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În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1) şi 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 şi ale art. 19 alin. (1) şi (3) 

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. 62 alin. (1) şi (4) din 

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

PREŞEDINTELE  

AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 
emite prezenta: 
 
 

DECIZIE 

privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului 

General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru 

aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a 

spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei 

 
 Art. I. – Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei 

cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul 

General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 2 alineatul (2), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„a) licenţe – licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, eliberate în conformitate cu 

prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 79/2002, şi licenţele de emisie, eliberate în conformitate 

cu prevederile art. 59 din Legea nr. 504/2002; 

b) tarife – sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru şi care sunt încasate 

anual, semestrial sau trimestrial, după caz; 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

d) documente de asignare – licenţele şi autorizaţiile aferente, care conţin parametrii 

tehnici în baza cărora se calculează sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru;” 

 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – (1) Tarifele se încasează anual, cu următoarele excepţii: 

a) tarifele prevăzute la cap. I pct. 3, 4 şi 5.2, cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2 şi 3.3, cap. 

III, cap. IV, cap. V, cap. VI pct. 1, cap. VII şi cap. VIII pct. 1 şi 2 din anexă, care se 

încasează trimestrial; 

b) tarifele prevăzute la cap. I pct. 1 şi 2 şi la cap. II pct. 3.4, 3.5 şi 3.6 din anexă, 

care se încasează semestrial.” 

 

3. La articolul 4, după alineatul (1), se introduc cinci noi alineate, 

alineatele (11) – (16), cu următorul cuprins: 

„(11) În situaţia în care, la data de 1 ianuarie a unui an, valoarea totală a tarifului 

de utilizare a spectrului datorat în baza unei licenţe nu depăşeşte cuantumul a 200 de 

euro, tariful se va încasa anual. 

(12) În cazul serviciilor de radiocomunicaţii mobil maritim (inclusiv pe căile de 

navigaţie interioară) şi mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin 

satelit, fix prin satelit, mobil terestru prin satelit, radiodeterminare, fix (toate reţelele cu 

excepţia celor de tip MMDS) precum şi în cazul oricăror alte servicii de comunicaţii prin 

satelit, raportarea la pragul menţionat la alineatul precedent se face pentru suma totală a 

tarifelor datorate în baza tuturor licenţelor pe care un titular le deţine în cadrul aceluiaşi 

serviciu de radiocomunicaţii. 
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(13) În situaţia prevăzută la alin. (11) sau (12) în cazul în care, pe parcursul unui an, 

suma totală va depăşi pragul de 200 de euro, modalitatea de încasare a tarifului rămâne 

anuală până la sfârşitul anului respectiv. 

(14) Dispoziţiile alin. (11) sau (12) nu se aplică în situaţia în care, pe parcursul unui 

an, suma totală va scădea sub pragul de 200 de euro, modalitatea de încasare a tarifului 

deja stabilită rămânând neschimbată. 

(15) La cererea expresă a titularului licenţei, tarifele care se încasează trimestrial 

sau semestrial potrivit alin. (1), şi care nu se încadrează în situaţia de la alin. (11) sau (12), 

pot fi încasate anual. 

(16) Opţiunea exprimată potrivit alin. (15) este valabilă începând cu anul următor 

formulării cererii până la revocarea sa expresă de către titularul licenţei. Opţiunea de 

revocare produce efecte în anul următor celui în care a fost formulată aceasta.” 

 

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 

(21), cu următorul cuprins: 

„(21) Cuantumul tarifelor care se încasează semestrial este egal cu valoarea tarifului 

prevăzut în anexă, multiplicat cu ½.” 

 

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 

(11), cu următorul cuprins: 

„(11) În cazul tarifelor care se încasează semestrial, deciziile se emit până la data de 

31 a primei luni a fiecărui semestru.” 

 

6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul 

(4), cu următorul cuprins: 

„(4) Termenul de plată pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru 

obligaţiile fiscale accesorii se stabileşte potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

 

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6, pentru primul an de emisie, 

titularii licenţelor eliberate conform art. 59 din Legea nr. 504/2002 au obligaţia plăţii 



4/7  

tarifului de utilizare a spectrului în condiţiile stabilite în art. 62 alin. (3) din Legea nr. 

504/2002. 

 

8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. – (1) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul emiterii licenţei, valoarea 

tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, 

multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, semestrului, 

respectiv trimestrului, luna obţinerii licenţei fiind inclusă în acest număr. 

(2) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate al 

licenţei, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la 

prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, 

semestrului, respectiv trimestrului şi până la data expirării licenţei, luna expirării fiind 

inclusă în acest număr.” 

 

9. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„Art. 9. – (1) Modificarea parametrilor cuprinşi în documentele de asignare 

conduce la retarifare conform noilor condiţii prevăzute în aceste documente modificate, 

începând cu luna imediat următoare emiterii documentelor referitoare la modificările 

respective, în cazul tarifelor care se încasează anual sau semestrial, şi începând cu prima 

lună a trimestrului imediat următor, în cazul tarifelor care se încasează trimestrial. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pentru tarifele care se încasează anual sau 

semestrial, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la 

prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, 

respectiv semestrului, luna efectuării modificărilor nefiind inclusă în acest număr.” 

