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În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi 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 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, 
 

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 art. 19, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 
 
2. La art. 21, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(7) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio alocat 
prin licenţă.” 
 
3. La art. 21, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71), (72) şi 
(73), cu următorul cuprins: 
„(71) Pentru lărgimi de bandă pereche ale canalului radio alocat mai mari sau mai mici de 1 
MHz pereche, tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 sau pct. 3.3 din anexă se multiplică cu 
numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de bandă pereche a canalului radio 
alocat. 
(72) Pentru lărgimi de bandă nepereche ale canalului radio alocat mai mari sau mai mici de 1 
MHz nepereche, tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 sau pct. 3.4 din anexă se multiplică cu 
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numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz nepereche a lărgimii de bandă nepereche a canalului 
radio alocat. 
(73) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.3 şi 3.4 din anexă se aplică în mod distinct pentru 
staţiile de bază ce deservesc exclusiv terminale amplasate la bordul navelor şi pentru staţiile 
de bază ce deservesc exclusiv terminale amplasate la bordul aeronavelor.” 
 
4. La articolul 21, alineatele (9), (10) şi (11) se abrogă. 
 
5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art. 211 – (1) Tariful prevăzut la cap. VIII1 din anexă se referă la sisteme de comunicaţii 
care, din punct de vedere tehnic, nu se încadrează la cap. I, IV sau V din anexă şi care 
funcţionează exclusiv la bordul navelor şi al aeronavelor. 
(2) Tariful prevăzut la cap. VIII1 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio alocat prin 
licenţă şi se aplică în mod distinct pentru canalele radio alocate la bordul navelor şi pentru 
canalele radio alocate la bordul aeronavelor. 
(3) Pentru lărgimi de bandă pereche ale canalului radio alocat mai mari sau mai mici de 1 
MHz pereche, tariful prevăzut la cap. VIII1 pct. 1 sau pct. 3 din anexă se multiplică cu 
numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de bandă pereche a canalului radio 
alocat. 
(4) Pentru lărgimi de bandă nepereche ale canalului radio alocat mai mari sau mai mici de 1 
MHz nepereche, tariful prevăzut la cap. VIII1 pct. 2 sau pct. 4 din anexă se multiplică cu 
numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz nepereche a lărgimii de bandă nepereche a canalului 
radio alocat.” 
 
6. În anexă, la capitolul II „Serviciul fix”, punctul 3.1. se abrogă. 
 
7. În anexă, la capitolul II „Serviciul fix”, punctul 3.2. se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

„3.2. Tarif pentru reţea publică punct-multipunct 
cu acces pe suport radio (inclusiv mobil) în 
tehnologie DECT, în banda 1.880-1.900 MHz 
(denumită în continuare banda DECT): 

3.2.1. Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT 
este alocată la nivelul municipiului București 

12.000 euro/bandă DECT

3.2.2. Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT 
este alocată la nivelul unui municipiu reşedinţă de judeţ, 
situat în unul dintre judeţele Arad, Bihor, Braşov, Cluj, 
Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Prahova sau Timiş 

4.800 euro/bandă DECT

3.2.3. Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT 
este alocată la nivelul unui municipiu reşedinţă de judeţ, 
situat în unul dintre judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-
Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 

2.400 euro/bandă DECT

3.2.4. Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT 1.200 euro/bandă DECT
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este alocată la nivelul unui municipiu reşedinţă de judeţ situat 
în unul dintre judeţele Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, 
Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 

3.2.5. Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT 
este alocată la nivelul unui municipiu sau al unui oraş situat în 
unul dintre judeţele Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, 
Galaţi, Iaşi, Ilfov, Prahova sau Timiş 

480 euro/bandă DECT

3.2.6. Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT 
este alocată la nivelul unui municipiu sau al unui oraş situat în 
unul din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, 
Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, 
Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, 
Suceava, Vâlcea sau Vrancea 

240 euro/bandă DECT

3.2.7. Tarif pentru rețea locală urbană pentru care banda DECT este 
alocată la nivelul unui municipiu sau al unui oraş situat în unul 
dintre judeţele Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, 
Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 

120 euro/bandă DECT

3.2.8. Tarif pentru rețea locală rurală pentru care banda DECT este 
alocată la nivelul unei comune situate în unul dintre judeţele 
Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, 
Prahova sau Timiş 

48 euro/bandă DECT

3.2.9. Tarif pentru rețea locală rurală pentru care banda DECT este 
alocată la nivelul unei comune situate în unul dintre judeţele 
Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-
Severin, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, 
Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea 
sau Vrancea 

24 euro/bandă DECT

3.2.10. Tarif pentru rețea locală rurală pentru care banda DECT este 
alocată la nivelul unei comune situate în unul din judeţele 
Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, 
Teleorman, Tulcea sau Vaslui 

12 euro/bandă DECT”

 
8. În anexă, la capitolul II „Serviciul fix”, punctul 3.3. se abrogă. 
 
