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

Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 
 
 
 

 I. Introducere 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 
140/2012, licenţa de utilizare a frecvenţelor radio este actul administrativ prin care 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) acordă 
dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe radio în scopul furnizării de reţele sau de 
servicii de comunicaţii electronice şi care cuprinde condiţiile legale, tehnice şi operaţionale 
în care este exploatată resursa de spectru radio. 

Administrarea spectrului radio, resursă aflată în proprietatea publică a statului şi în 
administrarea ANCOM‚ presupune utilizarea de către autoritatea de reglementare şi a unui 
mecanism financiar menit să determine o utilizare efectivă şi eficientă a drepturilor de 
utilizare acordate prin licenţe. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, titularul licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio are obligaţia achitării unui tarif de utilizare a spectrului. 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările 
şi completările ulterioare, reprezintă actul normativ ce are drept obiect de reglementare 
stabilirea tarifului de utilizare a spectrului datorat anual de titularii licențelor acordate în 
condițiile legii, precum şi a procedurii de individualizare a cuantumului tarifului și de 
încasare a sumelor datorate cu acest titlu. 
 

Proiectul de decizie are drept scop principal modificarea şi completarea Deciziei 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
551/2012 în sensul schimbării modalităţii de stabilire a tarifului datorat pentru utilizarea 
frecvenţelor radio în următoarele situaţii: 

i) utilizarea benzii de frecvenţe radio 1880-1900 MHz (banda DECT), prin 
reorganizarea schemei de tarifare existente pentru această bandă, 

ii) utilizarea benzilor de frecvenţe 1980-2010 MHz/2170-2200 MHz prin intermediul 
staţiilor de bază – din componenţa sistemelor CGC (componente terestre complementare) 
asociate sistemelor ce furnizează servicii de comunicaţii electronice în serviciul mobil prin 
satelit – ce vor deservi exclusiv terminale amplasate la bordul navelor şi aeronavelor, 

iii) utilizarea spectrului radio la bordul navelor şi aeronavelor prin intermediul 
sistemelor de radiocomunicaţii mobile pentru transmisii de voce/date pentru uz general, 
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operând în diverse benzi de frecvenţe desemnate în acest sens, prin reorganizarea 
schemei de tarifare existente pentru aceste sisteme. 
 

De asemenea, proiectul de decizie mai conţine prevederi privind ajustarea tarifului 
de utilizare a spectrului pentru transmisii ocazionale de tip SNG (satellite news gathering – 
transmisii de emisiuni, reportaje, ştiri, prin intermediul sateliţilor artificiali ai Pământului, 
de la locul transmisiei către studiourile de radio sau televiziune), realizate de către 
persoane fizice sau juridice străine, în sensul micşorării graduale a acestora, în vederea 
armonizării, în viitorul apropiat, cu cele practicate pe plan european pentru acest tip de 
transmisii. Prin această măsură va fi stimulat acest tip de aplicaţii, ce asigură o utilizare 
eficientă a spectrului radio. 
 

În ceea ce priveşte banda DECT, iniţiativa ANCOM vine ca urmare a necesităţii de a 
asigura o coerenţă logică cu soluţiile legislative preconizate în Documentul de poziţie 
privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în banda de frecvenţe 1880-1900 MHz1, 
document strategic care a fost elaborat şi supus consultării publice concomitent cu 
prezentul proiect de decizie, aceste două documente constituind un pachet de măsuri 
pentru stimularea utilizării benzii DECT. 

 
Actuala intervenţie asupra cuantumului tarifului de utilizare a spectrului în banda de 

frecvenţe 1880-1900 MHz este generată de necesitatea cunoaşterii premiselor ce trebuie 
să fie luate în calcul pe termen mediu şi lung, de către furnizorii interesaţi, în cadrul 
planurilor de afaceri pentru dezvoltarea şi exploatarea de reţele ce operează în banda de 
frecvenţe în discuţie. O abordare similară a fost adoptată de către Autoritate cu ocazia 
intervenţiei asupra cuantumului tarifului de utilizare a spectrului în cazul benzilor de 
frecvenţe de 900 MHz, de 1800 MHz, de 3,5 GHz şi de 3,7 GHz. 
 

