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Capitolul 1 – Introducere
1.1. Cadrul legal aplicabil procedurii de selecţie
Legislaţia aplicabilă la acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital
terestru, denumite în continuare licenţe, este reprezentată de:
 Legea nr. 504/2002 a audiovizualului1, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/20112 privind comunicaţiile electronice,
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/20093 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 403/20134 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la
televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor
multimedia la nivel naţional;
 Hotărârea Guvernului nr. ____/2013 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor
radio în sistem digital terestru de televiziune;
 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii nr. ____/2013 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune;
 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii nr. 629/20105 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de
programe audiovizuale.
În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (4) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului, licenţele de
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, unor operatori de
multiplex pe baza unei proceduri de selecţie în conformitate cu strategia privind tranziţia de la
televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia
digitale la nivel naţional.
Totodată, potrivit Legii audiovizualului, acordarea licenţei este condiţionată de plata către bugetul
de stat a unei taxe de licenţă. Cuantumul taxei de licenţă, modul de desfăşurare a procedurilor de
selecţie şi condiţiile de acordare a licenţelor sunt determinate prin Hotărârea Guvernului nr.
____/2013 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de
televiziune.
Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
403/2013, denumită în continuare Strategia, stabileşte că pentru procedura de selecţie sunt
disponibile:
 o licenţă naţională în banda UHF (Ultra High Frequency), conform criteriilor determinate în
cadrul punctului 3.2.1 din Strategie;
 patru licenţe naţionale [trei licenţe în banda UHF şi o licenţă în banda VHF (Very High
Frequency)], conform criteriilor determinate în cadrul punctului 3.2.2 din Strategie;
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licenţe regionale/locale, conform prevederilor punctului 3.2.5 din Strategie, în funcţie de
posibilităţile tehnice rezultate urmare a asignării drepturilor de utilizare acordate la nivel
naţional.

Conform art. 59 alin. (7) din Legea audiovizualului, criteriile de precalificare de natură tehnică,
administrativă şi/sau financiară, precum şi obligaţiile ce trebuie asumate de persoanele care obţin
licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune se stabilesc prin
caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurii de selecţie, document care ţine cont de
Strategie.
Procedura de selecţie ce urmează a fi organizată este una de tip competitiv şi reprezintă procedura
prin care dreptul de utilizare a frecvenţelor radio este acordat câştigătorilor unei licitaţii, ca urmare
a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licenţă, având ca punct de pornire valoarea minimală
stabilită prin hotărâre a Guvernului, asigurându-se totodată şi îndeplinirea unor criterii de
precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz.
Durata de valabilitate a drepturilor ce vor fi acordate prin procedură de selecţie este
circumstanţiată prevederilor art. 611 din Legea audiovizualului, coroborate cu dispoziţiile pct. 3.2.1
şi pct. 3.2.2 din Strategie.
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1.2. Etapele parcurse până la organizarea procedurii de selecţie
Până la organizarea procedurii de selecţie urmează a fi parcurse următoarele etape:
a) aprobarea Hotărârii Guvernului nr. ____/2013 privind acordarea licenţelor de utilizare a
frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune;
b) adoptarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii nr. ____/2013 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune:
 realizarea procedurii de consultare publică asupra proiectului de decizie;
 analiza observaţiilor primite în cursul procedurii de consultare publică şi modificarea,
acolo unde a fost cazul, a proiectului de decizie pentru a ţine seama de aceste
observaţii;
 adoptarea formei finale a deciziei.
c) finalizarea prezentului Caiet de sarcini;
 realizarea procedurii de consultare publică asupra proiectului de Caiet de sarcini;
 analiza observaţiilor primite în cursul procedurii de consultare publică şi modificarea,
acolo unde a fost cazul, a proiectului Caietului de sarcini pentru a ţine seama de
aceste observaţii;
 consolidarea formei finale a Caietului de sarcini.
d) publicarea acestora şi intrarea în vigoare pentru:
 hotărârea prevăzută la lit. a);
 decizia prevăzută la lit. b).
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1.3. Înţelesul unor termeni şi clarificări terminologice
În cuprinsul prezentului document:
 „Comisia” – reprezintă comisia de licitaţie numită prin decizie a preşedintelui ANCOM;
 „participant” – înseamnă candidat sau ofertant în cadrul procedurii de selecţie;
 „televiziunea digitală terestră” – reprezintă sistemul de televiziune prin care programele de
televiziune sunt transmise către utilizator pe cale radio terestră sub formă de multiplex, în
concordanţă cu un standard de televiziune digitală;
 „multiplex digital” – reprezintă grupul de servicii de programe de radiodifuziune şi
televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise
de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie
digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă;
 „multiplex cu acoperire naţională/regională/locală” – reprezintă un multiplex digital transmis
pe o reţea cu acoperire naţională/regională/locală;
 „free to air” – înseamnă transmisia necriptată a programelor, respectiv recepţia liberă a
acestora;
 sintagmele „a dobândi/obţine/achiziţiona/câştiga/adjudeca multiplexuri/frecvenţe” sunt
folosite exclusiv pentru uşurinţa exprimării, cu referire la dobândirea drepturilor de utilizare
a frecvenţelor radio care fac parte din multiplexurile supuse procedurii de selecţie, şi
reprezintă o simplă convenţie de limbaj, fără a avea în vedere alte operaţiuni juridice legate
de respectivele frecvenţe radio;
 „DVB-T” – Digital Video Broadcasting-Terrestrial;
 „T-DAB” – Terrestrial Digital Audio Broadcasting;
 „banda VHF” – banda de frecvenţe radio 174-230 MHz;
 „banda UHF” – banda de frecvenţe radio 470-862 MHz;
 „RRC06” – Conferinţa Regională de Radiocomunicaţii organizată pentru planificarea
televiziunii digitale terestre în părţi din Regiunea 1 şi Regiunea 3 din cadrul Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF;
 „Acordul Geneva 2006” – reprezintă acordul semnat de către ţările participante la RRC06;
 „Planul RRC06” – reprezintă planul de frecvenţe pentru televiziune digitală asociat Acordului
Geneva 2006;
 „alocare” – una dintre cele 36 de zone teritoriale în care a fost împărţit teritoriul ţării în
scopul realizării Planului RRC06;
 „TNABF” – Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio;
 „UIT” – Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor.
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Capitolul 2 – Obiectul procedurii de selecţie
2.1. Aspecte generale
În urma RRC06, România a semnat, alături de alte state din Europa, Africa şi Orientul Mijlociu,
Acordul Geneva 2006. Totodată a fost negociat şi agreat un plan de frecvenţe pentru televiziune
digitală terestră în benzile utilizate în prezent de către serviciul de televiziune analogică terestră
VHF şi UHF.
Conform Acordului Geneva 2006, procesul de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la
televiziunea digitală terestră trebuie să se încheie la data de 17 iunie 2015.
Planul RRC06, aprobat în urma conferinţei, cuprinde 6 (şase) acoperiri naţionale de televiziune
digitală terestră în banda UHF şi 1 (unu) în banda VHF, precum şi o serie de acoperiri regionale.
Fiecare acoperire naţională conţine un număr de 36 de alocări care au fost determinate luând în
considerare relieful, precum şi distribuţia demografică şi administrativă a teritoriului României.
Ulterior RRC06, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptată Decizia nr. 243/2012/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual
pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPP), document ce conţine un program
de politică pe cinci ani pentru planificarea şi armonizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio în
cadrul Uniunii Europene. RSPP defineşte orientările politice şi obiectivele pentru planificarea
strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio în conformitate cu directivele6 care se aplică
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi susţine obiectivele şi măsurile-cheie din
Comunicarea Comisiei privind Strategia Europa 2020, Comunicarea Comisiei privind „O agendă
digitală pentru Europa” şi se numără printre cele 50 de măsuri prioritare din Comunicarea Comisiei
„Către un act privind piaţa unică”.
Conform RSPP, toate statele membre trebuiau să desfăşoare, până la data de 1 ianuarie 2013,
demersurile necesare pentru a permite utilizarea benzii de 800 MHz [790-862 MHz (canalele 6169)] pentru servicii de bandă largă fără fir (dividend digital I). Prin această măsură, aproximativ
1,5 dintre cele 6 acoperiri din UHF prevăzute în Planul RRC06 nemaiputând fi utilizate.
Cu ocazia Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţii din anul 2012 (WRC 2012) a fost introdus pe
agenda viitoarei conferinţe mondiale de radiocomunicaţii un punct prin care se propune ca banda
694-790 MHz (canalele 49-60) să poată fi utilizată pentru acelaşi tip de servicii ca şi banda 790862 MHz, tendinţele la nivel European fiind de renunţare la utilizarea acestei benzi pentru
televiziune digitală terestră. Implementarea dividendului digital II în banda 694-790 MHz
presupune renunţarea la mai mult de 2 acoperiri de televiziune digital terestră din banda UHF.
În vederea asigurării unui număr rezonabil de acoperiri naţionale în banda UHF, ANCOM a iniţiat,
imediat după WRC12, un proces de replanificare şi coordonare, cu ţările vecine, a canalelor din
banda 470-694 MHz (canalele 21-48). Un procent important din aceste canale radio au fost deja
coordonate, altele fiind în curs de coordonare. În consecinţă, până la finalizarea procesului de
coordonare se vor utiliza şi canale din banda 694-790 MHz, urmând a fi înlocuite ulterior în funcţie
de rezultatul coordonării.

