
1 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul Deciziei președintelui 

Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
de completare a Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

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

 
 
 I. Introducere 
 

Administrarea spectrului radio, resursă aflată în proprietatea publică a statului și în 
administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (denumită în 
continuarea ANCOM sau Autoritatea)‚ presupune utilizarea de către autoritatea de reglementare și a 
unui mecanism financiar menit să determine o utilizare efectivă și eficientă a drepturilor de utilizare 
acordate prin licențe. 

Potrivit prevederilor 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, titularul unor drepturi individuale de utilizare achită un tarif de utilizare a 
spectrului, individualizarea cuantumului realizându-se în baza alocărilor sau asignărilor de frecvențe 
radio efectuate prin intermediul ori în baza licenței de utilizare a frecvențelor radio. 

De asemenea, conform dispozițiilor art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
111/2011, licența de utilizare a frecvențelor radio este actul administrativ prin care Autoritatea acordă 
dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvențe radio în scopul furnizării de rețele sau de servicii de 
comunicații electronice și care cuprinde condițiile legale, tehnice și operaționale în care este exploatată 
resursa de spectru radio. 
 

În considerarea textelor indicate anterior, Autoritatea a adoptat, în cursul anului 2012, Decizia 
președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 
privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare (denumită 
în continuare Decizia președintelui ANCOM nr. 551/2012). Actul normativ menționat are drept obiect 
de reglementare stabilirea tarifului de utilizare a spectrului datorat anual de titularii licențelor acordate 
în condițiile legii, precum și a procedurii de individualizare a cuantumului tarifului (modul de calcul al 
sumei ce trebuie achitate cu titlu de tarif) și de încasare a sumelor datorate cu acest titlu. 
 
 II. Noua reglementare 
 

Proiectul de decizie supus aprobării urmărește completarea punctuală a Deciziei președintelui 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea 
tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin acest demers ANCOM urmărește două obiective principale. 
 
 În primul rând, Autoritatea a decis să introducă un tarif de utilizare a spectrului ce urmează a 
fi datorat de către titularii de licențe de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea de 
servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în România prin intermediul unor 
rețele globale de comunicații mobile/fixe prin sateliți artificiali ai Pământului. Aceste tipuri de rețele 
utilizează benzi de frecvențe peste 10 GHz, sateliții din componența acestora fiind de tip geostaționar 
sau non-geostaționar. 
 Pentru acest tip de rețele a fost stabilit un tarif similar celui existent în prezent la cap. VI pct. 
2.3 din anexa Deciziei președintelui ANCOM nr. 551/2012, aplicabil sistemelor globale de comunicații 
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mobile personale prin satelit (de tip G-MPCS/S-PCS) care utilizează benzi de frecvențe peste 1,9 GHz 
pentru sensul ascendent al legăturilor de acces (terminal spre satelit). 
 Pentru a se încuraja dezvoltarea și utilizarea pe teritoriul României a rețelelor globale prin 
satelit, nu se stabilesc, la acest moment, valori diferențiate ale tarifului, care să țină cont de tipul 
sateliților utilizați și de benzile de frecvențe efectiv folosite pentru legăturile ascendentă și descendentă 
ale acestor rețele. Autoritatea va putea însă, în viitor, în funcție de dezvoltarea și viabilitatea comercială 
a rețelelor globale de comunicații mobile/fixe prin satelit, să revizuiască schema de tarifare pentru 
acest tip de rețele. 
 
 În al doilea rând, Autoritatea urmărește să clarifice modalitatea de aplicare a tarifului stabilit 
pentru frecvențele de emisie asignate pentru echipamentele de radiorelee portabile (instalate pe 
camere de luat vederi fără fir), destinate transmisiilor ocazionale și temporare de radiodifuziune sonoră 
și/sau de televiziune, în contextul în care acest gen de aplicații a cunoscut o diversificare semnificativă 
față de momentul când autoritatea a stabilit tariful respectiv. 
 
 Astfel, în cadrul evenimentelor ocazionale de mari proporții, de larg răsunet internațional, 
aplicațiile radio de tip PMSE (programme-making and special events), prin intermediul cărora se preiau 
și se transmit producții audiovizuale de la locul de desfășurare al evenimentului, sunt mult diversificate 
față de situația unor evenimente de mai mică amploare. 
 
 Un astfel de eveniment este și campionatul european de fotbal EURO2020, organizat de UEFA, 
competiție ce urmează să aibă loc în luna iunie a acestui an, concomitent în mai multe țări europene 
între care și România. După cum se cunoaște, evenimentul trebuia să se desfășoare anul trecut dar a 
fost amânat ca urmare a situației dificile pe plan internațional creată de criza sanitară mondială. 