Diversificarea tehnologiilor utilizate de către sistemele prin intermediul cărora se 
furnizează servicii de comunicaţii mobile la bordul navelor şi aeronavelor, pe de o parte, 
precum şi desemnarea de noi benzi de frecvenţe în care să funcţioneze aceste sisteme, pe 
de altă parte, necesită restructurarea schemei de tarifare pentru sistemele respective, care 
acum sunt incluse în capitolul VIII „Alte servicii de radiocomunicaţii (altele decât cele 
menţionate la cap. I-VII)”, şi crearea unui capitol distinct pentru acestea. 
 

În mod similar, introducerea unui nou concept în cadrul sistemelor CGC asociate 
sistemelor ce operează în serviciul mobil prin satelit, anume acela de staţii de bază AERO-
CGC, care vor deservi exclusiv terminale amplasate la bordul aeronavelor şi care vor opera 
în benzile de frecvenţe 1980-2010/2170-2200 MHz (atribuite serviciului mobil prin satelit), 
are drept consecinţă necesitatea introducerii unui nou tarif pentru utilizarea frecvenţelor 
radio de către asemenea staţii, tarif similar celui privind furnizarea de servicii de 
comunicaţii mobile la bordul aeronavelor. 

Având în vedere experienţa dobândită în legătură cu evoluţia tehnologiilor pentru 
astfel de sisteme, ANCOM manifestă o atitudine proactivă şi propune în prezentul proiect 
de act normativ un tarif corespunzător şi pentru utilizarea frecvenţelor radio de către 
staţiile de bază CGC care vor deservi exclusiv terminale amplasate la bordul navelor şi care 
vor opera în benzile de frecvenţe 1980-2010/2170-2200 MHz (atribuite serviciului mobil 
prin satelit), tarif ce este similar celui pentru furnizarea de servicii de comunicaţii mobile la 
bordul navelor. 
 
                                                 
1 Document supus consultării publice pe pagina de internet ANCOM în perioada 30.04-30.05.2014 
(http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-259) 
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 II. Propuneri 
 

În ceea ce priveşte tariful de utilizare a spectrului pentru banda de frecvenţe radio 
1880-1900 MHz (banda DECT), ANCOM a constatat că schema de tarifare existentă este 
foarte sumară, fiind bazată pe realitatea utilizărilor curente ale benzii DECT, şi nu se află în 
concordanţă cu principiile şi obiectivele expuse în Documentul de poziţie privind utilizarea 
spectrului radio la nivel naţional în banda de frecvenţe 1880-1900 MHz. 

În consecinţă, ANCOM consideră necesare reorganizarea şi extinderea schemei de 
tarifare existente pentru banda DECT, fără a modifica tarifele deja incluse în această 
schemă. În acest sens, ANCOM a extins şi diversificat conţinutul acesteia, folosind o 
clasificare a tarifelor raportată la nivelul judeţelor în mod similar cu schemele de tarifare 
stabilite pentru alte tipuri de reţele publice de radiocomunicaţii punct-multipunct cu acces 
pe suport radio (categorie generală în care se încadrează şi reţelele DECT) operând în 
benzile de frecvenţe 3400-3600 MHz şi 24,5-26,5 GHz. 

Noua schemă de tarifare propusă pentru banda DECT conţine tarife ajustate de o 
manieră care să implementeze principiile şi obiectivele conţinute în documentul de poziţie 
mai sus menţionat şi să reflecte abordarea descrisă în respectivul document. 

În funcţie de rezultatele implementării practice a prevederilor documentului de 
poziţie pentru banda DECT, ANCOM îşi exprimă intenţia de a revizui, dacă se va dovedi 
necesar, tariful de utilizare a spectrului aferent benzii 1880-1900 MHz în sensul de a 
stimula suplimentar utilizarea acestei benzi de frecvenţe. 
 

