
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37. A 8346 şi Solicitare 

modificare aviz 
înregistrată la CNA cu 
nr. 3082/05.04.2021 
Giurgeni – judeţul 
Ialomiţa 

Sistem analogic 
 Nu se respectă 

1– regional: 
TV SudEst 
ANTENA 3 (Calarasi), 
Apollonia TV, 
Antena 3 (Slobozia), 
MOLDOVA TV, 
COLUMNA TV, 
MDI TV, 
TELEMOLDOVA PLUS, 
LITORAL TV  
 

Nu sunt posturi locale în localitatea Giurgeni, judeţul Ialomiţa. 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 

 În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie nr. 3082/05.04.2021 depusă spre 
aprobare figurează Moldova TV. Nu a trimis un punct de vedere până la data trimiterii 
raportului. Din informaţiile ulterioare rezultă trimiterea solicitării către RCS conform Art 
13^1 şi modalităţile de asigurare a semnalului fără condiţionări. 

RCS&RDS: Nu se asigura condiții tehnice în stația cap de rețea 
Alte posturi regionale în Ialomiţa:  
Antena 3 Slobozia – negocieri nefinalizate,  
Antena 3 Călăraşi –condiţionări financiare din partea RCS şi nu a depus solicitare anuală, 
TeleMoldova Plus – a depus solicitare; RCS a comunicat „disponibilitatea şi faptul că în 
grila digitală ar fi suficient spaţiu” 
MDI Târgovişte – a depus solicitare, asigură semnal  la staţia RCS&RDS Târgovişte şi în 
reţeaua naţională RNT 
Columna Târgovişte – a depus solicitare, RCS a răspuns astfel:„tehnic nu există bandă 
suficientă in vederea retransmisiei canalului Columna TV în grila digitală. Soluția RCS & 
RDS ar fi renunțarea la obligativitatea din partea CNA  a  retransmisiei canalelor locale 
și regionale în sistem analogic în favoarea retransmisiei canalelor locale și regionale în 
sistem digital, în grila digitală a RCS & RDS, respectiv a canalului Columna TV, inclusiv 
prioritizarea retransmisiei din partea distribuitorilor a canalelor locale si regionale in 
sistem digital, iar unde este posibil retransmisia acestora in sistem analog.” 
Litoral TV Năvodari – a depus solicitare conform Art 13^1  pentru tot judeţul Ialomiţa. 
Pune la dispoziţie semnal în ambele sisteme preluat de RCS-RDS chiar din studioul 
postului.  
 RCS a răspuns astfel: retransmisia postului dumneavoastra in sistem must carry este 
conditionata de retransmisia altor programe locale, respectiv regionale, in conformitate 
cu prevederile legale aplicabile. In cazul in care, pe zona dumneavoastra de interes 
obligatia must carry este indeplinita, va vom comunica acest lucru si vom analiza ulterior 
in ce masura vom putea retransmite postul tv in alte conditii decat cele must carry.,  
Apollonia Iaşi – prioritate pentru alte staţii şi judeţe. 
 

38. A 0535.6 / 29.04.2014 
Iași/ Iași 

sistem analogic  
nu se respectă 

3 – regionale:  
TeleMoldova Plus 
Infinit TV 
TeleM 

Din discuțiile purtate telefonic cu radiodifuzorul IASI TV LIFE rezultă faptul că 
radiodifuzorul nu a trimis solicitare la SC RCS&RDS SA pentru a fi retransmis în 
rețeaua CATV RCS&RDS, dar au purtat discutii telefonice în acest sens. 
 



DIRECȚIA CONTROL / SERVICIUL INSPECȚIE 
 

Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
de către SC RCS & RDS SA 

 
Antena 3 (Iasi) 
Bucovina TV 
Moldova TV 
Apollonia TV 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Iasi TV Life:  
- in perioada 2020 – 2021 am purtat discuții telefonice cu reprezentanții RCS&RDS 
privind introducerea postului de televiziune Iasi TV Life in grila digitală de programe, 
insă, de fiecare dată, am primit acelasi răspuns: ”nu avem locuri libere in grilă” 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Actualitatea TV Pașcani:  
- …. și-a respectat obligațiile legale și a notificat RCS&RDS SA, în termenul legal, că 
programul Actualitatea TV difuzat în Pașcani este necodat/necriptat, gratuit şi 
necondiţionat și îndeplinește condițiile necesare în vederea retransmisiei în regim must 
carry. Până acum operatorul a refuzat să răspundă la adresele transmise de societatea 
noastră. 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Electron M Bit Pașcani:  
-  a transmis numeroase cereri, operatorului RCS & RDS pentru includerea/preluarea in 
grila de programe a postului local de televiziune Electron M Bit Pascani, pe rețeaua de 
cablu din Pașcani dar solicitările noastre au rămas fără răspuns.  
- Ultima adresa, cu nr SEIN 57 a fost transmisă pe 11.01.2021.  
- De fiecare data am făcut precizarea ca îndeplinim conditiile tehnice necesare si ne 
asumam eventualele cheltuieli de transmisie 
 

1 – locale: 
Iasi TV Life 
Actualitatea TV Pașcani 
Bit TV Pașcani 

sistem digital 
nu se respectă 

2 – regionale:  
Tele M 
TeleMoldova Plus 
Infinit TV 
Antena 3 (Iasi) 
Bucovina TV 
Moldova TV 
Apollonia TV 
0 – locale:  
Iasi TV Life 
Actualitatea TV Pașcani 
Bit TV Pașcani 
 
 
 

39. A0533.13/08.09.2020  
Bucuresti-cu localitati 
deservite în jud. 
BZ,CL,DB,IL,IF,PH. 

sistem analogic 
Nu se respectă 
 

1 – regionale:  
TVSudEst 
Apollonia TV 
Moldova TV 
Columna TV 
Super TV/Super TV HD 
Antena 3(Slobozia) 
Antena 3(Ploiesti) 
Antena 3(Calarasi) 
Telemoldova Plus 
Focus TV 
TV Buzau 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
COLUMNA TV: 
„Am trimis in data de 28.01.2021 solicitare cu privire la retransmisia postului Columna 
TV, atat in sistem analogic cat si digital, catre RCS-RDS SA, pe adresa de e-mail 
lucian.mihai@rcs-rds.ro, cu numarul de inregistrare 08/26.01.2021, pe care o atasez la 
prezentul e-mail.Am primit raspuns din partea RCS-RDS SA in data de 01.04.2021, de pe 
adresa de e-mail diana.cioaca@rcs-rds.ro. Va atasez raspunsul. De asemenea, am trimis 
mai multe e-mail-uri catre RCS & RDS in această perioadă pentru a-mi face legatura cu 
o persoană de contact pentru partea tehnică, insă nu am primit niciun răspuns în acest 
sens. 
De asemenea in urma convorbirilor telefonice cu domnul Mihai Lucian, reprezentantul 
RCS&RDS SA, mi s-au comunicat urmatoarele: 
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Litoral TV 
Valea Prahovei TV(VP-
TV)/Valea Prahovei 
TV(VP-TV) HD 

,,La acest moment, din punct de vedere tehnic nu există bandă suficientă in vederea 
retransmisiei canalului Columna TV în grila digitală. Soluția RCS & RDS ar fi 
renunțarea la obligativitatea din partea CNA  a  retransmisiei canalelor locale și 
regionale în sistem analogic în favoarea retransmisiei canalelor locale și regionale în 
sistem digital, în grila digitală a RCS & RDS, respectiv a canalului Columna TV, 
inclusiv prioritizarea retransmisiei din partea distribuitorilor a canalelor locale si 
regionale in sistem digital, iar unde este posibil retransmisia acestora in sistem analog.” 
MDI TV: 
Buna ziua! Am transmis cererea MDI TV adresata societatii dumneavoastra in 
vederea retransmisiei in regim must-carry a postului regional de televiziune MDI TV. 
JOB TV(local Bucuresti-autorizat în 18 mai 2021): „până în acest moment am făcut 
demersuri doar către INES ROMÂNIA și asteptăm să intre solicitarea lor spre aprobare 
în ședință publică viitoare a Consiliului...cu RCS&RDS am avut doar discutii” 
Z TV si VODAFONE INFO: se retransmit doar în rețelele proprii. 
 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: …precizăm faptul că 
societatea noastră retransmite programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației -cap de rețea. 

