
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 

 
Nr.crt 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. Solicitare, 

înregistrată la CNA 
cu nr. 
2796/29.03.2021                                     
LIPOVA – Județ 
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): 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 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,  
ERDELY TV . 
0– locale:  
Nu există programe locale în localitățile 
deservite. 

2. Solicitare nr. 
2799/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Agăș–Bacău 
 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Există acces la internet și doar 
radiodifuzorul Moldova TV a asigurat echipamentul pentru recepție și retransmitere 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări:  
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV)  

0 – locale:  
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
3. Solicitare nr. 

2800/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Blăgești–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 
 
 
 
 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Există acces la internet însă 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru preluare și 
retransmisie a propriilor programe tv, iar în sistemul digital, existent la momentul verificării, 
conținutul de programe tv este limitat datorită faptului că retransmiterea se face prin 
echipamentele tehnice ale fostului proprietar, Akta Telecom. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează doar 
sistemul analogic cu 2 programe regionale (Moldova TV, Apollonia TV)și un program tv cu 
licență locală în orașul Buhuși (Buhuși TV)  

0 – locale:   
Nu există 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Tele M,  
Tele Moldova Plus, 
Apollonia TV, 
Moldova TV,  
Antena 3 Iași, 
Acum TV, 
Infinit TV. 
0 – local:  
Nu există 

4. Solicitare nr. 
2802/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Cleja–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Există acces la internet însă 
radiodifuzorii, cu o excepție, nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru 
preluare și retransmisie a propriilor programe tv 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 

0 – locale:  
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV)  

5. Solicitare nr. 
2803/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Dărmănești–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 
 
 

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

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează doar 
sistemul analogic cu 3 programe regionale (Moldova TV, Tele Moldova Plus, Acum TV)  
 
 
 

0 – locale:  Nu există 
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: Nu există 

6. Solicitare nr. 
2805/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Horgești–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  Există acces la internet însă 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru recepție și 
retransmitere. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 

0 – locale:  
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV)  

7. Solicitare nr. 
2806/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Luncani–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru recepție și 
retransmitere.  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV)  
 
 

0 – locale:  
Nu există 

8. Solicitare nr. 
2807/29.03.2021 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Tele M,  
Tele Moldova Plus, 

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru recepție și 
retransmitere. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
pentru eliberare 
aviz nou 
Negri–Bacău 
 

Apollonia TV, 
Moldova TV,  
Antena 3 Iași, 
Acum TV, 
Infinit TV. 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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!” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV) 
  

0 – locale:   
Nu există  

9. Solicitare nr. 
2808/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Prăjești–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Tele Moldova Plus, 
Moldova TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV)  
 0 – locale:  Nu există 

10. Solicitare nr. 
2809/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Răchitoasa–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru recepție și 
retransmitere.  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 

0 – locale:  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Nu există Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 

Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Apollonia TV)  

11. Solicitare nr. 
2810/29.03.2021 
pentru eliberare 
aviz nou 
Recea–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  Există acces la internet Expunere 
succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de retransmitere în 
termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de îndeplinit în vederea 
retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv există acces la internet 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Moldova TV, Tele Moldova Plus)  
 
 

0 – locale:  
Nu există  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
12. Solicitare eliberare 

aviz, înregistrată la 
CNA cu nr. 
2817/29.03.2021 
Dudeşti – judeţ  
Brăila 

Sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale: 
TV Galaţi-Brăila 
Apollonia TV 

Nu există posturi locale în localitatea Dudeşti, judeţul Brăila. 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie nr. 2817/29.03.2021 depusă spre 
aprobare numai pentru digital figurează 3programe locale (etv Galaţi, RTV Galaţi-Brăila, 
TV Brăila) si 3 regionale (TV Galaţi-Brăila, Apollonia TV, TV SudEst).  
 Comparând cu solicitarea de eliberare aviz: etv Galaţi (Da în analogic, Nu în digital), 
RTV Galaţi-Brăila (Da în analogic, Nu în digital), TV Brăila (Nu analogic, nu digital), 
TV Galaţi-Brăila (Da, analogic şi digital),  TV SudEst (Da, digital), Apollonia TV Iaşi (Da 
în analogic, Nu în digital),   
- Punctele de vedere sunt cele de mai sus, identice pentru RCS&RDS CATV Galaţi 

2 – locale: 
etv 
RTV Galaţi-Brăila 

Sistem digital 
Se respectă  

2 – regionale: 
TV Galaţi-Brăila 
TV SudEst 
0 – locale: 

13. Solicitare eliberare 
Aviz inregistrata la 
CNA sub nr. 
2824/29.03.2021 
Patarlagele – Buzau 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
TV SUD EST 
(Antena 3 Slobozia, 
Moldova TV, 
Focus TV, 
TV Buzau, 
TeleMoldova Plus, 
Apollonia TV) 
0 – locale: 
NU SUNT 

- conform Solicitarii de eliberare a Avizului, serviciile de programe sunt retransmise doar 
analogic 
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 nr. 
768/17.05.2021 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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: 
În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare 
figurează 2 regionale (TV SUD EST si FOCUS TV) 

     
14. Solicitare eliberare 

Aviz inregistrata la 
CNA sub nr. 
2825/29.03.2021 
Tisau (Izvoru) – 
Buzau 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale:  
TV SUD EST 
(Antena 3 Slobozia, 
Moldova TV, 
Focus TV, 
TV Buzau, 
TeleMoldova Plus, 
Apollonia TV) 
 
0 – locale: 
NU SUNT 
 

- conform Solicitarii de eliberare a Avizului, serviciile de programe sunt retransmise doar 
analogic 
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 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: 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare 
figurează 2 regionale (TV SUD EST si FOCUS TV) 

15. Solicitare eliberare 
aviz de retransmisie, 
înregistrată la CNA 
2832/29.03.2021 
Valea Bolvașnița-
Caraș Severin 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

-  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, două regionale( SUD VEST TV și ERDELY 
TV) și lipsă locale(nu există). 

16. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2839/29.03.2021 
Baraolt-Covasna 

sistem 
analogic 
Se respectă 
 

2 – regionale:  
Moldova Tv 
Erdely TV 
1 – locale: 
ERD TV. 

Se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Nu este cazul. 
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 

17. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2840/29.03.2021 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Moldova Tv 
Erdely TV 

Se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Nu este cazul. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Brețcu-Covasna 
 

 0 – locale: 
Nu este cazul. 

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. 

18. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2841/29.03.2021 
Cernat-Covasna 

 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 
 

2 – regionale:  
Moldova Tv 
Erdely TV 

Se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Nu este cazul. 
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. 

0 – locale: 
Nu este cazul. 

19. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2842/29.03.2021 
Dalnic-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 Dalnic (...) județul Covasna 
Moldova TV: ....Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul canalelor 
(...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din … Dalnic, 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… 
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… 

0 – locale: 
Nu este cazul.  
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Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
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Nr.crt 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: 
 

 
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.  

20 Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2842/29.03.2021 
Ghelința-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 Ghelința (...) județul Covasna 
Moldova TV:...Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul canalelor 
(...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din … Ghelința, 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… 
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. 

0 – locale: 
Nu este cazul. 
 

21. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2844/29.03.2021 
Întorsura Buzăului-
Covasna 

 

sistem 
analogic 
Se respectă 
 

2 – regionale:  
Moldova Tv 
Erdely TV 

Se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Nu este cazul. 
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. 

0 – locale: 
Nu este cazul. 