6

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii
electronice şi Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a
Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,
2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea
acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
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2.2. Multiplexuri de televiziune digitală
Prin prezenta procedură de selecţie se vor acorda 5 (cinci) licenţe:
 1 (una) în banda VHF (canalele 5-10) şi
 4 (patru) în banda UHF (canalele 21-60).
Licenţele ce vor fi acordate permit utilizarea frecvenţelor radio în vederea operării a 5 (cinci)
multiplexuri naţionale de televiziune digitală terestră.
Prin fiecare din cele cinci licenţe se acordă dreptul de utilizare, prin alocare la nivel naţional, a unor
frecvenţe radio în vederea operării unui multiplex de televiziune digitală terestră.
Cele 5
1)
2)
3)
4)
5)

multiplexuri de televiziune digitală terestră sunt codificate după cum urmează:
Multiplexul nr.1 (UHF) – MUX 1;
Multiplexul nr.2 (UHF) – MUX 2;
Multiplexul nr.3 (UHF) – MUX 3;
Multiplexul nr.4 (UHF) – MUX 4;
Multiplexul nr.5 (VHF) – MUX 5.

Alocarea canalelor pentru multiplexurile de televiziune digitală terestră ce fac obiectul procedurii de
selecţie este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1 – Structura şi canalele multiplexurilor de televiziune digitală

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nume alocare
ROU001- CONSTANŢA
ROU002 -CĂLĂRAŞI
ROU003 - BUCUREŞTI
ROU004 -ALEXANDRIA
ROU006 - CRAIOVA
ROU007 - CALAFAT
ROU008 - REŞIŢA
ROU009 - DR. TURNU
SEVERIN
ROU010 - PETROŞANI
ROU011 - RÂMNICU
VÂLCEA
ROU012 - PLOIEŞTI
ROU013 – BUZĂU
ROU014 - GALAŢI
ROU015 - TULCEA
ROU017 - BRAŞOV
ROU018 – SIBIU
ROU019 – DEVA
ROU020 – FĂGET

Can.
MUX 1

Can.
MUX 2

Can.
MUX 3

Can.
MUX 4

Can.
MUX 5

30
36
30
42
28
21
44

44
46
37
33
37
33
36

48
47
32
35
39
35
38

21
31
34
31
34
27
34

10
7
8
6
8
5
9

40
29

25
36

47
38

31
22

6
9

27
22
28
24
38
34
37
21
28

23
41
44
29
41
29
28
23
33

26
39
27
26
32
42
47
32
26

46
21
45
33
35
35
43
45
42

5
10
5
6
9
6
7
10
5

19

ROU021 - TIMIŞOARA

21

39(46)

27

47

8

20

ROU022 – ARAD

21

39

35

47(34)

8

21

ROU023 – ORADEA

44

25

27

45

5

22
23

ROU024 – BIHOR
ROU025 - CLUJ- NAPOCA

30
26

36
33

56(22)
31

43
42

7
9
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OBSERVATII

Can. 39 va fi înlocuit cu 46,
după coordonarea cu HUN
şi SRB
Can. 47 va fi înlocuit cu 34,
după coordonarea cu HUN
şi SRB
Can. 56 va fi înlocuit cu 22
după coordonarea cu HUN

24
25
26

ROU026 - TÂRGU MUREŞ
ROU027 – GHEORGHENI
ROU028 - PIATRA NEAMŢ

24
32
26

25
33
30

27
31
27

36
39
48

5
8
10

27

ROU029 – BACĂU

39

41

35

45

5

28

ROU030 – IAŞI

43

58(44)

34

9

29
30
31
32
33
34

ROU031
ROU032
ROU033
ROU034
ROU035
ROU036

- BOTOŞANI
– SUCEAVA
– BISTRIŢA
– SIGHET
– ZALĂU
- SATU MARE

31
38
40
32
30
21

25
54
(28)
41
34
25
23
37

35
46
22
26
35
47

45
42
48
43
39
28

6
7
6
5
8
8

35
36

ROU039 – FOCŞANI
ROU040 - COMĂNEŞTI

38
40

25
23

50(32)
37

21
36

9
7

Can. 58 va fi înlocuit cu 44
după coordonarea cu MDA
Can. 54 va fi înlocuit cu 28
după coordonarea cu MDA

Can. 50 va fi înlocuit cu 32
după coordonarea cu MDA

Notă: ROU – România; HUN – Ungaria, MDA – Rep. Moldova, SRB – Serbia

Coordonatele geografice, forma şi localizarea pe hartă a alocărilor menţionate în tabelul de mai sus
sunt prezentate în Anexa nr. 5.
Dispunerea pe hartă a zonelor specificate în tabelul de mai sus este prezentată în figura 1.
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Figura 1