1 – locale: 
TV City 
Job TV 
Z TV 
Vodafone Info 

sistem digital 
Nu se respectă 
 

1 – regionale:  
TVSudEst 
Apollonia TV 
Moldova TV 
Columna TV 
Super TV/Super TV HD 
Antena 3(Slobozia) 
Antena 3(Ploiesti) 
Antena 3(Calarasi) 
Telemoldova Plus 
Focus TV 
TV Buzau 
Litoral TV 
Valea Prahovei TV(VP-
TV)/Valea Prahovei 
TV(VP-TV) HD 
1 – locale: 
TV City 
Job TV 
Z TV 
Vodafone Info 

40. A6980.7/20.06.2013 
Baia Mare – 
Maramureș 
RURAL 
 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Informația TV 
Nord TV 
Erdély TV  

TL+ Maramureș este singurul program local care are ca zonă de serviciu una din 
localitățile deservite de head-end. 
NORD TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Nord TV: 



DIRECȚIA CONTROL / SERVICIUL INSPECȚIE 
 

Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
de către SC RCS & RDS SA 

 
Apollonia TV Radiodifuzorul nu a explicat absența din grila analogică. 

ERDÉLY  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Erdély TV: 
RCS-RDS nu raspunde direct solicitarilor si se eschiveaza de fiecare data prin 
raspunsuri care sunt cel mult tangente cu subiectul. 
Prezenta noastra in must-carry in RCS-RDS este discretionara si depinde in exclusivitate 
de RCS-RDS, deoarece noi detinem toate capacitatile tehnice solicitate de RCS-RDS, 
dovada fiind faptul ca in unele head-end-uri suntem preluati.  
Nu exista niciun motiv pentru care postul nu este retransmis in aria pentru care ati 
efectuat controlul, mentionez ca avem capacitatea de plata pentru noi conexiuni si 
suntem la zi cu toate platile pentru toate conexiunile existente de tip MPLS L2 pe linii 
inchiriate de la RCS-RDS. 
APOLLONIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 25.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: 
La data de 01.04.2021 am primit de la diana.cioaca@rcs-rds.ro condițiile tehnice 
necesare în vederea retransmisiei postului nostru de televiziune. După e-mailul trimis de 
noi nu am mai primit niciun răspuns. (n.r.- în e-mailul la care se face referire NU a fost 
enumerat județul Maramureș)  
INFORMAȚIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Informația TV: 
Nu am primit răspuns cu motivele pentru care nu suntem retransmiși în sistem digital. 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
în sistem analogic 0 programe locale și 0 regionale¸ în sistem digital: 1 program local 
(TL+ MARAMUREȘ) și 3 regionale (INFORMAȚIA TV, MARAMUREȘ TV, NORD TV) 
 

1 – local: 
TL+ Maramureș 

sistem digital 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Nord TV 
Informația TV 
Erdély TV  
Apollonia TV 
1 – local: 
TL+ Maramureș 

A6980.7/20.06.2013 
Baia Mare – 
Maramureș 
URBAN 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Informația TV 
Nord TV 
Erdély TV  

Nu există niciun program local care să aibă zona de serviciu în localitățile deservite 
de head-end. 
NORD TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Nord TV: 
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Apollonia TV Radiodifuzorul nu a explicat absența din grila analogică. 

ERDÉLY  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Erdély TV: 
RCS-RDS nu raspunde direct solicitarilor si se eschiveaza de fiecare data prin 
raspunsuri care sunt cel mult tangente cu subiectul. 
Prezenta noastra in must-carry in RCS-RDS este discretionara si depinde in exclusivitate 
de RCS-RDS, deoarece noi detinem toate capacitatile tehnice solicitate de RCS-RDS, 
dovada fiind faptul ca in unele head-end-uri suntem preluati.  
Nu exista niciun motiv pentru care postul nu este retransmis in aria pentru care ati 
efectuat controlul, mentionez ca avem capacitatea de plata pentru noi conexiuni si 
suntem la zi cu toate platile pentru toate conexiunile existente de tip MPLS L2 pe linii 
inchiriate de la RCS-RDS. 
APOLLONIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 25.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: 
La data de 01.04.2021 am primit de la diana.cioaca@rcs-rds.ro condițiile tehnice 
necesare în vederea retransmisiei postului nostru de televiziune. După e-mailul trimis de 
noi nu am mai primit niciun răspuns. (În e-mailul la care se face referire NU a fost 
enumerat județul Maramureș)  
INFORMAȚIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Informația TV: 
Nu am primit răspuns cu motivele pentru care nu suntem retransmiși. 
Alte constatări: În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre 
aprobare figurează: în sistem analogic 0 programe locale și 0 regionale¸ în sistem 
digital:0 programe locale (nu sunt) și 3 regionale (INFORMAȚIA TV, MARAMUREȘ 
TV, NORD TV) 

0 – locale: 
Nu există radiodifuzori cu 
licență locală 

sistem digital 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Nord TV 
Informația TV 
Erdély TV  
Apollonia TV 
0 – locale: 
Nu există radiodifuzori cu 
licență locală 

41. A8176/10.10.2017 
Bârsana – Maramureș 
 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Informația TV 
Nord TV 
Erdély TV  
Apollonia TV 

TV SIGHET este singurul program local care are ca zonă de serviciu una din localitățile 
deservite de head-end. 
TV SIGHET – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 26.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TV Sighet:  
„Din vorbele lor, nu este canal disponibil in digital. Suntem preluati de ei si retransmisi 
in reteaua ANALOG RCS-RDS. Motivele tehnice nu pot fi invocate, deoarece semnalul 1 – local: 
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TV SIGHET nostru  ajunge la ei in parametri optimi”. 

NORD TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Nord TV: 
Radiodifuzorul nu a explicat absența din grila analogică. 
ERDÉLY  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Erdély TV: 
RCS-RDS nu raspunde direct solicitarilor si se eschiveaza de fiecare data prin 
raspunsuri care sunt cel mult tangente cu subiectul. 
Prezenta noastra in must-carry in RCS-RDS este discretionara si depinde in exclusivitate 
de RCS-RDS, deoarece noi detinem toate capacitatile tehnice solicitate de RCS-RDS, 
dovada fiind faptul ca in unele head-end-uri suntem preluati.  
Nu exista niciun motiv pentru care postul nu este retransmis in aria pentru care ati 
efectuat controlul, mentionez ca avem capacitatea de plata pentru noi conexiuni si 
suntem la zi cu toate platile pentru toate conexiunile existente de tip MPLS L2 pe linii 
inchiriate de la RCS-RDS. 
APOLLONIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 25.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: 
La data de 01.04.2021 am primit de la diana.cioaca@rcs-rds.ro condițiile tehnice 
necesare în vederea retransmisiei postului nostru de televiziune. După e-mailul trimis de 
noi nu am mai primit niciun răspuns. (În e-mailul la care se face referire NU a fost 
enumerat județul Maramureș)  
INFORMAȚIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Informația TV: 
Nu am primit răspuns cu motivele pentru care nu suntem retransmiși. 
 
Alte constatări: În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre 
aprobare figurează: în sistem analogic 0 programe locale și 0 regionale¸ în sistem 
digital: 1 program local (TV SIGHET) și 3 regionale (INFORMAȚIA TV, MARAMUREȘ 
TV, NORD TV) 

sistem digital 
Nu se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Nord TV 
Informația TV 
Erdély TV  
Apollonia TV 
0 – locale: 
TV SIGHET 

42. A7489/14.06.2012 
Târgu Lăpuș – 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 

Nu există niciun program local care să aibă zona de serviciu în localitățile deservite 
de head-end. 
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Maramureș 
 

Informația TV 
Nord TV 
Erdély TV  
Apollonia TV 

NORD TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Nord TV: 
Radiodifuzorul nu a explicat absența din grila analogică. 
ERDÉLY  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Erdély TV: 
RCS-RDS nu raspunde direct solicitarilor si se eschiveaza de fiecare data prin 
raspunsuri care sunt cel mult tangente cu subiectul. 
Prezenta noastra in must-carry in RCS-RDS este discretionara si depinde in exclusivitate 
de RCS-RDS, deoarece noi detinem toate capacitatile tehnice solicitate de RCS-RDS, 
dovada fiind faptul ca in unele head-end-uri suntem preluati.  
Nu exista niciun motiv pentru care postul nu este retransmis in aria pentru care ati 
efectuat controlul, mentionez ca avem capacitatea de plata pentru noi conexiuni si 
suntem la zi cu toate platile pentru toate conexiunile existente de tip MPLS L2 pe linii 
inchiriate de la RCS-RDS. 
APOLLONIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 25.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: 
La data de 01.04.2021 am primit de la diana.cioaca@rcs-rds.ro condițiile tehnice 
necesare în vederea retransmisiei postului nostru de televiziune. După e-mailul trimis de 
noi nu am mai primit niciun răspuns. (În e-mailul la care se face referire NU a fost 
enumerat județul Maramureș)  
INFORMAȚIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Informația TV: 
Nu am primit răspuns cu motivele pentru care nu suntem retransmiși. 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
în sistem analogic 0 programe locale și 0 regionale¸ în sistem digital:0 programe locale 
(nu sunt) și 3 regionale (INFORMAȚIA TV, MARAMUREȘ TV, NORD TV) 