DIRECȚIA CONTROL / SERVICIUL INSPECȚIE 
 

Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
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Nr.crt 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: 
 

 
22. Solicitare eliberare 

aviz nr. 
2845/29.03.2021 
Lemnia-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 Lemnia (...) județul Covasna 
Moldova TV:...Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul canalelor 
(...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din … Lemnia, 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… 
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. 

0 – locale: 
Nu este cazul. 
 

23. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2846/29.03.2021 
Mărcușa-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 Mărcușa (...) județul Covasna 
Moldova TV:...Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul canalelor 
(...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din … Mărcușa, 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. 

0 – locale: 
Nu este cazul. 
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comunicații electronice 

Observații: 
 

 
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. 

24. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2847/29.03.2021 
Ojdula-Covasna 

 

sistem 
analogic 
Se respectă 
 

2 – regionale:  
Moldova Tv 
Erdely TV 

Se respectă prevederile Art. 82 aliniatul 2 din Legea 504/2002. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorilor:  
Nu este cazul. 
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. 

0 – locale: 
Nu este cazul. 

25. Solicitare eliberare 
aviz nr. 
2848/29.03.2021 
Turia-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 Turia (...) județul Covasna 
Moldova TV :....Referitor la modalitatea tehnică prin care se asigura transportul canalelor 
(...) în stațiile cap rețea RCS&RDS din … Turia, 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 

1 – locale: 
Tv Cablu Turia 
 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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. 

26. Solicitare eliberare 
Aviz de Retransmisie 
inregistrat la CNA cu 
nr. 2850/29.03.2021 
Doicesti – Județ 
Dambovita 

sistem 
analogic 
Se respecta 

2 – regionale: 
MDI TV 
COLUMNA TV 

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 
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 constatări: 
În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare nu 
figurează programe regionale. 
 
Precizez faptul ca statiile din Doicesti si Moreni, unde in sistem analogic sunt retransmise 2 
posturi regionale, sunt statii ce au apartinut SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA, si ca 
acestea vor fi mentinute in functiune pana la conectarea la noua retea RCS&RDS a tuturor 
clientilor deserviti de cele doua statii. 

 0 – local: 
Nu există locale 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regional:  
MDI TV 
COLUMNA TV 
MUSCEL TV 
SUPER TV 

  0 – local: 
Nu există locale 
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Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
de către SC RCS & RDS SA 

 
Nr.crt 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: 
 

 
27. Solicitare eliberare 

Aviz de Retransmisie 
inregistrat la CNA cu 
nr. 2851/29.03.2021 
Moreni– Județ 
Dambovita 

sistem 
analogic 
Se respecta 

2 – regionale: 
MDI TV 
COLUMNA TV 

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 
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 constatări: 
În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare nu 
figurează programe regionale. 
 
Precizez faptul ca statiile din Doicesti si Moreni, unde in sistem analogic sunt retransmise 2 
posturi regionale, sunt statii ce au apartinut SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA, si ca 
acestea vor fi mentinute in functiune pana la conectarea la noua retea RCS&RDS a tuturor 
clientilor deserviti de cele doua statii. 

0 – local: 
Nu există locale 

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regional:  
MDI TV 
COLUMNA TV 
MUSCEL TV 
SUPER TV 
 0 – local: 
Nu există locale 

28. Solicitare aviz nr. 
2854/29.03.2021 
Cetate-Dolj 
Localități deservite 
din jud. 
Mehedinți+Dăbuleni,
jud Dolj 

sistem 
analogic 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Accent Tv, 
Sud Vest Tv,  
Tezaur Tv,  
Qub 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 0 – locale: 

Nu există locale 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 sistem digital 

 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Accent Tv,  
Sud Vest Tv, 
Tezaur Tv, 
 Qub Tv 

-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 
-Sud Vest Tv a făcut demersurile privind retransmisia pentru 2021 conform Deciziei CNA nr. 
72. 
-Tezaur Tv a efectuat demersurile în anul 2021 conform Decizie nr. 72 privind retransmisia 
în rețelele aparținând RCS&RDS, dar nu a primit nici un răspuns concret 
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-iar prin adresa înregistrată cu nr. 3060/05.04.2021 societatea 
RCS&RDS a solicitat și retransmisie în sistem digital pentru localitățile Șerbănești (jud Olt), 
Dăbuleni și Cetate ( jud. Dolj) 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 
locale  și 2 regionale (Qub Tv, Accent Tv) sistem analogic  

0 – locale: 
Nu există locale 

29. Solicitare aviz nr. 
2855/29.03.2021 
Dăbuleni-Dolj 
Localități deservite 
din jud. 
Olt+Dăbuleni,jud 
Dolj 
 

sistem 
analogic 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Accent Tv, 
 Sud Vest Tv,  
Olt Tv,  
Super Tv,  
Muscel Tv,  
Antena 3 Pitești, 
Qub Tv 

Nu a fost transmisă solicitarea conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu 
modificările și completările ulterioare de către  Accent Tv, Muscel Tv, Super Tv, Olt 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 
- 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 

0 – locale: 
Nu există locale 

sistem digital 
nu se respectă 

0 – regionale:  
Accent Tv,  
Sud Vest Tv,  
Olt Tv, 
Super Tv,  
Muscel Tv,  
Antena 3 Pitești, 
Qub Tv  
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Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
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Servicii de programe de televiziune regionale 
și locale distribuite prin rețeaua de 
comunicații electronice 

Observații: 
 

 
0 – locale: 
Nu există locale 

Muscel Tv nu a solicitat retransmisia pentru anul 2021 conform Deciziei 72 rețelelor de cablu 
-Sud Vest Tv a făcut demersurile privind retransmisia pentru 2021 conform Deciziei CNA nr. 
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-iar prin adresa înregistrată cu nr. 3060/05.04.2021 societatea 
RCS&RDS a solicitat și retransmisie în sistem digital pentru localitățile Șerbănești (jud Olt), 
Dăbuleni și Cetate ( jud. Dolj) 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 
locale  și 2 regionale (Tv Sud Vest, Accent Tv) sistem analogic 

30. Solicitare eliberare 
aviz, înregistrată la 
CNA cu nr. 
2857/29.03.2021 
Drăguşeni – judeţul 
Galaţi 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: - Nu există posturi locale în localitatea Drăguşeni, judeţul Galaţi. 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie nr. 2857/29.03.2021 depusă spre 
aprobare figurează Moldova TV şi TV SudEst.  Nu au 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 preluare a semnalului fără condiţionări. 

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

 Alte posturi regionale ce ar putea fi avute în vedere: TV Galaţi-Brăila – discuţii pentru 
soluţii tehnice; Apollonia TV- prioritate pentru alte judeţe şi staţii, TeleMoldova Plus – a 
depus solicitare; RCS a comunicat „disponibilitatea şi faptul că în grila digitală ar fi suficient 
spaţiu”; Tele M Iaşi – „costisitor şi nerentabil” 

0 – locale:  

31. Solicitare eliberare 
aviz, înregistrată la 
CNA cu nr. 
2858/29.03.2021 
Jorăşti – judeţul 
Galaţi 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: - Nu există posturi locale în localitatea Jorăşti, judeţul Galaţi. 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 

  
 În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie nr. 2858/29.03.2021 depusă spre 

aprobare figurează Moldova TV şi TV SudEst. Nu au 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 preluare a semnalului fără condiţionări. 