2.3. Condiţii generale de implementare a multiplexurilor de televiziune digitală
terestră
În principiu, condiţiile de implementare a multiplexelor de televiziune digitală terestră sunt
prevăzute în Strategie.
Conform documentului precizat la alineatul anterior, MUX 1 va avea obligaţia de transmitere „free
to air”, în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii a posturilor publice şi private de
televiziune care se transmit în prezent în sistem analogic terestru, după 17 iunie 2015.
De asemenea, celelalte multiplexuri vor avea posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de
retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.
Capacitatea multiplexurilor poate fi utilizată şi pentru transmisia unor servicii asociate de
radiodifuziune, cum ar fi subtitrare, EPG (Electronic Programme Guide), radiodifuziune digitală
audio şi teletext. În cazul în care o parte din capacitatea multiplexului nu este utilizată pentru
servicii de radiodifuziune, aceasta poate fi utilizată pentru servicii de date şi internet, fără a depăşi
20% din capacitatea totală a multiplexului.
Canalele marcate în tabelul 1 vor fi utilizate temporar, până la finalizarea procesului de coordonare
cu ţările vecine, menţionate la rubrica „Observaţii” a tabelului respectiv. Canalele ce vor fi înlocuite
sunt fie în banda ce va fi alocată dividendului digital II (canalele 49-60), fie sunt canale ce sunt
alocate în două zone adiacente (ex. la RRC06 au fost alocate în ROU021 şi ROU022 aceleaşi
canale, în acest fel creându-se o zonă de dimensiuni mai mari).
Canalele asignate alocărilor din tabelul de frecvenţe de la punctul 2.2 vor fi utilizate pentru
realizarea unor reţele publice de comunicaţii electronice pentru furnizarea programelor de
televiziune în format digital terestru. Numărul şi dispunerea emiţătoarelor corespunzătoare fiecărei
alocări vor fi alese astfel încât să asigure o acoperire radio eficientă a suprafeţei zonei alocării
respective. Asignările efective conţinând caracteristicele tehnice ale emiţătoarelor corespunzătoare
fiecărei alocări vor fi propuse de către titularul licenţei în condiţiile asigurării compatibilităţii radio
între emiţătoarele componente ale reţelei şi vor fi verificate în conformitate cu prevederile Deciziei
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 629/2010
privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale, act normativ ce
poate fi modificat şi/sau completat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Condiţiile specifice de utilizare a canalelor asignate fiecărei alocări şi fiecărui multiplex vor fi
precizate ulterior acordării Licenţei, în autorizaţiile de asignare ce sunt anexe la respectiva licenţă.
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Capitolul 3 – Regimul juridic al licenţelor ce vor fi acordate prin procedura de selecţie
3.1. Durata licenţelor
Dreptul de utilizare se acordă pentru o perioadă de 10 ani conform art. 611 alin. (1) din Legea
audiovizualului, coroborate cu dispoziţiile pct. 3.2.1 şi pct. 3.2.2 din Strategie. Licenţa poate fi
prelungită în condiţiile legii.
3.2. Drepturi conferite de licenţe
Conform prevederilor Legii audiovizualului, prin licenţă se acordă unei persoane, autorizate în
conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, dreptul
de a utiliza pe o perioadă determinată frecvenţele radio, în sistem digital terestru.
Titularii licenţelor ce vor fi acordate în urma procedurii de selecţie vor putea instala, opera,
controla şi pune la dispoziţie către terţi o reţea publică de comunicaţii electronice, precum şi
infrastructura corespunzătoare, în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului ce constau în servicii de programe de televiziune în sistem digital terestru, precum şi alte
servicii adiţionale, prin utilizarea frecvenţelor radio asupra cărora vor dobândi drepturi de utilizare
în urma procedurii.
Titularii vor avea obligaţia de a-şi exercita drepturile ce decurg din licenţă în condiţii care să
asigure utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio şi evitarea interferenţelor
prejudiciabile.
Adoptarea unui bun sistem de inginerie în instalarea, operarea şi controlul reţelei de comunicaţii
electronice, este o cerinţă necesară, menită a asigura o calitate superioară a serviciului, precum şi
o minimizare a potenţialului de interferenţă prejudiciabilă cu alte sisteme de radiocomunicaţii care
operează în benzi de frecvenţe conforme TNABF.
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3.3. Obligaţii impuse prin licenţe

3.3.1. Obligaţii de acoperire radio
3.3.1.1. Obligaţii de acoperire pentru MUX 1
În conformitate cu prevederile pct. 3.2.1 din Strategie, MUX 1 va trebui să asigure o acoperire, în
recepţie fixă, de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu naţional până în 31 decembrie 2016.
3.3.1.2. Obligaţii de acoperire pentru MUX 2, MUX 3, MUX 4 şi MUX 5
În vederea utilizării eficiente şi efective a spectrului de frecvenţe alocat, până în data de 1 mai
2017, fiecare dintre reţelele corespunzătoare MUX 2, MUX 3, MUX 4 şi MUX 5 vor trebui să fie în
funcţiune cu un număr de cel puţin 36 de emiţătoare, instalate câte unul în fiecare alocare.
3.3.1.3. Definirea acoperirii
3.3.1.3.1. Calitatea acoperirii este definită după cum urmează:
a) Pentru receptoare fixe în interiorul clădirii:
 o suprafaţă este acoperită cu o calitate „acceptabilă” dacă recepţia se realizează cu o
probabilitate de cel puţin 70% în suprafaţă şi cu o probabilitate de 99% în timp;
 o suprafaţă este acoperită cu o calitate „bună” dacă recepţia se realizează cu o
probabilitate de cel puţin 95% în suprafaţă şi cu o probabilitate de 99% în timp.
b) Pentru receptoare portabile în interiorul sau exteriorul clădirilor:
 o suprafaţă este acoperită cu o calitate „acceptabilă” dacă recepţia se realizează cu o
probabilitate de cel puţin 70% în suprafaţă şi cu o probabilitate de 99% în timp;
 o suprafaţă este acoperită cu o calitate „bună” dacă recepţia se realizează cu o
probabilitate de cel puţin 95% în suprafaţă şi cu o probabilitate de 99% în timp.
c) Pentru receptoare mobile în exteriorul clădirilor:
 o suprafaţă este acoperită cu o calitate „acceptabilă” dacă recepţia se realizează cu o
probabilitate de cel puţin 90% în suprafaţă şi cu o probabilitate de 99% în timp;
 o suprafaţă este acoperită cu o calitate „bună” dacă recepţia se realizează cu o
probabilitate de cel puţin 99% în suprafaţă şi cu o probabilitate de 99% în timp.
3.3.1.3.2. O suprafaţă este acoperită cu o calitate corespunzătoare definiţiilor de mai sus, dacă în
orice punct din interiorul suprafeţei sunt respectaţi următorii parametri:
a) raportul semnal/interferenţă plus zgomot măsurat la 10 m deasupra solului pentru recepţie
fixă şi 1.5 m deasupra solului pentru receptoare mobile este mai mare sau egal cu valoarea
„C/N minim necesar sistemului” (aşa cum sunt exemplificate în setul de variante de sistem
recomandate - tabelul 7 de la paragraful 3.3.2.7);
b) nivelul intensităţii câmpului electromagnetic măsurat la 10 m deasupra solului pentru
recepţie fixă şi 1.5 m deasupra solului pentru receptoare mobile este mai mare sau egal cu
valorile „Câmpul minim utilizabil” (aşa cum sunt exemplificate în setul de variante de sistem
recomandate - tabelul 7 de la paragraful 3.3.2.7).
Observaţie: Nivelul intensităţii câmpului electromagnetic referitor la recepţia indoor se referă la
nivelul intensităţii câmpului electromagnetic măsurat outdoor în aceleaşi condiţii de înălţime de la
sol a antenei de recepţie.
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3.3.2. Obligaţii privind respectarea unor condiţii tehnice şi operaţionale de utilizare a frecvenţelor
radio
3.3.2.1 Aranjamentul de canale în benzile VHF şi UHF
Aranjamentul şi numerotarea canalelor de televiziune digitală în benzile VHF şi UHF este
prezentată în tabelul 3 şi, respectiv, tabelul 4.
Tabelul 3 – Aranjamentul de canale în banda VHF
Numărul
canalului

Limitele canalului

5
6
7
8
9
10
11
12

174-181
181-188
188-195
195-202
202-209
209-216
216-223
223-230

(MHz)

Tabelul 4 – Aranjamentul de canale în banda UHF
Numărul
canalului

Limitele
canalului
(MHz)

Numărul
canalului

Limitele
canalului
(MHz)

Numărul
canalului

Limitele
canalului
(MHz)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

470-478
478-486
486-494
494-502
502-510
510-518
518-526
526-534
534-542
542-550
550-558
558-566
566-574
574-582
582-590
590-598
598-606

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

606-614
614-622
622-630
630-638
638-646
646-654
654-662
662-670
670-678
678-686
686-694
694-702
702-710
710-718
718-726
726-734
734-742

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

742-750
750-758
758-766
766-774
774-782
782-790
790-798
798-806
806-814
814-822
822-830
830-838
838-846
846-854
854-862

