În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1) și (7), precum și ale 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, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări prin
Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
PREȘEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta
DECIZIE
pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de
utilizare a spectrului

Art. I. – Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 444 din data de 4 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 21, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) Tariful prevăzut la cap. VII din anexă se aplică fiecărei staţii de radiocomunicaţii, pentru fiecare
frecvenţă (bandă de frecvenţe) de emisie asignată”.
2. La articolul 21, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (81)-(84), cu
următorul cuprins:
„(81) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 1 din anexă se aplică pentru toate serviciile de radiocomunicații,
cu excepţia serviciului de radiodifuziune.
(82) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 2-5 din anexă se aplică pentru toate serviciile de radiocomunicații
care nu se regăsesc în cap. I-VII din anexă. În cazul serviciilor de radiocomunicaţii care se regăsesc în
anexa deciziei, tariful prevăzut la cap. VIII pct. 2-5 din anexă se aplică pentru orice sisteme sau
aplicații de radiocomunicații din cadrul tuturor serviciilor de radiocomunicaţii, cu excepţia serviciilor
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mobil terestru şi radiodifuziune, dacă aceste aplicații ori sisteme nu se regăsesc în cap. II, IV-VII, VIII1
sau IX din anexă.
(83) Tariful prevăzut la cap. VIII din anexă se aplică fiecărei stații de radiocomunicații, pentru fiecare
frecvență (bandă de frecvențe) de emisie asignată, indiferent de perioada de valabilitate a licenței de
utilizare a frecvențelor radio.
(84) Tariful prevăzut la cap. VIII din anexă nu se aplică serviciului de amator.”
3. În anexă, la capitolul II „Serviciul fix”, punctul 3.4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Tarif pentru reţea publică de comunicații de bandă largă în banda 3.400-3.800 MHz:
Tarif pentru un bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel
72.000 euro/bloc
național în banda 3400-3600 MHz
Tarif pentru un bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel
36.000 euro/bloc”
național în banda 3600-3800 MHz

4. În anexă, la capitolul II, punctul 3.6 se abrogă.
5. În anexă, la capitolul VI „Serviciul fix și mobil prin satelit (exclusiv segmentul spațial)”,
punctele 1.1, 1.2 și 1.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„1.1.

Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul fix prin satelit
1.2.
Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul mobil terestru
prin satelit
1.3.
Tarif pentru terminale individuale mobile în serviciul mobil
terestru prin satelit
1.3.1. Tarif pentru terminale individuale mobile, instalate la bordul
navelor sau aeronavelor, funcționând în serviciul mobil prin
satelit

60 euro/stație
36 euro/stație
42 euro/stație
42 euro/stație”

6. În anexă, la capitolul VI, punctele 1.6, 1.7 și 1.8 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„1.6.

1.7.

1.8.

Tarif pentru stații transportabile pentru transmisii temporare de
radiodifuziune sonoră ori televiziune sau pentru transmisii
temporare de date
Tarif pentru stații mobile (ESV – Earth Station on board
Vessels) operând în serviciul fix prin satelit în benzile 59256425 MHz (Pământ-spațiu) și/sau 14-14,5 GHz (Pământspațiu), amplasate la bordul navelor și destinate transmisiilor
de date (altele decât cele incluse în cadrul sistemului GMDSS)
Tarif pentru stații mobile (AES – Aircraft Earth Station) operând
în serviciul mobil prin satelit în banda 14-14,5 GHz (Pământspațiu), amplasate la bordul aeronavelor și destinate
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360 euro/stație

60 euro/stație

60 euro/stație”

transmisiilor de date (altele decât cele privind siguranța și
controlul navigației aeronautice)
7. În anexă, capitolul VIII „Alte servicii de radiocomunicaţii (altele decât cele menţionate
la cap. I-VII)” se modifică și va avea următorul cuprins:
„Capitolul VIII: Alte servicii, sisteme și aplicații de radiocomunicații
1.
2.
3.

4.

5.

Tarif pentru staţii de radiocomunicații funcționând în
frecvenţe până la 30 MHz inclusiv
Tarif pentru staţii de radiocomunicații funcționând în
frecvenţe cuprinse între 30 MHz și 1 GHz
Tarif pentru staţii de radiocomunicații funcționând în
frecvenţe cuprinse între 1 GHz inclusiv și 57 GHz
lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz
Tarif pentru staţii de radiocomunicații funcționând în
frecvenţe cuprinse între 1 GHz inclusiv și 57 GHz
lărgime de bandă mai mare de 7 MHz
Tarif pentru staţii de radiocomunicații funcționând în
frecvenţe peste 57 GHz inclusiv

benzi de

benzi de
și având

48 euro/frecvenţă
(bandă de frecvenţă)
96 euro/frecvenţă
(bandă de frecvenţă)
72 euro/frecvenţă
(bandă de frecvență)

benzi de
și având

108 euro/frecvenţă
(bandă de frecvență)

benzi de

84 euro/frecvenţă
(bandă de frecvenţă)”

benzi de

Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la
data de 1 octombrie 2015, cu excepţia art. I pct. 3 și 4 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2016.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare
și Reglementare în Comunicaţii

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU

București, 2 septembrie 2015.
Nr. 687.
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