 RCS&RDS:  
  

0 – locale: 
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Sinteza verificărilor respectăriiART.82 alin.2 din Legea 504/2002, cu toate modificările și completările ulterioare, 
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Nr.crt 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: 
 

 
- „retransmitem posturile locale / regionale în măsura în care acestea asigură semnalul 
programelor la nivelul head-end-ului de interes”. 
Alte posturi regionale ce ar putea fi avute în vedere: TV Galaţi-Brăila – discuţii pentru 
soluţii tehnice; Apollonia TV – prioritate pentru alte  staţii şi judeţe, TeleMoldova Plus – a 
depus solicitare; RCS a comunicat „disponibilitatea şi faptul că în grila digitală ar fi suficient 
spaţiu”; Tele M Iaşi – „costisitor şi nerentabil” 

32. Solicitare eliberare 
aviz, înregistrată la 
CNA cu nr. 
2859/29.03.2021 
Rădeşti – judeţul 
Galaţi 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: - Nu există posturi locale în localitatea Rădeşti, judeţul Galaţi. 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 

 În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie nr. 2859/29.03.2021 depusă spre 
aprobare figurează Moldova TV şi TV SudEst. Nu au 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 preluare a semnalului fără condiţionări. 

 RCS&RDS:  
- „retransmitem posturile locale / regionale în măsura în care acestea asigură semnalul 
programelor la nivelul head-end-ului de interes”. 
Alte posturi regionale ce ar putea fi avute în vedere: TV Galaţi-Brăila – discuţii pentru 
soluţii tehnice; Apollonia TV – prioritate pentru alte judeţe şi staţii, TeleMoldova Plus – a 
depus solicitare; RCS a comunicat „disponibilitatea şi faptul că în grila digitală ar fi suficient 
spaţiu”; Tele M Iaşi – „costisitor şi nerentabil” 

0 – locale:  

33. solicitare de eliberare 
aviz nr.2861/29.03.2021 
com. Prundu/ Judetul 
Giurgiu 

sistem analogic 
Nu se respectă 
 
 

0 - regionale  
MDI TV,  
COLUMNA TV 
 

Au fost transmise solicitările conform Articolului 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și 
completările ulterioare: MDI TV, COLUMNA TV. 
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:  

- În cererea de solicitare de eliberare aviz nu figurează programe retransmise în sistem 
digital;  
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Nr.crt Aviz de retransmisie / Nr solicitare de 

eliberare aviz 
HeadEndLocalitate - Județ 
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și locale distribuite prin rețeaua de 
comunicații electronice 

Observații: 
 

 
- Nu sunt licențiate servicii de programe de televiziune locală în niciuna dintre localitățile 

deservite de rețeaua de comunicații electronice 

34. Solicitare eliberare 
Aviz inregistrata la 
CNA sub nr. 
3065/05.04.2021 
Urziceni – Ialomita 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Punct de vedere IMPULS TV (local Fierbintii de Sus) –  “In legatura cu solicitarea catre 
RCS&RDS de retransmisie a postului local IMPULSTV va transmit ca, stiind de la alti 
operatori ca RCS&RDS nu introduce sau introduce foarte greu cate un post local/regional 
de televiziune, nici macar nu am facut solicitare. Am inteles ca se pun tot felul de 
conditionalitati tehnice doar pentru a nu introduce postul in grila lor. In alta ordine de idei 
afirm ca postul IMPULS TV se poate transporta, prin intermediul internetului, catre statia 
cap de retea Urziceni si de la statie cap de retea RCS&RDS Urziceni sa poata fi transmis 
analog si digital. Aceeasi solutie o am agreata cu Antena 3 Slobozia care transporta postul 
pe internet si din statia cap de retea Fierbinti-Targ il pot transmite analog si digital. 
Cu respect, Ing. TANASE JAN” 
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): 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
- 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 eliberare a Avizului se 
afla : EST TV si  TV SUD EST si precizarea de la BLA “NU EXISTA LOCALE” 
 

35. Solicitare Aviz de 
retransmisie nr. 3066 
din 05.04.2021 (Rețea 
preluată de la DCS) 
Câmpulung – Argeș 

sistem analogic 
Se respectă 

4 – regionale:  
Antena 3 Pitești, 
Curier TV,  
Muscel TV Câmpulung 
MDI TV (Nu funcționa la momentul 
controlului) 

            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. 
 
 

 
 

0 – locale 
 

sistem digital 
Se respectă  

4 – regionale:  
Antena 3 Pitești, 
Curier TV,  
Muscel TV Câmpulung 
MDI TV (Nu funcționa la momentul 
controlului) 
 

0 – locale 
 

36. Solicitare Aviz de 
retransmisie nr. 3067 
din 05.04.2021 (Rețea 
preluată de la DCS) 
Ștefănești – Argeș 

sistem analogic 
Se respectă 

4 – regionale:  
Antena 3 Pitești, 
Curier TV,  
Muscel TV Câmpulung 
MDI TV (Nu funcționa la momentul 
controlului) 

          În niciuna din localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice cu stația 
centrală în Ștefănești nu există acordate licențe audiovizuale locale de televiziune. 
        
 
 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
0 – locale 
 

sistem digital 
Se respectă  

4 – regionale:  
Curier TV,  
Muscel TV Câmpulung 
MDI TV (Nu funcționa la momentul 
controlului) 
 

0 – locale 
 

37. Cerere eliberare aviz 
de retransmisie 
nr.3068/05.04.2021 
Botosani-Botosani 
 

sistem 
analogic 
 se respectă 

4 – regionale:  
Bucovina TV, 
Infinit TV, 
Tele’M  Botosani, 
TeleMoldova Plus 

În municipiul Botosani și în localitățile deservite de head-end-ul RCS-RDS din localitatea 
Botosani există 3 licente audiovizuală tv locală (Somax TV-care se retransmite, TV-Saveni 
si C&E CO-Flamanzi), ultimele mdoua nu se retransmit-dezafectate. 
Din verificarile efectuate, cat si din discutiile cu radiodifuzorii programelor locale: TV-
Saveni si C&E CO ( tematice-videotext), acestea m-au informat ca, programele nu sunt 
retransmise, fiind inchise,fapt pentru care vor solicita retragerea licentelor audiovivizuale. 
 
 
In solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie inregistrat la CNA nr. 3068/05.04.2021, 
nu figurează programe retransmise in sistem digital. 

1 – local:  
Somax TV 

sistem digital 
se respecta 

5 – regionale:  
Bucovina TV, 
Infinit TV,  
Tele’M Botosani, 
Intermedia SV, 
TeleMoldova Plus, 
1 – local:  
Somax TV  

38. Cerere eliberare aviz 
de retransmisie 
nr.3068/1/05.04.2021   
Manoleasa-Botosani                     

sistem 
analogic 
Nu se respecta 

0– regionale:  
Antena 3, 
Bucovina TV 
Cromtel TV/Cromtel Info 
Infinit TV 
Intermedia 
Tele’M 
Tele M 
Tele Moldova Plus 
Moldova TV 
Apollonia TV 

Din verificari a rezultat faptul ca, in zona in care se afla head-end-ul, nu exista internet sau 
alt tip de semnal pentru retransmiterea programelor regionale. 
PDV al distribuitorului de servicii: Retransmiterea posturilor locale si regionale se face 
in masura in care acestea asigura semnalul la nivelul head-end-lui de interes. In cazul 
head-end-urilor rurale, semnalul poate fi asigurat in prezent printr-o solutie tip-echipament 
prin receptie-satelit, lucru ce nu se intampla in prezent. 
Alte constatări: În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie, depusă spre aprobare, 
figurează doua programe  regionale (Intermedia  SV si Moldova TV) 
In localitatea deservita de reteaua de comunicatii electronice, nu au fost acordate licente 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale.      