3.3.2.2 Sistemul de televiziune terestră
Standardul de televiziune utilizat atât în banda VHF, cât şi în banda UHF, va fi DVB-T2 (Digital
Video Broadcasting Terrestrial Second Generation), adoptat prin standardul ETSI EN 302 755
v1.3.1 (04.2013) „Digital Video Broadcasting (DVB); Frame Structure channel coding and
modulation for a second generation digital terrestrial television system (DVB-T2)”.
Standardul de codare va fi MPEG 4, conform standardului ISO/IEC 14496 „Information Technology
– Coding of audio-visual objects”.
În cadrul RRC-06 s-a stabilit că sistemele DVB-T şi T-DAB sunt cele pentru care a fost elaborat
Planul RRC06, ţările semnatare ale Acordului Geneva 2006 acceptând aceste sisteme ca fiind
singurele pentru care se poate modifica planul şi înregistrările din acesta. Drept urmare, articolul 4
din Acordul Geneva 2006, prin care se stabilesc procedurile de modificare a Planului RRC06 şi de
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coordonare cu alte servicii cu statut primar în aceste benzi de frecvenţe, a fost elaborat în mod
special cu luarea în considerare a sistemelor amintite anterior.
Cu toate acestea, articolul 5 din Acordul Geneva 2006 permite ca, dacă o administraţie
intenţionează să implementeze o înregistrare din Plan (“plan entry”) cu un alt sistem digital (de ex.
DVB-T2 sau alt sistem digital preferat), poate face acest lucru respectând prevederile art. 5.1.3 din
acord, text care prevede:

„O înregistrare digitală din Plan poate fi notificată cu caracteristici diferite de cele din Plan, pentru
sisteme de radiodifuziune sau alte sisteme primare terestre care funcţionează conform
Regulamentului Radiocomunicaţiilor, cu condiţia ca densitatea de putere de vârf în oricare subbandă de 4 kHz a asignărilor notificate menţionate mai sus să nu depăşească densitatea spectrală
de putere în aceeaşi sub-bandă de 4 kHz a înregistrării digitale din Plan. O astfel de utilizare nu
poate solicita o protecţie mai mare decât aceea acordată înregistrării digitale menţionate mai sus.”

Pentru implementarea sistemului DVB-T2 este esenţial să fie utilizate asignările şi alocările de DVBT din Planul RRC06, pentru a se evita un proces de re-planificare şi a se îngreuna astfel
introducerea sistemului DVB-T2.
Urmare a cerinţelor precizate mai sus, una dintre condiţiile utilizării sistemului DVB-T2 este ca
sistemele de emisie care utilizează specificaţiile standardului DVB-T2 să respecte nivelurile de
interferenţă şi masca de spectru aşa cum acestea au fost definite la GE06 şi să nu producă
interferenţe mai mari decât sistemul DVB-T.
Comparativ cu sistemul DVB-T aşa cum acesta a fost planificat prin RRC06, sistemul DVB-T2:
 are aceleaşi valori (sau mai bune) ale rapoartelor de protecţie şi valori comparabile ale
câmpului minim utilizabil pentru diferite variante de implementare;
 poate utiliza aceeaşi polarizare ca şi înregistrările digitale din Plan;
 poate furniza aceeaşi arie de acoperire utilizând aceeaşi sau o putere radiată mai mică;
 menţine acelaşi nivel (sau mai mic) al densităţii spectrale de putere pentru variante de
sistem care ocupă aceeaşi bandă şi utilizează acelaşi număr sau mai mare de purtătoare
OFDM (nr. FFT), pentru acelaşi valori ale puterii radiate.
Prin urmare, rapoartele de protecţie, precum şi metodele de calcul a câmpului electromagnetic la
marginea fiecărei alocări trebuie să corespundă cu cele prevăzute de Acordul Geneva 2006.
Sistemul DVB-T2 oferă suficientă flexibilitate în ceea ce priveşte numărul de variante de sistem
echivalente cu variantele de sistem DVB-T, în sensul menţinerii aceleiaşi zone de serviciu şi
posibilităţii utilizării unor asignări care să se încadreze în prevederile articolului 5.1.3 din Acordul
Geneva 2006. De asemenea, masca de spectru a semnalului DVB-T2 trebuie să se încadreze în cea
prevăzută în fig. 3-3 şi tabelul 3-11 din Acordul Geneva 2006. Există, totuşi, anumite variante de
sistem DVB-T2 cu număr extins de purtătoare pentru banda de 7 MHz care nu sunt compatibile cu
conceptul de „plan entry” din articolul 5.1.3 din acord.
Variantele de sistem DVB-T2 compatibile cu Planul RRC06 sunt prezentate în tabelele 5 şi 6.
Tabelul 5 – Variante de sistem DVB-T2 compatibile în VHF (canalizare de 7 MHz)
Modulaţie

QPSK sau
16-QAM sau
64-QAM sau
256-QAM

Număr de
purtătoare

Rata de codare

Interval de gardă

2k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

4k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

8k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

16k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

32k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128
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Tabelul 6 – Variante de sistem DVB-T2 compatibile în UHF (canalizare de 8 MHz)
Modulaţie

QPSK sau
16-QAM sau
64-QAM sau
256-QAM

Număr de
purtătoare

Rata de codare

Interval de gardă

2k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

4k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/32, 1/16, 1/8, 1/4

8k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

16k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

32k

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128

8k extins

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

16k extins

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

32k extins

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128

Un alt parametru care trebuie avut în vedere la stabilirea variantei de sistem DVB-T2 este structura
semnalelor pilot (PP – “pilot pattern”).
Variantele de sistem DVB-T2 posibil a fi implementate se obţin prin combinaţia parametrilor din
tabelul 5 şi, respectiv tabelul 6, precum şi prin alegerea unei structuri (matrice) corespunzătoare a
semnalelor pilot.
Semnalele pilot sunt purtătoare care nu conţin date concrete, dar sunt utilizate pentru informaţii
privind estimarea canalului, egalizarea, corecţia erorilor şi sincronizarea, receptoarele DVB-T2
utilizând aceste semnale pilot pentru a face măsurători ale canalului şi a estima răspunsul canalului
pentru fiecare celulă OFDM, astfel încât distorsiunile semnalului recepţionat să fie corectate într-o
anumită măsură.
În cadrul sistemului DVB-T2 sunt disponibile 8 matrice ale semnalelor pilot, de la PP1 la PP8.
Datorită faptului că matricele de pilot sunt potrivite pentru anumite tipuri de canale radio, plaja
acestor matrice oferă, în planificarea reţelei, o libertate mai mare de a alege modul de transmisie
şi matricea semnalelor pilot în funcţie de tipul canalului de transmisie sau tipul de recepţie dorit.
În alegerea structurii semnalelor pilot câştigătorii procedurii de selecţie vor avea în considerare
următorii factori importanţi:
 Performanţele Doppler: tipurile cu o frecvenţă mare de repetiţie, în care semnalele pilot
repetă fiecare al doilea simbol OFDM, oferă o performanţă Doppler bună; pentru reţelele în
care factorul Doppler este esenţial (reţele destinate recepţiei mobile şi portabile), PP2, PP4
sau PP6 sunt cele mai potrivite;
 Capacitatea: cu cât reţeaua semnalelor pilot este mai puţin densă, cu atât capacitatea de
transmitere a datelor va fi mai mare; deşi tendinţa este de a avea o capacitate cât mai
mare, o reducere a semnalelor pilot va afecta alte performanţe ale reţelei (de ex. Doppler);
 Numărul purtătoarelor FFT şi intervalul de gardă: nu toate structurile semnalelor
pilot pot fi utilizate pentru orice combinaţie dintre numărul de purtătoare şi intervalul de
gardă; structurile care pot fi utilizate sunt prezentate în tabelul 7;
 Raportul semnal-zgomot C/N: raportul semnal-zgomot depinde de matricea semnalelor
pilot; astfel, cu cât semnalul transmis utilizează o reţea mai densă a semnalelor pilot cu
atât necesită un raport semnal/zgomot mai mare; în cazurile în care raportul semnalzgomot este un factor esenţial, atunci trebuie alese matrice cu o densitate mai mică a
semnalelor pilot, cum ar fi PP6 sau PP7.
Structura de tip PP1 oferă o robusteţe mai mare a semnalului la autointerferenţă, în timp ce
structurile PP6 şi PP7 sunt cele mai vulnerabile la autointerferenţă.
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Tabelul 7 – Structurile semnalelor pilot
care pot fi utilizate pentru o anumită combinaţie între numărul de purtătoare (FFT) şi intervalul de
gardă
Dimensiunea
FFT

