
 

 

SINTEZA RĂSPUNSURILOR 

la 

Consultarea publică 

în vederea organizării licitațiilor pentru alocarea spectrului din banda VHF 
(174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) pentru servicii digitale de 

radiodifuziune terestră (T-DAB şi DVB-T) 
 

Perioada de consultare publică a chestionarului realizat ȋn vederea organizării 
licitaţiei privind alocarea spectrului din banda VHF (174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) 
pentru servicii digitale de radiodifuziune terestră (T-DAB şi DVB-T), publicat pe pagina de 
internet a ANCOM la data de 13 martie 2018, a expirat la data de 11 aprilie 2018.  

 

Consultarea publică iniţiată prin acest document a avut drept scop colectarea 
opiniilor tuturor părţilor interesate, potențiali furnizori de reţele publice şi de servicii de 
comunicaţii electronice şi utilizatori ai acestor servicii, acestea urmând a servi la 
fundamentarea deciziei Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare în aceste 
benzi de frecvenţe. 

În vederea asigurării transparenţei deciziilor sale, în conformitate cu prevederile 
cadrului legal în vigoare ce reglementează activitatea ANCOM, autoritatea de 
reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice publică, pe pagina sa de internet, 
un material de sinteză a răspunsurilor primite ȋn perioada consultării. 

ANCOM a primit răspunsuri din partea a trei respondenţi, răspunsuri care vor fi 
evidenţiate ȋn continuare.  
 

 

 

 



 

1. VHF – DVB-T2 sau T-DAB+ 
 
Toţi respondenţii au optat pentru varianta b) Multiplexul de televiziune digitală din VHF 
ar trebui transformat în patru multiplexuri naţionale de T-DAB+, justificȃnd alegerea prin 
necesitatea existenţei mai multor resurse spectrale pentru radiodifuziune digitală 
terestră audio, creându-se premiza difuzării unui mai mare număr de programe, 
atȃt naţionale, cȃt şi regionale şi locale, precum şi a unui multiplex dedicat pentru 
difuzarea programelor publice. Unul dintre respondenţi a apreciat că aplicarea 
acestei opţiuni conduce la modificarea unor acte legislative. 
 

2. Obiectul procedurii de selecţie în banda VHF 
 
Doi respondenţii au optat pentru varianta f) 4 multiplexuri naţionale de T-DAB+ în 
banda 174-216 MHz, un multiplex naţional de T-DAB+ în banda 223-230 MHz 
(ch.12) şi 36 de multiplexuri regionale de T-DAB+ din banda 216-223MHz (ch.11). 
Ambii respondenţi au detaliat alegerea, ȋn sensul exprimării preferinţei pentru 
utilizarea alocărilor din banda 223-230 MHz pentru multiplexul naţional dedicat 
difuzării programelor publice (datorită zonelor de dimensiuni mai mari), ȋn timp ce 
în banda 216-223 MHz cele 36 de multiplexuri să fie utilizate pentru multiplexuri 
regionale. Cei doi respondenţi au apreciat şi faptul că acordarea a încă 4 
multiplexuri naţionale în banda 174-216 MHz va determina crearea unui mediu 
concurenţial şi accesul mai multor operatori la resursele spectrale. 

Alt respondent a optat pentru varianta g) 4 multiplexuri naţionale de T-DAB+ în 
banda 174-216 MHz, 47 de multiplexuri regionale din banda 216-230 MHz, 
justificând că această variantă va crea mediul propice pentru difuzarea unui număr 
mare de programe cu calitate maximă şi diferite genuri.  

3. UHF – Multiplexuri naţionale sau locale 
 
La această ȋntrebare au răspuns numai doi respondenţi. Un respondent a ales 
varianta b) Un multiplex naţional şi 36 regionale (MUX 3), ca fiind cea mai 
echilibrată, dar a apreciat că aplicarea acestei opţiuni ar conduce la modificarea 
unor acte legislative. 

Celălalt respondent consideră că varianta a) Două multiplexuri naţionale (MUX 3 şi 
MUX 6) ar fi de preferat din punct de vedere al profitului care ar putea fi obţinut 
de câştigătorul licenţelor de utilizare a frecvenţelor pentru cele două multiplexuri 
naţionale.  

4. Obligaţii de acoperire cu servicii pentru T-DAB+ şi DVB-T2 



Un respondent a optat pentru varianta d) o combinaţie dintre varianta a) (acoperire 
geografică) şi varianta b) (acoperire demografică) pentru multiplexul naţional 
dedicat difuzării programelor publice de radiodifuziune şi pentru varianta c) 
instalarea unui număr de emiţătoare, în cazul celorlalte multiplexuri de T-DAB+ şi 
a multiplexelor de DVB-T2. Acesta a justificat opţiunile făcând analogie cu 
obligaţiile de acoperire impuse multiplexurilor de televiziune digitală acordate prin 
procedurile de selecţie organizate de ANCOM, precum şi cu răspunsurile date la 
întrebările anterioare. 

Un alt respondent a ales varianta d), considerând necesară o etapizare a obligaţiilor 
de acoperire pentru multiplexul dedicat difuzării programelor publice de 
radiodifuziune, care să prevadă într-o primă etapă acoperirea zonelor urbane dens 
populate (acoperire demografică) şi a principalelor căi de legătură rutiere şi 
feroviare,  urmată de o extindere a acoperirii la nivel naţional. 

