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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind 

stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 

 
 

Utilizarea frecvenţelor radio în anumite benzi este condiţionată de obţinerea unei licenţe de 

utilizare a frecvenţelor radio, titularului revenindu-i obligaţia achitării, conform art. 30 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice1, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, şi art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, 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, a 

procedurii de individualizare a cuantumului tarifului, precum și de încasare a sumelor datorate cu 

acest titlu. 

Modificările aduse prin prezentul proiectul de act normativ supus consultării publice 

urmăresc, în principal, clarificarea unor dispoziţii legale, precum şi modificarea unor principii de 

tarifare.  

Iniţiativa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

denumită în continuare ANCOM, vine şi ca urmare a necesităţii de a asigura o succesiune logică a 

soluţiilor preconizate în Documentul de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în 

benzile de frecvenţe 24,5-25,5 GHz/25,5-26,5 GHz2. 

ANCOM intenţionează clarificarea unor norme ce ţin de modalitatea de încasare a tarifului 

de utilizare a spectrului în următoarele cazuri: 

i) încasarea anuală a tarifului de utilizare a spectrului; 

                                                 
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 925 din 27 decembrie 2011. 
2 Document supus consultării publice pe pagina de internet ANCOM în perioada 05-20.11.2013 
(http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-246) şi dezbaterii Consiliului Consultativ în şedinţa din data de 
11 decembrie  2013 ( http://www.ancom.org.ro/consiliul-consultativ-11-decembrie-2013_5139) 
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ii) calculul tarifului de utilizare a spectrului în condiţiile modificării condiţiilor tehnice 

din documentele de alocare/asignare; 

iii) reglementarea tarifului pentru reţeaua publică punct-multipunct cu acces fix pe 

suport radio (FWA) în banda 24,5-26,5 GHz. 

În cazul precizat la lit. i) de mai sus, ANCOM propune adoptarea unui text clar şi precis, 

care să excludă orice echivoc privind modalitatea de plată anuală a tarifului datorat a cărui valoare 

nu depăşeşte cuantumul a 200 euro la data de referinţă. În situaţia descrisă, tariful se va încasa 

anual în condiţiile în care valoarea tarifului ce ar fi perceput în baza unei licenţe pentru un an 

întreg, în conformitate cu documentele de alocare/asignare în vigoare la data de referinţă, nu 

depăşeşte cuantumul a 200 euro la data de referinţă, respectiv data de 1 martie a fiecărui an 

pentru licenţele în vigoare la această dată, sau ultima zi lucrătoare a trimestrului emiterii licenţei, 

în cazul în care aceasta a fost eliberată ulterior datei de 1 martie. 

 

Cea de-a doua propunere din proiectul de decizie reprezintă o consecinţă firească a 

sistematizării textului Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, 

ANCOM a constatat necesitatea de a interveni în cadrul prevederilor ce reglementează modalitatea 

de încasare a tarifului în cazul modificării condiţiilor tehnice din documentele de alocare/asignare, 

în vederea alinierii textului aferent la forma de redactare a principiilor în situaţiile privind expirarea, 

cesiunea, renunţării/retragerii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio. În această situaţie, 

ANCOM propune ca şi în cazul tarifului încasat trimestrial acesta să fie calculat în baza 

documentelor de alocare/asignare în vigoare, astfel încât tariful aferent noilor condiţiilor tehnice să 

fie luat în considerare la individualizarea obligaţiei de plată începând cu luna următoare lunii 

modificării. 

 

În ce priveşte cea de-a treia modificare, ANCOM propune ca tariful în banda 24,5-26,5 GHz 

să fie ajustat de o manieră astfel încât să reflecte abordarea descrisă în Documentul de poziţie 

privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în benzile de frecvenţe 24,5-25,5 GHz/25,5-26,5 

GHz. Abordarea propusă în documentul amintit elimină posibilitatea alocării de canale la nivel 

judeţean, fapt pentru care prevederile actuale ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 nu mai reflectă realitatea.  

Noile valori ce se regăsesc în textul proiectul de decizie prezent la punctele 3.5.2-3.5.5 nu 

reprezintă tarife noi. Având în vedere faptul că acele canale alocate la nivel local cu caracter 

tranzitoriu, conform documentului de poziţie amintit, au o lărgime de 28 MHz duplex, ANCOM 

multiplicat cu 2 valorile existente pentru canalele duplex de 14 MHz (pct. 3.5.6-3.5.9 capitolul II 

din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

nr. 551/2012). 
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Proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii pentru modificarea 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 14 ianuarie 2014 – 23 ianuarie 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 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. 

 
 