Intervalul de gardă
1/128

1/32

32k

PP7

PP4
PP6

16k

PP7

PP7
PP4
PP6

8k

PP7

PP7
PP4

4k, 2k

n/a

PP7
PP4

1k

n/a

n/a

1/16
PP2
PP8
PP4
PP2
PP8
PP4
PP5
PP8
PP4
PP5
PP4
PP5
PP4
PP5

19/256
PP2
PP8
PP4
PP2
PP8
PP4
PP5
PP8
PP4
PP5

n/a
n/a

1/8

19/128

1/4

PP2
PP8

PP2
PP8

n/a

PP2
PP3
PP8

PP2
PP3
PP8

PP1
PP8

PP2
PP3
PP8
PP2
PP3
PP2
PP3

PP2
PP3
PP8

PP1
PP8

n/a

PP1

n/a

PP1

3.3.2.3 Tipuri de recepţie
Reţeaua de televiziune digitală terestră poate fi implementată pentru diferite moduri de recepţie,
utilizând o variantă de sistem DVB-T2 corespunzătoare, combinaţie a parametrilor din tabelele 5, 6
şi 7.
3.3.2.3.1. Recepţie fixă
Recepţia fixă este definită ca fiind recepţia cu o antenă directivă montată pe acoperişul clădirilor.
În calculul câmpului electromagnetic pentru recepţia fixă se va considera o înălţime a antenei de
10 m deasupra solului.
3.3.2.3.2. Recepţie portabilă
Recepţia portabilă este definită ca fiind recepţia în staţionare sau la deplasare cu viteze mici
mers). Recepţia portabilă poate fi împărţită în două categorii:
 Clasa A: recepţie portabilă în exterior:
 cu antenă externă sau integrată în receptor
 la o înălţime a antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului la viteze mici
deplasare sau în staţionare.
 Clasa B: recepţie portabilă în interior:
 cu antenă externă sau integrată în receptor
 la o înălţime a antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului la viteze mici
deplasare sau în staţionare
 la parter în camere cu fereastră pe un perete exterior
În acest tip de recepţie, se consideră că receptorul portabil nu este mutat în timpul recepţiei,
obiectele de mari dimensiuni din vecinătate nu sunt mutate.

(în

de

de
iar

3.3.2.3.3. Recepţie mobilă
Recepţia mobilă este definită ca fiind recepţia de către un receptor în mişcare cu o înălţime a
antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului. Vitezele de deplasare pot fi de la cea a unei
persoane care se deplasează pedestru la cea a unei maşini care se deplasează pe autostradă sau a
trenurilor de mare viteză.

20/73

3.3.2.3.4 Recepţie handheld
3.3.2.3.4.1 Recepţie handheld portabilă
Recepţia handheld portabilă este definită ca fiind recepţia în staţionare sau la deplasare cu viteze
mici (în mers). Faţă de recepţia portabilă definită la 2.2.3.3.2, câştigul antenelor de recepţie este
diferit. Recepţia handheld portabilă poate fi împărţită în două categorii:
 Clasa H-A: recepţie handheld portabilă în exterior
 cu antenă externă sau integrată în receptor
 la o înălţime a antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului la viteze mici de
deplasare sau în staţionare
 Clasa H-B: recepţie handheld portabilă în interior
 cu antenă externă sau integrată în receptor
 la o înălţime a antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului la viteze mici de
deplasare sau în staţionare
 la parter în camere cu fereastră pe un perete exterior.
3.3.2.3.4.2 Recepţie handheld mobilă
Recepţia handheld mobilă poate fi împărţită în două categorii:
 Clasa H-C: recepţie handheld în interiorul unui vehicul în mişcare
 cu antena receptorului conectată la antena externă a vehiculului
 la o înălţime a antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului la viteze mari
 Clasa H-D: recepţie handheld în interiorul unui vehicul în mişcare
 fără conexiune dintre antena receptorului şi cea externă a vehiculului în mişcare
 cu antenă externă sau integrată în receptor
 la o înălţime a antenei nu mai mică de 1,5 m deasupra solului la viteze mari.
3.3.2.4. Tipuri de reţele
3.3.2.4.1. Reţea MFN (Multifrequency network)
Reţea de emiţătoare care utilizează mai multe canale de emisie.
3.3.2.4.2. Reţea SFN (Single-frequency network)
Reţea de emiţătoare sincronizate care emit semnale identice în acelaşi canal de emisie.
3.3.2.5. Polarizarea
Planul RRC06, pentru segmentul dedicat României, a fost realizat considerându-se că asignările din
interiorul alocărilor vor avea polarizare verticală, pentru a facilita implementarea multiplexurilor
digitale şi în varianta recepţiei portabile/mobile.
Cu toate acestea, multiplexurile pot fi implementate şi pentru recepţie fixă, utilizând polarizare
orizontală pentru asignări, aceasta presupunând analiza de la caz la caz a fiecărei situaţii şi
posibilitatea impunerii unor restricţii de putere, în vederea asigurării compatibilităţii cu alocările cocanal din ţară sau din ţările vecine.
3.3.2.6. Valorile de câmp utilizate pentru implementarea reţelelor de televiziune digitală terestră
(conform Raportului ITU-R BT.2254/2012).
Având în vedere multitudinea de variante de sistem DVB-T2, obţinute prin combinaţia parametrilor
acestui standard de televiziune, este dificil să poată fi furnizate date referitoare la valorile de câmp
utilizate în planificarea reţelei pentru fiecare dintre ele.
În funcţie de tipul de recepţie, există un set de variante de sistem recomandate (tabelul 7), astfel
încât să se asigure atât robusteţea reţelei, cât şi o capacitate cât mai mare a datelor transmise.
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Tabelul 8 – Tipuri de recepţie, variante de sistem DVB-T2, raport semnal/zgomot(C/N)
Tip recepţie

Varianta DVB-T2
recomandată
256-QAM, FEC 2/3, 32k,
PP7(MFN) / PP2(SFN)

C/N (dB)

Portabil în exterior/urban (Clasa A)

64-QAM, FEC 2/3, 32k, PP4

17.9

Portabil în interior/urban (Clasa B)

64-QAM, FEC 2/3, 16k, PP1

18.3

Mobil/rural

16-QAM, FEC 1/2, 8k, PP1

10.2

Handheld portabil în exterior
(Clasa H-A)
Handheld portabil în exterior
(Clasa H-D)

16-QAM, FEC 1/2, 16k, PP3

9.8

16-QAM, FEC 1/2, 8k, PP2

10.2

Fixă

20

În tabelele 9 şi 10 sunt prezentate valorile de câmp utilizate pentru planificarea reţelelor în funcţie
de tipul de recepţie pentru benzile VHF şi UHF.
Tabelul 9 – DVB-T2 în VHF
Tip recepţie