0 – locale: 
Nu există radiodifuzori cu 
licență locală 

sistem digital 
Se respectă 

2 – regionale:  
Maramureș TV, 
Nord TV 
Informația TV 
Erdély TV  
Apollonia TV 
0 – locale: 
Nu există radiodifuzori cu 
licență locală 

43. A8323/19.03.2020 
Șvinița – Mehedinți 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
ACCENT TV  
QUB TV,  

-S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV și SUD 
VEST TV  
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
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TEZAUR TV,  
SUD VEST TV, 
 

- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
comercial între cele două societăți.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
SUD VEST TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..”Alte 
constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, depusă 
spre aprobare figurează  în sistem analogic, două regionale(SUD VEST TV și ACCENT 
TV) și lipsă locale(nu există). 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

44. A3832.4  din data 
29.04.2014       
Drobeta Turnu Severin 
– Mehedinți 
 

sistem analogic 
 Se respectă 

2 – regionale:  
SUD VEST TV 
ACCENT TV  
QUB TV,  
TEZAUR TV,  

PDV al radiodifuzorilor locali :  
Radioteleviziunea Severin:” Până în acest moment nu a  făcut  solicitare către 
distribuitorul de servicii pentru a fi introduși în grila de programe în sistem digital.” 
 Nu am primit răspuns de la TV Galaxy si Tele 2 Drobeta Turnu Severin. 
-  S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV și SUD 
VEST TV . 
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
comercial între cele două societăți.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
ACCENT TV- Din discuțiile purtate cu reprezentantul Accent TV reiese faptul că nu ” 
au contracte pe perioadă nedeterminată...” 
SUD VEST TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 

3 – locale: 
RADIOTELEVIZIUNEA 
SEVERIN 
TV GALAXY 
TELE 2 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
SUD VEST TV  
QUB TV,  
TEZAUR TV,  
ACCENT TV . 
0 – locale:  
RADIOTELEVIZIUNEA 
SEVERIN 
TV GALAXY 
TELE 2 
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depusă spre aprobare figurează  în sistem analogic, lipsă regionale și lipsă locale iar în 
sistem digital sunt doua programe regionale( SUD VEST TV și ACCENT TV) și trei 
programe locale(RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN,TV GALAXY, TELE 2) . 

45. A8324/19.03.2020 
Strehaia – Mehedinți 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

1 – regionale:  
ACCENT TV  
QUB TV,  
TEZAUR TV,  
SUD VEST TV, 
 

-S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV și SUD 
VEST TV  
PDV al radiodifuzorilor regionali:  
- QUB TV.-”Qub TV detine echipamentele  tehnice necesare,indeplineste  conditiile 
cerute de furnizorii de cablu, pentru preluarea in digital si analogic. …”. 
Din discuția purtată cu reprezentantul QUB TV reiese faptul ca RCS& RDS a demarat 
procedura de introducere a postului regional în rețeaua CATV. S-a semnat și contractul 
comercial între cele două societăți.  
TEZAUR TV ”In urma email-ului primit din partea dumneavoastra(de la RCS&RDS) 
va comunicam faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP 
multicast conform specificatiilor tehnice anexate.”.  Nu au mai primit niciun răspuns. 
SUD VEST TV- Au trimis solicitarea către RCS&RDS în termen legal. 
PDV al distribuitorului de servicii: ” societatea noastra retransmite posturile locale / 
regionale care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”..” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează  în sistem analogic, două regionale(SUD VEST TV și 
ACCENT TV) și lipsă locale(nu există). 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

46. A2152.7 din data  
29.04.2014 
Tg.Mureș  – Județ 
MUREȘ    
 
Solicitare eliberare 
Aviz de Retransmisie 
inregistrat la CNA cu 
nr. 3094/05.04.2021 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1– regional:  
ARDEAL TV  
M9 TV 
ERDELY TV  
SOVIDECK TV 
APOLLONIA TV  
EVENIMENT TV  
ALBA CAROLINA TV  
ANTENA 3 TG.MUREȘ  

M9 HD TV – nu a transmis în anul 2021 solicitarea conform Articolului 13^1 din 
Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare.  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului M9 HD TV   
Programele postului sunt retransmise in sistem digital  
- 
RDELY TV a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ERDELY TV  
Programele postului sunt retransmise in sistem digital . 
SOVIDECK TV – nu a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare privind retransmisia in analogic si 
digital. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului SOVIDECK TV : 
-Radiodifuzorul are rețea proprie de distribuție și  nu dorește să fie retransmis in nicio 
altă rețea, retransmisia exclusivă a programelor postului său in rețeaua proprie fiind 

0 – local: 
CITY  TV 
TV AS  
TV AS INFO 
ZONA TV  

sistem digital 3 – regional:  
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Se respectă  ARDEAL TV  

M9 TV 
ERDELY TV  
SOVIDECK TV 
APOLLONIA TV  
EVENIMENT TV  
ALBA CAROLINA TV  
ANTENA 3 TG.MUREȘ 

principalul factor de diferențiere și fidelizare a abonaților.   
APOLLONIA  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 25.01.2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului APOLLONIA TV : 
- 
După trimiterea cererii de retransmisie radiodifuzorul a primit in data de 01.02.2021 un 
acord cadru de retransmisie din partea RCS & RCS.  Acesta a fost completat și 
retransmis a doua zi  operatorului de cablu.   In data de 01.04  Radiodifuzorul a primit 
din partea RCS & RDS condițiile tehnice necesare  de retransmisie a postului Apollonia 
TV in rețelele RCS RDS.   Urmare a acestei adrese  radiodifuzorul  a formulat solicitari 
de retransmisie in unele rețele RCS RDS dar NU și pt stația cap rețea din  Tg.Mureș . 
 
EVENIMENT  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 07.01.2021 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului EVENIMENT  TV : 
- 
După trimiterea cererii de retransmisie,  radiodifuzorul a primit in data de 01.04.2021 
un raspuns privind condițiile necesare si coordonatele tehnice  pt retransmisia postului.  
Radiodifuzorul a solicitat a doua zi  lămuriri tehnice suplimentare  după care declară în 
scris că ”nu s-a mai intamplat nimic”.  
 
ALBA CAROLINA   – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 14.01.2021 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ALBA CAROLLINA TV: 
 -Radiodifuzorul nu a furnizat lămuriri suplimentare privind demersurile întreprinse  
ANTENA 3 din TG. MUREȘ - Postul nu realizeaza program local(retr.100% Antena 
3 Bucuresti)  
CITY TV  Post local in Tg.Mureș nu a transmis în anul 2021 solicitarea conform 
Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului City TV  
Programele postului sunt retransmise în  Tg.Mureș in sistem digital 
TV AS  post local în Târnăveni  nu a transmis in 2021 solicitarea conform Articolului 
13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TV AS :   
Programele postului sunt retransmise Târnăveni in sistem digital  
ZONA TV post local în Sângeorgiu de pădure   nu a transmis in anul 2021 solicitarea 

 3– locale:  
CITY  TV 
TV AS  
ZONA TV 
TV AS INFO 
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conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ZONA TV :  Programele postului sunt 
retransmise in Sângeorgiu de Pădure în sistem digital  
TV AS  INFO post local în Târnăveni  nu a transmis solicitarea conform Articolului 
13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TV AS INFO :  Programele postului 
sunt retransmise în rețeaua proprie.    
 
 

47. A7484.2  /  14.06.2012 
Piatra Neamt – jud 
Neamt 
Pentru:Piatra Neamt 
 
 
 

Sistem analogic 
Nu se respectă 

4 – regionale:  
CROMTEL TV 
UNU TV NEAMT 
TELEMOLDOVA PLUS  
EXPLOZIV TV 

Tele’M Neamt  program local – nu a transmis solicitarea conform Art 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare  
Programe regionale netransmise in digital ce ar putea fi considerate 
1TV EDUCATIONAL  –  nu are decizie de autorizare. Nu a inceput inca emisia. 
ANTENA 3 IASI  – pana la data raportului nu am primit nici un raspuns daca au facut 
adrese catre distribuitori 
BUCOVINA TV REGIONAL  – radiodifuzorul a declarant “ Anul acesta nu am facut 
solicitare de preluare in grila digitala a RCS&RDS in termenul prevazut de lege” 
CROMTEL TV – a facut solicitare nu a specificat daca a dus semnalul pana in 
headendurile RCS-RDS 
UNU TV – lichidare judiciara. Nu a trimis cerere. 
INFINIT TV – nu am primit un raspuns daca au trimis sau nu cerere conf dec CNA nr. 
350 din 02 iulie 2015 ci doar “Canalul nostru se retransmite in reteaua Vodafone si Rcs( 
Iași) si celelalte retele locale de Cablu din judetele Moldovei! Postul de televiziune 
Infinit tv se transmite prin internet!” 
INTERMEDIA SV - a facut solicitare de preluare  in grila distribuitorului , conform 
prevederilor legale, trimisa cu AR prin posta in data de 12.01.2021, ajunsa si confirmata 
la data de 15.01.2021. A primit lista de localitati la care trebuie sa asigure semnalul dar 
nu a facut acest lucru. 
EXPLOZIV TV – nu a facut solicitare de preluare in grila RCS&RDS 
TELE M IASI – a facut cerere catre RCS&RDS SA pana in data de 01.02.2021 dar 
conform explicatiilor radiodifuzorului  :” …am primit o lista de localitati marunte , 
pentru care transportul semnalului TELE M catre locatii este costisitor si nerentabil 
pentru noi” 
TELEMOLDOVA PLUS – a facut cerere spune radiodifuzorul ( nu mi-a trimis copie 
dupa aceasta)  

