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În temeiul art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și art. 30 alin. (2) Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
 

PREȘEDINTELE 
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 
 
emite prezenta 
 

Decizie 
privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului 

General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru 
aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a 

spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații 
și Tehnologia Informației 

 
 
Art. I. – Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia 
Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând 
tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru 
Comunicații și Tehnologia Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează: 
 
1. După alineatul (21) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul 
(22), care va avea următorul cuprins: 
„(22) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 1.2 și 1.3 din anexă se aplică doar în cazul 
terminalelor autorizate individual, ce funcționează sub controlul unui sistem de comunicații 
prin satelit.” 
 
2. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3.1 din anexă se aplică pentru acele terminale 
individuale mobile prin satelit instalate la bordul navelor sau aeronavelor, declarate de 
către titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru stații de navă/aeronavă ca 
fiind utilizate în scop privat (acces la internet, poștă electronică, comunicații în interes 
personal ale membrilor echipajului sau pasagerilor etc).” 
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3. După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), 
cu următorul cuprins: 
„(8) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 5 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio 
duplex de 200 kHz, alocat prin licență, pentru rețelele GSM 900 la bordul navelor.” 
 
4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 191. – (1) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 1 din anexă se aplică fiecărui echipament 
transportabil de tip SNG și se cumulează în mod corespunzător pentru a se obține numărul 
de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG cu 
respectivul echipament. În cazul transmisiilor ocazionale de tip SNG (short news 
gathering) cu durate atipice, care nu se regăsesc în mod direct în cadrul cap. IX pct. 1 din 
anexă, tariful se determină prin combinarea tarifelor existente la punctul respectiv, pentru 
a se obține numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale 
de tip SNG. 
(2) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2 din anexă se aplică fiecărui echipament de radioreleu 
transportabil sau portabil și se multiplică proporțional cu numărul de frecvențe de emisie 
asignate fiecărui echipament și cu numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc 
transmisiile ocazionale de tip ENG-OB (electronic news gathering and outside 
broadcasting) prin intermediul respectivului echipament.” 
 
5.În anexă, la capitolul VI „Serviciul fix și mobil prin satelit (exclusiv segmentul 
spațial)”, titlul punctului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Tarife pentru stații de comunicații prin satelit amplasate pe Pământ:” 
 
6. În anexă, la capitolul VI, punctele 1.2 și 1.3 se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 

„1.2. Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul mobil 
terestru prin satelit 

72 euro/stație

1.3. Tarif pentru terminale individuale mobile în serviciul 
mobil terestru prin satelit 

84 euro/stație”

 
7. În anexă, la capitolul VI, după punctul 1.3. se introduce un nou punct, 
punctul 1.3.1, cu următorul cuprins: 
 

„1.3.1. Tarif pentru terminale individuale mobile, instalate la 
bordul navelor sau aeronavelor, funcționând în serviciul 
mobil prin satelit 

84 euro/stație”

 
8. În anexă,  la capitolul VIII „Alte servicii de radiocomunicații (altele decât 
cele menționate la cap. I - VII)”, după punctul 4 se introduce un nou punct, 
punctul 5, cu următorul cuprins: 
 

„5. Tarif pentru un canal GSM 900 alocat la nivel național 
la bordul navelor 

18 euro/canal”
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9. În anexă,  capitolul IX se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Capitolul IX: TRANSMISII OCAZIONALE ÎN DIFERITE SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII 
 

1. Serviciile fix și mobil prin satelit (transmisii 
ocazionale de tip SNG) 

1.1. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale 
într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice 
consecutive (o săptămână): 

1.1.1. Tarif pentru prima zi de transmisie 560 euro/zi
1.1.2. Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie 

consecutivă 
400 euro/zi

1.2. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale 
într-un interval mai mic de 30 de zile 
calendaristice consecutive (o lună): 

1.2.1. Tarif pentru prima săptămână de transmisie 2.600 
euro/săptămână

1.2.2. Tarif pentru a II-a și a III-a săptămână de transmisie 
consecutivă 

1.550 
euro/săptămână

1.3. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un 
interval de 30 de zile calendaristice consecutive (o 
lună) 

4.700 euro/lună

1.4. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un 
interval de 90 de zile calendaristice consecutive (trei 
luni) 

11.000 euro/trei luni

2. Serviciul fix (transmisii ocazionale de tip ENG-
OB) 

2.1. Tarif pentru frecvențe de emisie asignate pentru 
echipamente de radioreleu transportabile, 
destinate transmisiilor ocazionale și temporare 
de radiodifuziune sonoră și/sau de televiziune: 

2.1.1. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 
de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mică de sau egală cu 7 MHz 

15 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.1.2. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă 
cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 

25 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.1.3. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mare de sau egală cu 15 MHz 

35 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.1.4. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mică de sau egală cu 7 MHz 

10 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.1.5. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă 
cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 

20 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.1.6. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mare de sau egală cu 15 MHz 

30 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.2. Tarif pentru frecvențe de emisie asignate pentru 
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echipamente de radioreleu portabile (instalate 
pe camere de luat vederi fără fir), destinate 
transmisiilor ocazionale și temporare de 
radiodifuziune sonoră și/sau de televiziune: 

2.2.1. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 
de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mică de sau egală cu 7 MHz 

8 euro/frecvență de 
emisie/zi de 

transmisie
2.2.2. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă 
cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 

13 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.2.3. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mare de sau egală cu 15 MHz 

18 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.2.4. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mică de sau egală cu 7 MHz 

5 euro/frecvență de 
emisie/zi de 

transmisie
2.2.5. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă 
cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 

10 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie
2.2.6. Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe 

de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă 
mai mare de sau egală cu 15 MHz 

15 euro/frecvență 
de emisie/zi de 

transmisie”
 
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în 
vigoare la data publicării. 

 
 
 
 

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE 
ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 
MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU, 

 
PREȘEDINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
București, 23 aprilie 2012 
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