Parametru
Raport
semnal/zgomot
necesar C/N
(dB)
Varianta de
sistem
Capacitatea de
date (Mbit/s)
Probabilitatea
de locaţii
acoperite (%)
Câmpul minim
utilizabil1)
(dBV/m)
Probabilitatea
de locaţii
acoperite (%)
Câmpul minim
utilizabil1)
(dBV/m)

Fixă

Portabilă în
exterior/urban

Portabilă în
interior/urban

Handheld
portabilă
în
exterior

20

17.9

18.3

9.8

Handheld
mobilă
cu
antenă
integrată
(clasa HD)
10.2

256-QAM, FEC
2/3,32k,PP7(MFN)
/ PP2(SFN)

64-QAM, FEC
2/3, 32k, PP4

64-QAM, FEC
2/3, 16k, PP1

30-35

22-25

19-24

16-QAM,
FEC 1/2,
16k, PP3
10-13

16-QAM,
FEC 1/2,
8k, PP2
10-12

70

70

70

70

90

41.3

52.4

62.4

51.1

64.1

95

95

95

95

99

47.4

58.5

69.2

57.2

70.3

Valorile din tabelul 9 sunt stabilite pentru frecvenţa de 200 MHz şi pentru o lărgime de bandă de 7
MHz.
1)
Aceste valori sunt determinate pentru o înălţime a antenei receptorului de 10 m pentru recepţie
fixă şi 1,5 m pentru celelalte tipuri de recepţie.
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Tabelul 10 – DVB-T2 în UHF
Tip recepţie

Parametru
Raport
semnal/zgomot
necesar C/N
(dB)
Varianta de
sistem
Capacitatea de
date (Mbit/s)
Probabilitatea
de locaţii
acoperite (%)
Câmpul minim
utilizabil1)
(dBV/m)
Probabilitatea
de locaţii
acoperite (%)
Câmpul minim
utilizabil1)
(dBV/m)

Recepţie fixă

Portabilă în
exterior/urban

Portabilă în
interior/urban

Mobilă/rural

Handheld
portabilă
în
exterior

20

17.9

18.3

10.2

9.8

256-QAM, FEC
2/3,32k,PP7(MFN)
/ PP2(SFN)

64-QAM, FEC
2/3, 32k, PP4

64-QAM, FEC
2/3, 16k, PP1

16-QAM, FEC
1/2, 8k, PP1

16-QAM,
FEC 1/2,
16k, PP3

16-QAM, FEC
1/2, 8k, PP2

35-40

26-29

23-28

11-14

12-15

11-14

70

70

70

90

70

90

48.2

54.1

66.8

49.5

54.2

67.5

95

95

95

99

95

99

54.3

60.2

75.9

55.2

60.6

73.7

Handheld
mobilă
cu
antenă
integrată
(clasa
H-D)
10.2

1)

Aceste valori sunt determinate pentru o înălţime a antenei receptorului de 10 m pentru recepţie
fixă şi 1,5 m pentru celelalte tipuri de recepţie.
Valorile din tabelul
8 MHz. În vederea
de corecţie diferit
C=20log10(f/650),

10 sunt stabilite pentru frecvenţa de 650 MHz şi pentru o lărgime de bandă de
calculării câmpului electromagnetic pentru o altă frecvenţă se adaugă un factor
în funcţie de tipul recepţiei. Astfel, pentru recepţie fixă factorul de corecţie
iar pentru recepţie mobilă factorul de corecţie C=30log10(f/650).

Pentru asigurarea compatibilităţii dintre alocări învecinate care utilizează acelaşi canal, în
proiectarea asignărilor se va avea în vedere respectarea unui nivel de câmp în orice punct de pe
conturul alocării de maximum 70 dBV/m, pentru banda VHF, respectiv 80 dBV/m, pentru banda
UHF. Puterea aparent radiată maximă a unui emiţător nu va depăşi 50 kW.
3.3.2.7. Condiţii tehnice de utilizare a frecvenţelor în zonele de frontieră
În zonele de frontieră, utilizarea de către titularii de licenţe a frecvenţelor alocate se va face numai
în baza coordonării cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine, cu respectarea cerinţelor
care decurg din aplicarea acordurilor internaţionale la care România este parte sau din
reglementările internaţionale privind coordonarea frecvenţelor aplicabile spectrului alocat.
ANCOM va analiza propunerile de asignări din partea titularului de licenţă şi, în cazul în care este
necesară coordonarea, va solicita acordul ţării vecine implicate. Procesul de coordonare se
derulează pe un interval de timp de minimum 3 luni. Până la terminarea procesului de coordonare
şi obţinerea acordului ANCOM, titularul licenţei nu va putea implementa asignările propuse.
Procedurile de coordonare cu ţările vecine şi de notificare la UIT a modificărilor Planului RRC06
sunt cele prevăzute de Acordul Geneva 2006, în condiţiile aplicării articolului 5.1.3.
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Având în vedere necesitatea replanificării parţiale a frecvenţelor radio, cauzată de obligativitatea
eliberării benzii 694-862 MHz, pentru o parte dintre canalele din multiplexurile de televiziune
digitală, procesul de coordonare cu ţările vecine nu s-a finalizat încă. Din acest motiv, temporar,
vor fi utilizate canale din frecvenţele radio 694-790 MHz din Planul RRC06, urmând ca acestea să
fie înlocuite ulterior cu noile canale coordonate. De asemenea, există situaţii în Planul RRC06 în
care un canal a fost alocat în două zone adiacente, implementarea presupunând realizarea unei
reţele SFN de dimensiuni mari. Cu toate că utilizarea sistemului DVB-T2 este foarte adecvată
pentru astfel de situaţii, pentru evitarea eventualelor probleme de implementare s-a încercat
alocarea unui alt canal în zona adiacentă, iar în funcţie de rezultatul coordonării, numărul acestor
cazuri se va diminua sau astfel de situaţii nu vor mai fi prezente.

3.3.3. Obţinerea autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radio
Titularul LUF are obligaţia obţinerii autorizaţiei/autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio,
denumită/e în continuare AAF, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
La data publicării caietului de sarcini, procedura de obţinere a AAF este reglementată prin art. 2627 din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 629/2010.
Asignările de frecvenţe pentru staţiile de emisie din componenţa reţelei, precum şi parametrii
tehnici care definesc zona de serviciu asociată frecvenţelor asignate şi caracteristicile semnalelor
radio transmise în cadrul reţelei sunt cuprinse în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio.
Titularul licenţei va propune asignările efective pentru fiecare staţie de emisie din componenţa
reţelei de comunicaţii electronice în limitele alocărilor şi în condiţiile tehnice operaţionale prevăzute
în licenţă.
Având în vedere condiţiile tehnice avute în vedere la realizarea Planului RRC06, pentru respectarea
compatibilităţii dintre alocările co-canal, asignările vor fi astfel proiectate încât să se evite utilizarea
amplasamentelor cu înălţimi efective foarte mari, care ar putea fi acceptate doar în unele cazuri în
urma analizei proiectelor tehnice depuse la ANCOM, în funcţie de configuraţia canalelor din
vecinătate din ţară şi din ţările vecine.