0 – locale: 
Tele’M Neamt   

Sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV 
REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 
0 – locale:  
Tele’M Neamt  
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TELEMOLD – nu a facut cerere 
MOLDOVA TV –au trimis solicitarile :” Solicitarea de retransmitere a canalelor cu 
acoprerire regionala (EstTV si TvsudEst) prin adresele 681/4 ian 2021 si 687/12 ian 
2021” 
APOLLONIA TV – a trimis cererea catre RCS&RDS in data de 25.01.2021 

 RCS&RDS:  
- „retransmitem posturile locale / regionale în măsura în care acestea asigură semnalul 
programelor la nivelul head-end-ului de interes”. - condiţionări tehnice şi 
comerciale/financiare   

48. A 0536.6/26.07.2018 
Slatina – Olt 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Accent TV,  
Olt Tv,  
Super Tv,  
Muscel Tv, 
Antena 3 Pitești 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare pentru postul regional   Super Tv, Accent Tv, 
Muscel Tv, Olt Tv 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
- reprezentantul Super Tv declară că s-a renunțat la solicitări către societățile de cablu 
și s-a investit în propria platformă IPTV și în retransmisia pe alte platforme-Interlan și 
Balcan ix. 
-în data de 17 martie 2021 Olt Tv a fost trecut din retransmisie analogică în 
retransmisie exclusiv digitală în jud. Olt, capetele de rețea din Slatina și Caracal; 
telefonic a declarat că nu a solicitat RCS&RDS pt 2021 conform Deciziei 72 iar 
retransmisia exclusiv digitală este decizia RCS&RDS 
-nu am primit răspuns la solicitarea mea de la reprezentanții Antena 3 Pitești 
- Muscel Tv nu a solicitat retransmisia pentru anul 2021 conform Deciziei 72 rețelelor 
de cablu 
-Accent Tv a solicitat RCS&RDS preluarea în rețeaua digitală, a primit răspuns 
afirmativ și așteaptă instalarea aparaturii necesare. Nu a solicitat retransmisie conform 
Deciziei 72 
 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
- reprezentantul societății RCS&RDS declară că în ceea ce privește retransmisia 
posturilor locale/regionale ea este realizată doar în măsura în care acestea asigură 
semnalul la nivelul head-end-ului de interes  
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 

0 – local: 
Nu există locale 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Olt TV,  
Accent Tv,  
Super Tv,  
Muscel Tv,  
Antena 3 Pitești 
0 – local: 
Nu există locale 
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programe locale si 0 regionale analogic, 0 programe locale și 1 regionale(Olt Tv) digital 
 

49. A 8166.1/26.07.2018 
Caracal – Olt 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Accent TV,  
Olt Tv,  
Super Tv,  
Muscel Tv,  
Antena 3 Pitești 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare pentru postul regional   Super Tv, Accent Tv, 
Muscel Tv, Olt Tv 
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
- reprezentantul Super Tv declară că s-a renunțat la solicitări către societățile de cablu 
și s-a investit în propria platformă IPTV și în retransmisia pe alte platforme-Interlan și 
Balcan ix. 
- în data de 17 martie 2021 Olt Tv a fost trecut din retransmisie analogică în 
retransmisie exclusiv digitală în jud. Olt, capetele de rețea din Slatina și Caracal; 
telefonic a declarat că nu a solicitat RCS&RDS pt 2021 conform Deciziei 72 iar 
retransmisia exclusiv digitală este decizia RCS&RDS 
-nu am primit răspuns la solicitarea mea de la reprezentanții Antena 3 Pitești 
- Muscel Tv nu a solicitat retransmisia pentru anul 2021 conform Deciziei 72 rețelelor 
de cablu 
-Accent Tv a solicitat RCS&RDS preluarea în rețeaua digitală, a primit răspuns 
afirmativ și așteaptă instalarea aparaturii necesare. Nu a solicitat retransmisie conform 
Deciziei 72 
 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
- reprezentantul societății RCS&RDS declară că în ceea ce privește retransmisia 
posturilor locale/regionale ea este realizată doar în măsura în care acestea asigură 
semnalul la nivelul head-end-ului de interes  
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 
programe locale si 0 regionale analogic, 0 programe locale și 1 regionale(Olt Tv) digital 
 
 

0 – local: 
Nu există locale 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Olt TV,  
Accent Tv,  
Super Tv,  
Muscel Tv,  
Antena 3 Pitești 
0 – local: 
Nu există locale 

50. A 8167/10.10.2017  
BREAZA/ PRAHOVA 
Data verificării: 
28.05.2021 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regional:  
VALEA PRAHOVEI TV, 
MOLDOVA TV, 
TV SUD-EST,  

Majoritatea radiodifuzorilor  regionali au  transmis către distribuitor solicitarea conform 
Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare(fără 
ANTENA 3 Ploiești-regional).   
În jud. Prahova există 7 servicii de programe TV cu acoperire regională: Valea Prahovei 
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MDI TV, 
COLUMNA TV, 
APOLLONIA TV  

TV, MDI TV, TV SUD-EST, Moldova TV, Columna TV, Apollonia TV și Antena 3 
Ploiești. Se retransmite doar un post regional, VALEA PRAHOVEI TV, atât în analogic 
cât și în digital. 
PDV al radiodifuzorului: imposibilitatea, din motive financiare, de achiziționare a 
echipamentelor necesare pentru retransmisia serviciului de programe ... în sistem 
digital; 
PDV al distribuitorului de servicii: Nu asigura condiții tehnice în stația cap de rețea. 
Retransmisia postului este condiționată de retransmisia altor programe regionale/locale 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
Alte constatări: În localitățile deservite de stația cap de rețea RCS&RDS din loc. 
BREAZA nu există posturi locale de televiziune.  

0 – locale: 

51. A 6720/21.05.2013  
PLOIEȘTI/ 
PRAHOVA 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regional:  
VALEA PRAHOVEI TV, 
MOLDOVA TV, 
TV SUD-EST,  
MDI TV, 
COLUMNA TV, 
APOLLONIA TV  

Majoritatea radiodifuzorilor  regionali și locali au  transmis către distribuitor solicitarea 
conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările 
ulterioare(fără ANTENA 3 Ploiești-regional).  
În jud. Prahova există 7 servicii de programe TV cu acoperire regională: Valea Prahovei 
TV, MDI TV, TV SUD-EST, Moldova TV, Columna TV, Apollonia TV și Antena 3 
Ploiești. Se retransmite decât VALEA PRAHOVEI TV atât în analogic cât și în digital. 
În loc. Ploiești, jud. Prahova există 2 servicii de programe TV cu acoperire locală: 
PLOIEȘTI TV și TELEVIZIUNEA PRAHOVA. Se retransmite un singur post TV local, 
PLOIEȘTI TV, doar în analogic. 
PDV al radiodifuzorilor: 
imposibilitatea, din motive financiare, de achiziționare a echipamentelor necesare 
pentru retransmisia serviciului de programe. 
Lipsa de comunicare(TELEVIZIUNEA PRAHOVA-local)-la solicitarea trimisă nu am 
primit nici verbal și nici prin corespondență vreun răspuns. 
PDV al distribuitorului de servicii: 
„În art. 82, alin 2 nu se face nicio diferențiere în funcție de retransmisie analogică sau 
digitală. Legea face trimitere la "oferta de servicii". Prin urmare, având în vedere oferta 
de servicii, vă comunicăm următorul punct de vedere: în legatură cu lipsa celui de-al 2-

1 – local: 
PLOIEȘTI TV 
TELEVIZIUNEA 
PRAHOVA 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regional:  
VALEA PRAHOVEI TV, 
MOLDOVA TV, 
*TV SUD-EST,  
MDI TV, 
COLUMNA TV, 
APOLLONIA TV 
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0 – locale: 
PLOIEȘTI TV 
TELEVIZIUNEA 
PRAHOVA 

lea regional, considerăm că prin retransmiterea postului TV Sud-Est această obligație 
este îndeplinită”. 
în legatură cu postul local, Televiziunea Prahova, menționăm faptul că acesta a fost 
retransmis atâta timp cât ne-a asigurat semnalul la stația - cap de rețea. De la momentul 
la care semnalul nu a mai fost disponibil, nu a mai putut fi retransmis, deși are frecvența 
alocată în continuare. 
- retransmisia postului este condiționată de retransmisia altor programe 
regionale/locale în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
Alte constatări: 
*Postul de televiziune TV SUD-EST/TV SUD-EST  HD deține LA cu acoperire 
regională și națională.  
Nu am putut identifica postul ANTENA 3 regional de Ploiești, întrucât în rețea se 
retransmite pe un canal postul ANTENA 3, fără a se face inserție de program local așa 
cum figurează în ultima structură aprobată a serviciului de programe ANTENA 3 
regional de Ploiești. 
 
