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Capitolul I 
Introducere 

 
 
1.1. Cadrul legislativ. Scopul demersului de identificare şi analiză a pieţelor corespunzătoare 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de televiziune şi de radiodifuziune. 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (denumită în continuare 
ANCOM sau Autoritatea) are obligaţia, în conformitate cu prevederile art. 15 şi 16 din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile 
de comunicaţii electronice, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE (denumită în continuare 
Directiva-cadru), transpuse în dreptul intern prin dispoziţiile Capitolului VII din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor electronice, aprobată, 
cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de a proceda 
la definirea şi analizarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice din România susceptibile 
de a fi reglementate ex ante. În acest demers, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, ANCOM trebuie să ţină seama de recomandarea Comisiei Europene 
privind pieţele de produse şi servicii din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror caracteristici pot 
justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii 
electronice cu putere semnificativă pe piaţă („pieţe susceptibile de reglementare ex ante”), adoptată în 
conformitate cu art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru, precum şi de instrucţiunile Comisiei Europene pentru 
efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă în conformitate cu cadrul de 
reglementare comunitar pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice, adoptate în conformitate cu art. 
15 alin. (2) din Directiva-cadru (denumite în continuare Instrucţiunile CE). În conformitate cu dispoziţiile 
art. 92 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, ANCOM poate identifica şi alte pieţe 
relevante decât cele incluse în recomandarea prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru.  

Recomandarea Comisiei Europene 2007/879/CE privind pieţele relevante de produse şi de servicii din 
sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun 
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, adoptată în anul 2007 în temeiul articolului menţionat 
din Directiva-cadru, a fost înlocuită de Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/EU privind pieţele 
relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei 
reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (denumită în 
continuare Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/EU), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii 
Europene la data de 9 octombrie 2014. Instrucţiunile Comisiei Europene 2002/C165/03 pentru efectuarea 
analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă în conformitate cu cadrul de reglementare 
comunitar pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice (Instrucţiunile CE) au fost adoptate în anul 2002 
şi publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene la data de 11 iulie 2002. 

Scopul realizării prezentei analize de piaţă este evaluarea necesităţii definirii şi, după caz, definirea 
pieţelor relevante de gros susceptibile de reglementare ex ante în ceea ce priveşte serviciile de transmisie în 
format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de 
televiziune şi radiodifuziune, precum şi analizarea situaţiei concurenţiale pe pieţele astfel definite, în sensul 
determinării eventualilor furnizori cu putere semnificativă, şi stabilirea măsurilor de reglementare ex ante 
necesare pe pieţele analizate.  
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Aceste pieţe1 nu mai sunt incluse în Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/UE, dar, având în 
vedere necesitatea reanalizării pieţelor relevante specifice serviciilor de transmisie în format analogic prin 
intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune 
prin prisma reglementărilor ex ante în vigoare existente pe aceste pieţe, ANCOM consideră ca fiind justificată 
devierea de la forma actuală a Recomandării CE. Astfel, pentru definirea unor pieţe relevante susceptibile de 
reglementare ex ante diferite de cele incluse în Recomandarea CE, potrivit prevederilor art. 2 din acest 
document, ANCOM trebuie să verifice, în primul rând, îndeplinirea „testului celor trei criterii”2. De asemenea, 
conform recitalului (22) din Recomandarea CE, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să analizeze 
îndeplinirea „testului celor trei criterii” în cazul acelor pieţe cuprinse în Recomandarea CE 2003/311/CE, 
respectiv în Recomandarea CE 2007/879/CE, dar care nu se mai regăsesc în Recomandarea CE 2014/710/UE, 
în situația existenței unor măsuri de reglementare în vigoare pe acestea, astfel încât să decidă, în baza 
circumstanţelor naţionale specifice, dacă pieţele respective mai sunt susceptibile de reglementare ex ante sau 
nu. 

Serviciile de transmisie a programelor audiovizuale sunt, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) 
pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, servicii de 
comunicaţii electronice, iar sistemele de transmisie care asigură mijloacele necesare furnizării de servicii de 
programe audiovizuale utilizatorilor finali sunt reţele de comunicaţii electronice, potrivit art. 4 alin. (1) pct. 6 
din acelaşi act normativ. Prin urmare, serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale vor fi analizate potrivit prevederilor legale 
specifice sectorului comunicaţiilor electronice. În acelaşi timp, conţinutul serviciilor de programe audiovizuale, 
precum şi serviciile prin care se exercită controlul editorial asupra conţinutului nu constituie servicii de 
comunicaţii electronice, astfel încât difuzarea conţinutului serviciilor de programe audiovizuale nu intră sub 
incidenţa cadrului de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice. 

Precedenta analiză de piaţă a fost realizată de ANCOM în cursul anului 2008, Autoritatea identificând 
trei pieţe relevante ale produsului corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi de radiodifuziune 
susceptibile de reglementare ex ante. Pe pieţele relevante identificate, respectiv pe piaţa serviciilor de 
transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de 
programe de televiziune, pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM şi pe piaţa 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor 
publice de programe de radiodifuziune în bandă de frecvenţe AM, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii 
S.A. a fost identificată ca furnizor cu putere semnificativă. Astfel, prin Decizia preşedintelui ANC nr. 169/20093, 
i-a fost impusă operatorului cu putere semnificativă pe piaţă obligaţia de control al tarifelor, inclusiv de 
fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri pe baza unui sistem de contabilitate a costurilor realizat în 
conformitate cu regulamentul aprobat de Autoritate. 

                                                 
1Pieţele relevante corespunzătoare pieţei serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor 
publice de programe de televiziune şi radiodifuziune aferente pieţei nr. 18 din Recomandarea Comisiei Europene 2003/311/CE.  
2În vederea identificării unor pieţe relevante diferite de cele incluse în Recomandarea CE, autorităţile de reglementare trebuie să analizeze dacă sunt 
îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele criterii: existenţa unor bariere ridicate şi netranzitorii la intrarea pe piaţă (de natură structurală, legală sau 
care ţin de reglementare); lipsa caracteristicilor pieţelor analizate care să determine evoluţia acestora către concurenţă efectivă (acest criteriu se 
analizează chiar şi în condiţiile existenţei unor bariere ridicate la intrarea pe piaţă); insuficienţa legislaţiei din domeniul concurenţei pentru rezolvarea 
problemelor concurenţiale identificate. 
3Decizia președintelui ANC nr. 169/2009 privind desemnarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune, pe piaţa 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în 
banda de frecvenţe FM şi pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de 
programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, disponibilă la: 
http://www.ancom.org.ro/uploads/forms_files/115099160_decizia_2009_169.pdf. 
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 În concluzie, acest document vizează revizuirea definiţiilor pieţelor relevante identificate în analiza de 
piaţă precedentă şi a obligaţiilor impuse în sarcina Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. pe piaţa 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor 
publice de programe de televiziune, pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM 
şi, respectiv, pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, respectiv oportunitatea 
definirii unor pieţe relevante noi, analizarea situaţiei concurenţiale pe pieţele relevante definite şi impunerea 
remediilor adecvate problemelor concurenţiale identificate, dacă este cazul. 

Având în vedere cazul particular al pieței serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale (care va fi detaliat în 
următoarele capitole), perioada de timp avută în vedere de ANCOM până la efectuarea următoarei revizuiri a 
definiţiei pieţelor relevante şi a situaţiei concurenţiale pe acestea (orizontul de timp al analizei) este de cel 
mult doi ani de la data adoptării şi intrării în vigoare a prezentelor măsuri. 

 
1.2. Evoluţia cadrului de reglementare cu privire la piaţa relevantă de gros a serviciilor de 
transmisie a programelor audiovizuale în vederea recepţionării de către utilizatorii finali 
 
1.2.1. Piaţa relevantă de gros a serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale în vederea recepţionării 
de către utilizatorii finali, în conformitate cu Recomandările CE privind pieţele relevante care pot face obiectul 
unor reglementări ex ante 

 
În Recomandarea CE 2003/311/CE, piaţa de gros a serviciilor de transmisie a programelor  

audiovizuale în vederea recepţionării de către utilizatorii finali a fost definită în sens larg, incluzând toate 
serviciile de transmisie a programelor audiovizuale, indiferent de suportul sau tipul de reţea de comunicaţii 
electronice utilizat pentru asigurarea distribuţiei conţinutului programelor audiovizuale – sisteme radioelectrice 
terestre, reţele de cablu, sisteme de comunicaţii prin satelit sau tehnologie xDSL. Deşi, la momentul respectiv, 
serviciile de acces la internet în bandă largă erau într-un stadiu de dezvoltare incipient, în contextul prezentei 
analize de piaţă devin relevante şi serviciile de transmisie a programelor audiovizuale furnizate prin intermediul 
rețelei de acces la internet în bandă largă, putând fi considerate parte integrantă a pieţei relevante definite 
de Comisie în anul 2003.  

După cum a fost menţionat anterior, piaţa serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale în 
vederea recepţionării de către utilizatorii finali a fost eliminată din versiunile următoare ale Recomandării 
Comisiei privind pieţele relevante susceptibile de reglementare ex ante din considerente legate, în principal, 
de tendinţele viitoare aşteptate pe piaţă şi a influenţei acestora asupra rezultatului aplicării „testului celor trei 
criterii”, dar şi ca urmare a concluziilor primelor runde de analize pe această piaţă, la care au ajuns autorităţile 
de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, progresul tehnologic şi, în particular, 
trecerea de la transmisia în format analogic la transmisia în format digital au determinat fundamentarea 
deciziei Comisiei de a elimina piaţa de gros a serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale din versiunile 
ulterioare ale Recomandării, neputându-se concluziona, în general, că cel de-al doilea criteriu este îndeplinit, 
piaţa tinzând către concurenţă efectivă. De asemenea, excluderea pieţei serviciilor de transmisie a 
programelor audiovizuale din Recomandarea CE s-a întemeiat şi pe raţionamentul conform căruia potenţialele 
probleme concurenţiale pe piaţă pot fi înlăturate prin aplicarea prevederilor existente în legislaţia concurenţei 
(cel de-al treilea criteriu) sau prin alte tipuri de măsuri de reglementare (spre exemplu, obligaţii de tip „must 
carry”, în situaţia în care un număr semnificativ de utilizatori finali folosesc o anumită platformă/reţea ca 
mijloc principal pentru a recepţiona servicii de programe audiovizuale). Deşi modul în care au fost impuse 
obligaţiile de tip „must carry” diferă de la un stat la altul, principiul conform căruia eventualele probleme de 
acces la o reţea utilizată pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale pot fi rezolvate prin intermediul 
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art. 31 din Directiva 2002/22/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciul universal şi 
drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2009/136/CE (denumită în continuare Directiva privind serviciul universal), dacă serviciile de 
programe satisfac nevoi de interes general, rămâne valabil.  

În ceea ce priveşte situaţia de la nivelul Uniunii Europene, la începutul anului 2017, alte 11 autorităţi 
de reglementare din statele membre au identificat ca fiind relevante şi continuă să reglementeaze anumite 
pieţe corespunzătoare pieţei serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale în vederea recepţionări de 
către utilizatorii finali4. De asemenea, în afară de statele din Uniunea Europeană în care piaţa serviciilor de 
transmisie a programelor audiovizuale în vederea recepţionării de către utilizatorii finali nu a fost analizată 
sau notificată din motive temeinic justificate, cu câteva excepţii, în restul statelor membre care inițial au 
analizat și impus obligații pe această piață, analizele de piaţă au dus la concluzia că testul celor trei criterii nu 
mai este îndeplinit, piaţa respectivă nemaifiind susceptibilă de reglementare ex ante5 deoarece, în general, 
cel de-al doilea criteriu nu a mai fost îndeplinit, piaţa tinzând către concurenţă efectivă în orizontul de timp al 
analizei. 

Referitor la delimitarea pieţelor relevante ale produsului corespunzătoare pieţei serviciilor de transmisie 
a programelor audiovizuale în vederea recepţionării de către utilizatorii finali, este de subliniat că aceste pieţe 
relevante au fost definite, în general, la un nivel de detaliu destul de mare, ţinând cont de criterii cum ar fi 
platforma utilizată (sisteme radioelectrice terestre, reţele de cablu, reţele de acces la internet în bandă largă, 
sisteme de comunicaţii prin satelit), modul în care este realizată transmisia serviciilor de programe (în format 
analogic sau digital), tipul semnalului/serviciului de programe audiovizuale transmis (televiziune sau 
radiodifuziune) sau aria de acoperire a reţelelor (la nivel local sau naţional). Situaţiile din Polonia sau Spania 
reprezintă excepţii în cazul cărora piaţa relevantă identificată a fost definită în sens larg şi corespunde 
serviciilor de transmisie a programelor de radiodifuziune şi televiziune în vederea recepţionării de către 
utilizatorii finali, atât transmisia în format analogic, cât şi cea în format digital, indiferent de tipul de programe 
audiovizuale transmise (televiziune sau radiodifuziune), fiind parte a aceleiaşi pieţe relevante. De asemenea, 
în ceea ce priveşte transmisia digitală a programelor de televiziune pe cale radioelectrică terestră, există 
autorităţi de reglementare care au identificat pieţe relevante ale produsului specifice, cum ar fi, spre exemplu, 
piaţa de gros corespunzătoare serviciilor de transmisie a programelor de televiziune furnizate la nivelul 
multiplexurilor6.  

În ceea ce priveşte remediile impuse în situaţia în care au fost desemnaţi furnizori cu putere 
semnificativă pe pieţele relevante, în funcţie de problemele concurenţiale identificate, majoritatea autoritaţilor 
de reglementare au impus setul complet de remedii, respectiv obligaţia de acces, de nediscriminare, de 
transparenţă (incluzând, în cele mai multe cazuri, obligaţia de a publica o ofertă de referinţă), de control al 
tarifelor, inclusiv obligaţia de fundamentare a acestora în funcţie de costuri. 

 
1.2.2. Abordarea ANCOM cu privire la piaţa de gros a serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale în 
vederea recepţionării de către utilizatorii finali 

 
În cazul pieţelor relevante care nu mai sunt incluse în lista prevăzută în Recomandarea CE, precum 

piaţa de gros a serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale în vederea recepţionării de către utilizatorii 
finali, autorităţile de reglementare nu mai au obligaţia de a realiza o nouă analiză de piaţă, cu excepţia situaţiei 
în care, anterior, au fost impuse obligaţii în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă. În 
acest din urmă caz, obligaţiile existente trebuie revizuite şi pot fi retrase numai în condiţiile în care, date fiind 

                                                 
4Sursa: http://www.cullen-international.com/product/applications/MarketAnalysis/intro.htm#market2003– Austria, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, 
Ungaria, Irlanda, Lituania, Polonia, Spania şi, respectiv, Suedia.  
5Spre exemplu, în Danemarca, Estonia, Italia, Malta, Norvegia, Slovacia, respectiv Slovenia. 
6Spre exemplu, în Franţa sau Irlanda. 
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condiţiile naţionale specifice, testul celor trei criterii nu mai este îndeplinit sau dacă piaţa este competitivă, 
neputându-se identifica operatori care să deţină putere semnificativă de piaţă. 

Referitor la situaţia specifică pe piaţa din România, respectiv la faptul că necesitatea reglementării a 
fost justificată de existenţa unor probleme concurenţiale datorate, în principal, barierelor de natură legală, 
care determinau condiţii diferite cu privire la cerere şi ofertă în comparaţie cu alte segmente de piaţă în ceea 
ce priveşte transmisia în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice 
de televiziune şi radiodifuziune, este important de menționat că barierele de natură legală care au determinat 
reglementarea pieţelor relevante identificate în precedenta analiză de piaţă sunt, în continuare, prezente. 
Astfel, în România, radiodifuzorii publici nu au posibilitatea de a realiza transmisia serviciilor de programe 
audiovizuale utilizând propriile reţele de comunicaţii electronice (adică prin auto-furnizarea serviciilor de 
transmisie la nivel de gros), ci sunt obligaţi să apeleze în mod exclusiv la serviciile de transmisie oferite de 
către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (denumită în continuare SNR), furnizor desemnat cu 
putere semnificativă pe pieţele relevante identificate în precedenta analiză de piaţă.  

În anul 2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) a emis SNR „Licenţa de 
difuzare pe cale radioelectrică a serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune” (denumită în continuare 
licenţa), conform căreia SNR a dobândit dreptul exclusiv de a utiliza anumite frecvenţe radio în scopul 
transportului şi difuzării cu mijloace radio a serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune. Aşadar, SNR 
este singurul furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice care poate asigura transmisia iniţială în 
format analogic a serviciilor publice de programe audiovizuale prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre, transportul semnalelor prin reţeaua de comunicaţii electronice pe care o operează şi transmiterea 
finală, în integralitate şi fără nicio modificare, a acestor programe, în vederea recepţionării de către utilizatorii 
finali. Licenţa a fost emisă cu o perioadă de valabilitate de 9 ani, aceasta expirând în anul 2013. Ulterior, 
licența acordată SNR a fost prelungită, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2019, cu 
respectarea anumitor condiții și limitări. 

Astfel, referitor la serviciile de transmisie pe cale radioelectrică terestră a programelor publice de 
televiziune, considerând categoriile de benzi de frecvenţă asupra cărora a fost acordat dreptul de utilizare 
către SNR (banda UHF, respectiv banda VHF), odată cu împlinirea termenului prevăzut de „Strategia privind 
tranziţia de la televiziunea analogică terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional”7, 
respectiv 17 iunie 20158, a încetat utilizarea benzilor de frecvenţă 474 – 790 Mhz (banda UHF), în scopul 
transmisiei acestora în format analogic. Emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de 
televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţă radio 174 – 230 Mhz (banda VHF), a continuat, cu 
caracter temporar, în baza unui acord tehnic eliberat de ANCOM, inițial, până la data de 31 decembrie 2016, 
ulterior, termenul prorogându-se până la data de 31 decembrie 20199.  

În ceea ce priveşte transmisia în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de radiodifuziune, în temeiul actelor normative sus-menționate9, dreptul SNR de utilizare a 
frecvenţelor radio în acest scop a fost extins, cu caracter temporar, până la data de 31 august 2019. 

 
În acest context, ţinând cont de pieţele relevante identificate în analiza de piaţă precedentă, respectiv 

piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor 
publice de programe de televiziune, piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 

                                                 
7În conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (51) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare, introdus de articolul 
unic pct. 4 din Legea nr. 67/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul comunicațiilor electronice.  
8Potrivit prevederilor pct. 2.1. din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică 
terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național. 
9Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la 
televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum și pentru completarea 
Legii audiovizualului nr. 504/2002, coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră 
la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național. 
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sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM 
şi piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de radiodifuziune în bandă de frecvenţe AM, Autoritatea reevaluează, în 
cele ce urmează, necesitatea și oportunitatea menţinerii concluziilor analizei precedente de 
piaţă ori a modificării acestora, în funcţie de condiţiile concurenţiale actuale și a evoluțiilor 
înregistrate în perioada 2009 - 2017. 

 
În acest context, trebuie menționat că, în România, circumstanţele particulare ale pieței serviciilor de 

transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a programelor audiovizuale 
publice fac irelevantă abordarea secvenţială de identificare și analiză a unei piețe relevante de gros, în general, 
pornind de la analizarea situației concurențiale la nivelul piețelor cu amănuntul corespunzătoare, ANCOM 
propunând devierea de la acest principiu pe baza următoarelor argumente: 

1. Sursa potenţialelor probleme concurenţiale identificate la nivelul pieţei de gros derivă din prevederile 
legale în vigoare la nivel naţional (prin care este afectată relaţia dintre radiodifuzorii publici şi furnizorul 
serviciilor de transmisie), astfel încât potenţialele probleme concurenţiale vor continua să existe independent 
de natura şi de gradul de concurenţă de la nivelul pieţei cu amănuntul; 

2. În cazul transmisiei serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre, utilizatorii au acces la programe de radio şi televiziune fără plata unui abonament (servicii „free to 
air”) pentru serviciile de transmisie, fără a exista o relaţie directă între radiodifuzori şi utilizatorii finali, întrucât 
aceştia din urmă nu plătesc pentru recepţionarea conţinutului serviciilor de programe audiovizuale. Această 
situaţie creează dificultăţi în momentul analizei substituibilităţii cererii la nivelul pieţei cu amănuntul, având în 
vedere că tarifele pentru serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe de radiodifuziune sunt 
acoperite din alocaţii de la bugetul de stat, o creştere a acestora neavând niciun efect asupra situaţiei 
concurenţiale la nivelul pieţei cu amănuntul.  