 Al treilea respondent optează tot pentru varianta d), fără să detalieze. 
 

5. Termenul de punere în funcţiune şi lansarea serviciului 
 
Un respondent apreciază că termenele de punere în funcţiune trebuie să fie diferite 
de la caz la caz. Astfel, pentru multiplexurile de televiziune digitală terestră optează 
pentru varianta c) 24 de luni de la data acordării licenţei, pentru multiplexul de T-
DAB+ dedicat difuzării programelor publice optează pentru varianta d) 36 de luni 
de la data acordării licenţei, pentru celelalte multiplexuri naţionale de T-DAB+ 
optează pentru varianta c) 24 de luni de la data acordării licenţei, iar pentru 
multiplexurile regionale de T-DAB+ propune un nou termen – 18 luni de la data 
acordării licenţei.  
Al doilea respondent optează pentru varianta d) şi propune o etapizare a punerii în 
funcţiune a reţelei, în concordanţă cu răspunsul la întrebarea anterioară. Astfel, 
acesta propune un termen de 16-24 de luni pentru etapa de acoperire a zonelor 
dens populate şi a căilor de legătură dintre acestea, urmând ca pentru etapele 
următoare să se stabilească termene în funcţie de rezultatele primei etape. Acesta 
apreciază că etapizarea trebuie să reflecte o strategie la nivel naţional, care să 
asigure disponibilitatea noilor servicii şi accesul publicului la receptoare 
multistandard. 
Al treilea respondent optează pentru varianta b) 16 luni de la data acordării licenţei. 
 

6. Conţinut 
 
Referitor la conţinutul multiplexurilor de T-DAB+, toţi respondenţii au considerat 
că acesta ar trebui să fie alcătuit din programe audio cu conţinut divers, atât 
naţionale şi regionale, publice şi private, precum şi programe de nişă de interes 
general, cu conţinut specializat sau/şi generate pe perioade de timp asociate 



desfăşurării unor evenimente de interes general şi date (atȃt date asociate cȃt şi 
date independente (de ex. TMC- Trafic Management Control, imagini)). 
 
Un respondent apreciază că pentru multiplexurile de DVB-T2 conţinutul ar trebui 
să fie acelaşi cu cel al multiplexurilor acordate şi consideră ca este necesară 
modificarea legislaţiei actuale astfel încât operatorii acestor multiplexuri să aibă 
aceleaşi drepturi de alcătuire a grilei de programe cu ale deţinătorilor de alte 
platforme (CATV, DTH, etc). Un respondent consideră că este necesară modificarea 
Legii audiovizualului astfel încât să permită prezenţa în acelaşi multiplex a 
programelor naţionale şi regionale.  
 

7. Organizarea unei proceduri de selecţie 
 
Dintre cei trei respondenţi, un singur respondent şi-a manifestat interesul de a 
participa la procedura de selecţie pentru multiplexul naţional de T-DAB+ dedicat 
programelor publice. Interesul acestuia pentru alte multiplexuri este condiţionat de 
prevederile unei strategii naţionale pentru implementarea radiodifuziunii digitale, 
de condiţiile tehnice impuse în caietele de sarcini şi de condiţiile financiare (taxa de 
licenţă şi tariful de spectru). 
 

8. Alte propuneri 
 
Cei trei respondenţi au făcut următoarele propuneri: 
1. Promovarea prin MCSI a unei strategii naţionale pentru implementarea 

radiodifuziunii digitale terestre şi a serviciilor multimedia asociate, care să ţină 
cont de consultarea de faţă. 

2. Autorităţile statului, inclusiv ANCOM, să încurajeze dezvoltarea platformelor 
digitale terestre, având în vedere dezechilibrul între dezvoltarea acestora şi 
platformele CATV, DTH şi FO. 

3. Procedura de selecţie să fie flexibilă, în sensul acordării posibilităţii unui operator 
de a opta pentru orice combinaţie de multiplexuri, fără a fi condiţionat de 
pachete prestabilite. 

4. Verificarea acoperirii să fie flexibilă, fără limitări impuse de graniţa alocării. 
5. Tariful de utilizare a spectrului să fie redus semnificativ. 
6. Taxa de licenţă pentru un multiplex naţional de T-DAB+ să fie redusă de 10 ori 

faţă de cea prevăzută pentru un multiplex naţional de DVB-T2.  
7. Documentul de strategie să prevadă ca multiplexul destinat difuzării 

programelor publice de radiodifuziune să se implementeze în canalul 12 (223-
230MHz). 

8. Multiplexele de T-DAB+ să fie implementate cu un număr suficient de 
emiţătoare astfel încât să permită recepţie mobilă, să ofere RDS şi EPG şi să fie 
implementate până în 2019. 



 

9. Consideraţii finale 

Avȃnd ȋn vedere interesul manifestat, ANCOM va avea ȋn vedere propunerea unor 
modificări legislative (modificarea strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică 
terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, 
propuneri privind stabilirea taxei de licenţă pentru multiplexele de T-DAB şi modificarea 
deciziei privind procedura de tarifare pentru utilizarea spectrului radio), care să permită 
organizarea unei licitaţii ȋn cursul anului 2018 pentru acordarea multiplexelor de 
radiodifuziune digitală terestră. De asemenea, în cuprinsul documentaţiei aferente acestei 
proceduri, vor fi considerate pe cât posibil răspunsurile primite la chestionarul de faţă. 


