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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 Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei 
cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către 

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art. 59 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare, utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe, act 
administrativ 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 Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(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 temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2002 şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 – texte ce prevăd că titularul licenţei de 
utilizare a frecvenţei radio, al licenţei de emisie sau al licenţei de utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital terestru are obligaţia să achite anual un tarif de utilizare a spectrului 
– a fost adoptată Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei 
cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul 
General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, act normativ publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1166 din 22 decembrie 2005, prin intermediul căreia sunt 
stabilite atât sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare a spectrului, în mod generic, cât 
şi procedurile şi, ulterior, modalităţile efective de calcul ale acestuia.  

Prevederile Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 au fost modificate şi completate succesiv prin 
intermediul mai multor decizii ale autorităţii de reglementare, ocazie cu care ANCOM a 
primit o serie de propuneri la care răspunde, în prezent, şi prin proiectul de decizie supus 
consultării publice. 

Una dintre măsurile propuse prin prezentul proiect de decizie constă în revizuirea 
politicii de stabilire a tarifelor de utilizare a spectrului radio şi a modalităţii de încasare a 
acestora, noile dispoziţii propunând ca deciziile privind individualizarea tarifului datorat să  
fie emise la sfârşitul perioadei de utilizare, respectiv anual sau trimestrial, având la baza 
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perioada în care titularul de licenţă a utilizat resursele limitate. Noul sistem de plată pe 
măsura utilizării spectrului de frecvenţe radio de către operatori aliniază astfel procedura 
de tarifare a utilizării frecvenţelor radio celorlalte proceduri privind tarifele datorate 
ANCOM.  

O altă măsură propusă prin decizia supusă aprobării se referă la stabilirea în lei a 
valorilor de plată ale tarifului de utilizare a spectrului în funcţie de cursul euro/leu stabilit 
de Banca Naţională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, având drept scop 
asigurarea unei mai bune predictibilităţi în realizarea bugetului autorităţii. În acelaşi timp, 
această măsură ajută subsecvent la predictibilitatea sumelor datorate către ANCOM de 
către operatori cu titlu de tarif de spectru. 

ANCOM a analizat observaţiile primite în perioada de consultare publică şi a întocmit 
un material de sinteză a observaţiilor primite cu privire la proiectul deciziei supuse 
consultării publice, în care a precizat poziţia sa faţă de aceste observaţii. 

Având în vedere cele arătate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului 
General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea 
Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate 
anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pe care, 
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 
 

 