În consecinţă, indiferent de nivelul de competitivitate a pieţelor cu amănuntul la nivelul cărora sunt 
furnizate şi recepţionate programele publice de radio şi televiziune, potenţialele problemele concurenţiale la 
nivelul pieţei de gros nu sunt dependente de situaţia concurenţială de la nivel cu amănuntul, întrucât acestea 
sunt determinate, în principal, de legislaţia naţională în vigoare. Radiodifuzorii publici sunt obligaţi să 
achiziţioneze serviciile de transmisie furnizate de SNR care, la rândul său, are dreptul exclusiv să furnizeze 
respectivele servicii conform condiţiilor stabilite prin licenţă. În plus, chiar dacă barierele legale ar fi înlăturate, 
este puţin probabil ca în orizontul de timp al analizei să intre pe piaţă un alt furnizor care să construiască o 
reţea alternativă şi să ofere astfel de servicii la nivel naţional, cu atât mai mult în contextul actual al trecerii 
la televiziunea digitală. Aşadar, la nivelul pieţei serviciilor de transmisie a serviciilor publice de programe 
audiovizuale prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre, există un monopol bilateral, care necesită o 
analiză suplimentară, independent de situaţia concurențială existentă la nivel cu amănuntul, care nu mai este 
necesar să fie analizată. În plus, existenţa unui monopol legal presupune atât eliminarea oricăror premise 
necesare dezvoltării unui mediu concurenţial sănătos, ca urmare a barierelor ridicate la intrarea pe piaţă, cât 
şi excluderea posibilităţii ca legislaţia concurenţei în domeniu să poată remedia astfel de probleme.  

Principalul scop al acestui document este acela de a analiza tocmai această situaţie specifică și de a 
adopta măsurile care se impun conform naturii problemelor identificate, proporţional cu acestea.  

 
1.3. Structura pieţei serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale şi aspecte relevante cu 
privire la cadrul de reglementare actual din România 
 

Această secţiune prezintă o imagine de ansamblu a structurii pieţei din România în ceea ce priveşte 
serviciile de transmisie a programelor audiovizuale, în vederea recepţionării de către utilizatorii finali, atât în 
mod gratuit, cât şi contra cost, respectiv atât în format analogic, cât şi în format digital. Astfel, având în 
vedere principalele fluxuri fizice şi financiare ce determină o diferenţiere clară între serviciile de transmisie a 
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programelor audiovizuale recepţionate în mod gratuit („free to air”) şi serviciile de transmisie a programelor 
audiovizuale care pot fi recepţionate contra cost de către utilizatorii finali, cele două categorii de servicii de 
transmisie sunt prezentate separat în cele ce urmează.  
 
1.3.1. Servicii de programe audiovizuale recepţionate în mod gratuit („free to air”) de către utilizatorii finali 

 
În figura nr. 1 sunt prezentate în mod sintetic relaţiile de natură comercială şi fluxurile financiare 

existente între radiodifuzori, societăţile de publicitate, operatori şi utilizatorii finali, în cazul recepţiei în mod 
gratuit a serviciilor de programe audiovizuale. 
 
Figura nr. 1 - Schema fluxurilor fizice şi financiare în cazul serviciilor de programe audiovizuale recepţionate în mod 
gratuit de către utilizatorii finali 

 

 
Sursă: ANCOM 

 
 
Radiodifuzorii  
 
În cazul serviciilor de programe publice de televiziune, urmare a procesului de tranziţie către 

televiziune digitală, în România, se poate recepţiona pe cale radioelectrică terestră un singur serviciu public 
de programe în format analogic, la nivel naţional (TVR1), acesta aparţinând radiodifuzorului public de servicii 
de programe de televiziune (Societatea Română de Televiziune – denumită în continuare SRTV), respectiv un 
serviciu privat de programe, la nivel local, în format analogic (TV Sibiu), acesta aparţinând radiodifuzorului 
privat Cargo Sped S.R.L. În ceea ce priveşte programele publice de televiziune transmise în format digital, 
este important de menţionat că implementarea serviciilor de transmisie este în desfăşurare. Conform 
informaţiilor privind stadiul de implementare a transmisiei digitale, în luna noiembrie 2016, aproximativ 90% 
din populaţia României avea acces la patru servicii de programe la nivel naţional (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR 
HD), respectiv la cinci servicii de programe la nivel regional (TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Târgu 
Mureş şi TVR Timişoara) ale SRTV10. De asemenea, nu există vreun program de televiziune privat care să fie 
recepţionat în format digital pe cale radioelectrică terestră, în România11. 

                                                 
10Sursa: Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.: http://www.radiocom.ro/business/servicii/broadcasting/broadcasting-tv/#. 
11În această privinţă, este relevant a menţiona că se are în vedere ca pachetul de programe transmis pe MUX 1 (singurul multiplex digital care va 
conţine programe libere la retransmisie sau „free to air”) să conţină atât programe publice, cât şi programe private de televiziune. De asemenea, pe 
celelalte două multiplexuri operate de SNR (MUX 2 şi MUX 4) vor fi transmise exclusiv servicii private de programe de televiziune. 
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În ceea ce priveşte serviciile de programe de radiodifuziune, există două servicii de programe 
transmise pe cale radioelectrică terestră la nivel naţional (Radio România Actualităţi şi Radio România 
Cultural), 11 servicii de programe la nivel regional (Antena Satelor, Bucureşti FM, Programul Maghiar-German, 
Radio Cluj, Radio Constanţa, Radio Iaşi, Radio Oltenia Craiova, Radio Reşiţa, Radio România Muzical George 
Enescu, Radio Târgu Mureş şi Radio Timişoara), respectiv trei servicii de programe transmise la nivel local 
(Antena Sibiului, Bucureşti FM, Radio Sighet), în format analogic, aparţinând radiodifuzorului public de servicii 
de programe de radiodifuziune (Societatea Română de Radiodifuziune – denumită în continuare SRR). De 
asemenea, SRR transmite, în format digital, în Bucureşti, programele România Actualităţi, România Muzical, 
Radio Bucureşti şi Radio 3Net12. În plus, 5 reţele naţionale care permit transmisia pe cale radioelectrică 
terestră, în format analogic, sunt utilizate de radiodifuzori privaţi pentru transmisia propriilor programe de 
radiodifuziune (Patriarhia Română, ABC Plus Media S.A., Europe Developpement International-R S.A., Radio 
XXI S.R.L. şi RCS & RDS S.A.). Este important de subliniat că, pe lângă aceste servicii de programe, există 
188 de servicii de programe de radiodifuziune private difuzate la nivel local şi regional, din care 4 (Kiss FM, 
Magic FM, One FM şi Rock FM) pot fi recepţionate şi în format digital, în anumite zone, prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre. 

Activitatea radiodifuzorilor publici de servicii de programe audiovizuale din România este finanţată, în 
principal, din fonduri de la bugetul de stat, precum şi din sumele încasate din publicitate13. Până la data de 1 
februarie 2017, activitatea acestora era finanţată inclusiv din veniturile obţinute din taxa lunară percepută 
utilizatorilor finali14. Astfel, utilizatorii finali care deţineau receptoare TV sau radio, indiferent de gradul de 
utilizare, trebuiau să plătească lunar, la nivel de gospodărie, o taxă a cărei valoare era de 4 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv 7,7 lei, 15 lei sau 50 lei pentru persoanele juridice (în funcţie de dimensiunea 
acestora ori natura activităţii prestate), în cazul deţinătorilor de receptoare TV, respectiv de 2,5 lei pentru 
persoanele fizice sau persoanele juridice fără salariaţi, respectiv 10 lei sau 30 de lei pentru restul persoanelor 
juridice (în funcţie de dimensiunea acestora), în cazul deţinătorilor de receptoare radio. Din sumele obţinute 
în urma colectării taxei lunare, radiodifuzorii publici acopereau costurile pe care le înregistrau cu realizarea 
conţinutului serviciilor de programe audiovizuale pe care le difuzau, în timp ce alocaţiile de la bugetul de stat 
acopereau costurile înregistrate cu transmisia serviciilor de programe audiovizuale. În plus, radiodifuzorii 
publici obţineau venituri din publicitate. De exemplu, aşa cum rezultă din figura nr. 2, cheltuielile cu serviciile 
de transmisie au reprezentat aproximativ 35% din cheltuielile totale ale SRR în anul 2016. În cazul SRTV, 
cheltuielile cu serviciile de transmisie au reprezentat relativ mai puţin (13,5%) din cheltuielile totale ale 
radiodifuzorului în anul 201615. 
 
 
 
 
                                                 
12Sursa: Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.: http://www.radiocom.ro/business/servicii/Broadcasting/Broadcasting-Radio/.  
13Potrivit dispozițiilor art. 40 și 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare: 
„Art. 40 - Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din: 
a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate; 
b) sume încasate din publicitate; 
c) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile; 
d) donaţii şi sponsorizări; 
e) alte venituri realizate potrivit legii. 
Art. 41 - Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare."   
14Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Hotărârii Guvernului nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, persoanele fizice (familie sau persoană care locuieşte singură) 
cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio/TV şi persoanele juridice cu sediul în 
România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele, agenţiile şi reprezentantele lor şi sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor 
juridice străine, sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune. 
15Conform informaţiilor disponbile pe site-ul TVR la următoarea adresă: http://media.tvrinfo.ro/media-tvr/other/201704/raport-
activitate_88799800.pdf. 
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Figura nr. 2 - Structura veniturilor şi cheltuielilor operaţionale ale SRR în anul 2016 
 

 
Sursa: ANCOM, pe baza datelor publicate de SRR - http://www.srr.ro/files/cariere/SRR-raportanual2016ROMpreview.pdf 

 
În ceea ce privește radiodifuzorii privaţi de servicii de programe audiovizuale, aceștia îşi finanţează 

activitatea în principal din veniturile înregistrate din publicitate, precum şi din veniturile obţinute în urma 
contractelor încheiate cu distribuitorii de servicii de programe audiovizuale, care asigură recepţionarea 
acestora de către utilizatorii finali. Aşadar, radiodifuzorii privaţi de servicii de programe audiovizuale nu au o 
relaţie directă cu utilizatorii finali.  
 

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice utilizate pentru transmisia serviciilor de 
programe audiovizuale 
 

Radiodifuzorii de servicii de programe audiovizuale puse la dispoziţia publicului în mod gratuit („free 
to air”) pot asigura furnizarea (transmisia) acestora către utilizatorii finali fie prin intermediul propriilor 
echipamente de transmisie (prin auto-furnizare), fie prin intermediul unor reţele de comunicaţii electronice. 
În acest din urmă caz, în mod teoretic, radiodifuzorii trebuie să plătească pentru serviciile de transmisie 
achiziţionate de la furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea asigurării recepţionării de către 
utilizatorii finali a serviciilor de programe audiovizuale pe care le difuzează. 

 
Transmisia prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

 
 Transmisia serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune în format analogic prin 
intermediul sistemelor radioelectrice terestre este asigurată în mod exclusiv de către SNR până la data de 31 
august 2019 în cazul programelor de radiodifuziune, respectiv până la data de 31 decembrie 2019 în cazul 
programelor de televiziune în benzile VHF, aceasta fiind obligată să realizeze transmisia tuturor serviciilor 
publice de programe audiovizuale naţionale, regionale şi locale până la data respectivă, în timp ce 
radiodifuzorii publici nu pot apela la un alt operator în vederea asigurării transmisiei propriilor servicii de 
programe audiovizuale. În ceea ce priveşte situaţia transmisiei prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre în format digital, programele de televiziune publice vor fi, în continuare, transmise de SNR, căreia i-
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a fost alocat, în cadrul rundelor de licitaţie organizate de ANCOM, singurul multiplex digital terestru16 care 
prevede transmisia, în primul rând, a programelor publice de televiziune în format digital (MUX 1), dar şi a 
unor programe private de televiziune17. De asemenea, SNR a câştigat alte două multiplexuri cu acoperire la 
nivel naţional (MUX 2 şi MUX 4), având obligaţia de a realiza două reţele naţionale prin intermediul cărora se 
vor putea transmite programe comerciale de televiziune18. Pe de altă parte, nu au fost lansate încă proceduri 
de selecţie pentru alocarea de multiplexuri digitale în scopul realizării transmisiei în format digital a 
programelor de radiodifuziune. ANCOM se află într-un stadiu incipient al acestei proceduri, după ce, în 
prealabil, a consultat industria referitor la benzile care ar trebui să facă obiectul licitaţiei, numărul şi tipul de 
multiplexuri (2 multiplexuri naţionale/1 multiplex naţional şi mai multe multiplexuri regionale sau numai 
multiplexuri regionale) sau obligaţiile de acoperire cu servicii ce ar trebui impuse câștigătorilor (acoperire 
geografică/acoperire demografică/o combinaţie dintre variantele de mai sus sau nicio obligație)19.  
 În cadrul procesului de selecţie pentru acordarea multiplexurilor digitale terestre care a avut loc în 
perioada martie 2014 – iunie 2014, 5 multiplexuri de televiziune digitală terestră cu acoperire naţională (patru 
în UHF şi unul în VHF, în standard DVB-T2) au fost disponibile spre alocare. În cazul primului multiplex (MUX 
1), există obligaţia de a transmite „free to air”, în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, 
posturile publice şi private de televiziune20 care se transmiteau în sistem analogic terestru, conform Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi obligaţia de a asigura o acoperire 
în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu până la data de 31 decembrie 2016, conform 
„Strategiei privind tranziţia de la televiziune analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia digitale la nivel naţional”, elaborate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societatății 
Informaţionale21 (denumită în continuare Strategia). În cazul celorlalte multiplexuri (MUX 2, MUX 3, MUX 4 şi 
MUX 5), operatorii au obligaţia ca până la data de 1 mai 2017 să aibă în funcţiune cel puţin 36 de emiţătoare 
pentru fiecare dintre reţelele corespunzătoare acestor multiplexuri, instalate în fiecare zonă de alocare. Toate 
licenţele sunt acordate pentru o perioadă de 10 ani şi auintrat în vigoare începând cu data de 17 iunie 2015.  

Urmare a licitaţiei, SNR i-au fost atribuite 3 multiplexuri cu acoperire naţională înbandă UHF, inclusiv 
MUX 1. Astfel, SNR are, în ceea ce privește aceste multiplexuri, obligaţiile corespunzătoare, mai sus 
menționate. 
 În ceea ce priveşte cele 2 multiplexuri digitale rămase neatribuite ca urmare a procesului de selecţie 
descris mai sus, în perioada decembrie 2014 – februarie 2015, s-a organizat un alt proces de selecţie având 
drept scop acordarea multiplexurilor de televiziune digitală cu acoperire naţională neatribuite anterior, precum 
şi a 40 de multiplexuri regionale şi 19 locale. În cazul multiplexurilor regionale sau locale, există obligaţia de 
a pune în funcţiune cel puţin un emiţător în fiecare zonă de alocare, care poate fi echivalentă cu un judeţ, 
respectiv o localitate, până la data de 1 mai 2017. Licitaţia s-a finalizat cu alocarea a 9 multiplexuri regionale 
către 5 operatori (Regal S.R.L., Cargo Sped S.R.L., 2k Telecom S.R.L., Radio M Plus S.R.L. şi Digital Video 
Broadcast S.R.L.). 

                                                 
16Multiplexul digital terestru reprezintă grupul de servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date 
asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal 
de televiziune standard/bloc de frecvenţă, având acoperire naţională, regională ori locală, după caz, conform art. 1 alin. (1) pct. 34 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
17Având în vedere atât decalarea termenelor limită de implementare a măsurilor necesare finalizării tranziţiei către transmisia programelor de televiziune 
în format digital, dar şi lipsa de interes din partea radiofurnizorilor privaţi în ceea ce priveşte transmisia propriilor programe de televiziune „free to air”, 
există o propunere de modificare a Hotărârii nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional în sensul în care SNR să nu mai fie obligată să transmită şi programe 
private de radiodifuziune pe MUX 1. A se vedea: https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2017/02/NOTA-DE-FUND-modificare-
HG_403_2013.pdf.   
18Sursa: http://www.radiocom.ro/stiri/Comunicat_presa_17062015/.  
19A se vedea chestionarul de pe site-ul ANCOM disponibil la următoare adresă: http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-286.  
20A se vedea nota de subsol 17. 
21A se vedea Hotărârea nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional. 
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 Următorul proces de selecţie a fost demarat în luna martie 2015 (perioada martie – mai 2015), cu 
scopul alocării celor 2 multiplexuri naţionale, 31 de multiplexuri regionale şi 19 multiplexuri locale de 
televiziune digitală terestră neatribuite în procedurile anterioare. În urma acestuia, au fost adjudecate 5 noi 
multiplexuri regionale şi locale, după cum urmează: Info Total Press S.A. – două regionale şi unul local, TV 
Sat 2002 S.R.L. – un multiplex regional şi Grup Est Security S.R.L. – un multiplex regional. 
 Începând cu data de 31 ianuarie 2017, ANCOM a derulat un nou proces de selecție în vederea alocării 
tuturor multiplexurilor digitale pentru transmisia programelor de televiziune rămase disponibile, respectiv 2 
multiplexuri naţionale, 2622 multiplexuri regionale şi 18 multiplexuri locale. Acest demers s-a finalizat cu 
alocarea a 2 multiplexuri locale, în Iaşi şi Timişoara, cel din Iaşi fiind adjudecat de societatea M Plus 
Investments S.R.L., iar cel din Timişoara de societatea Nova Media S.R.L. Conform informațiilor disponibile la 
data realizării analizei de piață, ANCOM are în vedere alocarea tuturor multiplexurilor neacordate până în 
prezent (2 naţionale, 26 regionale şi, respectiv, 16 locale), în funcţie de priorităţile sale şi, respectiv, de cererea 
manifestată pe piaţă, ţinând cont, totodată, de criteriile de acoperire ce trebuie îndeplinite în vederea asigurării 
transmiterii programelor audiovizuale la nivelul teritoriului României. 
 În acest context, este important de menţionat că radiodifuzorul public de servicii de programe de 
televiziune (SRTV) nu deţine licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi, prin urmare, 
nu poate alege reţeaua prin intermediul căreia sunt transmise serviciile publice de programe de televiziune, 
trecerea de la transmisia digitală la transmisia analogică neaducând niciun fel de modificare din acest punct 
de vedere. De asemenea, urmare a rezultatului selecţiei competitive pentru acordarea drepturilor de 
transmisie a programelor de televiziune în format digital, SNR va transmite, în continuare, serviciile publice 
de programe de televiziune. 

În cazul serviciilor de transmisie a programelor publice de radiodifuziune, situaţia este similară, 
radiodifuzorul public de servicii de programe (SRR) nefiind titularul drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 
şi trebuind să utilizeze serviciile de transmisie ale SNR. 

Pentru o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte activitatea SNR pe piaţa serviciilor de transmisie a 
serviciilor publice de programe audiovizuale, în figura nr. 3 este prezentată contribuţia furnizării acestor servicii 
(evoluţia ponderii veniturilor din servicii de transmisie) în veniturile totale din exploatare realizate în perioada 
2012 – 2016. Astfel, se observă că veniturile totale din servicii de transmisie a programelor audiovizuale au 
scăzut atât ca valoare absolută, cât şi ca valoare relativă, contribuţia veniturilor din serviciile de transmisie a 
serviciilor publice de programe audiovizuale în veniturile din exploatare ale SNR micşorându-se de la % la 
%. Cu toate acestea, este important de subliniat că, deşi veniturile din transmisia serviciilor de programe 
de televiziune au scăzut semnificativ în perioada analizată, în special în anii 2015 şi 2016, scăderea fiind 
datorată trecerii de la transmisia analogică la cea digitală, veniturile din transmisia serviciilor de programe de 
radiodifuziune au fost relativ constante în perioada de referinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22S-a renunţat la un mutiplex regional din cauza unor potenţiale probleme tehnice, zona respectivă fiind deja acoperită de alte multiplexuri alocate sau 
în curs de alocare, impactul acestei abordări fiind de minimis. 
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Figura nr. 3 – Evoluţia veniturilor obţinute de SNR din serviciile de transmisie a programelor audiovizuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: SNR     
 
Spre deosebire de situaţia corespunzătoare serviciilor publice de programe de televiziune, în cazul 

serviciilor private a căror transmisie se realizează pe cale radio, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru au fost acordate unui număr de 11 operatori de reţele de comunicaţii electronice (SNR, 
Regal S.R.L., Cargo Sped S.R.L., 2k Telecom S.R.L., Radio M Plus S.R.L., Digital Video Broadcast S.R.L., Info 
Total Press S.A., TV Sat 2002 S.R.L., Grup Est Security S.R.L., M Plus Investments S.R.L. şi Nova Media 
S.R.L.), acestea prevăzând condiţii de acoperire la nivel naţional, regional, respectiv local (3 multiplexuri 
digitale cu acoperire naţională, 13 multiplexuri cu acoperire regională, respectiv 3 multiplexuri cu acoperire 
locală). În ceea ce priveşte multiplexurile regionale şi, respectiv locale, zonele relevante de acoperire 
corespunzătoare celor deja alocate sunt județele Vâlcea, Sibiu, Prahova, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Botoşani, 
Buzău, Neamţ și municipiul București, în cazul celor regionale, respectiv municipiile Bacău, Iaşi şi Timişoara, 
în cazul celor locale. Prin intermediul multiplexurilor regionale se pot furniza servicii de televiziune digitală 
terestră la nivelul unui judeţ, în timp ce multiplexul local acoperă o zonă de alocare echivalentă cu o localitate. 
De asemenea, operatorii respectivi trebuie să respecte o serie de obligaţii specifice legate de acoperire, 
prevăzute în licenţe. 

