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Având în vedere paragraful 10 al secțiunii 7.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2019 

pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, 
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1) 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, 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, 

 
PREŞEDINTELE 

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 18, alineatele (1)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(1) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.1 și 1.1.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 
5 MHz, respectiv nepereche de 5 MHz, după caz.  
(2) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.2.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(3) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.3.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(4) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.4.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc nepereche de 5 MHz. 
(5) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.5.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(6) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.6.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz. 
(7) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.7.1 și 1.7.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 
5 MHz, respectiv nepereche de 5 MHz, după caz. 
(8) Tariful de utilizare a spectrului prevăzut la cap. I pct. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 şi 1.3.1 din anexă se reduce 
cu 30% pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2027, pentru titularii care îşi 
adjudecă drepturi de utilizare a frecvenţelor în banda de 700 MHz, la procedura de selecție competitivă 
organizată de ANCOM în anul 2022.” 
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2. Articolul 191 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Tariful prevăzut la cap. II pct. 4.1.1 din anexă se datorează pentru fiecare bloc nepereche de 5 
MHz. Tariful se aplică până la data de 31 decembrie 2025. 
(2) Tariful prevăzut la cap. II pct. 4.1.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc nepereche de 5 MHz. 
Tariful se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2026.” 
 
3. În anexă, la capitolul I: „Serviciul mobil terestru”, punctul 1  - „Rețele de comunicații 
mobile”  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„1. Rețele publice de comunicații mobile 
 

1.1 
Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 

radio 694-790 MHz 
 

1.1.1 Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc 

1.1.2 Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel național 580.000 euro/bloc 

1.2. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 

radio 790-862 MHz 

 

1.2.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc 

1.3. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 

radio 880-915 MHz/925-960 MHz 

 

1.3.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc 

1.4. Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe 

radio 1452-1492 MHz 

 

1.4.1. Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel național 240.000 euro/bloc 

1.5. Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvente 
radio 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz: 

 

1.5.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 790.000 euro/bloc 

1.6.  Tarif pentru reţea de comunicaţii mobile în benzile de frecvente 
radio 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz 

 

1.6.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național 670.000 euro/bloc 

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

 

1.7.1. Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel naţional 450.000 euro/bloc 

1.7.2. Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel naţional 220.000 euro/bloc” 

 
4. În anexă, la capitolul I: „Serviciul mobil terestru”, punctul 2 - „Reţele naţionale de 
radiocomunicaţii mobile digitale de acces public (PAMR) în banda 410-430 MHz” se abrogă. 
 
5. În anexă, la capitolul II: „Serviciul fix”, punctul 3 – „Rețele naționale, județene sau locale 
de acces fix, nomadic sau mobil pe suport radio”, subpunctul 3.4 – „Tarif pentru rețea 
publică de comunicații de bandă largă în banda 3.400-3.800 MHz” se abrogă. 
 
6. În anexă, la capitolul II: „Serviciul fix”, după punctul 3 se introduce un nou punct, 
punctul 4, care va avea următorul cuprins: 
„4. Reţele de comunicații fixe/mobile (MFCN) pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice pe 
suport radio de bandă largă (WBB ECS) în benzi de frecvențe peste 3 GHz 
 

4.1. Tarif pentru rețea publică de comunicații de bandă largă (MFCN) în 
banda 3400-3800 MHz 

4.1.1. Tarif pentru un bloc de frecvenţe nepereche de 5 MHz 
alocat la nivel național în banda 3400-3600 MHz ori în 
banda 3600-3800 MHz 

36.000 euro/bloc 
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4.1.2. Tarif pentru un bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz 
alocat la nivel național în banda 3400-3800 MHz 

170.000 euro/bloc" 

 
 
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE 
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 
 
 

VLAD ȘTEFAN STOICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
București, ___________2022 
 
Nr. ___ 