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 In solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie inregistrat la CNA nr. 

3068/1/05.04.2021, nu figurează programe retransmise in sistem digital. 0 – local: - 
39. Cerere eliberare aviz 

de retransmisie nr. 
3069/05.04.2021  
Avrameni-Botosani 

sistem 
analogic 
Nu se respecta 

0– regionale  
Antena 3, 
Bucovina TV 
Cromtel TV/Cromtel Info 
Infinit TV 
Intermedia 
Tele’M 
Tele M 
Tele Moldova Plus 
Moldova TV 
Apollonia TV 

Din verificari a rezultat faptul ca, in zona in care se afla head-end-ul, nu exista internet sau 
alt tip de semnal pentru retransmiterea programelor regionale. 
PDV al distribuitorului de servicii: Retransmiterea posturilor locale si regionale se face 
in masura in care acestea asigura semnalul la nivelul head-end-lui de interes. In cazul 
head-end-urilor rurale, semnalul poate fi asigurat in prezent printr-o solutie tip-echipament 
prin receptie-satelit, lucru ce nu se intampla in prezent. 
Alte constatări: În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie, depusă spre aprobare, 
figurează doua programe  regionale (Intermedia  SV si Moldova TV) 
In localitatea deservita de reteaua de comunicatii electronice, nu au fost acordate licente 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale.      
In solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie inregistrat la CNA nr. 3069/05.04.2021, 
nu figurează programe retransmise in sistem digital. 
  

0 – local: - 

40. Cerere eliberare aviz 
de retransmisie  
nr. 3070/05.04.2021 
Miorcani-Botosani 

sistem 
analogic 
Nu se respecta 

0 – regionale  
Antena 3, 
Bucovina TV 
Cromtel TV/Cromtel Info 
Infinit TV 
Intermedia 
Tele’M 
Tele M 
Tele Moldova Plus 
Moldova TV 
Apollonia TV 

Din verificari a rezultat faptul ca, in zona in care se afla head-end-ul, nu exista internet sau 
alt tip de semnal pentru retransmiterea programelor regionale. 
PDV al distribuitorului de servicii: Retransmiterea posturilor locale si regionale se face 
in masura in care acestea asigura semnalul la nivelul head-end-lui de interes. In cazul 
head-end-urilor rurale, semnalul poate fi asigurat in prezent printr-o solutie tip-echipament 
prin receptie-satelit, lucru ce nu se intampla in prezent. 
Alte constatări: În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie, depusă spre aprobare, 
figurează doua programe  regionale (Intermedia  SV si Moldova TV) 
In localitatea deservita de reteaua de comunicatii electronice, nu au fost acordate licente 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale.      
In solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie inregistrat la CNA nr. 3070/05.04.2021, 
nu figurează programe retransmise in sistem digital. 0 – locale  

41. Cerere eliberare aviz 
de retransmisie nr. 
3071/05.04.2021 
Ripiceni-Botosani 

sistem 
analogic 
Nu se respecta 

0 – regionale:  
Antena 3, 
Bucovina TV 
Cromtel TV/Cromtel Info 
Infinit TV 
Intermedia 

Din verificări a rezultat faptul ca, in zona in care se afla head-end-ul, nu exista internet sau 
alt tip de semnal pentru retransmiterea programelor regionale. 
PDV al distribuitorului de servicii: Retransmiterea posturilor locale si regionale se face 
in masura in care acestea asigura semnalul la nivelul head-end-lui de interes. In cazul 
head-end-urilor rurale, semnalul poate fi asigurat in prezent printr-o solutie tip-echipament 
prin receptie-satelit, lucru ce nu se intampla in prezent. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Tele’M 
Tele M 
Tele Moldova Plus 
Moldova TV 
Apollonia TV 

Alte constatări: În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie, depusă spre aprobare, 
figurează doua programe  regionale (Intermedia  SV si Moldova TV) 
In localitatea deservita de reteaua de comunicatii electronice, nu au fost acordate licente 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale.      
In solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie inregistrat la CNA nr. 3071/05.04.2021, 
nu figurează programe retransmise in sistem digital. 0 – local:  

42. Cerere eliberare aviz 
de retransmisie nr. 
3072/05.04.2021 loc. 
Tantareni – GORJ 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 
 

2 – regionale:  
SUD VEST TV 
ACCENT TV 

 
 
 
 
 
 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie in sistem digital depusă spre aprobare, 
figurează 0 programe locale si 2 regionale (SUD VEST TV, ACCENT TV) 
 

locale: nu sunt licențiate posturi locale în 
localitățile deservite de rețeaua de comunicații 
electronice  

sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regional 
SUD VEST TV 
ACCENT TV  
locale: nu sunt licențiate posturi locale în 
localitățile deservite de rețeaua de comunicații 
electronice 

43. Cerere eliberare aviz 
de retransmisie nr. 
3074/05.04.2021 loc. 
Tg Jiu – GORJ 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă  

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

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
Posturile regionale QUB TV, TEZAUR TV, SUD VEST TV,  au transmis solicitarea 
conform Art. 13^1 din Decizia 72/2012 cu modificările și completările ulterioare.  
 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare/modificare a avizului de retransmisie 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 – regionale:  
ACCENT TV 
QUB TV,  
TEZAUR TV,  
SUD VEST TV 
0 – locale:  
ACCES 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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
GORJ TV 
TELE3 
TV SUD 

44. Eliberare aviz-  nr. 
înreg. 
3078/05.04.2021 
Vulcan – 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. 
 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 eliberare  a avizului de retransmisie depusă spre aprobare (nr înreg . 
3078/05.04.2021), în sistem analogic nu figurează programe regionale și nici programe 
locale ; în sistem digital figurează 2 programe locale (MONDO TV –zona de serviciu 
Petroșani și UNU TV-zona de serviciu Deva) si 2 regionale (Antena 3 Deva, SUD-VEST 
TV)  
- Pentru zona de serviciu Vulcan nu există post local.  

0-local: 
Nu există posturi locale 

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 
Nu există posturi locale 
 

 Solicitare eliberare 
aviz inregistrată la 
CNA cu nr. 

sistem 
analogic 
se respectă 

2 – regionale:  
TeleMoldova Plus 
Infinit TV. 

 
În localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice nu au fost acordate licențe 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
3085/05.04.2021 
pentru localitatea 
Gorban, jud. Iași 

0 - locale: Nu există - nu se retransmit servicii de programe in sistem digital.  
 
 

45. Solicitare eliberare 
aviz inregistrată la 
CNA cu nr. 
3086/05.04.2021 
pentru localitatea 
Răducăneni, jud. Iași 

sistem 
analogic 
se respectă 

2 – regionale:  
TeleMoldova Plus 
Infinit TV. 
0 -  locale: Nu există 

În localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice nu au fost acordate licențe 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale. 
- nu se retransmit servicii de programe in sistem digital.  

46. Solicitare eliberare 
aviz inregistrată la 
CNA cu nr. 
3087/05.04.2021 
pentru localitatea 
Suhuleț, jud. Iași 

sistem 
analogic 
nu se respectă 

0 – regionale 
TeleMoldova Plus 
TeleM 
Apollonia TV 
Infinit TV 
Antena3 Iași 
Bucovina TV 
Moldova TV 
0 -  locale: Nu există 
 

În localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice nu au fost acordate licențe 
audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale. 
- nu se retransmit servicii de programe in sistem digital. 
  