 
 
 
 

52. A 6901.8/26.07.2018 
Zalău-Sălaj 
 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Sălăjeanul Info 
Erdely TV 
Alba Carolina TV 

ERDELY TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare în data de 04 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ERDELY TV: ”Există contracte în 
derulare cu RCS&RDS pentru transport MPLS L2 către head-end-urile RCS-RDS, care 
sunt active de ani de zile, prin urmare raspunsul lor cu privire la conditiile tehnice 
necesare este de neînteles. Prezența noastră în must-carry în RCS&RDS este 
discretionară și depinde în exclusivitate de RCS&RDS, deoarece noi deținem toate 
capacitățile tehnice solicitate de RCS&RDS, dovada fiind faptul că în unele head-end-
uri suntem preluați. De asemenea avem capacitatea de plată și suntem la zi cu toate 
plățile pentru toate conexiunile MPLS L2 pe linii închiriate de la RCS&RDS.” 
SĂLĂJEANUL INFO– a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 10/28.01.2021 (transmisă prin e-
mail în data de 30.01.2021); 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului SĂLĂJEANUL INFO:  
- ”Pentru retransmisia în grila digitală, în acest moment se află în discuții cu operatorul 

0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

0– regionale:  
Sălăjeanul Info 
Erdely TV 
Alba Carolina TV 
0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 
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de cablu, fiind necesare anumite modificări pe partea tehnică, pe care în perioada 
următoare speră să le finalizeze.” 
ALBA CAROLINA  TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 4/14 ianuarie 2021; 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ALBA CAROLINA TV: Nu s-a primit 
răspuns din partea RCS&RDS.” 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
”Prevederile legale aplicabile sunt respectate, doarece cele 2 programe regionale ne 
asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea si prin urmare ele sunt retransmise 
(sunt prezente in oferta de servicii a societatii noastre). Art. 82 face trimitere la oferta de 
servicii, nu exista sintagmele - sistem analogic, respectiv sistem digital.” 
Alte constatări: În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre 
aprobare figurează: în sistem analogic 0 regionale, în sistem digital:  2 regionale 
(ERDELY TV și SĂLĂJEANUL INFO)- pt. jud. Sălaj. Nu există programe locale în 
localitățile deservite. 
A6901.8/26.07.2018- cap rețea Zalău, cuprinde și câteva localități din jud. MM. În 
solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează:  în 
sistem analogic 0 regionale, în sistem digital: 1 regional (ERDELY TV). Nu există 
programe locale în localitățile deservite. 

53. A5023.11/19.06.2014 
Satu Mare – Satu Mare 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

Jud Satu Mare: 
1 – regional:  
Informația TV, 
Maramureș TV, 
Erdély TV 
Jud Sălaj:  
0 – regionale:  
Erdély TV 
Sălăjeanul Info 
Alba Carolina TV 

MARAMUREȘ TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Maramureș TV:  
Postul nu a trimis un punct de vedere. 
ERDÉLY  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Erdély TV: 
RCS-RDS nu raspunde direct solicitarilor si se eschiveaza de fiecare data prin 
raspunsuri care sunt cel mult tangente cu subiectul. 
Prezenta noastra in must-carry in RCS-RDS este discretionara si depinde in 
exclusivitate de RCS-RDS, deoarece noi detinem toate capacitatile tehnice solicitate de 
RCS-RDS, dovada fiind faptul ca in unele head-end-uri suntem preluati.  
Nu exista niciun motiv pentru care postul nu este retransmis in aria pentru care ati 
efectuat controlul, mentionez ca avem capacitatea de plata pentru noi conexiuni si 
suntem la zi cu toate platile pentru toate conexiunile existente de tip MPLS L2 pe linii 
inchiriate de la RCS-RDS. 

2 – locale: 
Nord Vest TV 
TV1 Satu Mare 

sistem digital 
Nu se respectă 

Jud Satu Mare: 
1 – regional:  
Informația TV, 
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Maramureș TV, 
Erdély TV 
Jud Sălaj:  
0 – regionale:  
Erdély TV 
Sălăjeanul Info 
Alba Carolina TV 

INFORMAȚIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Informația TV: 
Nu am primit răspuns cu motivele pentru care nu suntem retransmiși în județul Satu 
Mare. 
TV1 SATU MARE – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 26.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TV1 Satu Mare:  
Am avut discutii informale cu cei de la RDS RCS privind trecerea la format digital dar 
nu am facut solicitare in scris catre ei -tehnic putem face transmisia in format digital -
am atasat notificare facuta catre RDS RCS. 
NORD VEST TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 
cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Nord Vest TV:  
Nu am primit nici până astăzi răspuns la această adresă (n.r.- trimisă conf art 13^1) și 
nu știm de ce nu suntem retransmiși în format digital. 
ALBA CAROLINA TV - a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 14.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului ALBA CAROLINA TV:  
”Nu s-a primit răspuns din partea RCS&RDS.” 
SĂLĂJEANUL INFO – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare cu nr. 10/28.01.2021 (transmisă prin e-
mail în data de 30.01.2021); 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului SĂLĂJEANUL INFO:  
Postul nu a trimis un punct de vedere. 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
în sistem analogic 0 programe locale și 0 regionale¸ în sistem digital: 2 programe locale 
(TV1 SATU MARE, NORD VEST TV) și 2 regionale (INFORMAȚIA TV, ERDÉLY TV) 

0 – locale:  
Nord Vest TV 
TV1 Satu Mare 

54. A8236/06.06.2019 
Negrești-Oaș – Satu 
Mare 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

1 – regional:  
Informația TV, 
Maramureș TV, 
Erdély TV  

Nu există niciun program local care să aibă zona de serviciu în localitățile deservite 
de head-end. 
MARAMUREȘ TV – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Maramureș TV:  
Postul nu a trimis un punct de vedere. 

0 – locale:  
Nu există radiodifuzori cu 
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licență locală ERDÉLY  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 

modificările și completările ulterioare in data de 04.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Erdély TV: 
RCS-RDS nu raspunde direct solicitarilor si se eschiveaza de fiecare data prin 
raspunsuri care sunt cel mult tangente cu subiectul. 
Prezenta noastra in must-carry in RCS-RDS este discretionara si depinde in 
exclusivitate de RCS-RDS, deoarece noi detinem toate capacitatile tehnice solicitate de 
RCS-RDS, dovada fiind faptul ca in unele head-end-uri suntem preluati.  
Nu exista niciun motiv pentru care postul nu este retransmis in aria pentru care ati 
efectuat controlul, mentionez ca avem capacitatea de plata pentru noi conexiuni si 
suntem la zi cu toate platile pentru toate conexiunile existente de tip MPLS L2 pe linii 
inchiriate de la RCS-RDS. 
INFORMAȚIA TV  – a transmis solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 
72/2012 cu modificările și completările ulterioare in data de 29.01.2021. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Informația TV: 
Nu am primit răspuns cu motivele pentru care nu suntem retransmiși în județul Satu 
Mare. 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
în sistem analogic 0 programe locale și 0 regionale¸ în sistem digital: 0 programe locale 
(nu sunt) și 2 regionale (INFORMAȚIA TV, ERDÉLY TV) 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Informația TV, 
Maramureș TV, 
Erdély TV 
0 – locale:  
Nu există radiodifuzori cu 
licență locală 

55. A8182,1 din data  
26.07.2018 
Mediaș  – Județ SIBIU 
 
 

sistem analogic 
Se respecta 

2 – regionale: 
ARDEAL TV  
EVENIMENT TV 
ALBA CAROLINA TV  
ERDELY TV  
MOLDOVA TV  
SUPER TV 
TEZAUR TV  
ANTENA 3 TG.MUREȘ  

HEAD END.ul din Mediaș retransmite doar programele cuprinse in grila națională  
După cum declară atât directorul stației Mediaș cât și directorul regional,  stația digitală 
se află in proces de  modernizare  după care se vor introduce și programe regionale și 
programul teritorial al SRTV. 

