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 În temeiul art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1) şi 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 art. 30 alin. (2) Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 comunicaţiile electronice, 
 

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: 
 
1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Decizie privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului”. 
 
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – Prezenta decizie are ca obiect stabilirea tarifului de utilizare a spectrului datorat 
anual de titularii licenţelor acordate în condiţiile legii, a procedurii de individualizare a 
cuantumului tarifului, precum şi de încasare a sumelor datorate cu acest titlu.” 
 
3. La articolul 2, alineatul (1) se abrogă. 
 
4. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
a) licenţe – documentele de autorizare prin care sunt conferite drepturile de utilizare a 
frecvenţelor radio, în condiţiile legii; 
 
5. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c) decizie - actul administrativ emis de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, prin care se 
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individualizează cuantumul tarifului datorat de titularii licenţelor, în temeiul legislaţiei în 
vigoare şi care constituie titlu de creanţă în sensul Codului de procedură fiscală, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare;” 
 
6. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă. 
 
7. După alineatul (14) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (15) 
care va avea următorul cuprins: 
„(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (11) şi ale alin. (12), în situaţia în care împotriva 
titularului de licenţă a fost deschisă, anterior datei precizate la alin. (11) sau alin. (12), 
după caz, procedura generală a insolvenţei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, data la 
care se stabileşte raportarea la pragul de 200 euro este data deschiderii procedurii 
generale a insolvenţei.” 
 
8. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (21), 
care va avea următorul cuprins: 
„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care, împotriva titularului de 
licenţă a fost deschisă procedura generală a insolvenţei, în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 85/2006, în trimestrul, respectiv în anul în care a avut loc deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei, cuantumul tarifului de utilizare a spectrului datorat pentru perioada 
cuprinsă între începutul anului, respectiv trimestrului şi luna în care a fost deschisă 
procedura generală a insolvenţei, inclusiv, este individualizat printr-o decizie distinctă care 
se emite ulterior publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a notificării de deschidere 
a procedurii. Pentru perioada rămasă din trimestrul, respectiv anul în care a avut loc 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei, decizia(ile) prin care se individualizează 
cuantumul tarifului de utilizare a spectrului se emit în conformitate cu prevederile alin. 
(1).” 
 
9. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă. 
 
10. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 121. – În situaţia suspendării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în condiţiile 
legii, tariful de utilizare a spectrului este datorat inclusiv pentru perioada cât drepturile de 
utilizare sunt suspendate.” 
 
11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) În situaţia în care titularul renunţă la documente de alocare/asignare, în conformitate 
cu prevederile legislaţiei de specialitate, înainte de data expirării perioadei de valabilitate a 
acestora, precum şi în situaţia retragerii drepturilor de utilizare din alte motive decât cel 
menţionat anterior, tariful de utilizare a spectrului, individualizat în baza respectivelor 
documente de alocare/asignare sau a licenţei revocate, este datorat pentru perioada 
cuprinsă între începutul anului, respectiv trimestrului şi luna încetării drepturilor şi 
obligaţiilor.” 
 
12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Tarifele prevăzute la cap. 1 pct. 1.1.1 şi 1.2.1 din anexă se datorează pentru fiecare 
canal radio duplex de 200 kHz pentru reţelele de comunicaţii mobile ce funcţionează în 
benzile de frecvenţe radio 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1785 MHz/1805-
1880.” 
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13. După alineatul (1) al articolului 15 se introduc trei noi alineate, alineatele 
(11), (12) şi (13), care vor avea următorul cuprins: 
„(11) Tarifele prevăzute la cap. 1 pct. 1.1.2 din anexă se datorează, pentru fiecare bloc 
pereche de 2,5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate ulterior intrării în vigoare a 
prezentei decizii, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 5 aprilie 2014. 
(12) Tarifele prevăzute la cap. 1 pct. 1.2.2 din anexă se datorează, pentru fiecare bloc 
pereche de 5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate ulterior intrării în vigoare a 
prezentei decizii, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 5 aprilie 2014. 
(13) Tarifele prevăzute la cap. 1 pct. 1.1.3 şi 1.2.3 din anexă se datorează, pentru fiecare 
bloc pereche de 5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate începând cu data de 6 
aprilie 2014.” 
 
14. După alineatul (3) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul 
(31), care va avea următorul cuprins: 
„(31) Tarifele prevăzute la cap. 1 pct. 1.5 şi 1.6 din anexă se datorează pentru fiecare bloc 
pereche de 5 MHz, respectiv fiecare bloc nepereche de 5 MHz, după caz.” 
 
15. Titlul Anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Lista tarifelor de utilizare a spectrului datorate anual de titularii licenţelor” 
 
16. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, titlul punctului 1 se 
modifică şi va avea următurul cuprins: 
„1. Reţele de comunicaţii mobile”. 
 
17. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, titlul punctului 1.1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„1.1. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe radio 880-915 
MHz/925-960 MHz:” 
 
18. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, punctul 1.1.1 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

„1.1.1. Tarif pentru un canal cu lărgimea de bandă de 200 kHz 
alocat la nivel naţional 

134.000 euro/canal”

 
19. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, după punctul 1.1.1 se 
introduc două noi puncte, punctele 1.1.2 şi 1.1.3, care vor avea următorul 
cuprins: 
 

„1.1.2. Tarif pentru un bloc pereche de 2,5 MHz alocat la 
nivel naţional 

1.687.500 euro/bloc

1.1.3. Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

2.300.000 euro/bloc”

 
20. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, titlul punctului 1.2 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„1.2. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe radio 1710-1785 
MHz/1805-1880 MHz:”. 
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21. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, punctul 1.2.1 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

„1.2.1. Tarif pentru un canal cu lărgimea de bandă de 200 kHz 
alocat la nivel naţional 

85.000 euro/canal”

 
22. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, după punctul 1.2.1 se 
introduc două noi puncte, punctele 1.2.2 şi 1.2.3, care vor avea următorul 
cuprins: 
 

„1.2.2. Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

2.125.000 euro/bloc

1.2.3. Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

1.400.000 euro/bloc”

 
23. În anexă, la Capitolul I „Serviciul mobil terestru”, după punctul 1.4.2 se 
introduc două noi puncte, punctele 1.5 şi 1.6, cu următorul cuprins: 
 

„1.5. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în banda de 
frecvenţe radio 790-862 Mhz: 

1.5.1. Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

2.300.000 euro/bloc

1.6. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în banda de 
frecvenţe radio 2500-2690 MHz  

1.6.1. Tarif pentru bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

900.000 euro/bloc

1.6.2. Tarif pentru bloc nepereche de 5 MHz alocat la nivel 
naţional 

250.000 euro/bloc”

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

 
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE 

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU, 
PREŞEDINTE 

 
 
 
Bucureşti, __ ____________ 2012 
Nr. ___ 