Autoritatea va continua demersul de alocare a multiplexurilor naţionale, regionale şi locale rămase 
nealocate, astfel încât să determine crearea unor condiţii concurenţiale omogene în ceea ce priveşte furnizarea 
de servicii de transmisie a programelor de televiziune pe cale radioelectrică terestră pe teritorului României. 

Radiodifuzorii privaţi de servicii de programe de radiodifuziune care deţin licenţe de emisie naţionale 
(Patriarhia Română, ABC Plus Media S.A., Europe Developpement International-R S.A., Radio XXI S.R.L. şi 
RCS & RDS S.A.) îşi asigură, în general, difuzarea serviciilor de programe pe cale radio prin resursele proprii 
de transmisie (adică, prin auto-furnizare). De asemenea, radiodifuzorii privaţi de servicii de programe de 
radiodifuziune locale asigură transmisia pe cale radio a acestora, în vederea recepţionării de către utilizatorii 
finali, de regulă, tot prin auto-furnizare. Astfel, la 1 august 2017, existau 171 de radiodifuzori privaţi ce operau 
sisteme radioelectrice terestre pentru transmisia propriilor servicii de programe de radiodifuziune la nivel local. 

Pe lângă frecvenţele alocate pentru difuzarea şi transmisia serviciilor de programe de radiodifuziune 
în banda de frecvenţe FM, există o reţea naţională, respectiv o reţea regională şi o reţea locală, care 
funcţionează în banda de frecvenţe AM, operate de SNR şi utilizate pentru transmisia serviciilor publice de 
radiodifuziune. De asemenea, în anul 2017, existau 3 radiodifuzori privaţi care utilizau frecvenţe radio în banda 
de frecvenţe AM pentru transmisia propriilor servicii de programe de radiodifuziune la nivel local. 
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Transmisia prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit 
 
În prezent există 8 sateliţi care acoperă teritoriul României, prin intermediul cărora radiodifuzorii pot 

asigura, cel puţin din punct de vedere teoretic, transmisia serviciilor de programe audiovizuale pe care le 
difuzează, în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 

Utilizatorii finali aleg foarte rar să recepţioneze servicii de programe audiovizuale în mod direct prin 
intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit, întrucât costurile iniţiale cu achiziţionarea şi instalarea 
antenei-satelit sunt foarte ridicate, iar numărul de programe audiovizuale gratuite („free to air”) care pot fi 
recepţionate este redus. Astfel, utilizatorii preferă, în schimb, să achiziţioneze aceste servicii de la un 
distribuitor de servicii de programe audiovizuale care utilizează servicii de comunicaţii prin satelit de tip DTH, 
care asigură recepţionarea, contra cost, a unui pachet de servicii de programe audiovizuale, incluzând și 
programe care nu sunt libere la transmisie („pay TV”). De asemenea, în cazul în care utilizatorii finali aleg să 
recepţioneze serviciile de programe audiovizuale prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip 
DTH de la un distribuitor de servicii, costurile iniţiale cu instalarea sunt mai scăzute, întrucât distribuitorii 
subvenţionează echipamentele de recepţie necesare în acest scop (receptor, card de acces şi antenă 
parabolică). Prin urmare, radiodifuzorii din România nu utilizează sistemele de comunicaţii prin satelit pentru 
a asigura transmisia în vederea recepţionării în mod gratuit a serviciilor de programe audiovizuale, ci apelează 
la cei cinci distribuitori de servicii (RCS & RDS S.A., Telekom Romania Communications S.A., Focus Sat 
Romania S.R.L., Orange România S.A., Freesat S.R.L.), care pun la dispoziţia publicului pachete de servicii pe 
bază de abonament.  
 
1.3.2. Servicii de transmisie a programelor audiovizuale contra cost (pe bază de abonament) 
 

În figura nr. 4 sunt prezentate în mod succint relaţiile comerciale şi fluxurile financiare existente între 
radiodifuzori, operatori, distribuitorii de servicii, societăţile de publicitate şi utilizatorii finali, în cazul serviciilor 
de programe audiovizuale transmise utilizatorilor finali contra cost prin intermediul unor platforme de 
comunicaţii electronice.    
 
Figura nr. 4 - Schema fluxurilor fizice şi financiare în cazul recepţionării contra cost a serviciilor de programe 
audiovizuale de către utilizatorii finali 

 
Sursă: ANCOM 
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Radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii de programe audiovizuale 
 
În cazul serviciilor de programe de televiziune transmise contra cost, radiodifuzorii nu au, de regulă, 

o relaţie directă cu utilizatorii finali. De cele mai multe ori, radiodifuzorii asigură recepţionarea serviciilor de 
programe de televiziune de către utilizatorii finali prin intermediul distribuitorilor de servicii, care realizează 
transmisia în mod agregat a mai multor servicii de programe. Este important de menţionat că, pentru 
includerea serviciilor de programe în grilele proprii de programe, distribuitorii plătesc radiodifuzorilor anumite 
sume (cu excepția posturilor TV libere la retransmisie incluse în obligația de „must carry”). Astfel, radiodifuzorii 
privaţi înregistrează venituri atât din publicitatea transmisă în cadrul propriilor programe, cât şi din includerea 
serviciilor de programe pe care le difuzează în pachetele distribuitorilor de servicii. Prin contrast, radiodifuzorii 
publici obţin venituri în principal din fonduri de la bugetul de stat şi într-o mai mică măsură din publicitate, 
date fiind regulile speciale care li se aplică23. 

La rândul lor, distribuitorii de servicii comercializează pachete de servicii de programe audiovizuale, 
asigurând inclusiv (re)transmisia acestora către utilizatorii finali care plătesc o anumită sumă de bani, în funcție 
de tipul de serviciu ales. În vederea asigurării (re)transmisiei serviciilor de programe, distribuitorii de servicii 
pot achiziţiona servicii de transmisie de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau pot folosi 
propriile reţele, cum este cazul operatorilor de reţele de cablu, a căror activitate este integrată pe verticală. 

În ceea ce priveşte structura pachetelor de servicii de programe audiovizuale pe care le pun la 
dispoziţia utilizatorilor finali, distribuitorii de servicii care utilizează reţele de cablu includ în pachetele proprii 
atât servicii de programe din România, difuzate la nivel naţional, sau servicii de programe originare din afara 
României, cât şi servicii de programe locale, dar a căror audienţă este scăzută. Pe de altă parte, în cazul 
serviciilor de programe distribuite prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip DTH, utilizatorii 
finali pot recepţiona servicii de programe difuzate la nivel naţional şi servicii de programe audiovizuale 
originare din afara României, dar care, de asemenea, înregistrează, de regulă, audienţe scăzute.  
 

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
 

Reţele de cablu 
 

În România, pe lângă cei doi operatori principali de reţele de cablu, şi anume RCS & RDS S.A. şi UPC 
Romania S.R.L., activează un număr foarte mare de operatori de reţele locale sau regionale de cablu (la 
sfârşitul anului 2016, existau peste 230 de operatori de reţele de cablu de mărime medie şi mică), o parte 
importantă dintre aceştia având mai puţin de 1.000 de abonaţi, cărora le transmit servicii de programe 
audiovizuale. Societatea Digital Cable Systems S.A., un furnizor de reţele de cablu care şi-a dezvoltat reţeaua 
cu precădere în mediul rural, a înregistrat o creştere constantă a numărului de abonaţi în perioada analizată, 
ajungând al treilea cel mai mare furnizor de servicii de retransmisie TV prin reţele de cablu în funcţie de 
numărul de abonaţi, la data de 31 decembrie 2016. În ceea ce priveşte gradul de suprapunere a reţelelor de 
cablu, deşi relativ scăzut, există indicii că nivelul acestuia a crescut din 2009 până în prezent.  

Este important de menţionat faptul că, în vederea acoperirii cu servicii de transmisie a programelor 
audiovizuale a zonelor în care nu sunt dezvoltate reţele de cablu (de exemplu, zonele rurale), operatorii de 
reţele de cablu şi-au dezvoltat sisteme de comunicaţii prin satelit de tip DTH. Astfel, Digi TV şi Focus SAT sunt 
denumirile comerciale sub care distribuitorii de sisteme de comunicaţii prin satelit de tip DTH, care aparţin 
RCS & RDS S.A. şi UPC Romania S.R.L., oferă servicii de transmisie a programelor audiovizuale pe piaţa cu 
amănuntul. 

În plus, în luna mai a anului 2016, operatorul mobil Orange România S.A. a început furnizarea de 
servicii de programe audiovizuale prin intermediul reţelei de cablu a societăţii Telekom Romania 

                                                 
23Potrivit prevederilor art. 35 alin (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, numărul de minute de publicitate 
ce poate fi difuzat într-un interval de timp de o oră în cazul televiziunii publice nu poate fi mai mare de 8 minute. 
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Communications S.A. (Orange Home TV prin cablu), în baza acordului de acces la reţeaua acesteia, ca parte 
a strategiei operatorului de furnizare a serviciilor convergente fix-mobil.  

Structura pieţei din punctul de vedere al gradului de acoperire a reţelelor de cablu pe gospodării arată 
că, la sfârşitul anului 2016, primii trei operatori aveau un grad de acoperire la nivel de gospodării de aproape 
70%24. 
 

Sisteme de comunicaţii prin satelit de tip DTH 
 

În prezent, există 8 sateliţi care acoperă teritoriul României şi 5 operatori de sisteme de comunicaţii 
prin satelit de tip DTH care închiriază segment spaţial de la o parte dintre aceşti sateliţi, în vederea furnizării 
de servicii de transmisie a programelor audiovizuale utilizatorilor finali. Digi TV şi Focus SAT sunt denumirile 
comerciale pentru serviciile furnizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip DTH care 
aparţin celor doi operatorii principali de reţele de cablu (RCS & RDS S.A. şi UPC Romania S.R.L.). În plus, pe 
piaţa din România mai sunt disponibile următoarele servicii: Dolce TV furnizat de Telekom Romania 
Communications S.A., Freesat furnizat de Freesat S.R.L. (începând cu anul 2013) şi, respectiv, Orange Home 
TV furnizat prin satelit de Orange România S.A. (începând cu anul 2013), care pune la dispoziţie pachete de 
programe de televiziune personalizate sau tematice, în funcţie de preferinţele utilizatorilor finali. 

 
Alte reţele sau tehnologii care pot fi utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale 

 
Una dintre sursele potenţiale de concurenţă în cazul serviciilor de transmisie prin intermediul sistemelor 

radioelectrice terestre este transmisia programelor audiovizuale prin intermediul conexiunilor de acces la 
internet, cu menţiunea că, în timp ce utilizatorii finali pot asculta servicii de programe de radiodifuziune prin 
intermediul unei conexiuni de acces la internet de tip dial-up sau prin intermediul unei conexiuni dedicate, 
pentru a putea recepţiona servicii de programe de televiziune, utilizatorii finali trebuie să utilizeze o conexiune 
la internet în bandă largă.  

În România, există doi distribuitori de servicii de programe audiovizuale pe baza tehnologiei IP (IPTV) 
(Telekom Romania Communications S.A. şi Ines Group S.R.L.) care oferă astfel de servicii în principalele zone 
urbane în care au dezvoltată reţeaua de fibră optică, cu precădere în cartierele rezidenţiale, respectiv în 
parcurile industriale. Numărul utilizatorilor de servicii de retransmisie prin intermediul tehnologiei IP înregistra, 
la data de 31 decembrie 2016, o valoare de peste 95.000 de utilizatori, 99% dintre aceşta fiind abonaţii 
furnizorului fost monopolist, iar creşterea acestora fiind determinată, în principal, de opţiunile utilizatorilor 
finali pentru pachetele de servicii de comunicaţii electronice ce includ, inter alia, servicii de acces la internet 
la puncte fixe în bandă largă şi servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare către 
utilizatorii finali. ANCOM consideră că numărul utilizatorilor finali care vor recepţiona servicii de programe prin 
intermediul tehnologiei IP (IPTV) va creşte odată cu dezvoltarea reţelelor NGN/NGA, fiind de aşteptat o 
evoluţie pozitivă a numărului de furnizori la nivelul pieţei cu amănuntul. Cu toate acestea, având în vedere 
gradul ridicat de acoperire a teritoriului României cu reţele de cablu (peste 84%, conform datelor de la sfârşitul 
anului 2016), ANCOM consideră că aceste servicii vor avea un grad de dezvoltare moderat în orizontul de timp 
al analizei. 

O altă categorie de reţele de comunicaţii electronice care poate fi utilizată pentru transmisia serviciilor 
de programe audiovizuale este reprezentată de reţelele publice mobile. Astfel, operatorii de reţele publice 
mobile oferă servicii prin intermediul cărora abonaţii proprii pot viziona anumite servicii de programe de 
televiziune şi pot asculta muzică, însă, în prezent, numărul acestora este redus. 

 

                                                 
24Conform informaţiilor referitoare la localităţile din România în care au fost furnizate efectiv reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe parcursul 
semestrului II 2016, raportate de furnizori în baza Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice. 
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Alţi furnizori de servicii de programe audiovizuale – furnizorii de servicii de conţinut 
 
De asemenea, în România, serviciile de programe de televiziune sau radio furnizate prin intermediul 

conexiunii fixe sau mobile de acces în bandă largă la internet au devenit din ce în ce mai răspândite, fiind 
accesate prin intermediul calculatoarelor personale, laptopurilor, tabletelor, telefoanelor mobile ori a altor 
terminale inteligente conectate la reţeaua de internet – serviciile de tipul web TV şi, respectiv, serviciile de tip 
video la cerere (VoD). Astfel, aceste servicii presupun accesarea unor pagini de internet specifice unde sunt 
găzduite o serie de emisiuni, programe de televiziune (implicând transmisia acestora în timp real), seriale, 
filme şi alte categorii de programe audiovizuale disponibile utilizatorilor finali, toate aceste servicii de conţinut 
fiind disponibile, în funcţie de preferinţe, utilizatorilor finali. Unele dintre aceste platforme de conţinut pot fi 
accesate de către utilizatorii finali şi prin intermediul aplicaţiilor software dezvoltate de furnizorii de reţele şi 
servicii de comunicaţii electonice care pun la dispoziţia publicului astfel de servicii. În plus, platformele de 
servicii de conţinut pot prezenta şi funcţionalităţi suplimentare, spre exemplu facilitatea de a înregistra în 
serviciile de cloud o anumită emisiune simultan cu difuzarea ei, înregistrarea fiind disponibilă spre vizionare 
oricând, ulterior.  

Accesul utilizatorilor la servicii de programe audiovizuale prin intermediul internetului, fie ele de tipul 
web TV (servicii ce presupun vizionarea în timp real a diverselor programe audiovizuale) sau de tip video la 
cerere (servicii ce presupun vizionarea de programe audiovizuale deja înregistrate) nu implică achiziţionarea 
unui abonament pentru servicii de retransmisie tradiţionale, existând mai multe modalităţi de achitare a 
contravalorii serviciilor de conţinut alese: fie un tarif fix pentru o anumită perioadă, fie un tarif per accesare, 
fie un tarif fix periodic (similar unui abonament), fie un cumul de tarife corespunzătoare pachetelor de 
programe alese. În cazul serviciilor de programe audiovizuale furnizate de operatorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, utilizatorii finali beneficiază, de regulă, de reduceri tarifare dacă sunt deja abonaţi ai 
unor servicii de comunicaţii electronice furnizate de operatorii respectivi. 

Conform informaţiilor disponibile ANCOM, în luna august 2017, în România, existau 13 astfel de servicii 
de programe audiovizuale furnizate via internet de către un număr de 7 furnizori de reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice25, respectiv de către un număr de 3 radiodifuzori26. În ceea ce priveşte gradul de 
utilizare a acestor servicii, în luna octombrie 2015, 26% dintre utilizatorii de servicii de acces la internet în 
bandă largă din România au utilizat cel puţin un serviciu complementar serviciilor de comunicaţii electronice, 
contra cost (servicii de conţinut audiovizual, servicii de stocare a datelor în cloud, publicaţii electronice, servicii 
de tip VoIP prin intermediul unei aplicaţii software)27 – 9% au accesat conţinut muzical, 9% au accesat filme 
sau documentare, 6% au accesat publicaţii electronice (ziare, cărţi etc.), respectiv 6% au accesat diverse 
evenimente sportive. 

 
1.3.3. Cadrul legal privind furnizarea de servicii de programe audiovizuale în România 

 
1.3.3.1. Dreptul de a furniza servicii de programe audiovizuale în România 
 

Pornind de la prevederile legale în vigoare, condiţiile de furnizare a serviciilor de programe audiovizuale 
în vederea recepţionării de către utilizatorii finali diferă în funcţie de tipul serviciului furnizat – public sau 
privat, gradul de acoperire a teritoriului – local, regional sau naţional, tipul platformei utilizate – sisteme 
radioelectrice terestre, reţele de cablu, sisteme de comunicaţii prin satelit (inclusiv DTH), reţele de acces la 
internet în bandă largă, respectiv modalitatea tehnică de transmisie – în format analogic sau digital.  

                                                 
25Telekom Romania Communications S.A., Orange România S.A., Antena TV Group S.A., UPC Romania S.R.L., RCS & RDS S.A., Direct One New Media 
S.R.L. şi, respectiv, Vodafone Romania S.A. 
26 Pro TV S.R.L., Myvideo Broadband S.R.L. şi Prima Broadcasting Group S.R.L.  
27Sursa: Eurobarometru, „E-Communications and the Digital Single Market”, mai 2016, p. 35; sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la 
nivelul fiecărui stat membru UE, în luna octombrie 2015. 
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În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (51) din Legea nr. 504/2002, termenul de valabilitate a 
licenţei de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de 
televiziune în sistem analogic a fost reînnoit, temporar, până la data stabilită pentru încetarea emisiilor în 
sistem analogic determinată prin Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, respectiv 17 iunie 2015. Însă, prin 
dispozițiile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015, astfel cum acestea au fost 
modificate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016, emisia pe cale radio terestră a 
serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţe radio 174-230 MHz, 
continuă, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2019, în baza unui acord tehnic eliberat de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

Totodată, în ceea ce privește furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, 
conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015, coroborate cu 
dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016, drepturile de utilizare a frecvenţelor radio 
acordate conform Legii nr. 504/2002 pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de 
radiodifuziune au fost extinse, cu caracter temporar, până la data de 31 august 2019. Această extindere s-a 
realizat prin încheierea unui acord cadru între SRR și SNR pentru furnizarea serviciilor de preluare, transport 
și difuzare a programelor Societății Române de Radiodifuziune, pentru perioda 01.09.2015-31.08.2019.  

Furnizarea prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a singurului program public de televiziune 
al SRTV care mai este transmis în format analogic (TVR 1), precum şi a programelor publice de radio ale SRR, 
este asigurată în mod exclusiv de SNR. În ceea ce priveşte transmisia programelor publice de televiziune în 
format digital, pachetul de programe de televiziune transmis, în acest moment, în standard DVB-T2, cuprinde 
posturile de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune - TVR1, TVR2, TVR3 şi TVR HD şi 5 posturi TVR 
regionale (TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş şi TVR Timişoara).  

Spre deosebire de serviciile private de programe audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 52 
alin. (5), respectiv alin. (6) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, furnizarea pe 
cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de programe audiovizuale se realizează nu de către 
radiodifuzori, ci de către un operator de reţele de comunicaţii electronice. 

De asemenea, furnizarea serviciilor publice de programe audiovizuale este condiţionată de obţinerea 
de către operator a unei licenţe de emisie/licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a unei autorizaţii 
tehnice de la ANCOM. 

Astfel, prin Decizia președintelui ANCOM nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării 
serviciilor de programe audiovizuale, cu modificările și completările ulterioare, ANCOM a revizuit dreptul de 
utilizare a frecvenţelor radio acordate anterior publicării acestei decizii, pentru difuzarea pe cale radio terestră 
a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic, preschimbând licența acordată SNR 
pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de televiziune, respectiv de radiodifuziune 
acordată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor în anul 2004, cu licențe de emisie 
individuale acordate pentru fiecare stație de emisie aparținând SNR. 
 Aşadar, furnizarea serviciilor publice de programe audiovizuale prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre se efectuează, în mod exclusiv, având în vedere circumstanţele specifice descrise în 
secţiunile anterioare, prin intermediul reţelelor deţinute de SNR. În ceea ce priveşte transmisia analogică, SNR 
transmite numai un singur program public de televiziune, maximum până la data de 31 decembrie 2019, iar 
programele publice de radiodifuziune, maximum până la data de 31 august 2019.   
 De asemenea, SNR are dreptul de a utiliza frecvenţele radio în scopul transportului şi difuzării serviciilor 
publice de programe audiovizuale, fiind exceptată de la plata tarifului de utilizare a spectrului28. 