9. În anexă, la capitolul VI „Serviciul fix şi mobil prin satelit (exclusiv segmentul 
spaţial)”, punctele 3.1. şi 3.2. se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

„3.1. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel 
naţional, cu excepţia staţiilor de bază ce deservesc exclusiv 
terminale amplasate la bordul navelor sau al aeronavelor 

240.000 euro/bandă pereche de 
1 MHz

3.2. Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel 
naţional, cu excepţia staţiilor de bază ce deservesc exclusiv 
terminale amplasate la bordul navelor sau al aeronavelor 

60.000 euro/bandă nepereche 
de 1 MHz”

 
10. În anexă, la capitolul VI „Serviciul fix şi mobil prin satelit (exclusiv segmentul 
spaţial)”, după punctul 3.2. se introduc două noi puncte, punctele 3.3 şi 3.4, cu 
următorul cuprins: 
 

„3.3. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel naţional, 
numai pentru staţiile de bază ce deservesc exclusiv terminale 
amplasate la bordul navelor sau al aeronavelor 

45 euro/bandă pereche de 
1 MHz

3.4. Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel naţional, 23 euro/bandă nepereche 
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numai pentru staţiile de bază ce deservesc exclusiv terminale 
amplasate la bordul navelor sau al aeronavelor 

de 1 MHz”

 
11. În anexă, la capitolul VIII „Alte servicii de radiocomunicaţii (altele decât cele 
menţionate la cap. I-VII)”, punctele 3, 4 şi 5 se abrogă. 
 
12. În anexă, după capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1 
„Sisteme de radiocomunicaţii mobile pentru transmisii de voce/date de uz 
general, funcționând exclusiv la bordul navelor şi al aeronavelor”, cu următorul 
cuprins: 
 

„CAPITOLUL VIII1 
Sisteme de radiocomunicaţii mobile pentru transmisii de voce/date de uz general, 

funcționând exclusiv la bordul navelor şi al aeronavelor 
 

1. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel naţional, exclusiv la 
bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvenţe sub 1 GHz 

90 euro/bandă pereche 
de 1 MHz

2. Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel naţional, exclusiv 
la bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvenţe sub 1 GHz 

45 euro/bandă 
nepereche de 1 MHz

3. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel naţional, exclusiv la 
bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvenţe peste 1 GHz 

45 euro/bandă pereche 
de 1 MHz

4. Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel naţional, exclusiv 
la bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvenţe peste 1 GHz 

23 euro/bandă 
nepereche de 1 MHz”

 
13. În anexă, la capitolul IX „Transmisii ocazionale în diferite servicii de 
radiocomunicaţii”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„1. Serviciile fix și mobil prin satelit (transmisii ocazionale de tip SNG) 
1.1. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval 

mai mic de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămână): 
 

1.1.1. Tarif pentru prima zi de transmisie 400 euro/zi
1.1.2. Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie, zilele respective fiind 

incluse în cadrul aceleiaşi săptămâni necalendaristice care debutează cu 
prima zi de transmisie 

290 euro/zi

1.2. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval 
mai mic de 30 zile calendaristice consecutive (o lună): 

1.2.1. Tarif pentru prima săptămână de transmisie 1.870 
euro/săptămână

1.2.2. Tarif pentru a II-a și a III-a săptămână de transmisie, săptămânile 
respective fiind incluse în cadrul aceleiaşi luni necalendaristice care 
debutează cu prima săptămână de transmisie 

1.110 
euro/săptămână

1.3. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval 
de 30 zile calendaristice consecutive (o lună) 

3.380 euro/lună

1.4. Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval 
de 90 zile calendaristice consecutive (3 luni) 

7.920 euro/trei luni”

 
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în 
vigoare începând cu data de 01 iulie 2014. 
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PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE 
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
București, 5 iunie 2014 
Nr. 852 