1 – local: 
NOVA TV 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regional:  
ARDEAL TV  
EVENIMENT TV 
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ALBA CAROLINA TV  
ERDELY TV  
MOLDOVA TV  
SUPER TV 
TEZAUR TV  
ANTENA 3 TG.MUREȘ 
 0– locale:  
NOVA TV 

56. A 0532/26.07.2018 
Sibiu – Sibiu 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
Televiziunea Eveniment 
TV 
Alba Carolina TV, 
Ardeal TV, 
Super TV, 
Antena 3 Tg. Mureş, 
Erdely TV, 
Moldova TV, 
Tezaur TV 

Au fost transmise solicitări conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare pt Sweet TV, Alba Carolina TV, Super TV, Erdely 
TV, Televiziunea Eveniment TV şi Tezaur TV. 
PDV al radiodifuzorilor:  
TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV - a existat o comunicare prin adrese dar postul 
este retransmis doar în sistem analogic. 
SUPER TV - Au transmis următorul punct de vedere: ... am solicitat in scris tuturor 
operatorilor de cablu din regiune sa ne introduca in grila lor, analogic si digital. Nu am 
primit niciun fel raspuns nici scris si nici de alta natura. ... Asa ca am investit in propria 
noastra platforma IPTV de ultima generatie ... Am intrat pe platformele internationale si 
nationale de ip si streaming ... 
ARDEAL TV, ANTENA 3 Târgu Mureş - Nu au transmis punct de vedere 
INFO RĂȘINARI - este retransmis doar în localitatea Rășinari, doar în sistem analogic 
deoarece așa asigură semnalul pentru distribuitor. Aceste informații le-am obținut 
telefonic de la radiodifuzor. 
PDV al distribuitorului de servicii: 
Mentionez faptul ca societatea noastra retransmite toate programele locale / regionale 
care asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes. 
 
Documentele depuse pentru aprobarea modificarii structurii ofertei de servicii de 
programe retransmise, conţin următoarele: 
Analogic- Lipsă 2 Regionale -  Lipsă 2 Locale 
Digital   - 2 Regionale - 2 Locale 

1 – local:  
TV Sibiu 
Sweet TV 
Info Rășinari 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Televiziunea Eveniment 
TV 
Alba Carolina TV, 
Ardeal TV, 
Super TV, 
Antena 3 Tg. Mureş, 
Erdely TV, 
Moldova TV, 
Tezaur TV 
0 – local:  
TV Sibiu 
Sweet TV 
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Info Rășinari 

57. A6719.2 
Suceava(urban)–
Suceava 
 

sistem analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
Apollonia TV, 
Bucovina TV Regional, 
Intermedia TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic nici un program local și regional; 
- în sistem digital un program local (NEst TV Channel) și 5 programe tv regionale 
(Cromtel TV Regional, TV Plus Regional, Apollonia TV, Bucovina TV Regional, 
Intermedia TV) 
În Suceava există o licență audiovizuală tv locală (NEst TV Channel) și nici o altă licență 
audiovizuală tv locală în localitățile deservite de head-end-ul RCS&RDS Suceava. 
 

1 – local:  
NEst TV Channel 

sistem digital 
Nu se respectă 

2 – regionale:  
TV Plus Regional, 
Cromtel TV 
1 – local:  
NEst TV Channel 

58. Suceava(rural)–
Suceava 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

3 – regionale:  
TV Plus Regional, 
Cromtel TV, 
Bucovina TV Regional. 

Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 3 programe tv regionale(Cromtel TV Regional, TV Plus Regional, 
Bucovina TV Regional) și nici un program local deși există un program tv local (NEst 
TV Channel); 
 

1 – local:  
NEst TV Channel 

59. A 0540.18/01.09.2020 
Alexandria-Teleorman 
 

sistem analogic 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Super Tv, 
 MDI Tv, 
Columna Tv 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare de către  Super Tv, Media Sud Tv.  
 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
- reprezentantul Super Tv declară că s-a renunțat la solicitări către societățile de cablu 
și s-a investit în propria platformă IPTV și în retransmisia pe alte platforme-Interlan și 
Balcan ix. 
-MDI TV a pus la dispoziție o solicitare privind retransmisia și o adresă a RCS&RDS 
prin care li se prezintă specificațiile tehnice  ale echipamentului necesar retransmisiei și 
faptul că acolo unde este îndeplinit regimul must carry  fără MDI TV în zona de interes 
a acestuia trebuie analizat în ce măsură se poate retransmite 
-reprezentantul Media Sud Tv a declarat telefonic că nu a solicitat retransmisia 
conform Deciziei 72 pentru anul 2021, retransmisia de către RCS&RDS în sistem 
analogic făcându-se ca urmare a unui contract mai vechi, iar decizia de a fi retransmiși 
doar analogic aparține exclusiv societății de cablu RCS&RDS 
-la momentul controlului nu era retransmis serviciul de programe Columna Tv. 
Reprezentantul Columna Tv a solicitat conform Deciziei 72 RCS&RDS retransmiterea,  

1 – local: 
Media Sud Tv 

sistem digital 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Super Tv,  
MDI Tv,  
Columna TV 
0 – local: 
Media Sud Tv 



DIRECȚIA CONTROL / SERVICIUL INSPECȚIE 
 

Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
de către SC RCS & RDS SA 

 
a primit de la RCS&RDS același răspuns ca și MDI TV ,în final domnul Lucian Mihai 
declarând telefonic că nu există suficientă bandă pentru introducere în grila digitală. 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
- reprezentantul societății RCS&RDS declară că în ceea ce privește retransmisia 
posturilor locale/regionale ea este realizată doar în măsura în care acestea asigură 
semnalul la nivelul head-end-ului de interes  
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  
0 locale  și 0 regionale analogic și 1 program local (Media Sud Tv) și 2 programe 
regionale (MDI-Tr și Columna Tv – Gr) digital.  

60. A 8180/19.06.2014                                   
TOPOLOVĂȚU 
MARE – Județ TIMIȘ 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
SUD VEST TV (TM și 
CS) 
QUB TV (TM și CS),  
TEZAUR TV (TM și CS), 
ERDELY TV (TM și CS), 
ANTENA 3 (CS). 

S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, SUD 
VEST TV și ERDELY TV / ERDELY TV HD. 
PDV al radiodifuzorului (TEZAUR TV):  
-Radiodifuzorul TEZAUR TV răspunde în 8 apr. 2021  unui e-mail primit de la RCS 
&RDS astfel: ” In urma email-ului primit din partea dumneavoastra va comunicam 
faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP multicast conform 
specificatiilor tehnice anexate de catre dumneavoastra, necodat, necriptat si fara 
conditionari tehnice sau financiare.    ...si asteptam sa ne ajutati cu o solutie pentru a 
intra in grila dumneavoastra.” 
PDV al distribuitorului de servicii:  
” Precizam faptul ca societatea noastra retransmite toate posturile locale si regionale 
care ne asigura semnalul la nivelul head-end-ului.Ca o mica completare la raportul 
dumneavoastra, am fost contactat de curand de reprezentantul Qub TV, care mi-a spus 
ca a indeplinit formalitatile tehnice si va asigura semnalul in Hdd Timisoara. Asta 
inseamna ca din momentul in care va asigura semnalul la nivelul head-end-ului, va fi 
retransmis in retea.” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare  figurează două programe regionale pentru județul TIMIȘ (SUD 
VEST TV și  ERDELY  TV) 

0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
SUD VEST TV 
QUB TV (TM și CS),  
TEZAUR TV (TM și CS), 
ERDELY TV (TM și CS), 
ANTENA 3 (CS). 
0 – locale:  
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

61. A 4464/19.06.2014                                   
TIMIȘOARA – Județ 
TIMIȘ 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
QUB TV,  
TEZAUR TV, 
SUD VEST TV ; 
ERDELY TV .  

S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, SUD 
VEST TV și ERDELY TV. 
PDV al radiodifuzorului (TEZAUR TV):  
-Radiodifuzorul TEZAUR TV răspunde în 8 apr. 2021  unui e-mail primit de la  RCS 
&RDS astfel:” In urma email-ului primit din partea dumneavoastra va comunicam 
faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP multicast conform 2 – locale: 
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TELE EUROPA NOVA 
TM, 
TELEUNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 

specificatiilor tehnice anexate de catre dumneavoastra, necodat, necriptat si fara 
conditionari tehnice sau financiare.  ..asteptam sa ne ajutati cu o solutie pentru a intra 
in grila dumneavoastra.  
PDV al distribuitorului de servicii:  
” Precizam faptul ca societatea noastra retransmite toate posturile locale si regionale 
care ne asigura semnalul la nivelul head-end-ului.Ca o mica completare la raportul 
dumneavoastra, am fost contactat de curand de reprezentantul Qub TV, care mi-a spus 
ca a indeplinit formalitatile tehnice si va asigura semnalul in Hdd Timisoara. Asta 
inseamna ca din momentul in care va asigura semnalul la nivelul head-end-ului, va fi 
retransmis in retea.” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare, figurează două programe locale pentru Timișoara (TELE 
EUROPA NOVA TM și TELEUNIVERSITATEA TIMIȘOARA) și două programe 
regionale pentru județul TIMIȘ (SUD VEST TV și  ERDELY  TV) 

sistem digital 
Nu se respectă 

1– regionale:  
SUD VEST TV 
QUB TV,  
TEZAUR TV, 
ERDELY TV . 
1 – locale:  
TELE EUROPA NOVA 
TM, 
TELEUNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA. 