Furnizarea serviciilor private de programe audiovizuale de către radiodifuzorii29 aflaţi sub jurisdicţia 
României prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre se poate realiza numai în temeiul licenţei 
                                                 
28Potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 504/2002. 
29În conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002. 
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audiovizuale analogice sau digitale, eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în baza unui 
concurs, precum şi a altor acte administrative: 

a) astfel, potrivit art. 59 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, după emiterea de către CNA a licenţei audiovizuale analogice sau digitale în urma concursului, 
titularii licenţei audiovizuale sau operatorii de multiplex de radiodifuziune/televiziune30 trebuie să solicite 
ANCOM emiterea licenţei de emisie sau licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, după 
caz, actul administrativ care le conferă dreptul de a utiliza, pe o perioadă determinată, una sau mai multe 
frecvenţe radio, în conformitate cu dispoziţiile licenţei audiovizuale, titularul având obligaţia de a plăti, 
anticipat, un tarif anual de utilizare a spectrului stabilit de ANCOM; 

b) totodată, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, este necesar ca titularii licenţei audiovizuale să obţină de la ANCOM autorizaţia tehnică, 
actul administrativ care conferă titularilor dreptul de a utiliza staţiile de emisie în vederea furnizării serviciilor 
de programe audiovizuale pe cale radioelectrică terestră; 

c) după obţinerea autorizaţiei tehnice, titularilor licenţei audiovizuale li se emite de către CNA decizia 
de autorizare audiovizuală, în urma verificării îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor tehnice şi editoriale 
declarate. 

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare31, atât licenţa audiovizuală, cât şi licenţa de emisie se 
acordă pentru o perioadă de 9 ani de la data obţinerii autorizaţiei tehnice. Licenţa de emisie, cât şi licenţa 
audiovizuală analogică pot fi prelungite din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de ANCOM. Pe de altă 
parte, licenţa de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru se acordă pentru o perioadă de 10 ani, 
putând fi prelungită din 10 în 10 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de ANCOM. 

Totodată, cedarea către terţi a licenţei audiovizuale se poate realiza numai cu acordul CNA32 şi cu 
asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor ce decurg din această licenţă. De asemenea, în 
conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 504/2002, licenţa de emisie poate fi cedată exclusiv terţului 
căruia i-a fost cedată şi licenţa audiovizuală, cu acordul prealabil al CNA şi ANCOM, în timp ce licenţa de 
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi cedată unui terţ numai cu acordul prealabil al 
ANCOM, cu avizul consultativ al CNA, terţul respectiv asumându-şi toate obligaţiile ce îi revin potrivit acestor 
licenţe. 

În prezent, radiodifuzorilor nu le mai pot fi alocate noi frecvenţe radio pentru difuzarea serviciilor de 
programe de televiziune în format analogic, singurele frecvenţe care se mai acordă, în scopul difuzării unor 
servicii de programe audiovizuale în format analogic, fiind cele pentru difuzarea programelor de 
radiodifuziune. 

În cazul furnizării pe cale radioelectrică terestră a serviciilor private de programe audiovizuale, în 
măsura în care se utilizează reţele de cablu sau sisteme de comunicaţii prin satelit, licenţa de emisie, prin 
care se conferă dreptul radiodifuzorilor de a utiliza frecvenţele radio, nu mai este necesară, iar licenţa 
audiovizuală nu se eliberează în baza unui concurs, ci în temeiul deciziei CNA. 

În situaţia în care radiodifuzorii apelează la distribuitorii de servicii în vederea (re)transmisiei serviciilor 
de programe audiovizuale, distribuitorii pot furniza astfel de servicii numai în temeiul avizului de retransmisie 

                                                 
30Conform dipozitiilor art. 1 pct. 35 din Legea nr. 504/2002, operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune este persoana fizică sau juridică, 
română ori străină, care deţine licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi care are dreptul de a opera o reţea/staţie de 
radiodifuziune sau de televiziune, în condiţiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune şi televiziune, de 
servicii multimedia suplimentare şi de date asociate de identificare, multiplexate.       
31Procedura şi condiţiile specifice de acordare a actelor administrative menţionate anterior sunt reglementate prin Decizia preşedintelui CNA nr. 
277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu 
excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de 
programe ale altor radiodifuzori, cu modificările și completările ulterioare și prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 629/2010 privind procedura de 
autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale.  
32Potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
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eliberat de CNA, precum şi al autorizaţiei tehnice emise de ANCOM33. De asemenea, în sarcina distribuitorilor 
de servicii de programe audiovizuale a fost impusă34 obligaţia de „must carry” constând în obligaţia acestora 
de a include în ofertele proprii anumite servicii de programe audiovizuale.  

 
1.3.3.2. Reglementări privind obligaţia de „must carry” 

 
Potrivit obligaţiei de „must carry”, distribuitorii de servicii de programe audiovizuale sunt obligaţi să 

includă în ofertele lor serviciile de programe ale SRTV destinate publicului din România, precum şi alte servicii 
de programe ale radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României, libere la retransmisie şi fără 
condiţionări tehnice sau financiare, în limita a 25% din numărul total al serviciilor de programe distribuite 
prin reţeaua respectivă35, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este 
stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii 
privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. 

De asemenea, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, 
să includă în oferta lor cel puțin două programe regionale și două programe locale, acolo unde acestea există. 
Şi în acest caz criteriul de departajare este reprezentat de ordinea descrescătoare a audienței. 

Totodată, în limita posibilităţilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de 
comunicaţii electronice vor include în ofertele lor de programe serviciile publice de programe de 
radiodifuziune ale SRR, precum şi un serviciu privat de programe de radiodifuziune naţional şi, respectiv, un 
serviciu privat de programe de radiodifuziune local, acestea intrând sub incidenţa obligaţiei de „must carry”. 

 
1.3.4. Stadiul actual36 de implementare a serviciilor de transmisie în format digital prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor de programe audiovizuale în România și implicațiile asupra furnizării 
serviciilor de transmisie în format analogic 
 

După cum a fost menţionat în cadrul secţiunii 1.2., conform Strategiei37, de la data de 17 iunie 2015, 
transmisia în format analogic pe cale radioelectrică terestră a programelor de televiziune a încetat, cu două 
excepţii: un program public de televiziune transmis la nivel naţional (TVR 1), respectiv un program privat de 
televiziune transmis la nivel local (TV Sibiu). În paralel, SNR a început transmisia în format digital a anumitor 
servicii de programe ale SRTV în standardul DVB-T2.  

Referitor la stadiul de instalare a echipamentelor (staţiilor de emisie/emiţătoare) necesare pentru 
furnizarea serviciilor de programe de televiziune pe cale radioelectrică terestră în format digital de către SNR, 
în luna noiembrie 2016, acoperirea cu servicii de televiziune în standard DVB-T2 ajunsese la aproximativ 90% 
la nivelul populaţiei, respectiv 84% la nivelul teritoriului, un număr de 63 emiţătoare fiind deja instalate. O 
evoluţie a gradului de dezvoltare a reţelei de transmisie a SNR începând cu luna iunie 2015 este prezentată 
în tabelul de mai jos : 

 
 
 
 
 

                                                 
33Procedura şi condiţiile specifice de acordare a actelor administrative menţionate anterior sunt reglementate prin Decizia preşedintelui CNA nr. 72/2012 
privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, respectiv Decizia preşedintelui ANCOM nr. 629/2010 privind procedura de 
autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale. 
34Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Deciziei preşedintelui CNA 
nr. 72/2012. 
35În cazul localităţilor în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii de servicii de programe audiovizuale au 
obligaţia de a include în ofertele lor serviciile de programe care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective. 
36 Valabil la data de 30 septembrie 2017. 
37Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional. 
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Tabelul nr. 1 – Evoluţia acoperirii reţelei de transmisie a programelor audiovizuale în format digital a SNR 
 

Luna de referinţă Gradul de acoperire la 
nivel de populaţie 

Gradul de acoperire la 
nivel de teritoriu 

Nr. de emiţătoare 
instalate 

Iunie 2015 24,3% n/a* n/a 

Octombrie 2015 38% n/a 5 

Noiembrie 2015 53% n/a 13 

Decembrie 2015 56% n/a 15 

Mai 2016 62% 58% 20 

Iunie 2016 69% 63% 23 

August 2016 72% 67% 27 

Septembrie 2016 78,2% 72,5% 37 

Octombrie 2016 89,7% 83,5% 59 

Noiembrie 2016 90% 84% 63 

Notă: *n/a - date indisponibile  
Sursa: SNR     

 
În ceea ce priveşte acţiunile viitoare referitoare la implementarea transmisiei serviciilor de programe 

de televiziune pe cale radioelectrică terestră în format digital, se previzionează că în următorii 3 ani acoperirea 
MUX 1 va fi extinsă la 95% din populaţie38. Gradul de acoperire a MUX 2 şi MUX 4 va fi stabilit în funcţie de 
solicitările radiodifuzorilor privaţi referitoare la publicul ţintă, cerinţele legate de acoperire (la nivel local, 
regional) etc. În acest sens, SNR, operatorul care deţine drepturile de operare a MUX 2 şi MUX 4 a adus la 
cunoştinţa Autorităţii că, deşi există negocieri în curs, acestea nu s-au concretizat încă într-un acord. 

Prin urmare, în România, furnizarea serviciilor de transmisie în format digital prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a programelor de televiziune este în stadiu incipient, neexistând încă vreo 
ofertă comercială de furnizare a acestora. Astfel, nu este de așteptat ca dezvoltarea lor viitoare să fie de 
natură a determina o dinamică concurenţială diferită în orizontul de timp al analizei.  

De asemenea, conform rezultatelor proceselor competitive de alocare a multiplexelor digitale cu 
acoperire la nivel naţional derulate până în prezent, SNR va furniza în continuare serviciile de transmisie în 
format digital prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de programe de televiziune. Se 
preconizează că, prin intermediul a cel puţin două dintre multiplexe (MUX 2 şi MUX 4), SNR va transmite 
exclusiv servicii de programe private de televiziune. În prezent, mai există două multiplexuri cu acoperire 
naţională nealocate, ceea ce denotă o cerere scăzută pentru furnizarea serviciilor de transmisie pe cale 
radioelectrică terestră, în condiţiile în care acestea au fost scoase la licitaţie de mai multe ori. În acest context, 
este important de precizat că, având în vedere costurile semnificative implicate de dezvoltarea unei reţele 
radioelectrice terestre, pe de o parte, cât şi răspândirea foarte largă a utilizării unor alte platforme pentru 
recepţionarea serviciilor de programe audiovizuale la tarife competitive, pe de altă parte, este de așteptat ca 

                                                 
38Conform informaţiilor transmise ANCOM de către SNR în cadrul procesului de revizuire a pieţei relevante. 
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numărul de utilizatori finali care vor receptiona programe de televiziune prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre să fie limitat, în viitor39. 

În ceea ce priveşte serviciile de transmisie prin intermediul reţelelor radioelectrice terestre a serviciilor 
de programe de radiodifuziune, programele publice sunt deocamdată transmise exclusiv în format analogic, 
procedurile de selecţie în vederea acordării drepturilor de utilizare a multiplexelor digitale în acest scop urmând 
a fi demarate în perioada următoare. Cât priveşte transmisia în format digital a programelor private de 
radiodifuziune, aceasta este într-un stadiu incipient, un număr de numai doi radiodifuzori auto-furnizându-şi 
serviciile de transmisie în format digital, dar numai la nivel local, în anumite zone ale ţării. Aşadar, în orizontul 
de timp al analizei, serviciile de transmisie în format digital a serviciilor de programe de radiodifuziune nu se 
vor dezvolta într-o măsură semnificativă, astfel încât să determine presiuni concurenţiale asupra serviciilor 
deja existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39Astfel, având în vedere gradul mare de acoperire a teritorului României cu reţele de cablu (peste 84% la sfârşitul anului 2016), respectiv rata mare 
de penetrare a acestor servicii (peste 63% la nivel de gospodării, la data de 31 decembrie 2016), interesul pentru recepţionarea serviciilor de programe 
de televiziune prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre este de așteptat să fie scăzut. Este probabil ca utilizatorii acestor servicii să fie, în 
pricipal, cei care nu au acces la reţele de cablu, folosind şi în prezent această modalitate de recepţionare a serviciilor de programe de televiziune. De 
asemenea, având în vedere că tranziţia de la recepţionarea serviciilor de programe de televiziune în format analogic la recepţionarea acestora în format 
digital generează anumite costuri pentru utilizatorii finali (cu schimbarea echipamentelor, cu plata unui abonament dacă se recepţionează şi alte servicii 
de programe decât cele „free to air” etc.), este posibil ca aceştia să se reorienteze către alte variante de recepţionare a serviciilor de programe de 
televiziune (spre exemplu, prin satelit, utilizând tehnologia DTH, sau prin intermediul reţelelor mobile) sau chiar să renunţe la aceste servicii, în măsura 
în care costurile sunt considerate prea ridicate. În ceea ce priveşte situaţia utilizatorilor finali care se află în aria de acoperire a reţelelor de cablu, este 
puţin probabil ca aceştia să opteze pentru recepţionarea programelor de televiziune în format digital pe cale radioelectrică terestră, datorită ofertelor 
avantajoase pentru serviciile de retransmisie la care au acces (spre exemplu, în luna august 2017, tariful lunar al unui abonament pentru servicii de 
retransmisie în format digital a serviciilor de programe de televiziune prin cablu varia între 25 lei şi 35 lei, incluzând reducerile aplicabile, dacă este 
cazul (abonamentul Akta Digital Start de la Akta Telekom S.A./Digital Cable Systems S.A. – 25 lei, abonamentul Digital de la RCS & RDS S.A. – 28 lei, 
abonamentul Televiziune S de la Telekom Romania Communications S.A. – 31 lei, respectiv abonamentul Play Familia de la UPC Romania S.R.L. – 35 
lei). 
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Capitolul II 
Pieţele relevante aferente serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 

sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale 
 

 
Capitolul II prezintă opinia ANCOM cu privire la revizuirea definiţiilor pieţelor relevante ale produsului 

corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de televiziune şi de radiodifuziune, care sunt furnizate de SNR.  

 
2.1. Definiţia actuală a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format 
analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe 
audiovizuale 
 

În cadrul demersului precedent de revizuire a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de 
transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de 
programe audiovizuale, Autoritatea a realizat analize de substituibilitate a serviciilor, ţinând cont de fluxurile 
financiare implicate (servicii de programe audiovizuale publice/private), modalităţile/suporturile de transmisie 
utilizate (radioelectric terestru/cablu/satelit/fibră optică), categoria de servicii de programe (televiziune/ 
radiodifuziune), benzile de frecvenţe utilizate în cazul serviciilor de radiodifuziune, respectiv aria de furnizare 
a serviciilor de programe audiovizuale (locală/naţională). 

Astfel, în urma analizei de piaţă din anul 2008, definiţiile pieţelor relevante ale produsului în vigoare, 
în prezent, sunt următoarele: 

 
1. „Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de televiziune.” 
 
Piaţa relevantă astfel definită cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune la nivel naţional 
şi local, transportul acestor servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice şi 
transmiterea finală, în integralitate şi fără nicio modificare, a serviciilor publice de programe de 
televiziune în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 
 

2. „Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM.” 
 
Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM, la nivel 
local şi naţional, transportul acestor servicii prin reţelele de comunicaţii electronice şi transmiterea 
finală, în integralitate şi fără nicio modificare, a serviciilor publice de programe de radiodifuziune 
în banda de frecvenţe FM în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 
 

3. „Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM.” 
 
Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, la nivel 
local şi naţional, transportul acestor servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice 
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şi transmiterea finală, în integralitate şi fără nicio modificare, a serviciilor publice de programe de 
radiodifuziune în banda de frecevenţe AM în vederea recepţionării de către utilizatorii finali.  
 

2.2. Identificarea pieţei relevante a produsului 
 

Având în vedere stadiul incipient de dezvoltare în care se află serviciile de transmisie în format digital 
a serviciilor de programe de radiodifuziune, respectiv de televiziune, și faptul că nu este de așteptat ca, în 
orizontul de timp al analizei, acestea să se dezvolte într-o măsură semnificativă, astfel încât să determine 
presiuni concurenţiale asupra serviciilor deja existente, la fel ca în analiza de piaţă precedentă, se vor reevalua 
condiţiile concurenţiale de pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale. Se va reanaliza gradul de substituibilitate 
a acestora cu alte produse/servicii, considerând constrângerile directe asupra preţului (ca efect al 
substituibilităţii cererii şi ofertei la nivelul pieţei de gros), dar şi constrângerile indirecte asupra acestuia (ca 
efect al substituibilităţii cererii la nivelul pieţei cu amănuntul). În acest sens, pentru delimitarea piețelor 
relevante ale produsului, se analizează măsura în care cererea din partea utilizatorilor finali pe piața cu 
amănuntul poate impune, în mod indirect, constrângeri concurenţiale la nivelul pieţelor de gros, ţinând cont 
de potenţialul de substituibilitate cu alte servicii a platformelor utilizate pentru recepţionarea programelor de 
televiziune sau radiodifuziune de către utilizatorii finali. 

 
2.2.1. Analiză de substituibilitate între serviciile de transmisie în format analogic a programelor audiovizuale 
private şi serviciile de transmisie în format analogic a programelor audiovizuale publice 

 
Pornind de la serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice 

terestre furnizate radiodifuzorilor publici de către SNR, ANCOM reanalizează dacă serviciile de transmisie în 
format analogic a programelor audiovizuale private sunt parte a aceleiaşi pieţe relevante a produsului ca 
serviciile de transmisie în format analogic a programelor audiovizuale publice. 

 
Substituibilitatea cererii  
 
În ceea ce priveşte substituibilitatea cererii la nivel de gros, ANCOM consideră că aceasta este 

inexistentă dat fiind modul de acordare a licenţelor de emisie pentru difuzarea serviciilor publice de programe 
audioviuzale, acordurile în baza cărora au fost prelungite drepturile de transmisie a programelor publice în 
format analogic conducând la aceeași concluzie. Astfel, drepturile de transmisie nu au fost acordate 
radiodifuzorilor publici (SRTV şi SRR), ci furnizorului reţelei de comunicaţii electronice care realizează 
transmisia acestor servicii, respectiv SNR, ceea ce implică că radiodifuzorii publici nu ar putea să migreze către 
serviciile oferite de un alt furnizor sau să-şi auto-furnizeze serviciile de transmisie la nivel de gros, în situaţia 
în care un furnizor monopolist ipotetic ar creşte tarifele practicate pentru serviciile respective. Aşadar, ţinând 
cont de prevederile legale în vigoare, respectiv de faptul că radiodifuzorii publici de programe audiovizuale 
sunt obligaţi să achiziţioneze servicii de transmisie în mod exclusiv de la SNR, substituibilitatea cererii este 
imposibil de realizat.  
 

Din punct de vedere al analizei unor eventuale constrângeri indirecte, de la nivelul pieței cu amănuntul, 
asupra tarifelor practicate de SNR la nivelul pieţei de gros pentru serviciile de transmisie în format analogic 
prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre, concluzia este aceeași. De exemplu, în măsura în care o 
creştere a tarifelor percepute de SNR pentru serviciile de transmisie furnizate SRTV şi SRR ar avea ca rezultat 
scăderea calităţii conţinutului programelor pe care radiodifuzorii publici le difuzează, cotele de audienţă ale 
acestora ar putea înregistra scăderi în favoarea programelor difuzate de radiodifuzorii privaţi, determinând 
scăderea cererii în mod corespunzător la nivelul pieței de gros. În mod teoretic, o astfel de constrângere poate 
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fi îndeajuns de puternică ca să determine includerea serviciilor de transmisie în cazul celor două categorii de 
servicii de programe audiovizuale (publice, respectiv private) în cadrul aceleiaşi pieţe relevante a produsului. 
În practică, însă, aceasta situație este foarte puțin probabil să se întâmple având în vedere că, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare40, sumele necesare SRTV şi SRR pentru plata serviciilor de transmisie sunt 
asigurate integral de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că orice creştere a tarifelor pentru serviciile de 
transmisie este susţinută printr-o majorare a fondurilor alocate în acest scop, și nu prin creșterea tarifelor 
aplicate utilizatorilor finali în mod direct.  

 Astfel, în mod teoretic, SNR ar putea majora tarifele practicate pentru serviciile de transmisie pe care 
le oferă radiodifuzorilor publici peste nivelul costurilor, fără ca utilizatorii finali care recepţionează astfel de 
servicii să fie afectaţi în mod direct şi, în consecinţă, fără să înregistreze pierderi din punctul de vedere al 
profitului obţinut. Ca urmare, situaţia existentă la nivelul pieţei cu amănuntul nu poate impune constrângeri 
asupra tarifelor practicate de către SNR pentru serviciile de transmisie oferite radiodifuzorilor publici la nivelul 
pieţei de gros. 