În ceea ce priveşte sistemele de comunicaţii mobile la bordul navelor şi 
aeronavelor, a fost creat un nou capitol pentru acestea prin restructurarea capitolului VIII 
existent în prezent în anexa Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012. Aceste sisteme operează în diverse benzi de 
frecvenţe desemnate în acest sens, în funcţie de tehnologie, şi sunt destinate transmisiilor 
de voce/date pentru uz general, serviciile furnizate prin intermediul acestor sisteme fiind 
puse la dispoziţia pasagerilor navelor şi aeronavelor. 

Întrucât lista tehnologiilor disponibile pentru aceste sisteme se măreşte periodic, 
ANCOM a decis să generalizeze modalitatea de stabilire a tarifului de utilizare spectru 
pentru astfel de sisteme, asigurându-se astfel respectarea principiului neutralităţii 
tehnologice. În consecinţă, a fost recalculat şi tariful de utilizare a spectrului, fiind propuse 
valori ale acestuia care nu mai sunt în legătură nemijlocită cu lărgimea de bandă a 
canalului radio (fiind astfel eliminat implicit criteriul tehnologic). 

Rămâne însă în continuare valabil criteriul departajării tarifului de utilizare a 
spectrului în funcţie de banda de frecvenţe în care funcţionează sistemele în discuţie, 
referinţa de raportare fiind pragul de 1 GHz. Această limită a fost stabilită convenţional 
între benzile de frecvenţe desemnate pentru sistemele GSM900 şi GSM1800, utilizate ca 
referinţă pentru stabilirea noilor tarife; de asemenea, aceste sisteme au fost, cronologic, 
primele care au fost adaptate şi implementate la bordul aeronavelor şi al navelor pentru 
asigurarea serviciilor de comunicaţii mobile pentru pasagerii acestora. 

În mod coerent cu principiul detaliat mai sus, noile valori ale tarifului de utilizare a 
spectrului pentru sistemele de comunicaţii mobile la bordul navelor şi al aeronavelor sunt 
prezentate pentru lărgimi de bandă de referinţă de 1 MHz, care pot fi pereche sau 
nepereche, în funcţie de tipul de transmisie pe canalul radio, anume duplex cu diviziune în 
frecvenţă (FDD), respectiv duplex cu diviziune în timp (TDD). 

De asemenea, este de remarcat faptul că nu se introduce nicio discriminare între 
sistemele de comunicaţii mobile implementate la bordul aeronavelor şi cele implementate 
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la bordul navelor, tarifele aferente acestor două tipuri de sisteme fiind obţinute în mod 
similar. 
 Determinarea în concret a cuantumului tarifului de utilizare spectru pentru benzi de 
1 MHz pereche, în care operează sistemele de comunicaţii mobile la bordul aeronavelor 
sau al navelor, s-a efectuat ținând cont în mod corespunzător de principiul 
proporţionalităţii, având drept referinţe, aşa cum s-a detaliat anterior, tarifele existente 
pentru canalele radio duplex (cu lărgimi de 200 kHz) ale sistemelor GSM900 şi GSM1800, 
implementate la bordul navelor sau al aeronavelor. Prin urmare, tarifele de referinţă 
respective au fost multiplicate cu 5 pentru a se obţine noile valori. 

Acelaşi principiu al proporţionalităţii a fost aplicat, în mod consecvent, în deducerea 
valorii tarifului pentru banda de 1 MHz nepereche, după ce s-a determinat – conform 
procedeului detaliat anterior – cuantumul tarifului pentru banda de 1 MHz pereche. Astfel, 
a fost necesară în acest sens o împărţire la 2. 
 Odată stabilite cele de mai sus, proiectul de decizie stabileşte principiul conform 
căruia valoarea tarifului de utilizare a spectrului pentru un canal radio al unui sistem de 
comunicaţii mobile la bordul navelor sau al aeronavelor (indiferent de lărgimea de bandă, 
pereche sau nepereche, a acestuia) se deduce în mod proporţional din cuantumul tarifului 
de utilizare spectru pentru benzile de referinţă de 1 MHz (pereche, respectiv nepereche), 
ținând cont simultan şi de situarea benzii de frecvenţe, desemnate pentru funcţionarea 
sistemului respectiv, în raport cu pragul de 1 GHz. 
 Abordarea descrisă anterior va permite o flexibilitate crescută în privinţa aplicării 
tarifului de utilizare a spectrului radio în cazul comunicaţiilor mobile la bordul navelor şi al 
aeronavelor, fără a mai exista o restricţionare de natură tehnologică sau o limitare la 
anumite benzi de frecvenţe. 
 