62. A 8181/19.06.2014                        
LOVRIN – Județ 
TIMIȘ 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
SUD VEST TV 
QUB TV,  
TEZAUR TV, 
ERDELY TV. 

S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV, TEZAUR TV, SUD 
VEST TV și  ERDELY TV / ERDELY TV HD. 
PDV al radiodifuzorului (TV JIMBOLIA): 
Radiodifuzorul TV JIMBOLIA precizează că Nu a transmis solicitare.  
 
- În localitatea deservită, SÂNNICOLAU MARE, jud. Timiș se retransmite 
programul postului local STV, doar în sistem digital, așa cum s-a solicitat de către 
radiodifuzor (menționat în PDV). 
 
PDV al radiodifuzorului (TEZAUR TV):  prezentat mai sus  
PDV al distribuitorului de servicii: prezentat mai sus 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează un program local, pentru localitatea deservită, Sânnicolau 
Mare ( STV) și două programe regionale pentru județul TIMIȘ (SUD VEST TV și  
ERDELY  TV) 

0– locale:  
STV, 
TV JIMBOLIA  

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regionale: -  
SUD VEST TV 
QUB TV,  
TEZAUR TV, 
ERDELY TV. 
1 – locale:  
STV, 
TV JIMBOLIA  

63. A 8237/19.06.2014                                   
FĂGET – Județ TIMIȘ 
 

sistem analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
SUD VEST TV 
QUB TV,  
TEZAUR TV, 
ERDELY TV.  

S-au trimis solicitări din partea posturilor regionale: QUB TV,  TEZAUR TV, SUD 
VEST TV și ERDELY TV / ERDELY TV HD. 
În localitatea deservită, DUMBRAVA, jud. Timiș se retransmite programul postului 
local, AUTENTIC TV doar în sistem analogic.  
PDV al radiodifuzorului (TEZAUR TV):  
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1 – local: 
AUTENTIC TV  

-Radiodifuzorul TEZAUR TV răspunde în 8 apr. 2021  unui e-mail primit de la RCS 
&RDS astfel: ” In urma email-ului primit din partea dumneavoastra va comunicam 
faptul ca din punct de vedere tehnic, putem asigura streamul IP multicast conform 
specificatiilor tehnice anexate de catre dumneavoastra, necodat, necriptat si fara 
conditionari tehnice sau financiare.    ...si asteptam sa ne ajutati cu o solutie pentru a 
intra in grila dumneavoastra.” 
PDV al distribuitorului de servicii:  
” Precizam faptul ca societatea noastra retransmite toate posturile locale si regionale 
care ne asigura semnalul la nivelul head-end-ului.Ca o mica completare la raportul 
dumneavoastra, am fost contactat de curand de reprezentantul Qub TV, care mi-a spus 
ca a indeplinit formalitatile tehnice si va asigura semnalul in Hdd Timisoara. Asta 
inseamna ca din momentul in care va asigura semnalul la nivelul head-end-ului, va fi 
retransmis in retea.” 
Alte constatări: - În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie, 
depusă spre aprobare figurează un program local ( AUTENTIC TV) și două programe 
regionale pentru județul TIMIȘ (SUD VEST TV și  ERDELY  TV) . 

sistem digital 
Nu se respectă 

1– regionale:  
SUD VEST TV 
QUB TV,  
TEZAUR TV, 
ERDELY TV. 
0 – locale:  
AUTENTIC TV  

64. A 7586/02.10.2012 
TULCEA – TULCEA 
 

sistem analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: 
ANTENA 3 (Constanta), 
TELEMOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
LITORAL TV, 
MOLDOVA TV, 
TV SUD EST, 
ANTENA 3 (Slobozia) 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
TV ACCENT: “precizăm că nu am făcut solicitare”; 
TELEMOLDOVA PLUS: „ postul nostru a depus solicitarea anuală de introducere în 
grilă conform cerințelor legislației referitoare la must-carry 2021 și suntem în 
așteptarea unui răspuns oficial în scris, însă, urmare a demersurilor telefonice cu 
domnul Director Lucian Mihai, ne-a comunicat disponibilitatea și faptul că în grila 
digitală ar fi suficient spațiu pentru preluarea posturilor locale și regionale, inclusiv 
Tele Moldova Plus cu acoperire în cele 14 județe din zona Nord Est, Sud-Est conform 
deciziei de autorizare CNA”  
APOLLONIA TV: „Postul de televiziune Apollonia TV a trimis catre RCS&RDS, 
Cererea de retransmisie. Am completat acordul La data de 01.04.2021 am primit de la 
Diana Cioaca (diana.cioaca@rcs-rds.ro) conditiile tehnice in vederea retransmisiei 
postului. Nu am mai primit niciun raspuns” 
LITORAL TV : Postul a trimis solicitare de includere în grila RCS&RDS Tulcea PDV 
RCS&RDS: “Semnalul postului TV la nivelul head-end-urilor locale RCS&RDS (..) va 
trebui furnizat: asigurand echipamentul de receptie satelit cu iesire IP, impreuna cu 
coordonatele tehnice de receptie in cazul incare semnalul este disponibil pe satelit, sub 
forma unui stream IP multicast, prin intermediul unei conexiuni speciale IP si conform 
specificatiilor tehnice descrise in Anexa 1, in cazul in care semnalul postului este 

0 – locale: 
TV ACCENT 

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regional:  
ANTENA 3 (Constanta), 
TELEMOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
LITORAL TV, 
MOLDOVA TV, 
TV SUD EST, 
ANTENA 3 (Slobozia) 
0 – locale: 
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TV ACCENT disponibil pe cablu”  

EST TV&TV SUD EST- (Adresa 700/23.01.2021, atașată)- a fost trimisă solicitarea de 
includere în grilă. Nu s-a primit niciun răspuns din partea RCS&RDS.  
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: „Precizam faptul ca 
societatea noastra retransmite posturile locale / regionale in masura in care acestea 
asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes”. 
Alte constatări: 
În localitatea Tulcea nu există decât un singur post local de televiziune cu denumirea TV 
ACCENT. 
 

65. A5022 
Rm. Vâlcea – Vâlcea 

sistem analogic 
Se respectă  

1 – regional: 
Accent TV 
Antena 3 Pitești 
Super TV  

Postul local ANTENA 3 Rm. Vâlcea a solicitat retransmisia postului în grilele RCS-
RDS conform prevederilor Art. 13^1 din Decizia CNA nr 72/2012. 
Posturile regionale SUPER TV, ACCENT TV, ANTENA 3 Pitești nu au solicitat 
retransmisia postului în grilele RCS-RDS conform prevederilor Art. 13^1 din Decizia 
CNA nr 72/2012. 
PDV distribuitor: retransmite toate programele locale / regionale care le asigură 
semnalul la nivelul head-end-ului. 
Alte constatări: 
Postul local ETALON TV nu funcționa la momentul controlului deoarece radiodifuzorul 
nu a plătit factura de internet către RCS-RDS. Postul ETALON TV fiind preluat de către 
RCS-RDS prin internet. 
 

2 – locale: 
TV Etalon  
Antena 3 Rm. Vâlcea 

sistem digital 
Nu se respectă  

0 – regionale 
Accent TV 
Antena 3 Pitești 
Super TV 
0 – locale 
TV Etalon  
Antena 3 Rm. Vâlcea 

66. A 5475.4 / 22.07.2014  
Vaslui – Județ Vaslui 
 

sistem analogic 
pentru 
localitățile din 
aviz, cu excepția 
localității 
Vaslui: 
Se respectă. 
 
pentru 
localitatea 
Vaslui: 

2 – regionale:  
TELE MOLODVA PLUS, 
APOLLONIA TV  

Din PDV ale radiodifuzorilor:  
ANTENA 3- Nu am primit răspuns la solicitarea mea de la reprezentanții postului. 
INFINIT TV- Radiodifuzorul nu a făcut solicitare de retransmisie. 
TELE M- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că este 
retransmis de distribuitor doar în Iași, în sistem analogic și digital. Distribuitorul a 
trimis o adresă, la 01.04.2021, cu o listă de localități, inclusiv din județul Vaslui, unde 
sunt amplasate head-end-uri la care radiodifuzorul trebuie să asigure semnalul 
serviciului de programe de televiziune, dar localitatea Vaslui nu este în listă. 
TELEMOLDOVA PLUS- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai 
multe județe și a precizat că serviciul de programe este retransmis în Vaslui, doar în 
sistem analogic. Nu cunoaște motivele tehnice pentru care nu a fost preluat semnalul 

1 – local pentru 
localitatea Bârlad: 
MEDIA TV   
 
0- locale pentru 
localitatea Vaslui: 
VASLUI TV  
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Nu se respectă postului și în sistem digital. 