 

10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. – (1) Tarifele se reduc cu 75% pentru reţelele de radiocomunicaţii folosite 

de staţiile de ambulanţă şi salvamar, pentru frecvenţele din serviciul mobil maritim şi mobil 

aeronautic utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti. 

(2) Tarifele se reduc cu 100% pentru reţelele de radiocomunicaţii folosite de 

serviciile publice salvamont, pentru frecvenţele din serviciul mobil terestru utilizate în 

exclusivitate pentru salvări de vieţi omeneşti.  
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(3) Acordarea reducerilor prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru utilizarea frecvenţelor 

radio de către staţiile de ambulanţă şi salvamar, precum şi de către serviciile publice 

salvamont se realizează în baza unei menţiuni exprese, în formă scrisă, a solicitantului de 

licenţă în sensul utilizării frecvenţelor radio solicitate în exclusivitate pentru salvări de vieţi 

omeneşti.” 

 

11.  La articolul 12, alineatul (3) se abrogă. 

 

12. După articolul 12, se introduc două noi articole, articolul 121 şi 

articolul 122, cu următorul cuprins: 

„Art. 121. – În situaţia suspendării licenţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 57 

sau ale art. 59 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, tariful de 

utilizare a spectrului este datorat inclusiv pentru perioada cât licenţa este suspendată. 

Art. 122. – (1) În situaţia în care se solicită cesiunea licenţei, valoarea tarifului 

datorat de către titularul-cedent este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, 

multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, semestrului, 

respectiv trimestrului în care are loc cesiunea şi până la data emiterii licenţei modificate în 

favoarea cesionarului, luna emiterii fiind inclusă în acest număr. 

(2) Cuantumul tarifului datorat de noul titular al licenţei în situaţia prevăzută la alin. 

(1) este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul 

lunilor rămase până la sfârşitul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care are loc 

cesiunea, luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului nefiind inclusă în acest 

număr. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), tarifele plătite de titularul-cedent, aferente 

perioadei cuprinse între luna următoare celei în care a fost emisă licenţa modificată în 

favoarea cesionarului şi sfârşitul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care are loc 

cesiunea, vor fi restituite, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003.” 

 

13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 13. – (1) În situaţia în care titularul renunţă la documente de asignare, 

înainte de data expirării perioadei de valabilitate, tarifele plătite, aferente perioadei 

cuprinse între luna următoare retragerii licenţei şi sfârşitul anului, semestrului, respectiv 
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trimestrului vor fi restituite, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada cuprinsă 

între începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului şi luna retragerii.” 

(2) Valoarea tarifului ce urmează a fi restituit este egală cu valoarea tarifului 

prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul 

anului, trimestrului, respectiv semestrului solicitării, luna retragerii nefiind inclusă în acest 

număr. 

(3) Valoarea tarifului datorat în situaţia prevăzută la alin. (1) este egală cu valoarea 

tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul 

anului, trimestrului, respectiv semestrului solicitării şi până la data retragerii licenţei, luna 

retragerii fiind inclusă în acest număr. 

(4) În situaţia aplicării sancţiunii retragerii licenţei tarifele plătite sunt datorate 

inclusiv pentru luna retragerii, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada 

cuprinsă între începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului şi luna retragerii. 

(5) Restituirea sumelor se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

14. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, 

alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal 

simplex de 12,5 kHz asignat. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 

kHz”. 

 

15. La articolul 15 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) tariful se multiplică cu numărul canalelor simplex asignate prin documentul de 

asignare, în cazul reţelelor/staţiilor care au asignate mai mult de o frecvenţă; 

16. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (51) cu următorul cuprins: 

„(51) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal 

semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal 

semiduplex sau duplex de 25 kHz”. 
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17. La articolul 18, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 18. – (1) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 1 şi 2 din anexă se aplică şi pentru 

staţiile de navă de pe căile de navigaţie interioară. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3 din anexă se aplică şi pentru terminalele 

mobile prin satelit instalate pe nave/aeronave, care sunt declarate de către titularul de 

licenţă de utilizare a frecvenţelor radio pentru staţii de navă/aeronavă ca fiind utilizate în 

scop privat (acces la internet, poştă electronică, comunicaţii în interes personal ale 

membrilor echipajului sau pasagerilor etc.). 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(5) Tarifele prevăzute la cap. VII şi la cap. VIII pct. 1 şi 2 din anexă se aplică 

fiecărei staţii de radiocomunicaţii, pentru fiecare frecvenţă (bandă de frecvenţe) de emisie 

asignată.” 

 

18. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (6), cu următorul cuprins: 

„(6) Tarifele prevăzute la cap. VIII pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare 

canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licenţă, pentru reţelele GSM 1800 (DCS 1800) la 

bordul aeronavelor.” 

 

Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

MARIUS-CĂTĂLIN MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 27 noiembrie 2009 
Nr. 955 


