
1/2 

 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (2) pct. 18 – 20, precum şi ale art. 8 alin. (1), (3) şi 

(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii, cu completările ulterioare, ale art. 34 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 
privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, 
precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 
527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
154/2008 privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de transmisie în format 
analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe 
de televiziune şi radiodifuziune, prin care au fost identificate ca pieţe relevante din sectorul 
comunicaţiilor electronice piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune, piaţa 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe FM şi, respectiv, piaţa 
serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a 
serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvenţe AM, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU COMUNICAŢII  
 

emite prezenta: 
 

DECIZIE  
 
 Art.1. – Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., cu sediul în Bucureşti, şos. 
Olteniţei nr. 103, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 10881986, denumită în continuare Operatorul, este 
desemnată ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de transmisie în format 
analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe 
de televiziune, pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor 
radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de 
frecvenţe FM şi pe piaţa serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul 
sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda 
de frecvenţe AM.  
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Art.2. – Operatorul are, în condiţiile prevăzute în prezenta decizie, obligaţia referitoare 
la controlul tarifelor, în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de transmisie pe pieţele 
prevăzute la art. 1. 

 
Art.3. – (1) Operatorul are obligaţia de a percepe pentru furnizarea serviciilor de 

transmisie pe pieţele prevăzute la art. 1, în condiţiile prezentului articol, tarife fundamentate 
în funcţie de costuri, determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor, bazat pe 
metoda costurilor complet alocate, utilizând drept standard de cost costurile istorice, realizat 
în conformitate cu prevederile regulamentului adoptat de Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii, denumită în continuare ANC.  

(2) Operatorul are obligaţia de a realiza şi de a implementa modelul de calculaţie a 
costurilor prevăzut la alin. (1) în termen de un an de la data adoptării de către ANC a 
regulamentului privind realizarea modelului de calculaţie a costurilor de către Operator. 

 
Art.4. – (1) Până la data implementării modelului de calculaţie a costurilor prevăzut la 

art. 3, Operatorul are dreptul de a majora tarifele pentru serviciile de transmisie furnizate pe 
pieţele prevăzute la art. 1, o singură dată, nu mai devreme de un an de la data comunicării 
prezentei decizii, în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. 

(2) Majorarea tarifelor pentru serviciile de transmisie furnizate pe pieţele prevăzute la 
art. 1, potrivit alin. (1), nu va putea depăşi indicele anual al preţurilor de consum comunicat 
de Institutul Naţional de Statistică determinat pentru cele 12 luni anterioare lunii în care 
Operatorul solicită modificarea tarifelor. 

(3) Majorarea tarifelor pentru serviciile de transmisie furnizate pe pieţele prevăzute la 
art. 1 se realizează numai cu acordul prealabil al ANC.  

(4) Operatorul are obligaţia de a transmite spre aprobare ANC propunerile de tarife cu 
cel puţin 60 de zile înaintea datei la care va intra în vigoare modificarea tarifelor. 

 
Art.5. – (1) În cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) sau dacă 

modelul de calculaţie a costurilor realizat de Operator nu respectă regulamentul adoptat de 
ANC, tarifele serviciilor de transmisie furnizate de Operator pe pieţele prevăzute la art. 1 vor fi 
determinate de ANC pe baza tarifelor pentru servicii similare practicate pe pieţe comparabile.  

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere altor măsuri ce pot fi dispuse de ANC, 
conform prevederilor legale, în cazul în care Operatorul nu respectă obligaţiile prevăzute la 
art. 3. 

 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A. 
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