
 

 
Guvernul României 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio  

în sistem digital terestru de radiodifuziune 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 59 alin. (6) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. – Prezenta hotărâre are ca obiect: 
a) stabilirea modului de desfăşurare a procedurii de selecţie şi a condiţiilor de acordare a 

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune, 
denumite în continuare licenţe; 

b) stabilirea cuantumului minim al taxei de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare 
a frecvenţelor radio la nivel național în benzile de frecvenţe radio 216-223 MHz și 223-
230 MHz; 

c) stabilirea cuantumului minim taxei de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio, în vederea obținerii licenţelor regionale. 

 
Art. 2. – Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. b) și c) se 

acordă prin procedură de selecţie competitivă, definită în conformitate cu prevederile art. 
28 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile 
electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Art. 3. – Participarea la procedura de selecţie, organizată de către Autoritatea 
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare 
ANCOM, este condiţionată de îndeplinirea criteriilor de calificare şi depunerea scrisorii de 
garanţie bancară în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

 
Art. 4. – (1) Taxa minimă de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a 

frecvenţelor radio prevăzute la art. 1 lit. b) este egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro. 
(2) Taxa minimă de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 
prevăzute la art. 1 lit. c), acordate numai în cazul în care pentru licența națională din banda 
216-223 MHz nu este depusă nicio ofertă valabilă în cadrul procedurii de selecție, este egală 
cu echivalentul în lei a sumelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



(3) Taxa de licenţă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre câştigătorii procedurii de 
selecţie reprezintă suma ofertelor financiare ale respectivului participant la procedura de 
selecţie, declarate câştigătoare în cadrul fazelor procedurii de selecţie competitive. 
 
 Art. 5. – (1) În vederea acordării licenţelor, câştigătorii drepturilor de utilizare a 
frecventelor radio prevăzute la art. 1 lit. b) și/sau c), transmit ANCOM, în termen de cel mult 
90 de zile calendaristice de la data anunţării rezultatelor procedurilor de selecţie, o copie a 
dovezii achitării către bugetul de stat a taxei de licenţă rezultată în urma procedurii de 
selecție. 
(2) Nerespectarea termenului de plată prevăzut la alin. (1) atrage decăderea din drepturile 
câştigate în urma procedurii de selecţie şi executarea scrisorii de garanţie bancară. 
 
 Art. 6. – Obligația de plată a taxei de licență prevăzute la art. 4 se execută la cursul 
de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii, în 
conformitate cu instrucțiunile transmise de către ANCOM fiecărui câştigător. 
 

 
PRIM-MINISTRU  

 
Vasilica-Viorica DĂNCILĂ  



Anexa 
 

Taxa minimă de licență pentru multiplex-urile regionale 
 
 

Nr. 
Crt. 

Multiplex Taxă minimă de licență 
(euro) 

1. Multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 – Bucureşti; 5.500 

2. Multiplex regional alocat la nivelul zonelor: 
ROU001 – Constanța; 
ROU006 – Craiova; 
ROU012 – Ploieşti; 
ROU014 – Galaţi; 
ROU017 – Braşov; 
ROU021 – Timişoara; 
ROU022 – Arad; 
ROU023 – Oradea; 
ROU025 – Cluj-Napoca; 
ROU030 – Iaşi. 

2.500 

3. Multiplex regional alocat la nivelul zonelor: 
ROU007 – Calafat; 
ROU008 – Reşiţa; 
ROU009 – Drobeta Turnu Severin; 
ROU010 – Petroşani; 
ROU011 – Râmnicu Vâlcea 
ROU013 – Buzău; 
ROU018 – Sibiu; 
ROU019 – Deva; 
ROU026 – Târgu Mureş; 
ROU027 – Gheorgheni; 
ROU028 – Piatra Neamţ; 
ROU029 – Bacău; 
ROU032 – Suceava; 
ROU033 – Bistriţa; 
ROU034 – Sighet; 
ROU036 – Satu Mare; 
ROU039 – Focşani. 

2.000 

4. Multiplex regional alocat la nivelul zonelor: 
ROU002 – Călăraşi; 
ROU004 – Alexandria; 
ROU015 – Tulcea; 
ROU020 – Făget; 
ROU024 – Bihor; 
ROU031 – Botoşani; 
ROU035 – Zalău; 
ROU040 – Comăneşti. 

1050 

 
 


