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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 

privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 
 
 

Potrivit prevederilor art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi 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 
frecvenţe radio efectuate prin intermediul ori în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio. 

În considerarea textului indicat anterior, Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (denumită în continuarea ANCOM sau Autoritatea) a adoptat, în cursul 
anului 2012, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, act normativ ce a fost 
modificat și completat ulterior, și pe care se bazează modul de calcul al sumei ce trebuie achitate cu 
titlu de tarif. 

 
Proiectul de decizie supus aprobării are drept obiectiv stabilirea tarifului de utilizare a 

spectrului ce urmează a fi achitat în situația acordării unor drepturi individuale de utilizare a 
frecvenţelor radio pentru radio microfoane şi sisteme de monitorizare audio cu căști intraauriculare 
(IEM), a căror putere depășește puterea de emisie stabilită prin specificațiile de interfață radio RO-
IR 101. 

Tariful propus a fost determinat pentru diferite lărgimi de bandă ale canalului radio asignat: 
 lărgimea de bandă mai mică sau egală cu 100 kHz;  
 lărgimea de bandă mai mare de 100 kHz și mai mică sau egală cu 150 kHz; 
 lărgimea de bandă mai mare de 150 kHz și mai mică sau egală cu 200 kHz; 
 lărgimea de bandă mai mare de 200 kHz și mai mică sau egală cu 250 kHz; 
 lărgimea de bandă mai mare de 250 kHz și mai mică sau egală cu 300 kHz. 
Tariful aplicabil în fiecare dintre cazurile enunțate mai sus a fost stabilit pornind de la tariful 

de utilizare a spectrului pentru un canal radio cu lărgimea de bandă de 12,5 kHz asignat la nivel 
local, în modul de utilizare simplex, pentru rețele de radiocomunicații mobile formate din stații mobile 
și portabile (prevăzut la cap. I, pct. 3, subpunctul 3.2.1 din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului 
de utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare), prin multiplicarea acestuia cu 
numărul întreg de canale cu lărgimea de 12,5 kHz cuprinse în lărgimea de bandă care reprezintă 
limita maximă a intervalului în fiecare din cazurile de mai sus, astfel:  

a) pentru un canal asignat cu lărgimea de bandă mai mică sau egală cu 100 kHz, tariful de 
referință pentru lărgimea de bandă de 12,5 kHz se multiplică cu 8 (raportul 100 
kHz/12,5KHz); 

                                                 
1 https://www.ancom.ro/uploads/links_files/RO-IR08-Radiomicrofoane_RED_ro_V2.pdf.  
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b) pentru un canal asignat cu lărgimea de bandă mai mare de 100 kHz și mai mică sau egală 
cu 150 kHz, tariful de referință pentru lărgimea de bandă de 12,5 kHz se multiplică cu 12 
(raportul 150 kHz/12,5 kHz); 

c) pentru un canal asignat cu lărgimea de bandă mai mare de 150 kHz și mai mică sau egală 
cu 200 kHz, tariful de referință pentru lărgimea de bandă de 12,5 kHz se multiplică cu 16 
(raportul 200 kHz/12,5 kHz); 

d) pentru un canal asignat cu lărgimea de bandă mai mare de 200 kHz și mai mică sau egală 
cu 250 kHz, tariful de referință pentru lărgimea de bandă de 12,5 kHz se multiplică cu 20 
(raportul 250 kHz/12,5 kHz);  

e) pentru un canal asignat cu lărgimea de bandă mai mare de 250 kHz și mai mică sau egală 
cu 300 kHz, tariful de referință pentru lărgimea de bandă de 12,5 kHz se multiplică cu 24 
(raportul 300 kHz/12,5 kHz). 

 
Având în vedere organizarea în cursul anului viitor, în România, a unor meciuri din 

Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 și necesitatea furnizării informațiilor privind tariful de 
utilizare a spectrului aferent licenței/licențelor de utilizare a frecvențelor radio ce vor fi acordate cu 
caracter temporar/ocazional, pentru aplicațiile radio specifice acestor evenimente, cu suficient timp 
în avans către persoanele interesate, Autoritatea propune ca măsurile stabilite prin proiect să fie 
adoptate cât mai curând. 

 
În perioada 28.10.2019-11.11.2019, ANCOM a organizat procedura de consultare publică a 

proiectului de decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 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 

preşedintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind 
modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pe care, 
dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 
 

 
 