3.3.4. Obţinerea autorizaţiei tehnice
Utilizarea efectivă a staţiei/staţiilor de emisie se poate face numai după obţinerea
autorizaţiei/autorizaţiilor tehnice, denumită/e în continuare AT, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
La data publicării caietului de sarcini, procedura de obţinere a autorizaţiei tehnice este
reglementată prin art. 33-35 din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 629/2010.
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3.4. Transferul drepturilor de utilizare
Drepturile de utilizare ce urmează să fie acordate prin procedură de selecţie pot fi cesionate, în
condiţiile legii, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional al
Audiovizualului şi numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din
licenţă.
Prevederile legale ce reglementează, în prezent, cesiunea drepturilor de utilizare a frecvenţelor
radio sunt:
 art. 66 alin. (2) din Legea audiovizualului;
 Capitolul IV – „Cedarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio” din Decizia
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.
629/2010.
3.5. Sumele ce urmează a fi achitate de titularii licenţelor
Persoanele ce vor fi declarate câştigătoare în cadrul procedurii de selecţie organizată pentru
acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio vor avea în vedere următoarele:
 achitarea taxei de licenţă stabilite în urma procedurii de selecţie în condiţiile art. 59 alin. (5)
din Legea audiovizualului şi Hotărârii Guvernului nr. ____/2013 privind acordarea licenţelor
de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune;
 achitarea tarifului de utilizare a spectrului, perceput anual în condiţiile art. 62 şi art. 621 din
Legea audiovizualului, precum şi ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de
utilizare a spectrului, cu modificările şi completările ulterioare.
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3.6. Metodologia de evaluare şi controlul respectării obligaţiilor
În evaluarea condiţiilor de acoperire vor fi considerate numai acoperirile emiţătoarelor pentru care
s-a obţinut autorizaţia tehnică în condiţiile legii.
Obligaţia de acoperire specificată la punctul 3.3.1.1 se va verifica pentru un nivel al intensităţii
câmpului electromagnetic corespunzător unei calităţi „acceptabile” a acoperirii, aşa cum este
definită la punctul 3.3.1.3.1. litera a).
Astfel, Pentru îndeplinirea condiţiei de acoperire prevăzute la punctul 3.3.1.1, titularul va depune,
în maximum 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la punctul 3.3.1.1, o documentaţie care va
conţine justificarea acoperirii reţelei de emiţătoare pentru MUX 1, după cum urmează:


acoperirea totală în teritoriu se va obţine prin însumarea acoperirilor realizate în fiecare
alocare, rezultate din proiectele tehnice ale fiecărei staţii de emisie (în cazul existenţei unui
singur emiţător) sau ale fiecărei reţele de emiţătoare sincronizate din interiorul alocării
respective, depuse de către titularul Licenţei în vederea obţinerii autorizaţiei tehnice,
avizate de ANCOM şi verificate în teren prin măsurători; vor fi luate în considerare
emiţătoarele aflate în funcţiune la data de 31 decembrie 2016;



acoperirea în populaţie se va obţine prin însumarea populaţiei corespunzătoare localităţilor
acoperite din interiorul fiecărei alocări, conform proiectelor tehnice ale staţiilor de emisie
depuse de către titularul Licenţei în vederea obţinerii autorizaţiei tehnice, avizate de
ANCOM şi verificate în teren prin măsurători; vor fi luate în considerare emiţătoarele în
funcţiune la data de 31 decembrie 2016; pentru localităţile parţial acoperite, se va
considera populaţia uniform distribuită pe teritoriul suprafeţei localităţii, valoarea acoperirii
în populaţie ce va fi luată în calcul fiind fracţia din populaţia totală a localităţii reprezentată
de raportul dintre suprafaţa acoperită cu semnal şi suprafaţa totală a localităţii.



pentru calculul acoperirii în populaţie se vor utiliza valorile puse la dispoziţie de Comisia
Naţională de Statistică.

Pentru verificarea acoperirii în teren se vor aplica prevederile recomandării ITU-R SM.1875-1, cu
următoarele precizări:
1) se va verifica acoperirea fiecărei alocări din componenţa MUX 1;
2) suprafaţa ce urmează a fi verificată va fi cea estimată în documentaţia tehnică depusă de
titular pentru fiecare alocare în parte;
3) vor fi măsuraţi cel puţin următorii parametri: nivelul intensităţii câmpului electromagnetic şi
raportul C/(I+N).
Pentru îndeplinirea obligaţiei de acoperire prevăzute la punctul 3.3.1.2, câştigătorul Licenţei va
trebui să instaleze cel puţin câte un emiţător în fiecare dintre cele 36 zone de alocare, ce trebuie
să fie în funcţiune şi să deţină AT valabil în data de 1 mai 2017.
Emiţătorul va fi instalat într-un amplasament aflat în interiorul alocării şi va funcţiona pe canalul
alocat multiplexului pentru această zonă, respectând parametrii cuprinşi în autorizaţia de asignare
eliberată de ANCOM.
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3.7. Modificarea licenţelor şi retragerea drepturilor de utilizare
Licenţele acordate în urma procedurii de selecţie pot fi modificate în condiţiile art. 28-29 din
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.
629/2010.
ANCOM va modifica ori revoca, după caz, licenţele şi ca urmare a apariţiei unora dintre
următoarele situaţii:
 cesiunea drepturilor;
 retragerea drepturilor, dacă este cazul, în condiţiile Legii audiovizualului;
 modificarea condiţiilor tehnice din licenţă ca urmare a încheierii/finalizării procesului de
coordonare internaţională a frecvenţelor.
Se consideră „încălcare gravă” a obligaţiilor din Licenţă nerespectarea condiţiilor de acoperire
stabilite în prezentul Caiet de sarcini ori a condiţiilor privind utilizarea efectivă, raţională şi eficientă
a frecvenţelor radio.
Dreptul de utilizare conferit prin licenţă încetează în cazurile prevăzute la art. 42 din Decizia
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.
629/2010.
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Capitolul 4 – Procedura de selecţie
4.1. Multiplexuri disponibile şi restricţii aplicabile

4.1.1. Descrierea multiplexurilor oferite în cadrul procedurii
În cadrul licitaţiei vor fi oferite 5 (cinci) multiplexuri de televiziune digitală din care 4 (patru) în
UHF şi 1 (unu) în VHF, împărţite în 3 categorii: A, B şi C, conform descrierii din tabelul 11.
Conform Strategiei, MUX 1 va avea posibilitatea de transmitere „free to air”, în condiţii
transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii a posturilor publice şi private de televiziune care se
transmit în prezent în sistem analogic terestru, după 17 iunie 2015. De asemenea, potrivit
Strategiei, acest multiplex va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi
80% din teritoriu până la 31 decembrie 2016.
MUX 2, MUX 3, MUX 4 şi MUX 5 vor avea posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de
retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.
Tabelul 11 – Multiplexurile de televiziune digitală disponibile
Categorie
A

Multiplex
MUX 1
MUX 2
MUX 3
MUX 4
MUX 5

B
C

Banda
UHF

Utilizare
17.06.2015 –17.06.2025

UHF
VHF

17.06.2015 –17.06.2025
17.06.2015 –17.06.2025

4.1.2. Preţul de pornire al multiplexurilor (taxa minimă de licenţă) şi punctele de eligibilitate
Fiecare multiplex are asociat un preţ de pornire (taxa minima de licenţă) şi un număr de puncte de
eligibilitate.
Preţul de pornire este egal cu taxa minimă de licenţă pentru fiecare multiplex.
Punctele de eligibilitate reprezintă „cotaţii” ale multiplexurilor supuse procedurii de selecţie, cu rol de
„monedă de schimb” la dobândirea drepturilor de utilizare corespunzătoare respectivelor multiplexuri.
Ofertanţii „achiziţionează”, odată cu depunerea formularului de ofertă iniţial şi a garanţiei de
participare, un anumit buget de puncte de eligibilitate, care corespunde numărului maxim de
multiplexuri pentru care un ofertant depune ofertă în cadrul licitaţiei.
Eligibilitatea reprezintă aşadar o vocaţie la dobândirea drepturilor de utilizare asupra unei cantităţi de
frecvenţe şi se poate modifica în cursul licitaţiei, conform regulilor de activitate (secţiunea 5.3.5).
Eligibilitatea unui ofertant într-o anumită rundă reprezintă numărul de puncte de eligibilitate de care
ofertantul dispune în acea rundă, definind vocaţia acelui ofertant la dobândirea cantităţii de frecvenţe
corespunzătoare acelui număr de puncte, în cazul în care licitaţia s-ar încheia în runda respectivă.