În ceea ce priveşte staţiile de bază – din componenţa sistemelor CGC (componente 
terestre complementare) asociate sistemelor ce furnizează servicii de comunicaţii 
electronice în serviciul mobil prin satelit în benzile de frecvenţe 1980-2010 MHz/2170-2200 
MHz – ce vor deservi exclusiv terminale amplasate la bordul navelor şi aeronavelor, 
abordarea schemei de tarifare şi determinarea efectivă a cuantumului tarifului de utilizare 
a spectrului sunt similare celor descrise mai sus. 

Aceasta survine ca urmare a faptului că sistemele CGC ce deservesc exclusiv 
terminale amplasate la bordul navelor sau al aeronavelor sunt, de fapt, un caz particular al 
situaţiei generale a sistemelor de comunicaţii mobile la bordul navelor sau aeronavelor, cu 
precizarea că în sistemele CGC toate staţiile de bază se află pe pământ şi nu la bordul 
navelor sau aeronavelor. Desigur, calculul efectiv al valorii tarifului de utilizare a spectrului 
a ţinut cont în acest caz de faptul că benzile de frecvenţe amintite sunt situate peste 
pragul de referinţă de 1 GHz. 

Având în vedere cele anterior enunţate şi cu scopul distingerii staţiilor CGC ce 
deservesc exclusiv terminale amplasate la bordul aeronavelor sau navelor, faţă de staţiile 
CGC obişnuite (care, în absenţa unei precizări exprese, se referă doar la staţii, instalate pe 
teren ferm, care deservesc strict utilizatori aflaţi pe pământ), se impune reformularea 
tarifelor pentru aceste staţii CGC uzuale, în sensul excluderii staţiilor CGC ce deservesc 
exclusiv terminale amplasate la bordul aeronavelor sau al navelor din aria de aplicabilitate 
a tarifelor pentru staţiile de bază CGC care deservesc strict utilizatori aflaţi pe pământ. 
 

De asemenea, prin prezentul proiect de decizie ANCOM propune următoarele 
modificări ale anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012: 

- în capitolul IX „Transmisii ocazionale în diferite servicii de 
radiocomunicaţii”, modificarea tarifelor pentru transmisiile ocazionale de tip SNG, noile 
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tarife fiind mai mici decât tarifele în vigoare pentru astfel de transmisii. Această acţiune se 
înscrie într-un proces iniţiat de Autoritate, cu câţiva ani în urmă, de aliniere a valorilor 
acestor tarife la cele practicate în alte ţări europene. 
 - în capitolul II „Serviciul fix”, ANCOM a eliminat tarifele pentru reţele locale de 
acces radio pentru asigurarea buclei locale pe suport radio (WLL), funcționând în benzile 
VHF şi UHF, şi pentru reţele locale de acces radio în tehnologie CDMA, funcționând în 
banda de 2 GHz, având în vedere faptul că aceste aplicaţii şi sisteme nu mai există în 
prezent în România, acestea fiind scoase total din uz. 
 
 
 Proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 
privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului a fost supus consultării publice în 
perioada 30 aprilie 2014 – 30 mai 2014. 
 În perioada de consultare publică nu au fost primite observaţii, astfel încât a fost 
elaborat prezentul proiect al Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii pentru 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 sunteţi de acord, vă 
rugăm să îl aprobaţi. 
 
 