APOLLONIA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează că 
este retransmis de către distribuitor în mai multe județe, printre care și Vaslui.  
MOLDOVA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vaslui; 
VASLUI TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează s-a semnat 
contract doar de către radiodifuzor. 
MEDIA TV- Radiodifuzorul declară că sunt condiții tehnice de a fi preluat și digital. 
PDV al distribuitorului de servicii:  
Societatea retransmite toate programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației - cap de rețea de interes. 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează, 
doar pentru grila digitală, postul local Media TV (din Bârlad) și posturile regionale 
APOLLONIA TV și TELEMOLDOVA PLUS. De asemenea, se solicită extinderea 
avizului și pentru localitatea: Iaz. 

sistem digital 
Nu se respectă 
 

0 – regionale:  
ANTENA 3, INFINIT TV, 
TELE M, TELE 
MOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
MOLDOVA TV 
1– local pentru 
localitatea Vaslui: 
VASLUI TV  
0- local pentru localitatea 
Bârlad: 
MEDIA TV  
 

67. A 8321 / 28.04.2020  
ADJUD– Județ 
Vrancea deservește 
localități din județele 
Vrancea și Bacău 

Județul Vrancea 
 
sistem analogic 
Nu se respectă 

1 – regional:  
FOCUS TV 
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
MOLDOVA TV,  
TV SUD-EST 

Din PDV ale radiodifuzorilor:  
FOCUS TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că 
distribuitorul de servicii a introdus serviciul de programe de televiziune în oferta locală 
din Buzău și Focșani, iar echipamentul de encodare audio/video instalat la radiodifuzor 
face legătura directă în head-end-ul distribuitorului în sistem analogic. 
TELE M- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că este 
retransmis de distribuitor doar în Iași, în sistem analogic și digital. Distribuitorul a 
trimis o adresă, la 01.04.2021, cu o listă de localități, inclusiv din județul Vrancea, unde 
sunt amplasate head-end-uri la care radiodifuzorul trebuie să asigure semnalul 
serviciului de programe de televiziune. Lista nu conține și localitatea Adjud. 
TELEMOLDOVA PLUS- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai 
multe județe printre care și Vrancea și a precizat că serviciul de programe este 
retransmis doar în Vaslui și Bacău, în sistem analogic; 
APOLLONIA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează că 
este retransmis de către distribuitor în mai multe județe, printre care și Vrancea. 
MOLDOVA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vrancea. 
TV SUD-EST- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vrancea;  

0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

Județul Vrancea 
 
sistem digital 
Se respectă 

2– regionale:  
FOCUS TV,  
TV SUD-EST 
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
MOLDOVA TV  
0 – local: 
Nu există programe locale 
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în localitățile deservite. ACUM TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și are contract încheiat cu 

RCS&RDS doar pentru stații CATV din județul Bacău. 
ANTENA 3- Nu am primit răspuns la solicitarea mea de la reprezentanții postului. 
INFINIT TV- Radiodifuzorul nu a făcut solicitare de retransmisie. 
 
PDV al distribuitorului de servicii:  
Societatea retransmite toate programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației - cap de rețea de interes. 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare sunt trecute 
la retransmisie servicii de programe doar în sistem analogic, printre care și programele 
regionale TELEMOLDOVA PLUS și FOCUS TV (care acoperă județul Vrancea). 
De asemenea, se solicită restrângerea avizului prin renunțarea la localitățile din județul 
Bacău, respectiv la următoarele localități din județul Vrancea: Focșani, Mărășești, 
Odobești, Trotușanu, Unirea (Odobești). 

Județul Bacău  
 
sistem analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
ACUM TV,  
ANTENA 3(Iasi),  
INFINIT TV,  
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV, 
APOLLONIA TV 
0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

Județul Bacău  
 
sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
ACUM TV,  
ANTENA 3 (Iasi) 
INFINIT TV,  
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
MOLDOVA TV, 
APOLLONIA TV 
0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

68. A 7748 / 09.01.2014 
Solicitare 
nr.3151/05.04.2021 
ADJUD– Județ 
Vrancea 
Verificare la 
02.06.2021 
 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
FOCUS TV, 
APOLLONIA TV 
TV SUD-EST 
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS,  
MOLDOVA TV 

Din PDV ale radiodifuzorilor:  
FOCUS TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că 
distribuitorul de servicii a introdus serviciul de programe de televiziune în oferta locală 
din Buzău și Focșani, iar echipamentul de encodare audio/video instalat la radiodifuzor 
face legătura directă în head-end-ul distribuitorului, în sistem analogic; 
TELE M- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că este 
retransmis de distribuitor doar în Iași, în sistem analogic și digital. Distribuitorul a 
trimis o adresă, la 01.04.2021, cu o listă de localități, inclusiv din județul Vrancea, unde 
sunt amplasate head-end-uri la care radiodifuzorul trebuie să asigure semnalul 
serviciului de programe de televiziune. Lista nu conține și localitatea Adjud; 
TELEMOLDOVA PLUS- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai 
multe județe printre care și Vrancea și a precizat că serviciul de programe este 

0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

sistem digital 
Nu se respectă 

1– regional:  
TV SUD-EST 
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FOCUS TV,  
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
MOLDOVA TV 

retransmis doar în Vaslui și Bacău, în sistem analogic; 
APOLLONIA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează că 
este retransmis de către distribuitor în mai multe județe, printre care și Vrancea. 
MOLDOVA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vrancea; 
TV SUD-EST- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vrancea;  
 
PDV al distribuitorului de servicii:  
Societatea retransmite toate programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației - cap de rețea de interes. 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează, 
doar pentru grila digitală, posturile regionale FOCUS TV și TV SUD-EST. 

0 – local: 
Nu există programe locale 
în localitățile deservite. 

69. A 6880 / 29.04.2014 /  
Focșani – Județ 
Vrancea 
(rețeaua deservește 
Focșani și localități din 
județul Vrancea) 
Verificare la 
02.06.2021 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
FOCUS TV,  
APOLLONIA TV 
TV SUD-EST 
TELE M,  
TELEMOLDOVA PLUS,  
MOLDOVA TV 

Din PDV ale radiodifuzorilor:  
FOCUS TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că 
distribuitorul de servicii a introdus serviciul de programe de televiziune în oferta locală 
din Buzău și Focșani, iar echipamentul de encodare audio/video instalat la radiodifuzor 
face legătura directă în head-end-ul distribuitorului, în sistem analogic; 
TELE M- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și a precizat că este 
retransmis de distribuitor doar în Iași, în sistem analogic și digital. Distribuitorul a 
trimis o adresă, la 01.04.2021, cu o listă de localități, inclusiv din județul Vrancea, unde 
sunt amplasate head-end-uri la care radiodifuzorul trebuie să asigure semnalul 
serviciului de programe de televiziune. Lista nu conține și localitatea Focșani; 
TELEMOLDOVA PLUS- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai 
multe județe printre care și Vrancea și a precizat că serviciul de programe este 
retransmis doar în Vaslui și Bacău, în sistem analogic; 
APOLLONIA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează că 
este retransmis de către distribuitor în mai multe județe, printre care și Vrancea. 
MOLDOVA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vrancea; 
TV SUD-EST- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe 
județe, printre care și județul Vrancea;  
TV ATLAS- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie în anul 2020. 
 

1 – local: 
TV ATLAS  

sistem digital 
Nu se respectă 

1 – regional:  
TV SUD-EST 
FOCUS TV,  
TELE M,  
TELE MOLDOVA PLUS, 
APOLLONIA TV, 
MOLDOVA TV 
0– local:  
TV ATLAS 
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PDV al distribuitorului de servicii:  
Societatea retransmite toate programele locale / regionale care asigură semnalul la 
nivelul stației - cap de rețea de interes. 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează, 
doar pentru grila digitală, postul local TV ATLAS  și posturile regionale APOLLONIA 
TV, FOCUS TV și TV SUD-EST. 
De asemenea, se solicită extinderea avizului și pentru localitățile: Biliești, 
Câmpineanca, Cerdac, Golești, Gugești, Mărășești, Nănești, Odobești,Oreavu, Panciu, 
Suraia,Unirea, Nănești din județul Vrancea. 

 