 
Substituibilitatea ofertei  
 
În ceea ce priveşte posibilitatea substituibilităţii ofertei la nivelul pieţei de gros, aceasta este imposibil 

de realizat, având în vedere atât prevederile legale în vigoare (radiodifuzorii publici pot achiziţiona astfel de 
servicii în mod exclusiv de la SNR), cât și contextul tranziţiei de la transmisia în format analogic la transmisia 
în format digital. Aşadar, în prezent, posibilitatea unui operator de a furniza servicii de transmisie în format 
analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre este inexistentă.  

 
În concluzie, având în vedere rezultatele evaluării constrângerilor directe şi indirecte asupra tarifelor 

percepute pentru serviciile de transmisie a programelor publice de televiziune şi radiodifuziune furnizate de 
SNR, rezultă că serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
furnizate radiodifuzorilor privaţi nu fac parte din aceeaşi piaţă relevantă cu serviciile de transmisie în format 
analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre furnizate radiodifuzorilor publici. 
 
2.2.2. Analiză de substituibilitate între serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale şi serviciile de transmisie prin 
intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip DTH) şi, 
respectiv, a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe (IPTV) 
 

În acest capitol, Autoritatea reanalizează dacă serviciile de transmisie furnizate prin intermediul 
reţelelor de cablu şi a sistemelor de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip DTH) fac parte din aceeaşi piaţă 
relevantă cu serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
furnizate de către SNR radiodifuzorilor publici. De asemenea, având în vedere dezvoltarea infrastructurii de 
acces la internet în bandă largă la puncte fixe în perioada de timp scursă de la precedenta analiză de piaţă, 
Autoritatea ia în considerare şi serviciile de transmisie furnizate prin intermediul reţelelor de acces la internet 
în bandă largă la puncte fixe (IPTV), analizând substituibilitatea acestora cu serviciile de transmisie în format 
analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale.  

Conform informaţiilor/datelor analizate, serviciile publice de programe audiovizuale sunt transmise şi 
prin intermediul reţelelor de cablu, al sistemelor de comunicaţii prin satelit şi al reţelelor de acces la internet 
în bandă largă, infrastructurile respective fiind considerate suporturi complementare sistemelor radio terestre. 
În acelaşi timp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
distribuitorii de servicii de programe sunt obligaţi să includă în ofertele lor serviciile publice de programe de 

                                                 
40Conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 41/1994, republicată. 
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televiziune41. De asemenea, serviciile de programe de radiodifuziune ale SRR intră şi ele sub incidenţa 
obligaţiei de „must carry”. Având în vedere aceste aspecte, Autoritatea reanalizează dacă radiodifuzorii publici 
pot renunţa la transmisia în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de 
programe audiovizuale în favoarea transmisiei serviciilor de programe exclusiv prin intermediul reţelelor de 
cablu sau/şi a sistemelor de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip DTH) sau/şi a reţelelor de acces la internet 
în bandă largă la puncte fixe (IPTV). 

Pentru a evalua dacă serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale şi serviciile de transmisie prin intermediul 
reţelelor de comunicaţii electronice (reţele de cablu, reţele cu transmisie prin satelit, respectiv reţele de acces 
la internet în bandă largă la puncte fixe) sunt parte a aceleiaşi pieţe relevante a produsului, ANCOM 
reanalizează dacă există substituibilitatea cererii şi/sau a ofertei între cele două categorii de servicii la nivel 
de gros, respectiv dacă există constrângeri concurenţiale indirecte manifestate prin intermediul substituibilităţii 
cererii la nivel cu amănuntul. 

 
Substituibilitatea cererii  
 
Aşa cum precizam mai sus, radiodifuzorii publici sunt obligaţi să utilizeze în mod exclusiv serviciile de 

transmisie a programelor audiovizuale în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
furnizate de SNR. Astfel, radiodifuzorii publici nu pot substitui serviciile de transmisie oferite prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre în format analogic cu serviciile de transmisie prin intermediul reţelelor de 
cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit şi reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe. 

Chiar şi în situaţia în care radiodifuzorii publici ar putea alege operatorul reţelei care să realizeze 
transmisia serviciilor publice de programe audiovizuale, substituibilitatea cu alte suporturi ar fi puţin probabilă, 
aşa cum o serie de factori, ce vor fi analizaţi în cele ce urmează, o indică. Astfel, se va analiza dacă acoperirea 
reţelelor şi ratele de penetrare a serviciilor publice de programe audiovizuale transmise prin intermediul 
reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip DTH), respectiv a reţelelor de acces 
la internet în bandă largă la puncte fixe sunt similare cu cele în cazul transmisiei programelor prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre, precum şi care sunt efectele schimbării platformei utilizate pentru 
transmisie, din punctul de vedere al veniturilor şi costurilor înregistrate de radiodifuzorii publici. 
 

Gradul de acoperire a reţelelor şi rata de penetrare a serviciilor 
 
Conform informaţiilor culese şi analizate de ANCOM, gradul de acoperire a reţelelor şi ratele de 

penetrare care pot fi înregistrate ca urmare a utilizării sistemelor radioelectrice terestre diferă de cele obţinute 
ca urmare a utilizării reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit sau a reţelelor de acces la 
internet în bandă largă. Radiodifuzorii ale căror programe sunt transmise în prezent prin intermediul 
radiosistemelor electrice este puţin probabil să renunţe la utilizarea lor întrucât ar însemna să renunţe la 
accesul la utilizatorii finali care recepţionează servicii de programe audiovizuale prin intermediul antenelor 
terestre, în special în cazul programelor de radiodifuziune. În acest context, este important de subliniat faptul 
că, în cazul anumitor zone greu accesibile, investiţiile implicate de dezvoltarea unei reţele fixe de comunicaţii 
electronice (fie ea bazată pe infrastructură de cablu sau fibră optică) sunt semnificative şi nejustificate din 
punct de vedere economic, singurele variante viabile de transmitere a serviciilor de programe audiovizuale 
fiind reprezentate de sistemele radioelectrice terestre sau de reţelele cu transmisie prin satelit.  

                                                 
41Conform art. 82 alin. (1), „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care 
utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului 
din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub 
jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a 
căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.[…]” 
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Astfel, s-a constatat că, la sfârşitul anului 2015, 21% dintre gospodăriile care deţineau un televizor 
recepţionau servicii de programe audiovizuale prin intermediul unei antene, pe cale radioelectrică terestră42. 
În plus, singurul program public de televiziune care mai este transmis, în prezent, în format analogic pe cale 
radioelectrică terestră, TVR1 poate fi recepţionat de 78,5% din populaţia ţării. 

Cu excepţia RCS & RDS S.A. şi UPC Romania S.R.L., majoritatea operatorilor deţin reţele de cablu mai 
puţin dezvoltate în ceea ce priveşte aria de acoperire şi numărul de abonaţi. La sfârşitul anului 2016, rata de 
penetrare a recepţionării programelor prin intermediul reţelelor de cablu la nivel de gospodării era de 63,4%. 
De asemenea, având în vedere că la momentul analizei de piaţă anterioare, în anul 2008, rata de penetrare 
a recepţionării programelor prin intermediul reţelelor de cablu era de aproximativ 49%, iar procentul 
gospodăriilor cablate era de aproximativ 85%, este de presupus că procentul gospodăriilor cablate se situează, 
în prezent, peste valoarea de 90%, dar, ţinând cont de suprapunerea reţelelor de cablu, această valoare poate 
fi mai scăzută. Astfel, un radiodifuzor care va dori să utilizeze un suport alternativ la transmisia la nivel naţional 
prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de programe pe care le difuzează, pentru a 
obţine o acoperire naţională, trebuie să negocieze cu principalii operatori de reţele de cablu, dar şi cu 
majoritatea operatorilor care deţin reţele mai puţin dezvoltate.    

Spre deosebire de segmentul reţelelor de cablu care se caracterizează printr-un grad relativ ridicat de 
fragmentare, în România există 8 sateliţi care acoperă teritoriul ţării. Radiodifuzorii care doresc ca serviciile 
de programe pe care le difuzează să fie transmise prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice prin 
satelit pot negocia în mod direct cu furnizorii serviciilor de transmisie prin satelit, varianta aceasta fiind relativ 
mai costisitoare, sau pot apela la serviciile oferite de un distribuitor de servicii care utilizează sisteme de 
comunicaţii prin satelit de tip DTH, chiar dacă în această situaţie nu vor mai avea o relaţie directă cu utilizatorii 
finali. Rata de penetrare la nivel de gospodării a serviciilor de programe audiovizuale recepţionate prin 
intermediul unor sisteme de comunicaţii prin satelit de tip DTH (cu abonament) era de 32,4% la data de 31 
decembrie 2016. 

În ceea ce priveşte serviciile de transmisie furnizate prin intermediul reţelelor de acces la internet în 
bandă largă, după cum a fost precizat şi în secţiunea 1.3.2., în prezent există numai doi furnizori de servicii 
de transmisie a programelor audiovizuale ce folosesc tehnologia IP (IPTV), care oferă astfel de servicii către 
utilizatorii finali în zone specifice, precum parcurile industriale, complexele rezidenţiale şi alte aglomerări din 
zonele urbane, acolo unde şi-au dezvoltat reţelele de fibră optică. Rata de penetrare, la nivel de gospodării, 
a serviciilor de transmisie prin intermediul tehnologiei IP era de numai 1,3% la data de 31 decembrie 2016. 
Astfel, deşi reţelele de fibră optică NGN/NGA au cunoscut o dezvoltare semnificativă pe parcursul perioadei 
analizate, procentul de gospodării acoperite cu reţele de comunicaţii de bandă largă în configuraţie de tip 
FTTH sau FTTB fiind de 60% la mijlocul anului 2016, rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în 
bandă largă la puncte fixe la nivel de gospodării era mai redusă, de 53%, la aceeaşi dată. Aşadar, deşi 
potenţialul de dezvoltare a acestor servicii în orizontul de timp al analizei există, gradul de dezvoltare va fi 
moderat şi, în orice caz, nu de natură a determina concluzii diferite cu privire la evoluţia serviciilor analizate 
faţă de cele prezentate. De asemenea, este important de menţionat că, în mod similar situaţiei 
corespunzătoare serviciilor de transmisie prin intermediul reţelelor de cablu, un radiodifuzor care doreşte să 
utilizeze un suport alternativ la transmisia prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de 
programe pe care le difuzează trebuie să negocieze cu principalii operatori de reţele de acces la internet în 
bandă largă la puncte fixe prezenţi la nivel naţional, cât şi cu majoritatea operatorilor care deţin reţele locale, 
pentru a obţine o acoperire naţională în ceea ce priveşte recepţionarea serviciilor de programe de către 
utilizatorii finali.   

 

                                                 
42Sursa: Eurobarometru, „E-Communications and the Digital Single Market”, mai 2016, p. 63; sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la 
nivelul fiecărui stat membru UE, în luna octombrie 2015. 
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 Analiza impactului schimbării platformei utilizate pentru transmisia propriilor servicii de programe în 
vederea asigurării recepţionării de către utilizatorii finali asupra veniturilor şi costurilor înregistrate de 
radiodifuzori 
 
 Datorită modelelor financiare diferite şi a existenţei unor contracte de barter încheiate între părţi, 
cuantificarea costurilor pe care le înregistrează radiodifuzorii cu achiziţionarea serviciilor de transmisie, în 
funcţie de tipul platformei utilizate, este un demers dificil şi cu acurateţe relativă. Acordurile încheiate între 
părţi diferă atât în cazul furnizării de servicii prin intermediul aceleiaşi platforme, cât şi în cazul utilizării unor 
platforme diferite pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale. De asemenea, trebuie precizat că, 
pe lângă obligaţiile legale impuse furnizorilor, acordurile încheiate între un radiodifuzor şi un operator şi/sau 
distribuitorul de servicii în vederea transmisiei şi/sau a distribuţiei serviciilor de programe audiovizuale reflectă, 
de regulă, modelele de afaceri ale părţilor implicate. Astfel, în situaţia în care serviciul/serviciile de programe 
audiovizuale ale unui radiodifuzor se regăsesc în oferta comercială a unui distribuitor de servicii, între cele 
două părţi se realizează practic o tranzacţie prin intermediul căreia drepturile de proprietate intelectuală 
deţinute de către radiodifuzor sunt transferate distribuitorului pentru ca serviciul pe care îl difuzează să fie 
transmis şi să fie recepţionat de abonaţii care beneficiază de acces la plarforma respectivă. O astfel de 
tranzacţie se poate materializa fie printr-un acord de barter, situaţie în care nu este perceput niciun tarif de 
către niciuna dintre părţi, fie printr-un acord prin intermediul căruia distribuitorul de servicii plăteşte 
radiodifuzorului anumite sume pentru conţinutul serviciilor de programe pe care le difuzează, fie printr-un 
acord prin intermediul căruia distribuitorul de servicii este plătit pentru serviciile de transmisie pe care le oferă 
radiodifuzorului, dacă este cazul. În cazul în care radiodifuzorul utilizează propriile resurse pentru transmiterea 
de programe şi are, prin urmare, o relaţie directă cu utilizatorii finali, nu se mai realizează acest schimb de 
valori cu distribuitorul de servicii. 

Considerând transmisia realizată prin satelit, există mai multe posibilităţi prin intermediul cărora un 
radiodifuzor poate achiziţiona servicii de transmisie a programelor de televiziune prin intermediul unui sistem 
de comunicaţii prin satelit. Astfel, un radiodifuzor poate să închirieze capacitate sau segment spaţial direct de 
la operatorul unui satelit care acoperă teritoriul României sau poate sub-închiria capacitate neutilizată de la 
un distribuitor de servicii (adică de la unul dintre cei 5 distribuitori prezenţi pe piaţa din România). Având în 
vedere că, din punct de vedere financiar, nu este întotdeauna eficient pentru un radiodifuzor să închirieze 
segment spaţial sau capacitate pentru a transmite un singur serviciu de programe de televiziune, de cele mai 
multe ori radiodifuzorii apelează fie la serviciile unui distribuitor de servicii care utilizează sistemele de 
comunicaţii prin satelit de tip DTH, fie închiriază segment spaţial pentru a transmite mai multe servicii de 
programe de televiziune, inclusiv serviciile de programe ale altor radiodifuzori. Tarifele percepute pentru 
serviciile de transmisie prin intermediul unui sistem de comunicaţii prin satelit depind de mai mulţi factori 
precum: tipul satelitului, poziţia orbitală, înclinaţia pe orbită, acoperirea teritoriului, serviciile transmise prin 
intermediul altor echipamente de tip „transponder” de acelaşi sistem de comunicaţii prin satelit etc. 

Numărul furnizorilor de servicii de transmisie prin satelit de la care radiodifuzorii din România pot 
achiziţiona servicii este semnificativ. Radiodifuzorii pot alege să achiziţioneze capacitate de la operatorul 
oricărui sistem de comunicaţii prin satelit fără a fi nevoie ca utilizatorii finali să achiziţioneze o nouă antenă 
satelit sau să modifice substanţial poziţia antenei pe care o deţin deja. În acest sens, este important de 
subliniat că, nemaiavând o relaţie directă cu utilizatorii finali, radiodifuzorii care apelează la serviciile 
distribuitorilor nu trebuie să se asigure că utilizatorii finali achiziţionează echipamentele necesare pentru a 
putea recepţiona serviciile de programe.  

Ca şi în cazul transmisiei programelor audiovizuale prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin 
satelit de tip DTH, radiodifuzorii (în cazul de față, SRTV și SRR) care ar alege să utilizeze servicii de transmisie 
prin intermediul reţelelor de cablu sau al reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe pentru 
distribuţia propriului serviciu de programe la nivelul pieţei cu amănuntul, pe bază de abonament, la pachet cu 
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alte servicii de programe, nu ar avea o relaţie directă cu utilizatorii finali şi nu ar fi nevoie să se asigure că 
aceştia au achiziţionat echipamentele necesare recepţionării serviciilor de programe audiovizuale. 

Impactul asupra veniturilor obţinute de radiodifuzorii publici ca urmare a unei eventuale decizii de 
schimbare a platformei utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale depinde de o serie de 
factori, cum ar fi măsura în care activitatea acestora este dependentă de veniturile înregistrate din publicitate, 
astfel încât să fie necesară păstrarea controlului asupra acestei surse de venituri şi gestionarea eficientă a 
modului în care publicitatea este integrată în propriile servicii de programe. În general, deşi activitatea 
radiodifuzorilor publici nu depinde de veniturile înregistrate din publicitate în aceeaşi măsură cum e cazul 
radiodifuzorilor privaţi (în anul 2016, aproximativ 50% din totalul veniturilor SRR, respectiv 71% din totalul 
veniturilor SRTV43 au provenit din încasarea taxei radio-TV), nivelul acestor venituri nu este neglijabil - 4,9 
milioane de lei (1,2% din veniturile SRR în anul 2016), respectiv 16,2 milioane de lei (3,5% din veniturile 
SRTV în anul 2016), totuși în scădere pe parcursul perioadei analizate, în cazul ambilor radiodifuzori publici. 
Prin urmare, dacă radiodifuzorii publici ar avea posibilitatea să renunţe la serviciile transmise prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre, aceştia ar lua în considerare efectele schimbării platformei utilizate asupra 
veniturilor totale. 
 
 De asemenea, având în vedere că existenţa anumitor constrângeri concurenţiale asupra tarifelor 
practicate pentru serviciile de transmisie de către furnizori la nivelul pieţei de gros poate fi efectul indirect al 
situaţiei concurenţiale de la nivelul pieţei cu amănuntul, între transmisia/recepţionarea serviciilor de programe 
audiovizuale prin intermediul reţelelor de cablu şi/sau a sistemelor de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip 
DTH) şi/sau a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe (IPTV), pe de o parte, respectiv prin 
intermediul sistemelor radioelectrice terestre, pe de altă parte, a fost analizat inclusiv nivelul de 
substituibilitate între acestea.  
 

