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În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 și a 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 ale art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind 

comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

PREȘEDINTELE 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 

emite prezenta 

 

DECIZIE 

privind completarea Deciziei 

președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 

 

Art. I. – Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații 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 și completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. După articolul 19 se introduce un nou articol, art. 191, cu următorul cuprins: 

„Art. 191. – (1) Tariful prevăzut la cap. II pct. 3.4.1 din anexă se aplică și în cazul 

licențelor existente în banda 3400-3600 MHz, acordate pentru furnizarea rețelelor publice de 

comunicații electronice de bandă largă care se află într-o perioadă de tranziție, în sensul că 

asignările de frecvențe existente în rețea sunt acordate atât în baza unui aranjament de canale 

duplex cu diviziune în frecvență (regim FDD) cât și în baza unui aranjament de canale duplex cu 

diviziune în timp (regim TDD), cu respectarea prevederilor licenței de utilizare a frecvențelor radio. 

(2) În cazul licențelor existente în banda 3400-3600 MHz, acordate pentru furnizarea rețelelor 

publice de comunicații electronice de bandă largă, cu asignări de frecvențe acordate numai în baza 

unui aranjament de canale duplex cu diviziune în timp (regim TDD), cu respectarea prevederilor 

licenței de utilizare a frecvențelor radio, cuantumul tarifului pentru un bloc de frecvențe nepereche 

de 5 MHz alocat se obține prin multiplicarea cu 1/2 a tarifului prevăzut la cap. II pct. 3.4.1 din 

anexă.” 

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

PREȘEDINTELE 
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 
 

Vlad Ștefan STOICA 
 

București, ______________ 

Nr. _____ 