- nu am solicitat un punct de vedere radiodifuzorilor regionali deoarece reteaua CATV Suhuleț 
a facut parte din reteaua CATV Akta până la data de 08.02.2021, când a fost aprobată 
retragerea avizului pentru acest head-end.  
 
- Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  2 
programe regionale: Est TV (actual Moldova TV) și Apollonia TV. 

47. Solicitare eliberare 
aviz de retransmisie, 
înregistrată la CNA 
3093/05.04.2021 
Bălăcița – Mehedinți 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – 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 stativiiei - cap de retea de interes”..” 

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



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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). 

48. Solicitarea nr 3089/ 
05.04. 2021 
Grumazesti - Jud. 
Neamt 

 Sistem 
analogic 
Se respecta  

 2– regional: 
TELEMOLDOVA PLUS 
MOLDOVA TV 

 Nu există posturi locale  
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)  
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” 

0 – locale: 
Sistem digital 
 Nu se 
respectă 

0– regional: 
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 
 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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   
 
Observatie: In solicitarea de aviz nr 3089/ 05.04. 2021 pentru statia cap retea Grumazesti nu 
se face referire la sistem digital dar se transmit pe langa cele 62 programe in sistem analogic 
si 160 programe in sistem digital. Referitor la acest lucru reprezentantul societatii  a 
comunicat urmatoarele:” In legatura cu difuzarea si a unui sistem digital, la unele head-
end-uri analogice, am anuntat CNA ca efectuam lucrari de modernizare in acest sens..Dupa 
finalizarea acestor modernizari, in functie de solutia tehnica existenta, vom renunta la unele 
dintre aceste head-end-uri si vom unifica localitatile cu reteaua RCS&RDS, si totodata vom 
solicita modificarea avizelor pentru celelalte head-end-uri modernizate care nu vor putea fi 
unite cu reteaua RCS&RDS.” 

49. Solicitarea nr 3099 / 
05.04. 2021 Bicazu 
Ardelean - Jud. 
Neamt 

Sistem 
analogic 
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 

- Nu există posturi locale în localitatile deservite 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
Programe regionale  netransmise 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 

0 – locale:  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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)  
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   
50. Solicitarea nr 3101/ 

05.04. 2021  
Borca - Jud. Neamt 

 Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

 1– regional: 
MOLDOVA TV 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
APOLLONIA TV 

 Nu există posturi locale  
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” 

0 – locale: 
Sistem digital 
 Nu se 
respectă 

0– regional: 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 
INFINIT 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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 

TELEMOLDOVA PLUS – a facut cerere spune radiodifuzorul ( nu mi-a trimis copie dupa 
aceasta)  
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   
 
OBS: In solicitarea de aviz nr 3101/ 05.04. 2021 pentru statia cap retea Borca nu se face 
referire la sistem digital dar se transmit pe langa cele 54 programe in sistem analogic si 160 
programe in sistem digital. Referitor la acest lucru reprezentantul societatii  a comunicat 
urmatoarele:” In legatura cu difuzarea si a unui sistem digital, la unele head-end-uri 
analogice, am anuntat CNA ca efectuam lucrari de modernizare in acest sens. 
Dupa finalizarea acestor modernizari, in functie de solutia tehnica existenta, vom renunta la 
unele dintre aceste head-end-uri si vom unifica localitatile cu reteaua RCS&RDS, si totodata 
vom solicita modificarea avizelor pentru celelalte head-end-uri modernizate care nu vor 
putea fi unite cu reteaua RCS&RDS.” 

0 – locale: 

51. Solicitarea nr 3102/ 
05.04. 2021  
Borlesti - Jud. Neamt 

 Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

 1– regional: 
MOLDOVA TV 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
APOLLONIA TV 

 Nu există posturi locale  
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!” 

0 – locale: 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Sistem digital 
 Nu se 
respectă 

0– regional: 
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 
 

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)  
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   
 
OBS: In solicitarea de aviz nr 3102/ 05.04. 2021 pentru statia cap retea Borlesti nu se face 
referire la sistem digital dar se transmit pe langa cele 56 programe in sistem analogic si 160 
programe in sistem digital. Referitor la acest lucru reprezentantul societatii  a comunicat 
urmatoarele:” In legatura cu difuzarea si a unui sistem digital, la unele head-end-uri 
analogice, am anuntat CNA ca efectuam lucrari de modernizare in acest sens. 
Dupa finalizarea acestor modernizari, in functie de solutia tehnica existenta, vom renunta la 
unele dintre aceste head-end-uri si vom unifica localitatile cu reteaua RCS&RDS, si totodata 
vom solicita modificarea avizelor pentru celelalte head-end-uri modernizate care nu vor 
putea fi unite cu reteaua RCS&RDS.” 
 

0 – locale: 

52. Solicitarea nr 3103/ 
05.04. 2021 Bozieni - 
Jud. Neamt 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 

- Nu există posturi locale în localitatile deservite 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
Programe regionale  netransmise ce ar putea fi considerate 
1TV EDUCATIONAL  –  nu are decizie de autorizare. Nu a inceput inca emisia. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 
 

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)  
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”. 
 

0 – locale:  

54. Solicitarea nr 3104 / 
05.04. 2021 
 Ion Creanga - Jud. 
Neamt 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

1 – regionale: 
TELEMOLDOVA PLUS 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 

- Nu există posturi locale în localitatile deservite 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
Programe regionale  netransmise ce ar putea fi considerate 
1TV EDUCATIONAL  –  nu are decizie de autorizare. Nu a inceput inca emisia. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
UNU TV 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 
 

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)  
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”. 
 

0 – locale:  

55. Solicitarea nr 3105 / 
05.04. 2021 
Margineni - Jud. 
Neamt 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 

- Nu există posturi locale în localitatile deservite 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
Programe regionale  netransmise ce ar putea fi considerate 
1TV EDUCATIONAL  –  nu are decizie de autorizare. Nu a inceput inca emisia. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 
 

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)  
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”. 
 

0 – locale:  

56. Solicitarea nr 3106 / 
05.04. 2021 Pipirig - 
Jud. Neamt 

Sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale: 
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 
UNU TV 

- Nu există posturi locale în localitatile deservite 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
Programe regionale  netransmise ce ar putea fi considerate 
1TV EDUCATIONAL  –  nu are decizie de autorizare. Nu a inceput inca emisia. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 
 

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)  
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”. 
 
 

0 – locale:  

57. Solicitarea nr 3107/ 
05.04. 2021 Tarcau - 
Jud. Neamt 

Sistem 
analogic 
 Nu se 
respectă 

0– regional:  
1TV EDUCATIONAL 
ANTENA 3 IASI 
BUCOVINA TV REGIONAL 
CROMTEL TV 

- Nu există posturi locale în localitatile deservite. 
- solicitarea de aviz este doar pentru sistem analogic. 
Alte constatări: 
Programe regionale  netransmise ce ar putea fi considerate 
1TV EDUCATIONAL  –  nu are decizie de autorizare. Nu a inceput inca emisia. 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
UNU TV 
INFINIT TV 
INTERMEDIA SV 
EXPLOZIV TV 
TELE M IASI 
TELEMOLDOVA PLUS 
TELEMOLD 
MOLDOVA TV 
APOLLONIA TV 

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)  
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”. 

