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În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), 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, precum şi ale art. II alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 464/2010 privind acordarea 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune şi pentru modificarea 

Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi 

implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1213/2009, 

 
PREŞEDINTELE 

AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 
 

DECIZIE  

privind determinarea cuantumului taxei de licenţă  

pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru 

 
Art. 1. – (1) Prezenta decizie are drept scop stabilirea condiţiilor pentru determinarea 

cuantumului taxei de licenţă ce urmează a fi achitat de către câştigătorii procedurilor de selecţie 

prevăzute la art. III alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 464/2010 

(2) Taxa de licenţă se determină în limitele prevăzute la art. III alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

464/2010, prin raportare la numărul de echipamente de recepţie propus a fi subvenţionate integral de 

către câştigătorii procedurilor de selecţie. 
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Art. 2. – Cuantumul taxei de licenţă ce urmează a fi achitat de fiecare câştigător al 

procedurilor de selecţie se determină în funcţie de numărul de echipamente de recepţie asumate prin 

ofertele depuse pentru a fi subvenţionate, astfel: 

a) 2.500.000 euro, în cazul subvenţionării a cel mult 10000 echipamente de recepţie; 

b) 2.250.000 euro, în cazul subvenţionării a unui număr cuprins între 10001 şi 20000  

echipamente de recepţie; 

c) 2.000.000 euro, în cazul subvenţionării a unui număr de 20001-30000 echipamente de 

recepţie; 

d) 1.750.000 euro, în cazul subvenţionării a unui număr de 30001-40000 echipamente de 

recepţie; 

e) 1.500.000 euro, în cazul subvenţionării a unui număr de 40001-50000 echipamente de 

recepţie;  

f) 1.250.000 euro, în cazul subvenţionării a unui număr de 50001-60000 echipamente de 

recepţie; 

g) 1.000.000 euro, în cazul subvenţionării a unui număr de peste 60000 echipamente de 

recepţie. 

 

Art. 3. – (1) Taxa de licenţă, se achită în condiţiile art. III alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 464/2010. 

(2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei de subvenţionare a echipamentelor de recepţie la nivelul asumat 

se realizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Administrare în Comunicaţii la data de 

01.01.2012.  

(3) Nerespectarea obligaţiei de subvenţionare la nivelul asumat conduce la recalcularea valorii taxei de 

licenţă în conformitate cu prevederile art. 2. 

(4) Constatarea nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), precum şi determinarea sumei cu titlu de 

diferenţă de taxă de licenţă ce trebuie achitată de către fiecare câştigător al procedurilor de selecţie se 

face prin decizie individuală a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Administrare în 

Comunicaţii. Obligaţia de plată devine scadentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. 

(5) O copie a deciziei prevăzute la alin. (4) se va transmite Ministerului Finanţelor Publice, în calitate 

de creditor al obligaţiei de plată. 

 

Art. 4. – Modalitatea de subvenţionare şi procedura de distribuire a echipamentelor de 

recepţie, precum şi categoriile de persoane care pot beneficia de subvenţie se stabileşte prin decizie 

normativă a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Administrare în Comunicaţii. 
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Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 
 
 
Bucureşti, ________ 
Nr. ________ 


