
 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor 

drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 

2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1)-(11) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi 

completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul valorilor minime ale taxei de licenţă, precum și 

condițiile privind efectuarea plății taxei de licență, pentru acordarea, prin intermediul procedurii de 

selecție competitive, a unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în cadrul următoarelor 

benzi ori subbenzi de frecvențe radio: 

a) 703-733 MHz/758-788 MHz; 

b) 738-753 MHz; 

c) 1452-1492 MHz; 

d) 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz; 

e) 3400-3800 MHz. 

 

 Art. 2. – (1) Cuantumul minim al taxei de licenţă pentru drepturile de utilizare a frecvențelor 

radio disponibile potrivit art. 1 este echivalentul în lei a: 

a) 55 milioane euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz, situat în subbenzile 

de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. a), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 

ianuarie 2023 și 31 decembrie 2042; 

b) 14 milioane euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz, situat în subbanda 

de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. b), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 

ianuarie 2023 și 31 decembrie 2042; 

c) 6 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz, situat în subbanda 

de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. c), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 

ianuarie 2023 și 31 decembrie 2042; 

d) 3,25 milioane euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz, situat în 

subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. d), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă 

între 1 ianuarie 2023 și 5 aprilie 2029; 

e) 6,5 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 10 MHz, situat în banda 

de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. e), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 

ianuarie 2026 și 31 decembrie 2045. 

(2) Suma de plată ce urmează a fi achitată cu titlu de taxă de licență de către fiecare dintre câştigătorii 

procedurii de selecţie reprezintă suma ofertelor financiare ale respectivului participant la procedura de 

selecţie, declarate câştigătoare în cadrul fazelor procedurii de selecţie competitive organizate de către 



Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare 

ANCOM, în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile ori 

subbenzile prevăzute la art. 1. 

 

Art. 3. – (1) Plata contravalorii taxei de licenţă rezultate potrivit art. 2 alin. (2), datorată de către fiecare 

dintre câștigătorii procedurii de selecție, se execută la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională 

a României valabil pentru ziua plăţii în conformitate cu prevederile alin. (2)-(6) și cu instrucțiunile 

transmise de către ANCOM fiecărui câştigător. 

(2) Taxa de licenţă rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc pereche cu lărgimea de 

bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. a) se achită astfel: 

a) 30 milioane euro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de 

selecție; 

b) 3 milioane euro, până la 17 noiembrie 2023; 

c) 7 milioane euro, până la 18 noiembrie 2024; 

d) 5 milioane euro, până la 17 noiembrie 2025; 

e) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la 

17 noiembrie 2026. 

(3) Taxa de licenţă rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc nepereche cu lărgimea de 
bandă de 5 MHz în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. b) se achită astfel: 

a) 3 milioane euro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de 

selecție; 

b) 1 milion euro, până la 17 noiembrie 2023; 

c) 1 milion euro, până la 18 noiembrie 2024; 

d) 5 milioane euro, până la 17 noiembrie 2025; 

e) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la 

17 noiembrie 2026. 

(4) Taxa de licenţă rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc nepereche cu lărgimea de 

bandă de 5 MHz în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. c) se achită astfel: 

a) 2 milioane euro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de 

selecție; 

b) 0,5 milioane euro, până la 17 noiembrie 2023; 

c) 0,5 milioane euro, până la 18 noiembrie 2024; 

d) 1 milion euro, până la 17 noiembrie 2025; 

e) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la 

17 noiembrie 2026. 

(5) Taxa de licenţă rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc pereche cu lărgimea de 

bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. d), se achită în termen de 15 

zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de selecție. 

(6) Taxa de licenţă rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc nepereche cu lărgimea de 

bandă de 10 MHz în banda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. e), se achită astfel: 

a) 3 milioane euro, până la 1 iulie 2025; 

b) 2 milioane euro, până la 17 noiembrie 2026; 

c) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la 

17 noiembrie 2027. 



 

Art. 4. – (1) În vederea garantării achitării taxei de licență rezultate potrivit art. 2 alin. (2), în 

termenele stabilite potrivit art. 3 alin. (2)-(4) și (6), câștigătorii din cadrul procedurii de selecție vor 

constitui și vor depune la ANCOM, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor 

procedurii de selecție, garanții de execuție, astfel: 

a) în cuantum cumulat de 100% din valoarea totală a taxei de licență rezultată în urma procedurii 

de selecție, din care se deduce contravaloarea obligațiilor de plată aferentă primei tranșe exigibile 

la plată în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4);  

b) în cuantum cumulat de 100% din valoarea totală a taxei de licență rezultată în urma procedurii 

de selecție, în situația prevăzută la art. 3 alin. (6). 

(2) Valabilitatea garanțiilor de execuție prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai scurtă decât termenele de 

plată stabilite potrivit art. 3 alin. (2)-(4) și (6), plus 10 zile lucrătoare. 

(3) Garanția/garanțiile de execuție prevăzute la alin. (1) se constituie prin scrisoare/scrisori de garanție 

bancară emisă/emise de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de 

corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil și necondiționat al acesteia de a 

plăti imediat, la prima și simpla solicitare a ANCOM, fără a invoca vreo excepție, o sumă în cuantum 

egal cu garanția de execuție, în cazul în care: 

a) ofertantul declarat câștigător nu achită, din orice motive, la oricare dintre scadențele stabilite 

în mod corespunzător conform art. 3, suma de plată rezultată în urma procedurii de selecție; 

b) ofertantul declarat câștigător renunță la dreptul de a i se acorda licența de utilizare a 

frecvențelor radio; 

c) ofertantul declarat câștigător renunță oricând înainte de ultima scadență, la drepturile de 

utilizare adjudecate, pentru care a obținut deja licența de utilizare a frecvențelor radio; 

d) ofertantului declarat câștigător i se retrage licența de utilizare a frecvențelor radio ca urmare 

a art. 6, cu art. 27, art. 147 lit. b) sau art. 148 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea 

nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Forma garanției de execuție se stabilește prin caietul de sarcini elaborat în conformitate cu art. 28 

alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 

aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Garanția de execuție se restituie progresiv, condiționat de respectarea de către ofertantul declarat 

câștigător a termenelor scadente și a sumelor de plată stabilite conform art. 3 și, în totalitate, după 

achitarea integrală a taxei de licență rezultată în urma procedurii de selecție. 

(6) Garanția de execuție nu este necesară în situația în care câștigătorii din cadrul procedurii de selecție 

achită în avans, în interiorul perioadei prevăzute la alin. (1), întreaga sumă datorată cu titlu de taxă de 

licență rezultată în urma procedurii de selecție.. 

 

Art. 5. – (1) În vederea implementării rețelelor de comunicații electronice de nouă generație, 

ANCOM urmărește aplicarea paragrafului 10 al secțiunii 7.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

429/2019. 

(2) ANCOM analizează în ce măsură o reducere temporară a tarifului de utilizare a spectrului radio în 

benzile de frecvențe radio sub 1 GHz, ce fac obiectul procedurii de selecție, poate accelera atingerea 

obiectivelor naționale de conectivitate fără a influența negativ eficiența utilizării spectrului și va dispune 

în consecință. 



 

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 

1060/2021 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi 

de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 964 din data de 8 octombrie 2021. 

 

 

 

Prim-ministru 

 

 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 