0 – locale: 

58. Solicitarea nr 3108/ 
05.04. 2021 Viisoara 
- Jud. Neamt 

Sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale: TELEMOLDOVA PLUS  
MOLDOVA TV 

Se respecta 
Nu exista locale 
 0 – locale: 

59. Solicitare de eliberare 
aviz nr. 
3109/05.04.2021 
Șerbănești – Olt 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Accent TV,  
Olt Tv 

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 
 0 – local: 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 Nu există locale 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-iar prin adresa înregistrată cu nr. 3060/05.04.2021 societatea 
RCS&RDS a solicitat și retransmisie în sistem digital pentru localitățile Șerbănești (jud Olt), 
Dăbuleni și Cetate ( jud. Dolj) 
 
Alte constatări: 
În solicitarea de modificare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează  0 
programe locale si 2 regionale (Olt Tv, Accent Tv) analogic 
 

sistem digital 
Nu se respectă 

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

60. Cerere nr. 
3113/5.04.2021 
BUCOV/PRAHOVA 
Data verificării: 
26.05.2021 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
VALEA PRAHOVEI TV, MDI TV  

Alte constatări: 
În localitățile deservite de stația cap de rețea RCS&RDS din loc. BUCOV nu există posturi 
locale de televiziune. În solicitarea de eliberare a avizului de retransmise figurează doar 
programe în sistem analogic. 
    
 

0 – local: 

61. Cerere nr. 
3117/5.04.2021 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
VALEA PRAHOVEI TV, MDI TV  

Alte constatări: 
În localitățile deservite de stația cap de rețea RCS&RDS din loc. CÂMPINA nu există 
posturi locale de televiziune.      



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
CÂMPINA/PRAHO
VA 
Data verificării: 
27.05.2021 

0 – local: Serviciile de programe sunt retransmise numai în sistem analogic. RCS&RDS a notificat la 
CNA cu privire la faptul că la stația ”cap rețea” Câmpina „se efectuează lucrări tehnice 
pentru introducerea grilei digitale”.  

62. Cerere nr. 
3117/5.04.2021 
TEȘILA/PRAHOVA 
Data verificării: 
27.05.2021 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
VALEA PRAHOVEI TV, 
MDI TV  

Alte constatări: 
În localitățile deservite de stația cap de rețea RCS&RDS din loc. TEȘILA nu există posturi 
locale de televiziune. Serviciile de programe sunt retransmise numai în sistem analogic.  
 0 – local: 

63. Solicitarea nr. 
3121/05.04.2021 
Carei – 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. 
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: 

0 – locale:   
sistem digital 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Informația TV, 
Maramureș TV, 
Erdély TV 

0 – locale:   



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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) 

64. Solicitare 
nr.3124/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Valea Glodului–
Suceava 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă  

0 – regionale:  
TV Plus Regional, 
Cromtel TV, 
Bucovina TV Regional, 
Intermedia TV, 
Tele M, 
Tele Moldova Plus, 
Apollonia TV, 
Moldova TV, 
Antena 3 Iași, 
Infinit TV.  

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet în head-
end-ul din localitatea Valea Glodului. S-a solicitat radiodifuzorilor pentru retransmisia 
programului tv asigurarea semnalului necodat/necriptat prin echipament de recepție satelit sau 
prin stream IP. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Intermedia TV:„Am făcut solicitare de 
preluare  in grila distribuitorului , conform prevederilor legale” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Bucovina TV:„Suntem preluati DOAR in 
grila ANALOGICA a RCS&RDS in baza unui contract contra-cost, care se prelungeste anual 
in cazul in care nu exista vreo denuntare din partea uneia dintre parti. Anul acesta nu am 
facut solicitare de preluare in grila digitala a RCS&RDS in termenul prevazut de lege” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Cromtel TV: Modalitatea tehnică prin care 
se asigură captarea și transmisia semnalului analogic/digital, necodat/necriptat în vederea 
retransmisiei prin comunicații terestre streaming IPTV analogic și digital. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. În județul Suceava nu suntem retransmiși nici analogc, nici digital. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TV Plus Regional: „Interesul nostru era sa 
fim in analogic pe grila lor. Totul a fost bine pana in 2018 cand am fost instiintati ca in 48 de 
ore vom fi exclusi de pe grila analogica fara un motiv temeinic (…)Dupa cateva luni de 
demersuri fara succes, am fost aruncati intr-o grila digitala” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Intermedia TV, Moldova TV)  

0 – local:  
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 
 
 

65. Solicitare 
nr.3125/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Vadu Moldovei–
Suceava 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
Tele Moldova Plus,Bucovina TV 
Regional,Intermedia TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 3 programe tv regionale (Bucovina TV Regional, Intermedia TV, Tele 
Moldova Plus) 
  

0 – local:  
Nu există 

66. Solicitare 
nr.3126/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Slatina–Suceava 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
TV Plus Regional, 
Cromtel TV, 
Bucovina TV Regional, 
Intermedia TV, 
Tele M, 
Tele Moldova Plus, 
Apollonia TV, 
Moldova TV,  
Antena 3 Iași, 
Infinit TV.  

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet în head-
end-ul din localitatea Slatina. S-a solicitat radiodifuzorilor pentru retransmisia programului tv 
asigurarea semnalului necodat/necriptat prin echipament de recepție satelit sau prin stream IP. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Intermedia TV:„Am făcut solicitare de 
preluare  in grila distribuitorului , conform prevederilor legale” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Bucovina TV:„Suntem preluati DOAR in 
grila ANALOGICA a RCS&RDS in baza unui contract contra-cost, care se prelungeste anual 
in cazul in care nu exista vreo denuntare din partea uneia dintre parti. Anul acesta nu am 
facut solicitare de preluare in grila digitala a RCS&RDS in termenul prevazut de lege” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Cromtel TV: Modalitatea tehnică prin care 
se asigură captarea și transmisia semnalului analogic/digital, necodat/necriptat în vederea 
retransmisiei prin comunicații terestre streaming IPTV analogic și digital. 

0 – local:  Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. În județul Suceava nu suntem retransmiși nici analogc, nici digital. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului TV Plus Regional: „Interesul nostru era sa 
fim in analogic pe grila lor. Totul a fost bine pana in 2018 cand am fost instiintati ca in 48 de 
ore vom fi exclusi de pe grila analogica fara un motiv temeinic (…)Dupa cateva luni de 
demersuri fara succes, am fost aruncati intr-o grila digitala” 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 2 programe tv regionale (Bucovina TV Regional, Intermedia TV)  

67. Solicitare 
nr.3127/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Rîșca–Suceava 

sistem 
analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Tele Moldova Plus, Intermedia TV 

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 3 programe tv regionale (Bucovina TV Regional, Intermedia TV, Tele 
Moldova Plus) 

0 – local:   
Nu există 

68. Solicitare 
nr.3127/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Mălini–Suceava 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
Tele Moldova Plus,Bucovina TV 
Regional,Intermedia TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 3 programe tv regionale (Bucovina TV Regional, Intermedia TV, Tele 
Moldova Plus)  0 – local:  

Nu există 

69. Solicitare 
nr.3129/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Capu Câmpului–
Suceava 

sistem 
analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
Tele Moldova Plus,Bucovina TV 
Regional,Intermedia TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 3 programe tv regionale  (Tele Moldova Plus, Bucovina TV Regional, 
Intermedia TV)  0 – local: Nu există  

70. Solicitare 
nr.3130/05.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Boroaia–Suceava 
 

sistem 
analogic 
Se respectă 

3 – regionale:  
Tele Moldova Plus,Bucovina TV 
Regional,Intermedia TV. 