Servicii de programe de televiziune 
 
Mai jos, sunt prezentate pe scurt o serie de aspecte care susţin concluzia Autorității că nu există 

substituibilitatea cererii între serviciile de programe de televiziune furnizate prin intermediul reţelelor de cablu 
şi/sau a sisteme de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip DTH) şi/sau a reţelelor de acces la internet în bandă 
largă la puncte fixe şi serviciile de programe de televiziune furnizate în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre la nivelul pieţei cu amănuntul. În acest sens, următoarele aspecte sunt 
considerate importante: 

1. Distribuitorii de servicii prin intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit 
de tip DTH şi, respectiv, a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe oferă 
utilizatorilor finali pachete de servicii de programe de televiziune contra cost (pe bază de 
abonament). Numărul serviciilor de programe cuprins în pachetele de bază ale distribuitorilor de 
servicii este similar în cazul celor trei platforme menţionate, iar valoarea abonamentului perceput 
pentru serviciile de programe audiovizuale furnizate individual (nu în pachete de servicii de 
comunicaţii electronice care includ şi serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale) este 
similară pentru platformele considerate. Spre deosebire de recepţionarea serviciilor de programe 
audiovizuale prin intermediul platformelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip 
DTH sau a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe de tip IPTV contra cost, 
pentru recepţionarea de programe de televiziune pe cale radioelectrică terestră, utilizatorii au 
nevoie doar de o antenă obişnuită, fără a plăti un abonament lunar în acest sens; 

                                                 
43Conform rapoartelor de activitate ale SRR şi SRTV, disponibile la următoarele adrese: 

- SRR:http://www.srr.ro/files/cariere/SRR-raportanual2016ROMpreview.pdf; 
- SRTV:http://media.tvrinfo.ro/media-tvr/other/201704/raport-activitate_88799800.pdf. 
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2. Prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre se poate recepţiona un singur serviciu de 
programe publice de televiziune la nivel naţional. În plus, mai există un radiodifuzor privat de 
servicii de programe de televiziune la nivel local. În general, operatorii de reţele de cablu, de 
sisteme de comunicaţii prin satelit de tip DTH şi, respectiv, de reţele de acces la internet în bandă 
largă la puncte fixe aleg să includă în pachetele de bază pe care le oferă utilizatorilor finali servicii 
de programe de televiziune în funcţie de ratele de audienţă înregistrate de acestea44. Chiar dacă 
prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip DTH sau a reţelelor de acces la internet 
în bandă largă la puncte fixe, depinzând de capacitatea acestora, pot fi transmisie mai multe servicii 
de programe de televiziune (întrucât capacitatea reţelelor digitale este substanţial mai mare decât 
cea a reţelelor analogice), de regulă, serviciile oferite suplimentar sunt originare din afara 
României, cu rate de audienţă scăzute. Pe de altă parte, prin intermediul reţelelor de cablu se 
poate recepţiona un număr relativ mai mare de servicii de programe de televiziune locale, care, 
de asemenea, înregistrează audienţe foarte scăzute la nivel naţional; 

3. În România, există un singur operator care difuzează şi transmite serviciile publice naţionale de 
programe de televiziune prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre şi 5 distibuitori de 
sisteme de comunicaţii prin satelit de tip DTH care oferă pachete de servicii de programe de 
televiziune care pot fi recepţionate la nivel naţional. Spre deosebire de sistemele radioelectrice 
terestre şi de cele de comunicaţii prin satelit de tip DTH, serviciile de transmisie oferite prin 
intermediul reţelelor de cablu sunt furnizate de un număr mare de operatori, la nivel local şi 
regional, ale căror reţele de mici dimensiuni asigură cumulat o acoperire semnificativă în ceea ce 
priveşte numărul de gospodării cablate. Procentul gospodăriilor cablate se situează peste valoarea 
de 90%, dar, ţinând cont de suprapunerea reţelelor de cablu, această valoare este probabil să fie 
mai scăzută, în timp ce gradul de acoperire a sistemelor radioelectrice terestre prin intermediul 
cărora se transmite în format analogic şi a sistemelor de comunicaţii prin satelit este de 78%45 la 
nivel de populaţie/71% la nivel de teritoriu şi, respectiv, 100%. În ceea ce priveşte acoperirea cu 
reţele de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, procentul gospodăriilor acoperite în 
configuraţie de tip FTTH/FTTB era de 60%, la data de 30 iunie 2016. În general, atât reţelele de 
cablu, cât şi reţelele de acces la internet în bandă largă la puncte fixe la nivel local, au un grad 
redus de suprapunere, ceea ce denotă că utilizatorii finali dintr-o anumită zona geografică nu pot 
alege între serviciile mai multor distribuitori care asigură retransmisia serviciilor de programe prin 
intermediul reţelelor de cablu, respectiv reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, 
ci doar între platforme diferite disponibile pentru recepţionare – reţele terestre, sisteme de 
comunicaţii prin satelit, respectiv o reţea de cablu şi/sau o reţea de acces la internet în bandă largă 
la puncte fixe, în majoritatea cazurilor. Trebuie menţionat că există patru operatori care furnizează 
atât servicii de retransmisie prin reţelele de cablu, cât şi prin intermediul sistemelor de comunicaţii 
prin satelit de tip DTH, pentru a extinde gradul de acoperire cu servicii inclusiv în zonele geografice 
unde dezvoltarea reţelelor de cablu nu este viabilă; 

4. Pentru recepţionarea serviciilor de programe de televiziune transmise prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre, utilizatorii finali au nevoie doar de un aparat TV şi de o antenă obişnuită. 
În cazul serviciilor de programe audiovizuale recepţionate prin intermediul unor reţele digitale de 
cablu sau a unor reţele de acces la internet în bandă largă, este necesar atât un aparat TV, cât şi 
un receptor digital şi un decodor în cazul reţelelor de cablu, respectiv un receptor de tip „set top 
box” în cazul reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, echipamentele menţionate 
putând fi achiziţionate sau închiriate. Pentru recepţionarea serviciilor de programe prin intermediul 

                                                 
44Conform informaţiilor cu privire la cotele de audienţă aferente lunii iulie 2017, primele 5 servicii de programe de televiziune în ordinea descrescătoare 
a audienţei erau private, deţinând o cotă cumulată de 51% (sursa: http://www.arma.org.ro/ro/audiente). 
45Având în vedere situaţia particulară a transmisiei programelor de televiziune în format analogic pe cale radioelectrică terestră în contextul tranziţiei 
către transmisia în format digital, gradul de acoperire a populaţiei cu astfel de servicii a scăzut semnificativ în perioada analizată, de la 99% la jumătatea 
anului 2008.  
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sistemelor de comunicaţii prin satelit, utilizatorii finali trebuie să achiziţioneze sau să închirieze o 
antenă satelit şi un echipament de recepţie. De asemenea, există situaţii când distribuitorii de 
servicii prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip DTH nu percep niciun tarif 
pentru instalarea şi închirierea echipamentelor de recepţie, ceea ce înseamnă că, pentru utilizatorii 
finali, costurile schimbării platformei de recepţionare a serviciilor de programe de televiziune sunt 
relativ mai scăzute, în cazul în care nu este prevăzută o perioadă minimă contractuală.    

 
Servicii de programe de radiodifuziune 
 
Analiza datelor de piaţă arată că, la nivelul pieţei cu amănuntul, transmisia/furnizarea serviciilor de 

programe de radiodifuziune prin intermediul reţelelor de cablu şi/sau a sistemelor de comunicaţii prin satelit 
şi/sau a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe nu reprezintă un substitut pentru 
transmisia/furnizarea serviciilor de programe de radiodifuziune prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre în format analogic. ANCOM subliniază următoarele aspecte relevante: 

1. Serviciile de programe de radiodifuziune transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre pot fi recepţionate de către utilizatorii finali doar cu ajutorul unei antene obişnuite, care 
poate fi integrată într-un aparat radio. Prin contrast, serviciile de programe transmise prin 
intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit pot fi recepţionate de către utilizatorii finali doar 
prin intermediul unei antene de satelit şi a unui echipament de recepţie (cu sau fără acces 
condiţionat), iar în cazul serviciilor furnizate prin intermediul reţelelor de acces la internet în bandă 
largă la puncte fixe (IPTV) este necesară, în primul rând conexiunea de acces la internet, dar şi un 
echipament/receptor de tip „set top box” (STB) conectat la un aparat de televiziune; 

2. În cazul distribuţiei contra cost a serviciilor de programe prin intermediul reţelelor de cablu, a 
sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip DTH şi a reţelelor de acces la internet în bandă largă 
la puncte fixe, abonamentul nu se percepe în mod distinct pentru serviciile de programe de 
televiziune şi, respectiv, pentru serviciile de programe de radiodifuziune, astfel încât utilizatorii 
finali care doresc să recepţioneze servicii de programe de radiodifuziune prin intermediul acestor 
platforme trebuie să achiziţioneze întregul pachet de servicii de programe de televiziune; 

3. Cu toate că distribuitorii de servicii oferă servicii de programe de televiziune şi radiodifuziune la 
pachet (serviciile fiind legate), activităţile de marketing ale acestora urmăresc promovarea în mod 
exclusiv a serviciilor de programe de televiziune, în cazul categoriilor de platforme considerate. De 
asemenea, deşi în România există 5 radiodifuzori privaţi de servicii de programe de radiodifuziune 
la nivel naţional şi un număr semnificativ de radiodifuzori de servicii de programe de radiodifuziune 
la nivel regional şi local, numai 25 de servicii de programe (inclusiv serviciile publice de 
radiodifuziune) sunt transmise prin intermediul sistemelor de comunicaţii prin satelit, fie gratuit, 
fie contra cost, ca servicii incluse în ofertele distribuitorilor de servicii. Distribuitorii de servicii de 
programe audiovizuale prin reţelele de cablu şi/sau prin reţelele de acces la internet în bandă largă 
la puncte fixe includ serviciile de programe de radiodifuziune ca servicii suplimentare la pachetele 
de bază pe care le oferă utilizatorilor finali; 

4. Recepţionarea serviciilor de programe de radiodifuziune transmise prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre se poate realiza şi de utilizatorii finali aflaţi în mişcare, prin intermediul 
aparatelor portabile. Transmisia prin intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii 
prin satelit şi a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe permite recepţionarea 
serviciilor de programe de către utilizatorii finali doar în locul în care a fost instalat aparatul de 
recepţie, respectiv conexiunea fixă necesară, fără a permite mobilitatea utilizatorului final. În plus, 
transmisiile în format codificat prin intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin 
satelit şi, respectiv, a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe nu pot fi 
recepţionate prin intermediul aparatelor portabile. 
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În general, din perspectiva utilizatorilor finali, transmisia serviciilor de programe audiovizuale prin 

intermediul sistemelor radioelectrice terestre în vederea recepţionării gratuite a acestora este considerată 
complementară (re)transmisiei contra cost a serviciilor de programe prin intermediul reţelelor de cablu, 
reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe şi a sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip 
DTH. Astfel, se poate conchide că distribuţia serviciilor de conţinut (a programelor audiovizuale) prin 
intermediul sistemelor radioelectrice terestre la nivelul pieţei cu amănuntul constituie o piaţă distinctă de 
distribuţia serviciilor de conţinut (programelor audiovizuale) prin intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor 
de comunicaţii prin satelit, respectiv a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe. Prin urmare, 
ANCOM consideră că serviciile de (re)transmisie furnizate la nivel cu amănuntul prin intermediul platformelor 
menţionate (cablu, satelit, acces la internet) nu sunt în măsură a exercita constrângeri concurenţiale indirecte 
asupra serviciilor de transmisie furnizate prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre la nivel de gros.  

 
Substituibilitatea ofertei  

 
 Având în vedere prevederile legale în vigoare, precum și tranziţia de la transmisia în format analogic 
la cea în format digital, este imposibil, din punctul de vedere al substituibilităţii ofertei, ca distribuitorii de 
servicii de programe de televiziune prin intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit 
de tip DTH, respectiv a reţelelor de acces la internet în bandă largă să înceapă să furnizeze servicii de 
transmisie a programelor de televiziune prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre analogice, în 
vederea recepţionării de către utilizatorii finali.  
 În ceea ce priveşte serviciile de transmisie a programelor de radiodifuziune furnizate prin intermediul 
reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit de tip DTH, respectiv a reţelelor de acces la internet 
în bandă largă, după cum a fost menţionat anterior, aceste servicii de programe sunt furnizate la pachet cu 
serviciile de programe de televiziune. Astfel, serviciile de programe de radiodifuziune transmise prin 
intermediul platformelor menţionate pot fi privite ca servicii adiţionale serviciilor de programe de televiziune, 
valoarea adăugată pentru utilizatorii finali fiind nesemnificativă. În aceste condiţii, este extrem de puţin 
probabil ca distribuitorii de servicii de programe de radiodifuziune prin intermediul reţelelor de cablu, a 
sistemelor de comunicaţii prin satelit şi/sau a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe să 
înceapă să furnizeze servicii de transmisie a programelor de radiodifuziune prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. Mai mult, costurile pe care le 
presupune dezvoltarea unei reţele radio terestre pentru transmisia serviciilor de programe de radiodifuziune, 
care să asigure o acoperire de cel puţin 90% din teritoriul ţării, sunt foarte ridicate. 
 De asemenea, strategiile de afaceri şi modul în care s-a dezvoltat activitatea distribuitorilor de servicii 
de programe audiovizuale sunt diferite de strategiile operatorilor care transmit serviciile de programe 
audiovizuale prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre în vederea recepţionării gratuite a acestora de 
către utilizatorii finali. Prin urmare, din punctul de vedere al ofertei, serviciile de transmisie prin intermediul 
reţelelor de cablu, a sistemelor de comunicaţii prin satelit (de tip DTH) şi, respectiv, a reţelelor de acces la 
internet în bandă largă la puncte fixe nu reprezintă un substitut pentru serviciile de transmisie prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre. 
 
 În concluzie, ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, ANCOM consideră că, pe de o parte, 
serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice 
de programe audiovizuale, respectiv serviciile de transmisie prin intermediul reţelelor de cablu, a sistemelor 
de comunicaţii prin satelit (inclusiv de tip DTH), a reţelelor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe 
(IPTV), pe de altă parte, formează pieţe relevante ale produsului distincte. 
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2.2.3. Analiză de substituibilitate între serviciile de transmisie a serviciilor publice de radiodifuziune şi 
serviciile de transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a programelor publice de 
televiziune 
 
 La fel ca în analiza de piaţă precedentă, ANCOM reanalizează dacă serviciile de transmisie a 
programelor publice de radiodifuziune fac parte din aceeaşi piaţă relevantă cu serviciile de transmisie prin 
intermediul sistemelor radioelectrice terestre a programelor publice de televiziune. 
  

Substituibilitatea cererii  
 
Din punctul de vedere al substituibilităţii cererii la nivel de gros, este necesar să analizăm dacă 

SRR/SRTV pot substitui serviciile de transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre achiziţionate 
de la SNR în vederea asigurării recepţionării de către utilizatorii finali a serviciilor de programe de 
radiodifuziune pe care le difuzează cu serviciile de transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor de programe de televiziune şi invers. Având în vedere existenţa barierelor tehnice la utilizarea 
echipamentelor pentru transmisia programelor de televiziune în scopul transmisiei serviciilor de programe de 
radiodifuziune şi invers, Autoritatea consideră că o astfel de posibilitate de substituibilitate nu există. Detalii 
despre barierele tehnice existente sunt prezentate în mod detaliat în contextul analizei substituibilităţii ofertei. 

 
Substituibilitatea ofertei  
 
Furnizorii de servicii de transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a programelor de 

televiziune la nivel naţional nu pot intra pe piaţă pentru a începe să transmită servicii de radiodifuziune, fără 
să înregistreze costuri considerabile. Astfel, transmisia în format analogic a serviciilor de programe de 
televiziune prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre presupune utilizarea unui anumit spectru de 
frecvenţe (canale) care diferă de spectrul de frecvenţe alocat pentru transmisia serviciilor de programe de 
radiodifuziune. În mod corespunzător, sunt necesare echipamente de emisie noi (antene, transmiţătoare), 
care trebuie să fie adaptate pentru transmisia serviciilor de programe de radiodifuziune. Având în vedere că 
spectrul de frecvenţe radio folosit este diferit pentru transmisia programelor de televiziune, respectiv pentru 
transmisia programelor de radiodifuziune, este important de subliniat că echipamentele pentru transmisia şi 
recepţionarea serviciilor de programe radio sunt proiectate exclusiv în acest scop.  

În plus, radiodifuzorii care deţin o licenţă de emisie pot transmite propriul serviciu de programe doar 
cu respectarea destinaţiei frecvenţei şi a specificaţiilor tehnice prevăzute în licenţă. Un radiodifuzor care 
doreşte să asigure transmisia pe cale radio a unui nou tip de servicii de programe audiovizuale trebuie să 
obţină o nouă licenţă de emisie prin care să îi fie acordate frecvenţe radio corespunzătoare. Astfel, ANCOM 
consideră că, la nivelul pieţei de gros, nu există susbtituibilitatea ofertei între transmisia prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de programe de televiziune şi transmisia prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de programe de radiodifuziune. 
  

În concluzie, Autoritatea consideră că serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi serviciile de transmisie în 
format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a programelor publice de radiodifuziune, 
formează pieţe relevante ale produsului distincte. 
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2.2.4. Analiză de substituibilitate între serviciile de transmisie a serviciilor publice de radiodifuziune în banda 
de frecvenţe AM şi serviciile de transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a programelor 
de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM 
 
 

Substituibilitatea ofertei  
 
 Ţinând cont de diferenţele tehnice existente între cele două benzi de frecvenţe prezentate anterior, 
este puţin probabil ca transmisia serviciilor de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM să 
reprezinte un substitut pentru transmisia serviciilor de programe radio prin intermediul benzilor de frecvenţe 
AM şi invers. Astfel, un radiofurnizor care utilizează o bandă de frecvenţe AM nu poate trece la utilizarea unei 
benzi de frecvenţe FM fără a înregistra costuri considerabile, având în vedere că spectrul de frecvenţe ce 
poate fi alocat pentru transmisia FM este diferit de spectrul de frecvenţe ce poate fi alocat pentru transmisia 
AM, iar trecerea de la transmisia FM la cea AM implică achiziţionarea de transmiţătoare şi antene/sisteme 
radiante noi, specifice transmisiei serviciilor de programe de radiodifuziune în acest mod. 
 Prin urmare, la nivelul pieţei de gros, nu există substituibilitatea ofertei între serviciile de transmisie a 
programelor de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM şi serviciile de transmisie a programelor de 
radiodifuzine în banda de frecvenţe AM. 
 Având în vedere aspectele prezentate mai sus, ANCOM menţine concluzia din analiza de piaţă 
precedentă conform căreia serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice 
terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM şi, respectiv, în banda 
de frecvenţe FM, formează pieţe relevante ale produsului distincte. 
 
2.2.5. Analiză de substituibilitate între serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe de audiovizuale 
la nivel naţional şi serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe audiovizuale la nivel local 

 
 În această secţiune ANCOM reanalizează oportunitatea definirii unei singure pieţe relevante a 
produsului pentru serviciile de transmisie a programelor de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM şi, 
respectiv, în banda de frecvenţe AM la nivel naţional şi serviciile de transmisie a serviciilor de programe de 
radiodifuziune în banda de frecvenţe FM şi, respectiv, în banda de frecvenţe AM la nivel local.  

În ceea ce priveşte serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe de televiziune, în prezent, 
mai există un singur serviciu public de programe de televiziune transmis pe cale radioelectrică terestră, în 
format analogic, la nivel naţional, prin urmare piața relevantă a produsului va fi delimitată de acest serviciu. 

 
Substituibilitatea cererii  
 
Ca urmare a diferenţelor existente între echipamentele din reţeaua radio operată de SNR în vederea 

transmisiei la nivel local a serviciilor de radiodifuziune şi cele utilizate pentru transmisia la nivel naţional – 
acoperirea transmiţătoarelor, puterea de emisie a transmiţătoarelor/emiţătoarelor locale, locaţia elementelor 
de infrastructură, interferenţa frecvenţelor utilizate de echipamentele de emisie colocate într-un site, 
radiodifuzorii publici nu vor considera transmisia la nivel local a serviciilor de programe ca fiind substituibilă 
cu transmisia la nivel naţional a serviciilor de programe (şi invers). 
 
 La nivelul pieței cu amănuntul, chiar dacă conţinutul serviciilor de programe de radiodifuziune locale 
nu diferă în mod semnificativ de conţinutul celor naţionale, este puţin probabil ca utilizatorii finali să considere 
cele două tipuri de servicii de programe ca fiind substituibile. Utilizatorii finali dintr-o anumită zonă a ţării 
preferă să urmărească serviciile de programe locale întrucât pot asculta ştiri locale sau alte emisiuni care 
prezintă preoponderent realităţile specifice zonei respective, spre deosebire de programele transmise la nivel 
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naţional care se caracterizează printr-un conţinut editorial generalist. Aşadar, situaţia existentă pe piaţa cu 
amănuntul nu este de natură să determine constrângeri concurenţiale asupra serviciilor furnizate pe piaţa de 
gros. 

Substituibilitatea ofertei - analiza gradului de omogenitate a condiţiilor concurenţiale 
  

Cu toate că elementele de reţea (sistemele de emisie) utilizate pentru transmisia serviciilor de 
programe de radiodifuziune la nivel local nu reprezintă un substitut pentru elementele de reţea utilizate pentru 
transmisia serviciilor de programe de radiodifuziune la nivel naţional, se poate observa că, din punct de vedere 
al condițiilor concurențiale, situaţia este aceeași: există o piață de monopol şi barierele la intrarea pe piaţă 
sunt aceleaşi atât pentru transmisia programelor de radiodifuziune la nivel local, cât şi pentru transmisia la 
nivel naţional, iar pe perioada de timp analizată structura tarifelor aplicate de SNR pentru elementele de reţea 
utilizate este identică pentru ambele categorii de servicii, aceasta practicând negocierea pe elemente de cost 
în cazul amândurora. Tariful perceput de SNR pentru utilizarea unui emiţător depinde de banda de frecvenţă 
(AM/FM) şi de puterea de emisie, şi nu de scopul pentru care este folosit – pentru transmisia serviciilor de 
programe la nivel local sau la nivel naţional. 
 

În concluzie, ANCOM menține concluzia din analiza de piață precedentă, conform căreia transmisia 
serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM la nivel local şi transmisia serviciilor 
publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM la nivel naţional fac parte din aceeaşi piaţă 
relevantă a produsului, în timp ce transmisia serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de 
frecvenţe AM la nivel local şi transmisia serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe 
AM la nivel naţional constituie, de asemenea, o singură piaţă relevantă a produsului. 

 
Concluzii cu privire la pieţele relevante ale produsului identificate  
 
Pe baza criteriilor substituibilităţii cererii şi a ofertei, ANCOM consideră că pieţele relevante ale 

produsului sunt următoarele: 
 
1. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de televiziune la nivel naţional 
 
Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectronice 

terestre a serviciului public de programe de televiziune la nivel naţional, transportul acestuia prin reţelele de 
comunicaţii electronice şi transmiterea finală, în integralitate şi fără nicio modificare, în vederea recepţionării 
de către utilizatorii finali. 