Pe parcursul desfășurării evenimentului anterior precizat sunt planificate și transmisii ocazionale 
prin intermediul unor tipuri de aplicații radio pentru care nu este prevăzut în prezent un tarif de utilizare 
a spectrului în anexa Deciziei președintelui ANCOM nr. 551/2012, cum ar fi echipamentele de radioreleu 
portabile (instalate pe camere de luat vederi fără fir) care funcționează în spațiul aerian, fiind amplasate 
la bordul unei aeronave (elicopter). 
 

Prin urmare, ANCOM a analizat toate variantele posibile, din punct de vedere tehnic și 
operațional, în care ar putea funcționa echipamentele de radioreleu portabile (instalate pe camere de 
luat vederi fără fir) și a stabilit un tarif diferențiat, pentru diversele situații de amplasare și funcționare, 
clarificând totodată și situațiile în care se va percepe în continuare tariful existent la cap. IX pct. 2.2. 

Astfel, urmează a fi perceput în continuare tariful existent la cap. IX pct. 2.2 din anexa Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 551/2012 dacă echipamentul de radioreleu portabil (instalat pe camera de 
luat vederi fără fir) funcționează, în regim fix sau cu mobilitate limitată, în incinte sau în spații 
semideschise ori deschise, indiferent dacă respectiva cameră de luat vederi pe care este instalat 
echipamentul radio este manevrată direct la sol sau se află la înălțime deasupra solului, fiind situată 
pe orice tip de construcție ori instalație-suport cu poziție fixă pe sol. 
 

De asemenea, ANCOM a decis să aplice anumiți coeficienți de multiplicare diferiți asupra 
cuantumului tarifului prevăzut la cap. IX pct. 2.2 din anexa Deciziei președintelui ANCOM nr. 551/2012, 
pentru fiecare frecvență de emisie și fiecare zi de transmisie. În alegerea coeficienților de multiplicare 
prezentați în continuare, ANCOM a ținut cont de zona de deplasare, respectiv de înălțimile tipice de 
zbor, în cazurile identificate mai jos. 

Astfel, atunci când echipamentul de radioreleu portabil (instalat pe camera de luat vederi fără 
fir) funcționează: 

a) în timp ce este amplasat la bordul unor vehicule terestre, ambarcațiuni sau nave, indiferent de 
tipul acestora, aflate în mișcare, coeficientul de multiplicare va fi 1,5 în acest caz, 

b) în spațiul aerian, fiind amplasat pe un aparat de zbor de tip aeronavă fără pilot la bord, indiferent 
de tipul acesteia (de exemplu, dronă), coeficientul de multiplicare va fi 2 în acest caz, 

c) în spațiul aerian, fiind amplasat la bordul unei aeronave, indiferent de tipul acesteia (de exemplu, 
elicopter), coeficientul de multiplicare va fi 4 în acest caz. 

 
 III. Alte modificări 
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Cu ocazia prezentului demers, Autoritatea urmărește să clarifice procedura aplicabilă, din punct 
de vedere al tarifării utilizării spectrului, în situația în care un operator renunță, parțial sau în totalitate, 
la drepturile de utilizare a spectrului radio conferite prin licența deja acordată, în conformitate cu 
prevederile legislației de specialitate, înainte de data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare. 
 Astfel, în situația descrisă anterior, decizia prin care se individualizează cuantumul tarifului 
datorat urmează a fi desființată în situația în care a fost emisă, iar tariful de utilizare a spectrului să fie 
restituit în cazul în care a fost încasat, cu condiția ca drepturile de utilizare să nu fi intrat în vigoare. În 
situația în care cerere de renunțare a fost depusă înainte de emiterea deciziei prin care se 
individualizează cuantumul tarifului, aceasta din urmă nu se mai emite. 

În ipoteza în care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio renunță parțial la drepturile 
de utilizare a spectrului radio înainte de intrarea în vigoare a acestora, tariful datorat este cel 
corespunzător drepturilor de utilizare rămase în vigoare. 
 

Având în vedere organizarea în țara noastră, în luna iunie, a unor meciuri din campionatul 
european de fotbal EURO2020, organizat de UEFA, Autoritatea propune ca măsurile stabilite prin 
proiect să fie adoptate cât mai curând. 

În perioada 13.05.2021-24.05.2021, ANCOM a organizat, în temeiul art. 135 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, procedura de consultare 
publică a proiectului de decizie privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012. Pe marginea proiectului de decizie nu au 
fost primite observații în perioada de consultare publică. 
 

Având în vedere cele arătate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei președintelui 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind completarea Deciziei 
președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 
privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl 
aprobați. 
 

   

  

   

   

   

 