Alte constatări: 
În solicitarea de eliberare a avizului de retransmisie depusă spre aprobare figurează: 
- în sistem analogic 3 programe tv regionale (Bucovina TV Regional, Intermedia TV, Tele 
Moldova Plus)  
 

0 – locale:  
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
71. Solicitare Aviz de 

retransmisie nr. 3140 
din 05.04.2021 (Rețea 
preluată de la DCS) 
Bălcești – Vâlcea 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Super TV/Super TV HD, 
Accent TV 
 

              În niciuna din localitățile deservite de rețeaua de comunicații electronice cu stația 
centrală în Bălcești nu există acordate licențe audiovizuale locale de televiziune. 
             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. 
             

  
 

0 – locale: 
Nu exista 

sistem digital 
Nu se respectă  

0 – regionale 

0 – locale: 
Nu exista 

72. Solicitare Aviz de 
retransmisie nr. 3144 
din 05.04.2021 (Rețea 
preluată de la DCS) 
Rm. Vâlcea – Vâlcea 

sistem analogic 
Se respectă 

2 – regionale:  
Super TV/Super TV HD, 
Accent 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. 
          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. 

 

2 – locale: 
Etalon TV 
Antena 3 Rm. Vâlcea 

sistem digital 
Nu se respectă  

0 – regionale 

0 – locale 

73. Solicitare 
nr.3147/05.04.2021 
Dragomirești, jud. 
Vaslui
  
Verificare la 
26.05.2021 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0-regionale: 
ANTENA 3, INFINIT TV, TELE M, TELE 
MOLDOVA PLUS, APOLLONIA TV, 
MOLDOVA 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. 
Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și nerentabil”. 
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. 
APOLLONIA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează că este 
retransmis de către distribuitor în mai multe județe, printre care și Vaslui. Distribuitorul a 
trimis o adresă la 01.04.2021, cu o listă de localități, altele decât cele în care este retransmis 
radiodifuzorul, inclusiv din județul Vaslui, unde sunt amplasate head-end-uri la care 

locale: nu e cazul 
sistem digital 
Nu e cazul 

 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
radiodifuzorul trebuie să asigure semnalul serviciului de programe de televiziune. 
Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a precizat că intenționează să 
asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în județul Vaslui. 
MOLDOVA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe județe, 
printre care și județul Vaslui; 
 
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  MOLDOVA TV și APOLLONIA TV. 

74. Solicitare 
nr.3148/05.04.2021 
Berezeni, jud. Vaslui
  
Verificare la 
25.05.2021 
 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 
 

1-regional: 
Moldova TV 
ANTENA 3, INFINIT TV, TELE M, TELE 
MOLDOVA 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. 
Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și nerentabil”. 
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. 
APOLLONIA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie și precizează că este 
retransmis de către distribuitor în mai multe județe, printre care și Vaslui. Distribuitorul a 
trimis o adresă la 01.04.2021, cu o listă de localități, altele decât cele în care este retransmis 
radiodifuzorul, inclusiv din județul Vaslui, unde sunt amplasate head-end-uri la care 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
0-locale:  radiodifuzorul trebuie să asigure semnalul serviciului de programe de televiziune. 

Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a precizat că intenționează să 
asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în județul Vaslui. 
MOLDOVA TV- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie pentru mai multe județe, 
printre care și județul Vaslui. 
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 MOLDOVA TV (fostul EST TV) și TELEMOLDOVA PLUS. 

75. Solicitare nr.3152/ 
05.04.2021 
Lepșa, jud. Vrancea
  
Verificare la 
03.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

 
 
 
 
 
 

0-regionale: 
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; 
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. Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și 
nerentabil”; 
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. 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. Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a 
precizat că intenționează să asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în 
județul 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-locale:  
 
 
 
 
 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 
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 MOLDOVA TV (fostul EST TV) și APOLLONIA TV. 

76. Solicitare nr.3153/ 
05.04.2021 
Irești, jud. Vrancea
  
Verificare la 
03.06.2021 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0-regionale: 
FOCUS TV, TELE M, TELE MOLDOVA 
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; 
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. Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și 
nerentabil”; 
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. 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. Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a 
precizat că intenționează să asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în 
județul 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. 

0-locale:  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 
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 MOLDOVA TV (fostul EST TV) și APOLLONIA TV. 

77. Solicitare nr.3154/ 
05.04.2021 
Hăulișca, jud. 
Vrancea
  
Verificare la 
03.06.2021 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0-regionale: 
FOCUS TV, TELE M, TELE MOLDOVA 
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; 
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. Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și 
nerentabil”; 
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. 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. Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a 
precizat că intenționează să asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în 
județul 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: 

locale: nu e cazul 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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 MOLDOVA TV (fostul EST TV) și APOLLONIA TV. 

78. Solicitare nr.3155/ 
05.04.2021 
Dumitrești, jud. 
Vrancea
  
Verificare la 
03.06.2021 

 

sistem  
analogic 
Nu se respectă 

0-regionale: 
FOCUS TV, TELE M, TELE MOLDOVA 
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; 
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. Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și 
nerentabil”; 
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. 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. Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a 
precizat că intenționează să asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în 
județul 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: 

0-locale:  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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 TV SUD-EST și TELEMOLDOVA PLUS. 

79. Solicitare nr.3156/ 
05.04.2021 
Bârsești, jud. 
Vrancea
  
Verificare la 
03.06.2021 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0-regionale: 
FOCUS TV, TELE M, TELE MOLDOVA 
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; 
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. Radiodifuzorul precizează că transportul semnalului este „costisitor și 
nerentabil”; 
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. 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. Radiodifuzorul a transmis un răspuns distribuitorului în care a 
precizat că intenționează să asigure semnal pentru o serie de localități, dar care nu sunt în 
județul 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: 

0-locale:  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
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 MOLDOVA TV (fostul EST TV) și APOLLONIA TV. 

80. Solicitare nr. 
3157/05.04.2021 
Focșani – Județ 
Vrancea 
(rețeaua deservește 
localități din județele 
Vrancea, Bacău, 
Buzău, Galați) 
Verificare la 
09.06.2021 
 
 
 
     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 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. 
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. 
REPERUL TV-  Nu a început încă difuzarea serviciului de programe. 
TV GALAȚI-BRĂILA-  Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie a serviciului 
regional după data prevăzută în Decizia CNA și nu a primit răspuns de la distribuitor. 
TV ATLAS- Radiodifuzorul a făcut solicitare de retransmisie în anul 2020. 
 
PDV al distribuitorului de servicii:  

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 

1 – local: 
TV ATLAS 

 
Județul Bacău 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 
 
 
 
 

0-regionale: 
ACUM TV, ANTENA 3, INFINIT TV, TELE 
M, TELE MOLDOVA PLUS, MOLDOVA 
TV, APOLLONIA TV 

locale: nu e cazul 
 
sistem digital 
Nu se respectă 

0-regionale: 
ACUM TV, ANTENA 3, INFINIT TV, TELE 
M, TELE MOLDOVA PLUS, MOLDOVA 
TV, APOLLONIA TV 

locale: nu e cazul 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
Județul Buzău 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 
 
 
 
 
 
 

1 – regional:  
FOCUS TV  
ANTENA 3 (SLOBOZIA), ANTENA 3 
(PLOIEȘTI), TV BUZĂU, TELEMOLDOVA 
PLUS, MOLDOVA TV, TV SUD-EST, 
APOLLONIA TV 

Societatea retransmite toate programele locale / regionale care asigură semnalul la nivelul 
stației - cap de rețea de interes. 
 