 
2. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM, la nivel local şi 
naţional 

 
Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM, la nivel local şi naţional, 
transportul acestor servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice şi transmiterea finală, în 
integralitate şi fără nicio modificare, în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 

 
3. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, la nivel local şi 
naţional 
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Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, la nivel local şi naţional, 
transportul acestor servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice şi transmiterea finală, în 
integralitate şi fără nicio modificare, în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 
 
2.3. Identificarea pieţei geografice relevante 
 

ANCOM a reanalizat dacă, în continuare, dimensiunea geografică a pieţelor relevante ale produsului 
identificate anterior este necesar a fi stabilită la nivel naţional. Piaţa geografică relevantă reprezintă zona în 
care sunt localizaţi furnizorii produselor din piaţa relevantă a produsului, zonă în cadrul căreia condiţiile de 
concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi delimitată de arii geografice vecine datorită unor condiţii 
concurenţiale diferite46. 

Condiţiile concurenţiale pentru transmisia serviciilor publice de programe audiovizuale la nivel local şi, 
respectiv, naţional sunt similare, având în vedere monopolul deţinut de SNR şi, prin urmare, existenţa unor 
bariere ridicate la intrarea pe piaţă este valabilă în ambele cazuri. În plus, tarifele percepute de SNR pentru 
utilizarea echipamentelor componente ale sistemelor de emisie (emiţătoare/translatoare) nu diferă în funcţie 
de scopul pentru care sunt utilizate – transmisia serviciilor de programe la nivel local sau la nivel naţional. 
Astfel, pieţele geografice corespunzătoare serviciilor de transmisie a serviciilor publice de programe de 
radiodifuziune în banda de frecvenţe AM la nivel local şi naţional şi, respectiv, a serviciilor de programe de 
radiodifuziune în banda de frecvenţe FM la nivel local şi naţional sunt determinate de teritoriul naţional.  

În ceea ce priveşte serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe de televiziune, aceasta 
este definită la nivel naţional, având în vedere condiţiile particulare descrise în secţiunile anterioare. 

În concluzie, pieţele geografice relevante sunt pieţe naţionale, determinate de acoperirea geografică 
a reţelei operate de SNR.  

 
2.4. Concluzii cu privire la pieţele relevante identificate 
 

Pieţele relevante ale produsului sunt următoarele: 
 
1. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de televiziune. 
2. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM. 
3. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM. 
 
Piaţa geografică relevantă  

 
Piaţa naţională determinată de teritoriul României. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46În conformitate cu Instrucţiunile CE, paragraful 56. 
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Capitolul III 
Definirea pieţelor relevante susceptibile de reglementare ex ante 

 
 
În această secţiune se analizează dacă pieţele relevante identificate în cadrul capitolului II sunt 

susceptibile de a fi reglementate ex ante, respectiv dacă caracteristicile acestora pot justifica impunerea 
anumitor obligaţii în sarcina unor furnizori cu putere semnificativă, în concordanţă cu condiţiile specifice 
naţionale.   

După cum a fost menţionat anterior, piaţa serviciilor de transmisie a serviciilor de programe 
audiovizuale în vederea recepţionării de către utilizatorii finali nu este inclusă în Recomandarea CE. Cu toate 
acestea, în cazul în care condiţiile naţionale specifice sunt de aşa natură încât să fie necesară intervenţia ex 
ante, autorităţile pot defini pieţe care nu mai sunt incluse în Recomandarea CE, aplicând testul celor trei 
criterii. ANCOM consideră că sunt suficiente indicii că o astfel de situaţie există în România în ceea ce priveşte 
serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice 
de programe audiovizuale. Cele trei criterii care trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, pe pieţele relevante, 
sunt următoarele: 

1. prezenţa unor bariere ridicate şi netranzitorii la intrarea pe piaţă, de natură structurală sau legală; 
2. structura pieţei este de aşa natură încât aceasta nu tinde către concurenţă efectivă în orizontul de 

timp al analizei; 
3. insuficienţa legislaţiei concurenţei pentru a remedia problemele existente pe piaţă. 
 

3.1. Bariere ridicate şi netranzitorii la intrarea pe piaţă 
 
 Conform condiţiilor prevăzute în licenţa iniţială acordată SNR pentru transmisia pe cale radioelectrică 
terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi, respectiv, de televiziune, licenţă care a fost prelungită, cu 
anumite condiţii şi limitări, până la data de 31 august 2019, respectiv 31 decembrie 2019, radiodifuzorii publici 
fiind obligaţi să folosească în mod exclusiv serviciile de transmisie oferite de SNR în vederea recepţionării de 
către utilizatorii finali a serviciilor de programe de radiodifuziune şi televiziune proprii. De asemenea, conform 
aceleiaşi licenţe, SNR a dobândit dreptul de a utiliza anumite frecvenţe radio în scopul transportului şi difuzării 
cu mijloace radio a serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune. 

Astfel, se poate concluziona că există bariere legale la nivelul tuturor pieţelor serviciilor de transmisie 
în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe 
audiovizuale. Practic, până la data de 31 august 2019, respectiv 31 decembrie 2019 (în orizontul de timp al 
analizei), serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe audiovizuale nu pot fi furnizate de alţi 
operatori, iar, la rândul lor, radiodifuzorii publici nu îşi pot auto-furniza serviciile de transmisie. 

Prin urmare, toate cele trei pieţe relevante identificate sunt caracterizate de bariere legale şi 
netranzitorii la intrarea pe piaţă.  

 
3.2. Absenţa caracteristicilor pieţei analizate care să indice evoluţia acesteia către concurenţă 
efectivă 
 

Ţinând cont de barierele legale şi netranzitorii existente pe toate cele trei pieţe relevante identificate, 
ANCOM consideră că nu există indicii care să arate că, în perioada următoare, condiţiile de piaţă se vor 
schimba astfel încât să determine evoluţia acesteia către concurenţă efectivă. Barierele la intrarea pe piaţă se 
vor menţine atâta vreme cât va continua să fie în vigoare dreptul SNR de utilizare a anumitor frecvenţe radio 
pentru furnizarea serviciilor de transmisie a programelor audiovizuale de către radiodifuzorii publici în format 
analogic în condiţiile actuale, adică în cursul, respectiv, finalul anului 2019. De asemenea, este foarte puţin 
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probabil ca, în orizontul de timp al prezentei analize de piaţă, să intre pe piaţă un alt furnizor care să dezvolte 
o reţea de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radio terestre. 

 
3.3. Insuficienţa legislaţiei concurenţei 
 

Principala problemă concurenţială existentă pe piaţă, determinată de barierele ridicate şi netranzitorii 
la intrarea pe piaţă care împiedică dezvoltarea unui mediu concurenţial pe termen mediu şi lung, este aceea 
că SNR ar putea, la nivel teoretic, să practice tarife excesive pentru serviciile de transmisie furnizate 
radiodifuzorilor publici. O altă problemă potenţială este reprezentată de lipsa unor stimuli care să determine 
creşterea eficienţei activităţii SNR. În Capitolul IV se va analiza în detaliu natura problemelor concurenţiale 
identificate la nivelul pieţelor de gros, respectiv măsura în care SNR îşi poate exercita efectiv puterea de piaţă 
în condiţiile specifice pieţei din România47. 

Aşadar, pe baza considerentelor de mai sus, ANCOM consideră că aplicarea în mod exclusiv a legislaţiei 
generale din domeniul concurenţei nu este suficientă pentru a putea controla în mod eficient nivelul tarifelor 
practicate de SNR pentru serviciile de transmisie a serviciilor publice de programe audiovizuale şi, în particular, 
pentru a asigura fundamentarea tarifelor în funcţie de costuri. Astfel, ANCOM consideră că măsurile care pot 
fi adoptate ex post, prin aplicarea exclusivă a legislaţiei generale din domeniul concurenţei, nu sunt suficiente, 
astfel încât şi cel de-al treilea criteriu analizat pentru a se stabili dacă pieţele identificate sunt susceptibile de 
a fi reglementate ex ante este îndeplinit. 

 
3.4. Concluzii cu privire la pieţele relevante susceptibile de a fi reglementate ex ante identificate 
 

ANCOM propune identificarea următoarelor pieţe relevante ca fiind susceptibile pentru reglementarea 
ex ante: 

 
1. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 

a serviciilor publice de programe de televiziune. 
Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectronice 

terestre a serviciului public de programe de televiziune la nivel naţional, transportul acestuia prin reţelele de 
comunicaţii electronice şi transmiterea finală, în integralitate şi fără nicio modificare, în vederea recepţionării 
de către utilizatorii finali. 

2. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM. 

Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM, la nivel local şi naţional, 
transportul acestor servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice şi transmiterea finală, în 
integralitate şi fără nicio modificare, în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 

3. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM. 

Piaţa cuprinde transmisia iniţială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre 
a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, la nivel local şi naţional, 
transportul acestor servicii de programe prin reţelele de comunicaţii electronice şi transmiterea finală, în 
integralitate şi fără nicio modificare, în vederea recepţionării de către utilizatorii finali. 

 
 

                                                 
47Inclusiv ţinând cont de trecerea de la transmisia în format analogic la transmisia în format digital. 
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Capitolul IV 
Analiza situaţiei concurenţiale pe pieţele relevante ale serviciilor de transmisie în format 

analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe 
audiovizuale şi determinarea eventualilor furnizori cu putere semnificativă pe aceste pieţe 

 
 
4.1. Cadrul legal 
 

În conformitate cu prevederile Capitolului VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, 
ANCOM identifică pieţele relevante din domeniul comunicaţiilor electronice, iar pe pieţele relevante astfel 
identificate efectuează periodic analize de piaţă în scopul determinării situaţiei concurenţiale. Dacă, în urma 
analizelor realizate, se constată că nu există concurenţă efectivă pe pieţele respective, ANCOM identifică 
furnizorii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă şi impune acestora, în cazul pieţelor de gros, una 
sau mai multe dintre obligaţiile specifice prevăzute la art. 106 - 110 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011.    

În cazuri excepţionale, atunci când Autoritatea consideră că obligaţiile menţionate nu sunt suficiente 
pentru a asigura concurenţa efectivă şi că există, în continuare, probleme concurenţiale importante şi 
persistente în ceea ce priveşte furnizarea la nivelul pieţelor de gros a anumitor servicii de acces, aceasta poate 
impune operatorilor integraţi pe verticală, în condiţiile stabilite de art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2011, obligaţia de separare funcţională. 
 Potrivit art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, un furnizor de reţele sau 
servicii de comunicaţii electronice este considerat ca având putere semnificativă pe piaţă dacă, „[…] individual 
sau împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucură pe piaţa respectivă de o poziţie echivalentă unei poziţii 
dominante”. Jurisprudenţa constantă a instanțelor de la nivelul Uniunii Europene a definit conceptul de poziţie 
dominantă ca fiind poziţia de putere economică deţinută de o întreprindere, care îi conferă capacitatea de a 
se opune menţinerii unei concurenţe efective pe piaţa relevantă, oferindu-i posibilitatea de se comporta, într-
o măsură apreciabilă, în mod independent faţă de concurenţi, clienţi şi, în final, faţă de consumatorii săi48. În 
acord cu această jurisprudenţă, art. 94 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 dispune 
că prin poziţie dominantă se înţelege situaţia în care un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii 
electronice este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent faţă de concurenţi, clienţi şi 
consumatori. 
 Prin urmare, ţinând cont de principiile dreptului concurenţei şi de Instrucţiunile Comisiei Europene 
2002/C165/03, ANCOM analizează situaţia concurenţială pe pieţele identificate în cadrul Capitolului III pentru 
a determina dacă există furnizori ce sunt capabili să se comporte, într-o măsură substanţială, independent de 
concurenţi, clienţi, respectiv de consumatori. 
  
 Având în vedere caracterul de monopol legal al pieţelor serviciilor de transmisie în format analogic prin 
intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale identificate, pentru 
a analiza situaţia concurenţială şi pentru a determina eventualii operatori cu putere semnificativă pe aceste 
pieţe, ANCOM ia în considerare următoarele criterii: 

- cota de piaţă şi stabilitatea acesteia în timp;evaluarea barierelor la intrarea pe piață și a concurenţei 
potenţiale; 

- puterea de contracarare a cumpărătorilor. 
 
 
 
                                                 
48A se vedea considerentul nr. 65 din cauza C-27/76 (United Brands Company și United Brands Continentaal BV împotriva Comisiei Comunităților 
Europene), considerentul nr. 147 din cauza T-128/98 (Aéroports de Paris împotriva Comisiei Comunităților Europene).  
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4.2. Cota de piaţă şi stabilitatea acesteia 
 

Pe pieţele relevante identificate de ANCOM, SNR este singurul furnizor de servicii de transmisie în 
format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de 
televiziune şi radiodifuziune. Aşadar, SNR deţine o cotă de piaţă de 100% pe fiecare dintre pieţele analizate. 

În general, jurisprudenţa instanţelor de la nivelul Uniunii Europene subliniază faptul că o cotă de piaţă 
mai mare de 50%, în lipsa unor circumstanţe excepţionale, instituie, în sine, o prezumţie a unei poziţii 
dominante pe piaţa relevantă49. De asemenea, existenţa unei poziţii dominante este probabilă şi în cazul unei 
cote de piaţă cuprinse între 40% şi 50%, pentru cotele de piaţă de sub 40% probabilitatea existenţei unei 
poziţii dominante fiind mai redusă, dar neputând fi exclusă50.  

Cu toate acestea, în situația particulară supuse prezentei analize de piață, trebuie avut în vedere că 
situaţia de monopol nu este rezultatul manifestării unui mecanism concurenţial/de piaţă la nivelul serviciilor 
analizate, ci este o consecință firească a barierelor de ordin legal prezente pe piaţa din România. Aşadar, în 
acest context, se poate considera că analiza cotei de piaţă reprezintă un criteriu mai puţin relevant, având în 
vedere că este exclusiv rezultatul unor prevederi legale specifice, nereprezentând vreun indiciu cu privire la 
comportamentul de piaţă în situaţia în care SNR nu ar fi fost protejată de acest drep exclusiv.51 
 De asemenea, este general recunoscut52 că prezenţa unei poziţii de dominanţă nu poate fi stabilită 
strict pe baza existenţei unei cote de piaţă ridicate, autorităţile de reglementare trebuind să realizeze o analiză 
temeinică şi cuprinzătoare a tuturor caracteristicilor pieţei analizate, respectiv a altor factori relevanţi53, înainte 
de a concluziona că există furnizori cu putere semnificativă pe piaţa respectivă. Mai mult, existenţa unei poziţii 
de dominanţă pe piaţă nu determină, în sine, lipsa unui anumit nivel de concurenţă pe piaţa respectivă, 
relevant în acest sens fiind gradul de manifestare a acesteia. Astfel, puterea de piaţă poate fi contracarată cu 

                                                 
49Acest aspect a fost precizat iniţial în cauza C-85/76 (Hoffman-La Roche & Co. AG împotriva Comisiei Comunităților Europene), ulterior fiind reafirmat 
în cauza C-62/86 (AKZO Chemie BV împotriva Comisiei Comunităților Europene), respectiv în cauza C-497/99 P (Irish Sugar plc împotriva Comisiei 
Comunităților Europene). 
50În cauza C-85/76 (Hoffman-La Roche & Co. AG împotriva Comisiei Comunităților Europene) întreprinderea Hoffman-La Roche AG a fost desemnată 
ca având poziţie dominată pe piaţa anumitor vitamine, în condiţiile în care cotele de piaţă variau între 40% şi 45%. De asemenea, în cauza C-250/92 
(Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger împotriva Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a evidenţiat faptul 
că Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA, cu o cotă de 36% pe piaţa îngrăşămintelor chimice şi de 32% pe piaţa produselor fitosanitare, poate fi 
considerată, în strânsă legătură cu puterea şi numărul competitorilor de pe piaţă, ca având poziţie dominantă. 
51În cauzele T-30/89 (Hilti AG împotriva Comisiei Comunităților Europene) și T-83/91 (Tetra Pak International SA împotriva Comisiei Comunităților 
Europene) Tribunalul de Primă Instanță, referindu-se la cele stabilite în privința relevanței cotelor de piață în cauza C-85/76 (Hoffman-La Roche & Co. 
AG împotriva Comisiei Comunităților Europene), menționează că în cazul unor cote de piață de 70-80%, respectiv de 90% există o prezumţie a unei 
poziţii dominante pe piaţa relevantă, dar precizează că aceste cote de piață au fost atinse în condițiile existenței unor bariere semnificative la intrarea 
pe piață.   
52Există o serie de cazuri de concentrare economică analizate de Comisia Europeană, în legătură cu care aceasta şi-a exprimat acceptul ca urmare a 
analizelor efectuate, care probează faptul că pot exista circumstanţe excepţionale, de natură a determina devierea obiectivă de la criteriile general 
acceptate în ceea ce priveşte valorile cotelor de piaţă care instituie prezumţii de dominanţă; astfel, în cazul IV/M042 - Alcatel/Telettra, cele două 
societăţi urmau să deţină împreună controlul asupra a peste 80% din pieţele relevante ale produsului identificate, principalul motiv pentru care 
operaţiunea de concentrare economică a fost acceptată fiind posibilitatea celui mai important cumpărător (Telefonica) de a migra cu uşurinţă către 
surse alternative de achiziţionare, societatea fiind capabilă să crească cantitatea de produse achiziţionate de la alţi furnziori, în funcţie de necesităţi.    

De asemenea, în cazul IV/M.1245 VALEO/ITT INDUSTRIES, deşi, ca urmare a operaţiunii de concentrare economică, cotele de piaţă cumulate 
ale societăţilor implicate urmau să varieze între 30% şi 65%, în funcţie de piaţa relevantă a produsului considerată (au fost identificate multiple pieţe 
relevante ale produsului), la nivelul spaţiului economic european, Comisia a aprobat operaţiunea de concentrare economică ţinând cont de faptul că 
piaţa de desfacere a produselor considerate este extrem de concentrată, existând doar câţiva mari cumpărători, care achiziţionează cantităţi 
semnificative din produsele considerate. Mai mult, drepturile de proprietate intelectuală asupra produselor achiziţionate sunt deţinute de către 
cumpărători, aspect ce este de natură a determina existenţa unei concurenţe semnificative pentru cumpărători la nivelul producătorilor. Astfel, s-a 
considerat că există putere de contracarare efectivă a cumpărătorilor.   

De asemenea, în cazul IV/M.1245 VALEO/ITT INDUSTRIES, deşi, ca urmare a operaţiunii de concentrare economică, cotele de piaţă 
cumulate ale societăţilor implicate urmau să varieze între 30% şi 65%, în funcţie de piaţa relevantă a produsului considerată (au fost identificate 
multiple pieţe relevante ale produsului), la nivelul spaţiului economic european, Comisia a aprobat operaţiunea de concentrare economică ţinând 
cont de faptul că piaţa de desfacere a produselor considerate este extrem de concentrată, existând doar câţiva mari cumpărători, care achiziţionează 
cantităţi semnificative din produsele considerate. Mai mult, drepturile de proprietate intelectuală asupra produselor achiziţionate sunt deţinute de 
către cumpărători, aspect ce este de natură a determina existenţa unei concurenţe semnificative pentru cumpărători la nivelul producătorilor. Astfel, 
s-a considerat că există putere de contracarare efectivă a cumpărătorilor.   
53Evidențiați de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-27/76 (United Brands Company și United Brands Continental BV împotriva Comisiei 
Comunităților Europene). 
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succes de către concurenţii deja existenţi pe piaţa considerată ori de concurenţii potenţiali, de exemplu, în 
condiţiile în care are loc o creştere mică, dar semnificativă şi de durată a preţurilor pentru serviciile furnizate 
în piaţa relevantă54.  

Având în vedere situația specifică prezentată, ANCOM reanalizează şi o serie de alte criterii relevante 
pentru a evalua măsura în care SNR deține putere semnificativă pe pieţele relevante identificate. 

 
4.3. Evaluarea barierelor la intrarea pe piață și a concurenţei potenţiale  
 

Barierele legale la intrarea pe piaţă existente la nivelul fiecărei pieţe relevante identificate de ANCOM 
împiedică furnizarea serviciilor de transmisie a programelor publice de televiziune şi radiodifuziune de către 
un alt operator decât SNR sau auto-furnizarea serviciilor de către radiodifuzorii publici. După cum a fost 
evidenţiat anterior, această situaţie este determinată de clauzele specifice incluse în licenţa acordată SNR în 
vederea difuzării şi transmisiei, în mod exclusiv, a serviciilor de programe audiovizuale ale radiodifuzorilor 
publici, condiţiile de prelungire a acesteia fiind neschimbate din acest punct de vedere55.  

Chiar și în absența barierelor legale, în ceea ce priveşte serviciile de transmisie în format analogic a 
programelor publice de televiziune, în contextul obligaţiilor asumate de România cu privire la încetarea 
transmisiei în format analogic, și al faptului că, în prezent, mai există doar un singur serviciu de programe de 
televiziune transmis în acest mod, care-şi va înceta transmisia, cel târziu, la sfârşitul anului 2019, Autoritatea 
consideră că nu este posibilă intrarea pe această piaţă a unor concurenţi potenţiali. 

