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În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 și a art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, aprobată, prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 30 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, 

 
 

PREŞEDINTELE 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
emite prezenta 

 
DECIZIE 

pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de 

utilizare a spectrului 
 
 
Art. I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 444 din data de 4 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 18, alineatele (1)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(1) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.2.1 și 1.2.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 
5 MHz, respectiv nepereche de 5 MHz, după caz. 
(2) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.3.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(3) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.4.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(4) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.5.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc nepereche de 5 
MHz. 
(5) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.6.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(6) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.7.1 și 1.7.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 
5 MHz, respectiv nepereche de 5 MHz, după caz. 
(7) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.8.1 și 1.8.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 
5 MHz, respectiv nepereche de 5 MHz, după caz.” 
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2. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Tariful prevăzut la cap. I pct. 4.1.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc nepereche de 5 
MHz.” 
 
3. În anexă, Capitolul I: „Serviciul mobil terestru” punctul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„1. Rețele publice de comunicații mobile 
 

1.1. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda 450 MHz  

1.1.1. Tarif pentru canal de 1,25 MHz alocat la nivel național 650.000 euro/canal 

1.2 
Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 
radio 694-790 MHz 

 

1.2.1 Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc 

1.2.2 Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel 
național 

580.000 euro/bloc 

1.3. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 
radio 790-862 MHz 

 

1.3.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc 

1.4. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 
radio 880-915 MHz/925-960 MHz 

 

1.4.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc 

1.5. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 
radio 1452-1492 MHz 

 

1.5.1. Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel 
național 

240.000 euro/bloc 

1.6. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvente 
radio 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz: 

 

1.6.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 790.000 euro/bloc 

1.7.  Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvente 
radio 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz 

 

1.7.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 670.000 euro/bloc 

1.7.2. Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel 
național 

170.000 euro/bloc 

1.8. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în banda de frecvenţe 
radio 2500-2690 MHz: 

 

1.8.1. Tarif pentru un bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

450.000 euro/bloc 

1.8.2. Tarif pentru un bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

220.000 euro/bloc” 

 
4. În anexă, la capitolul II: „Serviciul fix”, pct. 3 – „Reţele naţionale, județene sau locale 
de acces fix, nomadic sau mobil pe suport radio” se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„3. Reţele naţionale, județene sau locale de acces fix pe suport radio 
 

3.1. Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio (inclusiv 
mobil) în tehnologie DECT, în banda 1.880-1.900 MHz (denumită în continuare 
banda DECT):  
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3.1.1. Tarif pentru reţea locală urbană, pentru care banda DECT este alocată 
la nivelul municipiului Bucureşti 

12.000 euro/bandă 
DECT 

3.1.2. Tarif pentru reţea locală urbană, pentru care banda DECT este alocată 
la nivelul unui municipiu reşedinţă de judeţ, situat în unul dintre 
judeţele Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Prahova 
sau Timiş 

4.800 euro/bandă 
DECT 

3.1.3. Tarif pentru reţea locală urbană, pentru care banda DECT este alocată 
la nivelul unui municipiu reşedinţă de judeţ, situat în unul dintre 
judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-
Severin, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, 
Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 

2.400 euro/bandă 
DECT 

3.1.4. Tarif pentru reţea locală urbană, pentru care banda DECT este alocată 
la nivelul unui municipiu reşedinţă de judeţ situat în unul dintre judeţele 
Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, 
Tulcea sau Vaslui 

1.200 euro/bandă 
DECT 

3.1.5. Tarif pentru reţea locală urbană, pentru care banda DECT este alocată 
la nivelul unui municipiu sau al unui oraş situat în unul dintre judeţele 
Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Prahova 
sau Timiş 

480 euro/bandă 
DECT 

3.1.6. Tarif pentru reţea locală urbană, pentru care banda DECT este alocată 
la nivelul unui municipiu sau al unui oraş situat în unul din judeţele 
Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, 
Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 

240 euro/bandă 
DECT 

3.1.7. Tarif pentru reţea locală urbană pentru care banda DECT este alocată la 
nivelul unui municipiu sau al unui oraş situat în unul dintre judeţele 
Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, 
Tulcea sau Vaslui 

120 euro/bandă 
DECT 

3.1.8. Tarif pentru reţea locală rurală pentru care banda DECT este alocată la 
nivelul unei comune situate în unul dintre judeţele Arad, Bihor, Braşov, 
Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Prahova sau Timiş 

48 euro/bandă 
DECT 

3.1.9. Tarif pentru reţea locală rurală pentru care banda DECT este alocată la 
nivelul unei comune situate în unul dintre judeţele Alba, Argeş, Bacău, 
Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 

24 euro/bandă 
DECT 

3.1.10 Tarif pentru reţea locală rurală pentru care banda DECT este alocată la 
nivelul unei comune situate în unul din judeţele Botoşani, Călăraşi, 
Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 

12 euro/bandă 
DECT" 

3.2. Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în 
banda 24,5-26,5 GHz: 

3.2.1. Tarif pentru un canal duplex de 112 MHz alocat la nivel naţional 108.000 euro/canal 

3.2.2. Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul municipiului 
Bucureşti 

7.000 euro/canal 

3.2.3. Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localităţi 
situate în unul dintre judeţele Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, 
Galaţi, Iaşi, Ilfov, Prahova sau Timiş 

940 euro/canal 

3.2.4. Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localităţi 
situate în unul dintre judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, 
Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, 

600 euro/canal 
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Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, 
Vâlcea sau Vrancea 

3.2.5. Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localităţi 
situate în unul dintre judeţele Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, 
Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 

360 euro/canal" 

 
5. În anexă, la capitolul II: „Serviciul fix”, după punctul 3 se introduce un nou punct, 
punctul 4, care va avea următorul cuprins: 
 
„4. Reţele de comunicații fixe/mobile (MFCN) pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice 
pe suport radio de bandă largă (WBB ECS) în benzi peste 3 GHz 
 

4.1. Tarif pentru rețea publică de comunicații de bandă largă (MFCN) în 
banda 3400-3800 MHz 

4.1.1. Tarif pentru un bloc de frecvenţe nepereche de 5 MHz 
alocat la nivel naţional în banda 3400-3800 MHz 

170.000 euro/bloc" 

 
6. În anexă, la capitolul VI: „Serviciul fix și mobil prin satelit (exclusiv segmentul 
spațial)”, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, care va avea următorul 
cuprins: 
 

„4. Tarif pentru rețele de comunicații în serviciul fix prin satelit (AES, ESV, 
ESOMP – Earth Stations On Mobile Platforms, LEST – Low E.i.r.p. 
Satellite Terminals, HEST – High E.i.r.p. Satellite Terminals): 

4.1. Tarif pentru sisteme care utilizează, pentru sensul 
ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), 
benzi de frecvențe sub 1 GHz 

360 euro/sistem 

4.2. Tarif pentru sisteme care utilizează, pentru sensul 
ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), 
benzi de frecvențe între 1 GHz și 1,9 GHz 

1.200 euro/sistem 

4.3. Tarif pentru sisteme care utilizează, pentru sensul 
ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), 
benzi de frecvențe peste 1,9 GHz 

3.600 euro/sistem” 

 
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2020. 
 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE 
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 

SORIN MIHAI GRINDEANU 
 
 
București, ___________2019 
 
Nr. ___ 