OBSERVAȚIE : 
Reprezentantul RCS&RDS care a participat la control a declarat că stația cap rețea din 
Focșani nu mai deservește localități din județul Buzău. 
 
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 programul local 
pentru localitatea Focșani, TV ATLAS și serviciile de programe regionale (4): TV SUD-EST 
(județele Vrancea, Buzău, Galați),  TELEMOLDOVA PLUS (județele Vrancea, Bacău, 
Buzău, Galați), FOCUS TV (județele Vrancea și Buzău), TELE M (Vrancea, Bacău, Galați). 
Grila de programe acoperă, pentru fiecare din cele 4 județe, minimum 2 servicii de programe 
regionale la retransmis. 
 

locale: nu e cazul 
sistem digital 
Se respectă 

2 – regionale: FOCUS TV, TV SUD-EST  

locale: nu e cazul 
          Județul Galați sistem 

analogic 
Nu se respectă 

0-regionale: 
TV GALAȚI-BRĂILA, TELE M, TELE 
MOLDOVA PLUS, MOLDOVA TV, TV 
SUD-EST, APOLLONIA TV 

sistem digital 
Nu se respectă 

1– regional:  
TV SUD-EST 
TV GALAȚI-BRĂILA, TELE M, 
TELEMOLDOVA PLUS, MOLDOVA TV, 
APOLLONIA TV 
locale: nu e cazul 

81. Solicitare de eliberare 
aviz înregistrată la 
CNA cu nr. 
3462/19.04.2021 
TOPOLOG – 
TULCEA 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

1 – regional:  
TV Sud Est 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului:  
- TELEMOLDOVA PLUS (Adresa 220/02.06.2021, pe care o anexez): „Vă informăm că 
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” - dl. Petru Frăsilă - 
redactor realizator TELEMOLDOVA PLUS. 
- APOLLONIA TV (Adresa 293/UA/31.05.2021, pe care o anexez) – „Postul de 
televiziune Apollonia TV a trimis catre RCS&RDS, Cererea de retransmisie cu nr. 40/UA 
din 25.01.2021(Anexa 1). Cererea de retransmisie a fost trimisa la data de 29.01.2021pe 

0 – locale: 
 
  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
urmatoarele adrese de e-mail: office@rcs-rds.ro si lucian.mihai@rcs-rds.ro. Dupa 
trimiterea cererii de retransmisie, am primit la data de 01.02.2021 de la Diana Cioaca 
(diana.cioaca@rcs-rds.ro) un acord de retransmisie pentru RCS&RDS SA. Am completat 
acordul cu nr. de inregistrare 170/UA/02.02.2021, acord ce a fost trimis Doamnei Cioaca la 
data de 02.02.2021 (Anexa 2). LA data de 01.04.2021 am primit de la Diana Cioaca 
(diana.cioaca@rcs-rds.ro) conditiile tehnice necesare in vederea retransmisiei postului 
nostru de televiziune (Anexa 3). Raspunsul nostru la acest email este regasit in Anexa 4. 
Dupa emailul trimis de noi, nu am mai primit niciun raspuns”.- Porf. univ. dr. Vasile 
Burlui-Presedinte Universitatea Apollonia Iasi 
- LITORAL TV (Adresele 17/15.01.2021 și 3715/01.2021, pe care le atașez) –Postul a 
trimis solicitare de includere în grila Akta Topolog, jud. Tulcea, preluată de RCS&RDS) 
prin adresa 17/15.01.2021. RCS&RDS a comunicat răspuns prin adresa 3715/01.04.2021: 
“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 disponibil pe cablu” (sunt 
descrise în anexă specifiicațiile tehnice). 
-EST TV- (Adresa 700/23.01.2021, atașată)- a fost trimisă solicitarea de includere în grilă. 
în data de 23.01.2021. Din discuția telefonică avută în data de 11.06.2021, cu dl Mihai 
Constantin -Sales Director - TVSAT MEDIA GROUP a reieșit faptul că până la acest 
moment nu s-a primit niciun răspuns din partea RCS&RDS.  
Observație: de la posturile Antena 3 Constanța și Antena 3 Slobozia până la momentul 
întocmirii raportului de constatare, nu am primit niciun răspuns. 
Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  
„ (…) societatea noastra retransmite posturile locale / regionale in masura in care acestea 
asigura semnalul la nivelul statiei - cap de retea de interes” - Lucian Mihai -reprezentant 
RCS&RDS SA în relația cu CNA. 
Alte constatări:  
În localitatea deservită de rețeaua de comunicații electronice, Topolog, jud. Tulcea, nu au fost 
acordate licențe audiovizuale pentru servicii de programe de televiziune locale.  

82. Solicitare nr. 
3464/19.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Zemeș–Bacău 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Tele M,  
Tele Moldova Plus, 
Apollonia TV, 
Moldova TV,  

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru recepție și 
retransmitere.  



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 
 

Antena 3 Iași, 
Acum TV, 
Infinit TV. 

Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 

0 – locale:  
Nu există 

83. Solicitare nr. 
3465/19.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Apa Asău–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet, 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru recepție și 
retransmitere.  
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 

0 – locale: 
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 
 

84. Solicitare nr. 
3466/19.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Dumbrava–Bacău 
 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii:  Nu există acces la internet, 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru preluare și 
retransmisie a propriilor programe tv 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 

0 – locale:  
Nu există 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
85. Solicitare nr. 

3467/19.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Căiuți–Bacău 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

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

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Există acces la internet însă 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru preluare și 
retransmisie a propriilor programe tv 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv există 
acces la internet 

0 – locale:  
Nu există  

86. Solicitare nr. 
3468/19.04.2021 
pentru eliberare aviz 
nou 
Gura Văii–Bacău 
 

sistem 
analogic 
Nu se respectă 

0 – regionale:  
Tele M,  
Tele Moldova Plus, 
Apollonia TV, 
Moldova TV,  
Antena 3 Iași, 

Expunere succintă a PDV al distribuitorului de servicii: Nu există acces la internet, 
radiodifuzorii nu au pus la dispoziție echipamentul tehnic necesar pentru preluare și 
retransmisie a propriilor programe tv 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Apollonia TV: S-a făcut solicitarea de 
retransmitere în termenul legal și s-a primit un răspuns cu ce condiții tehnice trebuie de 
îndeplinit în vederea retransmisiei 



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 

 
Nr.crt 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: 
 

 
 Acum TV, 

Infinit TV. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele M: Modalitatea tehnică de transmitere 
a semnalului este stream IP multicast 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Moldova TV: Serviciul de programe 
Moldova TV nu este codat sau criptat și poate fi preluat în mod liber, gratuit și necondiționat 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Tele Moldova Plus: Am depus solicitarea 
anuală de introducere în grilă conform cerințelor legislației și suntem în așteptarea unui 
răspuns oficial în scris. Suntem retransmiși doar în localitatea Bacău în sistem analogic. 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Infinit TV: (…)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! 
Expunere succintă a PDV al radiodifuzorului Acum TV: „(…) este difuzat in grila de 
programe a RCS&RDS, in sistem analogic doar din head-end-ul Bacău,.”  
Alte constatări: 
În urma controlului s-a putut constata că în head-end-ul respectiv nu există acces la internet 

0 – locale:  
Nu există  

 
 
  
 
 
 