 În ceea ce priveşte serviciile de transmisie a programelor publice de radiodifuziune, având în vedere 
că, pe de o parte, se preconizează digitalizarea acestora în orizontul de timp al analizei şi că, pe de altă parte, 
punerea în funcţiune a unei reţele radio terestre presupune costuri mari şi o perioadă îndelungată de 
implementare, este extrem de puţin probabil să existe interes din partea altor furnizori în a intra pe pieţele 
relevante identificate corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic a programelor publice de 
radiodifuziune, în benzile de frecvenţe AM şi FM. 

În plus, tehnologiile de transmisie în format analogic sunt depăşite, uzate moral, mai puțin stabile, 
fiind afectate de diverse tipuri de interferențe, fiind extrem de puţin probabil ca furnizorii să considere eficient 
din punct de vedere economic să investească într-o tehnologie perimată şi, respectiv, să intre pe o piaţă în 
declin. Din punct de vedere al modului de utilizare a resurselor de spectru, transmisia în format digital este 
semnificativ mai eficientă, permiţând transmiterea mai multor programe digitale prin intermediul aceloraşi 
resurse de spectru prin care era transmis, anterior, un singur program în format analogic. În mod tradiţional, 
programele de radiodifuziune în format analogic sunt transmise în benzi de frecvenţe diferite (AM/FM), 
aparatele radio trebuind să fie reglate pe frecvenţele respective. Astfel, în cazul transmisiei în format analogic, 
sunt utilizate resurse considerabile de spectru pentru un număr restrâns de programe, limtând posibilităţile 
de alegere a utilizatorilor finali. Pe de altă parte, transmisia programelor de radio în format digital, prin 
aplicarea multiplexării şi a tehnicilor de comprimare, combină o serie de fluxuri într-o lăţime de bandă relativ 
îngustă, în cadrul aceleiaşi frecvenţe. 

Din punctul de vedere al utilizatorilor finali, prin intermediul transmisiei digitale, operatorii au 
posibilitatea de a oferi şi alte servicii adiţionale pentru a îmbunătăţi experienţa acestora – interactivitate, 
servicii de calitate superioară („high definition”), informaţii adiţionale despre programele de radiodifuziune 
transmise (numele interpreţilor, titlul albumelor din care fac parte piesele difuzate ş.a.m.d.), informaţii rutiere 
relevante etc. 

Prin urmare, este puţin probabil ca în orizontul de timp al analizei pe pieţele relevante identificate să 
intre alți furnizori, chiar şi în condiţiile în care barierele de natură legală caracteristice pieţei din România ar 

                                                 
54Potrivit Instrucţiunilor Comisiei Europene 2002/C165/03 pentru efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă, pag. 
15. 
55Licenţa a fost prelungită, cu caracter temporar, până la data de 31 august 2019 pentru serviciile de transmisie a programelor publice de 
radiodifuziune, respectiv 31 decembrie 2019 pentru serviciile de transmisie a programelor publice de televiziune, cu anumite condiţii şi limitări. 
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disparea, în principal din cauza declinului înregistrat de transmisia analogică terestră56, și nu din cauza 
exercitării unei eventuale puterii de piaţă a SNR. 
 
4.4. Puterea de contracarare a cumpărătorilor 
  

Puterea de contracarare există atunci când un cumpărător sau grup de cumpărători ai unui serviciu 
este suficient de important pentru vânzător astfel încât să influenţeze tariful pentru serviciul respectiv. În 
general, puterea de negociere a unui cumpărător poate fi dată de mărime, importanţa comercială pe care o 
are pentru vânzător sau abilitatea sa de a migra către surse alternative de achiziţionare.  

În ceea ce priveşte analiza importanţei economice pe care radiodifuzorii publici, în calitate de 
cumpărători ai serviciilor de transmisie furnizate de SNR, o au în raport cu aceasta, datele referitoare la 
veniturile înregistrate în perioada 2012 – 2016 arată că SRR şi SRTV generau o pondere semnificativă a 
veniturilor din exploatare ale SNR. Structura veniturilor din exploatare realizate de SNR în perioada analizată 
este prezentată în tabelul nr. 2-a.  

 
Tabelul nr. 2 – a. Structura veniturilor din exploatare realizate de SNR în perioada 2012 -2016 

Venituri 
2012 2013 2014 2015 2016 
mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei 

Venituri din furnizarea serviciilor de transmisie a programelor SRR şi SRTV 266.720 267.449 268.161 221.244 198.715 

Venituri din furnizarea serviciilor de transmisie ocazională radiodifuzorilor 
privaţi 569 187 177 43 - 

Venituri din închirieri de spaţii si suporţi antene 45.899 44.899 45.170 41.623 42.944 

Alte venituri 25.520 24.375 24.305 26.033 25.137 

TOTAL venituri din exploatare 338.709 336.909 337.813 288.943 266.795 
Ponderea veniturilor din furnizarea de servicii de transmisie a 
programelor SRR şi SRTV în totalul veniturilor SNR 78,75% 79,38% 79,38% 76,57% 74,48% 

 Sursa: SNR     
 

După cum se poate observa, ponderea veniturilor corespunzătoare serviciilor de transmisie a 
programelor audiovizuale publice (venituri generate exclusiv de SRR şi SRTV) în veniturile totale realizate de 
SNR a fost semnificativă, de peste 70% pe parcursul perioadei analizate, fapt ce denotă importanţa foarte 
mare pentru activitatea SNR a achizițiilor realizate de cele două societăţi. Această pondere a rămas relativ 
constantă în perioada 2012 – 2014, anii 2015 şi 2016 marcând o scădere uşoară, cauzată de fapt de 
renunţarea la transmisia în format analogic a majorității programelor de televiziune, cu excepţia TVR1. În 
tabelul nr. 2-b se poate observa scăderea ponderii veniturilor generate de SRTV concomitent cu creşterea 
ponderii veniturilor generate de SRR. 
 
Tabelul nr. 2 - b. Ponderea veniturilor generate de SRR, respectiv de SRTV în totalul veniturilor din exploatare realizate 
de SNR în perioada 2012 – 2016 

Ponderea veniturilor generate de SRR/SRTV în totalul 
veniturilor din exploatare realizate de SNR 

2012 
% 

2013 
% 

2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

Ponderea veniturilor din servicii de transmisie a programelor SRR  40,0% 39,8% 40,2% 47,1% 51,7% 

Ponderea veniturilor din servicii de transmisie a programelor SRTV 38,6% 38,8% 38,7% 28,8% 22,9% 

Sursa: SNR     

                                                 
56În luna septembrie 2016, România era singura ţară din cadrul Uniunii Europene care nu implementase complet obligaţiile asumate în contextul trecerii 
de la transmisia în format analogic la transmisia în format digital a serviciilor de programe de televiziune (sursa: http://www.cullen-international.com).  
În ceea ce priveşte transmisia serviciilor de programe de radiodifuziune în format analogic, există deja planuri concrete pentru renunţarea la transmisia 
în format analogic în unele ţări (de exemplu, în cazul Norvegiei sau al Elveţiei – sursa: http://digitalradio.vlaanderen/data/documents/2.-Jacqueline-
Bierhorst-WorldDAB-status.pdf), transmisia în format digital implementându-se în din ce în ce mai multe ţări din lume (sursa: 
https://www.worlddab.org/country-information).  
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De asemenea, conform datelor analizate, rezultă că piaţa cumpărătorilor de servicii de transmisie pe 
cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe audiovizuale este foarte concentrată, SRTV şi SRR fiind 
societăţile care au generat peste 90% din veniturile obținute de SNR din furnizarea de servicii de transmisie, 
în perioada 2012 – 2016.  

Gradul mare de concentrare a cererii pentru serviciile de transmisie şi importanţa semnificativă a 
radiodifuzorilor publici pentru activitatea SNR sunt indicii cu privire la manifestarea unei puteri de contracarare 
din partea cumpărătorilor la nivelul pieţelor analizate. 

În același timp, ANCOM a analizat comportamentul de piață al SNR, în mod particular în ce măsură 
tarifele percepute de SNR au fost influențate de procesul de negociere cu SRR, respectiv SRTV, inclusiv în ce 
măsură SNR ar putea abuza, în orizontul de timp al analizei, de presupusa sa putere de piață în ipoteza în 
care ar dori impunerea unei creşteri tarifare, urmărindu-se dacă principalii cumpărători dețin pârghiile 
necesare pentru a-l contracara în demersul de a pune în practică creşterea tarifară vizată. 

Astfel, ca urmare a rezultatelor analizei precedente de piaţă, în anul 2009, SNR i-a fost impusă obligaţia 
de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a acestora în funcţie de costuri. Tarifele fundamentate în 
funcţie de costuri trebuiau determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor57 realizat de către SNR, 
pe baza unui regulament aprobat de Autoritate. Practic, SNR a avut obligaţia de a dezvolta şi implementa 
modelul de calculaţie a costurilor pentru anul 2010 şi de a-l pune la dispoziţia Autorităţii împreună cu 
documentaţia aferentă până la data de 1 iunie 2011. Ulterior, SNR avea obligaţia de a implementa anual 
modelul de calculaţie a costurilor, pentru fiecare exerciţiu financiar. Mai mult, ca măsură tranzitorie, până la 
implementarea obligaţiei de fundamentare pe costuri a tarifelor, SNR avea inclusiv posibilitatea de a majora 
tarifele pentru serviciile de transmisie pe cale radioelectrică a serviciilor de programe audiovizuale furnizate 
de radiodifuzorii publici o singură dată, cu aprobarea prealabilă a Autorităţii. Eventuala majorare nu putea 
depăşi rata inflaţiei. 

La începutul anului 2010, SNR a transmis către ANCOM o solicitare de aprobare a majorării tarifelor 
practicate, motivaţia principală fiind legată de presiunile inflaţioniste exercitate asupra costurilor serviciilor 
respective58. În urma analizei documentelor şi a clarificărilor aduse ulterior, ANCOM a aprobat parţial 
majorarea tarifelor reglementate, în funcţie de solicitările particulare formulate de SNR, emiţând, totodată, şi 
o serie de recomandări privind modul de alocare a costurilor şi de structurare a acestora în stabilirea tarifelor 
pentru serviciile reglementate. În scop informativ, tarifele maxime ce puteau fi percepute de SNR pentru 
serviciile de transmisie a programelor audiovizuale publice, în funcţie de caracteristicile emiţătoarelor 
considerate, sunt publicate pe pagina de internet a ANCOM59. Cu toate acestea, deşi SNR a primit aprobarea 
din partea ANCOM de a majora tarifele variabile practicate în relaţia cu SRR şi SRTV, în fapt, a menţinut 
constant nivelul tarifelor aferente serviciilor de transmisie a programelor publice de televiziune şi de 
radiodifuziune din anul 2008 până în prezent. 
 Conform răspunsului SNR la solicitarea de informaţii transmisă în vederea realizării prezentei analize 
de piaţă, a rezultat că, în perioada 2012 - 2015, tarifele aferente serviciilor de transmisie furnizate au fost 
negociate cu SRTV şi SRR prin contracte comerciale. SNR a încercat, la sfârşitul fiecărei perioade contractuale 
să aplice tarifele aprobate de ANCOM, dar demersul său a fost fără succes. În fapt, tarifele aplicate de către 
SNR în relaţia cu SRTV sunt cele din anul 2005, respectiv din anul 2008 în relaţia cu SRR. Aşadar, se poate 
concluziona că, în măsura în care SNR şi-ar fi putut manifesta puterea semnificativă pe piaţă, ar fi reuşit să 
impună creşterile tarifare aprobate de Autoritate, de-a lungul perioadei analizate. Mai mult, SNR nu a reuşit 
să impună nicio creştere tarifară, nici măcar în ceea ce priveşte indexarea tarifelor cu indicele corespunzător 

                                                 
57Bazat pe metoda costurilor complet alocate, utilizând drept standard de cost costurile istorice.  
58SNR a invocat, pe de o parte, faptul că în perioada 2004 – 2008 şi-a modernizat reţeaua, tarifele fiind menţinute la un nivel constant din anul 2005, 
cu o singură indexare de 5% în anul 2008 doar în cazul tarifelor percepute SRR, dar şi creşterea costurilor cu furnizarea serviciilor de transmisie 
(energie electrică, combustibili, materiale etc.), pe de altă parte. 
59Conform anexei la răspunsul ANCOM nr. SC-DER-11727/26.04.2010, disponibil pe pagina de internet a Autorităţii la următoarea adresă: 
http://www.ancom.org.ro/uploads/articles/file/decizii/Decizie_aprobare%20majorare%20tarife%20SNR.pdf.   
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inflaţiei, pe o perioadă lungă de timp60. În plus, așa cum rezultă din modelele de cost transmise anual de către 
SNR, nivelul tarifelor practicate nu acoperă costurile, astfel încât nu pot fi considerate excesive. 

Așadar, din analiza informațiilor și a datelor istorice disponibile ANCOM pentru perioada 2009 – 2016 
rezultă că principalii cumpărători ai serviciilor de transmisie furnizate de SNR dețin o putere de negociere 
apreciabilă, fiind capabili să influenţeze tarifele percepute de aceasta și, în fapt, să se comporte ei înșiși în 
mod independent față de vânzător.  

În plus, având în vedere prevederile legale în vigoare, sursele de finanţare a serviciilor de transmisie 
furnizate de SNR radiodifuzorilor publici sunt reprezentate de alocaţii de la bugetul de stat, stabilite şi aprobate 
de Parlamenul României, într-o măsură apreciabilă, în mod independent de priorităţile şi planurile de 
dezvoltare ale SRTV şi SRR şi, implicit, ale SNR. Un astfel de mecanism de finanţare determină constrângeri 
suplimentare în ceea ce priveşte comportamentele de piaţă ale societăţilor considerate. 

În concluzie, opinia Autorității este că radiodifuzorii publici pot exercita constrângeri asupra 
comportamentului de piaţă al SNR, putându-şi manifesta puterea de contracarare, ceea ce înseamnă că 
operatorul monopolist nu are posibilitatea de a-şi utiliza puterea de piaţă, în mod particular sub forma 
practicării unor tarife excesive, în orizontul de timp al analizei.  

 
4.5. Concluzii cu privire la identificarea potenţialilor furnizori cu putere semnificativă pe pieţele 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune 
 

Având în vedere faptul că analiza criteriului puterea de contracarare a cumpărătorilor a condus la 
concluzia ca acesta este îndeplinit, Autoritatea consideră că SNR nu mai deține putere semnificativă pe 
următoarele pieţe relevante de gros: 

1. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de televiziune. 

2. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM. 

3. Piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM. 

 
4.6. Retragerea obligaţiilor impuse în sarcina Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. 

 
Potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Directiva-cadru, autorităţile de reglementare în comunicaţii 

trebuie să retragă obligaţiile impuse dacă, în urma realizării unei analize, rezultă că pe pieţele respective există 
concurenţă. Cu atât mai mult, în cazul în care pieţele reglementate nu mai prezintă caracteristici care pot 
justifica impunerea de măsuri ex ante, obligaţiile specifice impuse anterior în sarcina furnizorilor cu putere 
semnificativă trebuie retrase, astfel cum dispune şi art. 93 alin. (3) teza I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. Astfel, atunci când nu se mai justifică impunerea de obligaţii ca urmare a 
nedesemnării unor furnizori cu putere semnificativă pe pieţele relevante identificate, obligaţiile în vigoare 
trebuie retrase. 

  Având în vedere că pe pieţele relevante corespunzătoare serviciilor de transmsie a programelor 
audiovizuale publice în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre, SNR nu a mai fost 
identificat furnizor cu putere semnificativă de piaţă, ANCOM nu mai poate menţine sau impune noi obligaţii 
acesteia. Prin urmare, în cazul în care Autoritatea a impus anterior măsuri de reglementare în sarcina SNR, 
acestea trebuie retrase. 

Astfel, ANCOM propune retragerea obligaţiei de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a tarifelor 
în funcţie de costuri pe baza unui sistem de contabilitate a costurilor, impuse anterior în sarcina SNR. 
                                                 
60Din anul 2005 în relaţia cu SRTV, respectiv din anul 2008 în relaţia cu SRR.  



47 
 

Retragerea obligaţiei impuse SNR pe cele trei pieţe nu va afecta utilizatorii finali ai serviciilor publice 
de programe de televiziune, de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM şi de programe de 
radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, nici direct, prin posibilitatea creşterii tarifelor abonamentelor de 
radio şi TV (acestea fiind eliminate începând cu data de 01.02.2017), nici indirect, prin posibilitatea scăderii 
calităţii programelor oferite de către SRTV şi SRR ca urmare a reducerii bugetelor aferente realizării lor, în 
cazul în care s-ar încerca creştere cheltuielilor cu transmisia lor, deoarece atât SRTV, cât şi SRR au demonstrat 
că au putere de negociere a tarifelor practicate de către SNR. 

 
4.7. Intrarea în vigoare a retragerii obligaţiilor 
 

În general, atunci când sunt retrase anumite obligaţii impuse în sarcina unui furnizor cu putere 
semnificativă, este necesar ca utilizatorii care sunt afectaţi de această măsură să cunoască din timp 
schimbările intervenite pe piaţă.  

De asemenea, atunci când sunt retrase anumite măsuri de reglementare, în principiu, concurenţii ar 
putea avea nevoie de o perioadă de adaptare a planurilor lor de afaceri pentru a putea răspunde posibilelor 
schimbări ale obligaţiilor existente. Potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (3) teza a-II-a din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2011, „Decizia preşedintelui ANCOM prin care se retrag obligaţii impuse unui furnizor de 
reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va stabili un termen corespunzător de la care încetează 
obligaţiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se 
adapteze la noile condiţii.” De regulă, acest termen nu poate depăşi un an. 

Având în vedere că singurii operatori la nivel de gros care ar fi putut fi afectaţi de retragerea obligaţiilor 
impuse anterior în sarcina SNR sunt SRTV şi SRR, operatori cu putere mare de contracarare pe această piață, 
ANCOM propune retragerea obligaţiei începând cu data de 1 ianuarie 2018. Termenul menționat oferă 
posibilitatea tuturor părţilor implicate în a-şi realiza propriile calcule în vederea unor eventuale negocieri 
privind tarifele de transmisie a programelor publice de radio şi televiziune în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre. 

Totodată, în ceea ce priveşte obligaţia de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a tarifelor în 
funcţie de costuri pe baza unui sistem de contabilitate a costurilor realizat în conformitate cu regulamentul 
aprobat de Autoritate, trebuie avută în vedere particularitatea obligaţiei, respectiv de a implementa anual 
modelul de calculaţie a costurilor, pentru fiecare exerciţiu financiar, și de a-l transmite ANCOM în 
termen de cel mult 60 de zile de la data publicării situațiilor financiare anuale reglementate prin legislația 
financiar-contabilă, dar nu mai mult de 9 luni de la încheierea exercițiului financiar pentru care acestea se 
întocmesc. 

Prin urmare, pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, SNR va avea obligația de a realiza și 
implementa modelul de calculație a costurilor conform dispozițiilor Deciziei președintelui ANCOM nr. 178/2010 
pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea modelului de calculație a costurilor, bazat pe metoda 
costurilor complet alocate, de către Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A.. Astfel, documentaţia, 
modelul de calculaţie a costurilor şi raportul auditorului trebuie transmise ANCOM în termen de cel mult 60 
de zile de la data publicării situațiilor financiare anuale reglementate prin legislația financiar-contabilă, dar nu 
mai mult de 9 luni de la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017, conform dispozițiilor Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 178/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea modelului de calculaţie 
a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – 
S.A. 
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Procedura de consultare publică  

În conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, ANCOM 
a supus prezentele măsuri consultării publice naţionale, în perioada 6 octombrie – 6 noiembrie 201761. Nu au 
fost primite observaţii în perioada de consultare publică naţională.  

Prezentele măsuri au fost transmise şi Consiliului Concurenţei, care a exprimat un punct de vedere 
favorabil acestora prin intermediul adresei nr. 14063/08.11.2017, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-
31220/09.11.2017.  

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 97 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011, după parcurgerea procedurii de consultare publică naţională, Autoritatea a notificat aceste 
măsuri Comisiei Europene, OAREC şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale 
Uniunii Europene.  

La data de 13 decembrie 2017, Comisia Europeană și-a exprimat acordul62 cu privire la măsurile 
propuse de ANCOM.  

Potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 ANCOM 
poate adopta măsurile propuse, având în vedere scrisoarea de răspuns transmisă de Comisia Europeană. 

Având în vedere toate aspectele de mai sus, vă propunem adoptarea măsurilor în forma notificată 
Comisiei Europene în data de 14 noiembrie 2017. 

Luând în considerare cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect privind identificarea pieţelor 
relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să 
îl aprobaţi. 

 
 

                                                 
61http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-336 
62 A se vedea „Decizia Comisiei în Cazul RO/2017/2036: Serviciile de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor terestre de 
radiodifuziune furnizate radiodifuzorilor publici pentru difuzarea de programe publice de televiziune și radio către utilizatorii finali - Analiza pieței; 
Articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE: nu există observații”. 


