
 

 
 

Telespazio este unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de servicii din domeniul spațial: de la conceperea și dezvoltarea sistemelor 
spațiale, la managementul serviciilor de lansare a sateliților și control orbital; de la servicii de observare a Pamântului, comunicații  
integrate, navigație și localizare prin satelit la programe de cercetare științifică. Telespazio joacă un rol principal pe piețele de referință 
datorită expertizei tehnologice dobândite în peste 50 de ani de activitate, infrastructurilor sale și participării la programele spațiale Galileo, 
EGNOS, Copernicus și COSMO-SkyMed. Telespazio este un joint venture între Leonardo (67%) și Thales (33%); în 2018 a generat o 
cifră de afaceri de 493 million Euros și se poate baza pe aproximativ 2,500 de angajați în opt țări. 
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Telespazio câștigă un contract cu Televiziunea Română 

 
 
Telespazio, un joint venture între Leonardo (67%) și Thales (33%), a câștigat prin subsidiara  
RARTEL o licitație pentru furnizarea serviciilor de transmisie prin satelit a pachetului de 
programe aparținând Societății Române de Televiziune (TVR).  
 
Contractul, în valoare de aproximativ 16 milioane de euro pentru o durată de 5 ani, stipulează  
emisia prin satelit a tuturor canalelor de înaltă definiție ale TVR pe teritoriul României și a 
canalului "TVR International” în întreaga Europă, prin platformele TV digitale DTH (direct la 
domiciliu) ale Telespazio pe satelitul Eutelsat HotBird, controlate de Centrul Spațial de la 
Fucino și monitorizate de Centrul Spațial ”Lario”.  
 
Telespazio va distribui de asemenea semnalul "TVR International" în America de Nord prin 
satelitul Galaxy 19 și, în Australia și Noua Zeelandă, prin satelitul Optus D2. 
 
Transmisia canalelor Societății Române de Televiziune se adaugă altor televiziuni publice 
difuzate prin satelit de către Telespazio, printre care: RAI, Al Jazeera, Telewizja Polska din 
Polonia și RLK Sat din Cipru. 
 
Telespazio se bazează pe o experiență îndelungată în sectorul comunicațiilor prin satelit și al 
difuzării radio-TV deținând un portofoliu de produse și servicii la un nivel avansat din punct de 
vedere tehnologic, capabil să garanteze clienților soluții sigure, fiable și disponibile la scară 
globală. Telespazio, datorită infrastructurilor centrelor spațiale de la Lario și de la Fucino și a 
sistemelor pe care le construiește și le operează la sediile clienților, ocupă locul de lider la nivel 
național fiind, de asemenea, unul dintre principalii furnizori la nivel European de pe piața radio-
TV prin satelit. 
 
Telespazio este  prezent în România din  1998 prin RARTEL S.A, o societate la care este 
acționar majoritar într-o asociere cu  RADIOCOM (Societatea Națională de Radiocomunicații 
SA), deținută de statul român prin Ministerul Transporturilor. RARTEL are sediul în București 
și este specializată ân aplicații și servicii satelitare. 
 
 


