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Guvernul României 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio  

în sistem digital terestru de televiziune 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 59 alin. (6) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. – Prezenta hotărâre are ca obiect: 
a) stabilirea modului de desfăşurare a procedurii de selecţie şi a condiţiilor de acordare a 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, denumite în continuare 
licenţe; 

b) stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio în banda de frecvenţe radio 174-216 MHz, în vederea obţinerii licenţei 
conform punctului 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră 
la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013, denumită în continuare Strategia; 

c) stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio în banda de frecvenţe radio 470-790 MHz, în vederea obţinerii licenţelor 
conform punctului 3.2.2 din Strategie; 

d) stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio, în vederea obţinerii licenţelor regionale/locale conform punctului 3.2.5 
din Strategie. 

 
Art. 2. – Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. b)-d) se 

acordă prin procedură de selecţie competitivă, definită în conformitate cu prevederile art. 28 
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile 
electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012. 
 

Art. 3. – Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio conferite prin licenţa prevăzută la 
art. 1 lit. b) se acordă cu respectarea condiţiilor prevăzute la punctul 3.2.1 din Strategie. 
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 Art. 4. – Participarea la procedura de selecţie este condiţionată de îndeplinirea 
criteriilor de calificare şi depunerea scrisorii de garanţie bancară în conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini. 

 
Art. 5. – (1) Taxa de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor 

radio prevăzute la art. 1 lit. b)-c) este egală cu echivalentul în lei a 300.000 euro. 
(2) Taxa de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la 
art. 1 lit. d) este egală cu echivalentul în lei a sumelor prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 6. – (1) În vederea acordării licenţelor, câştigătorii drepturilor de utilizare a 
frecventelor radio prevăzute la art. 1 lit. b)-d) vor transmite Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în termen de 
cel mult 90 de zile calendaristice de la data anunţării rezultatelor procedurilor de selecţie, o 
copie a dovezii achitării către bugetul de stat a taxelor de licenţă. 
(2) Nerespectarea termenului de plată prevăzut la alin. (1) atrage decăderea din drepturile 
câştigate în urma procedurii de selecţie şi executarea scrisorii de garanţie bancară. 
 
 Art. 7. – Obligaţia de plată a taxelor de licență prevăzute la art. 5 se execută la cursul 
de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii, în conformitate 
cu instrucţiunile transmise de către ANCOM fiecărui câştigător. 
 

 
Prim-ministru  

 
Victor-Viorel PONTA 
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Anexa: taxa de licenţă pentru multiplexurile regionale/locale 
 
 
Nr. 
Crt. 

Multiplex Taxă de licenţă 
(euro) 

1 Multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 - Bucureşti 12.000 
2 Multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001 - Constanţa, 

ROU005 - Bucureşti - capitala, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploieşti, 
ROU014 - Galaţi, ROU017 - Braşov, ROU021 - Timişoara, ROU022 - 
Arad, ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca şi ROU030 – Iaşi 

10.000

3 Multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 - Calafat, 
ROU008 - Reşiţa, ROU009 - Drobeta Turnu Severin, ROU010 - 
Petroşani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - 
Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureş, ROU027 - 
Gheorgheni, ROU028 - Piatra Neamţ, ROU029 - Bacău, ROU032 - 
Suceava, ROU033 - Bistriţa, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare 
şi ROU039 - Focşani 

8.000 

4 Multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 - Călăraşi, 
ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - 
Bihor, ROU031 - Botoşani, ROU035 - Zalău şi ROU040 - Comăneşti 

4.200 

5 Multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ din zonele 
ROU001 - Constanţa, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploieşti, ROU014 
- Galaţi, ROU017 - Braşov, ROU021 - Timişoara, ROU022 - Arad, 
ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca şi ROU030 - Iaşi 

8.000

6 Multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ din zonele 
ROU007 - Calafat, ROU008 - Reşiţa, ROU009 - Drobeta Turnu 
Severin, ROU010 - Petroşani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - 
Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureş, 
ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra Neamţ, ROU029 - Bacău, 
ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistriţa, ROU034 - Sighet, ROU036 - 
Satu Mare şi ROU039 - Focşani 

6.000

7 Multiplex alocat la nivelul unei localităţi reşedinţă de judeţ din zonele 
ROU002 - Călăraşi, ROU003 – Bucureşti*, ROU004 - Alexandria, 
ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - 
Botoşani, ROU035 - Zalău şi ROU040 – Comăneşti 
*) Cu excepţia municipiului Bucureşti (a se vedea punctul 2 pentru 
ROU005). 

2.000

8 Multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de 
judeţ 1.000 

 