Tabelul 12 – Preţuri de pornire şi puncte de eligibilitate
aferente multiplexurilor disponibile în cadrul procedurii de selecţie
Categorie

Număr de multiplexuri

Banda

A
B
C

1
3
1

UHF
UHF
VHF
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Preţ de pornire
(taxa de licenţă)

Puncte de
eligibilitate
1
1
1

4.1.3. Limitări privind dobândirea drepturilor de utilizare
Drepturile de utilizare pe care un ofertant le va putea dobândi în urma procedurii de selecţie nu
sunt limitate.
4.2. Privire generală asupra procedurii

4.2.1. Lansarea procedurii
Lansarea procedurii de selecţie are loc prin publicarea unui anunţ de participare pe pagina de
internet a ANCOM (www.ancom.org.ro). Forma şi conţinutul anunţului se stabilesc de ANCOM.

4.2.2. Etapele procedurii
Procedura de selecţie competitivă se desfăşoară în patru etape:
 Etapa de depunere a candidaturilor;
 Etapa de calificare;
 Etapa de licitaţie;
 Etapa de acordare/înmânare a licenţelor.

4.2.3. Calendarul de desfăşurare a procedurii
Un calendar orientativ al procedurii de selecţie este redat în tabelul 13 de mai jos.
Tabelul 13 – Calendarul orientativ al procedurii de selecţie
Termenele prevăzute în acest tabel pot fi prelungite de către ANCOM în funcţie de necesităţi sau
pot fi devansate în situaţia în care termenul rezervat unei acţiuni a ANCOM va putea fi micşorat.
Intervalele de timp acordate unei acţiuni a ofertanţilor nu pot fi micşorate.
Nr.
Crt.

Activitate

Dată/Perioadă

1

Publicare anunţ (demarare procedură) şi Caiet de sarcini
(varianta finală)

2
3

Termen depunere solicitări de clarificări
Publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări

4
5
6

Data limită de primire a candidaturilor (inclusiv a garanţiei de
participare)
Anunţarea candidaturilor calificate/necalificate
Depunerea de contestaţii

Termen preconizat:
_ februarie 20147
(Termen X)
X+2 săptămâni
7 zile de la fiecare solicitare
în parte
X+6 săptămâni

7

Soluţionarea de contestaţii

8

Anunţarea faptului:
a) că se impune organizarea etapei de licitaţie;
b) că nu se impune organizarea etapei de licitaţie
Organizarea rundelor (etapa de licitaţie)
Finalizare proceduri
Acordarea/înmânarea licenţelor
Intrarea în vigoare a licenţelor

9
10
11
12
7

Termenul este unul orientativ şi poate fi modificat de către ANCOM.
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X+7 săptămâni
2 zile de la anunţul privind
calificarea
3 zile de la depunerea
contestaţiilor
X+8 săptămâni
X+10 săptămâni
30 aprilie 2014
16 iunie 2014
17 iunie 2015

4.3. Reguli privind participarea la procedura de selecţie
La procedura de selecţie pot participa numai persoanele care au achiziţionat prezentul caiet de
sarcini. Preţul caietului de sarcini este de 4000 lei. Caietul de sarcini poate fi obţinut de la sediul
ANCOM din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului transmis
acestuia în format material sau electronic, pe baza prezentării de către persoana interesată a:




documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de
4000 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANCOM din Str.
Delea Nouă nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO03TREZ7005025XXX000274
deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti,
urmând ca pe ordinul de plată să se specifice ca Beneficiar ANCOM, precum şi faptul
că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini.
împuternicirii persoanei delegate, în original, să ridice caietul de sarcini.

În cazul în care contravaloarea Caietului de sarcini este achitată din afara ţării, persoana interesată
poate efectua plata sumei prevăzute în paragraful precedent, în euro, la cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua plăţii, în contul
RO86RNCB0082044181470003 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea.
Prin formularul de candidatură, participantul acceptă necondiţionat şi irevocabil regulile privind
participarea la procedura de selecţie conţinute în secţiunile 4.3.1-4.3.5, precum şi sancţiunile
aplicabile în cazul încălcării acestora, prevăzute în secţiunea 4.3.6.

4.3.1. Reguli privind independenţa participanţilor
Nu poate participa la procedura de selecţie, cu o ofertă independentă, un candidat/ofertant care
face parte din grupul altui candidat/ofertant.
În vederea aplicării prezentei reguli, noţiunea de „grup al candidatului/ofertantului” are înţelesul
stabilit, pentru scopurile controlului concentrărilor economice, de Instrucţiunile privind conceptele
de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri emise de
Consiliul Concurenţei, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.
386/2010.
În sensul arătat, noţiunea de „grup al candidatului/ofertantului” se defineşte ca incluzând
următoarele entităţi:
a) candidatul/ofertantul;
b) societăţile la care candidatul/ofertantul, în mod direct sau indirect:
(i) deţine peste jumătate din capitalul social sau capitalul de exploatare; sau
(ii) are competenţa de a exercita peste jumătate din drepturile de vot; sau
(iii) are competenţa de a numi peste jumătate din membrii consiliului de supraveghere
sau consiliului de administraţie; sau
(iv) are competenţa de a numi peste jumătate din membrii organelor care reprezintă legal
societăţile respective sau are dreptul de a conduce activităţile societăţilor respective;
c) societăţile care deţin în cadrul candidatului/ofertantului drepturile sau competenţele
enumerate la lit. b);
d) societăţile în care o persoană ce deţine în cadrul candidatului/ofertantului drepturile sau
competenţele enumerate la lit. b);
e) societăţile în care două sau mai multe persoane prevăzute la lit. a) - d) deţin împreună
drepturile sau competenţele enumerate la lit. b).
Competenţele privind exercitarea drepturilor de vot sau numirea unor membri, menţionate la lit. b)
pot decurge dintr-o situaţie de drept (act constitutiv, acorduri contractuale etc.) sau de fapt
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(competenţele sunt exercitate de facto, în lipsa unor prevederi). Exercitarea competenţelor urmare
a unei situaţii de fapt se determină în funcţie de precizările Regulamentului din 5 august 2010
privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei
nr. 386/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Dreptul de a conduce activitatea societăţii poate rezulta, între altele, din deţinerea drepturilor de
vot (singure sau în combinaţie cu acorduri contractuale, cum ar fi acordul acţionarilor) care
permite stabilirea strategiei unei societăţi, în baza unor elemente stabile de drept. Dreptul de a
conduce cuprinde şi situaţii în care candidatul/ofertantul deţine, împreună cu terţe părţi, dreptul de
a administra activitatea unei societăţi în comun.
Figura de mai jos conţine o exemplificare grafică a noţiunii de „grup al candidatului/ofertantului”.
Figura 2 – Exemplu de structură a grupului unui candidat/ofertant

Legenda categoriilor reprezentate:
a = candidatul/ofertantul;
b = filialele candidatului/ofertantului;
b1, b2 = filialele societăţilor din categoria „b”;
b3 = societăţile deţinute în comun de societăţile din categoria „b” cu terţe părţi;
c = societăţile mamă ale candidatului/ofertantului;
c1 = societăţile mamă ale societăţilor din categoria „c”;
d = alte filiale ale societăţilor din categoria „c”;
e = societăţi deţinute în comun de două sau mai multe societăţi din grup;
x = terţă parte.
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4.3.2. Reguli privind înţelegerile între participanţi
Este interzisă încheierea sau încercarea de încheiere a oricăror înţelegeri între participanţi privind
procedura de selecţie, pe durata desfăşurării procedurii sau anterior acesteia.
În sfera acestei interdicţii intră nu numai înţelegerile dintre candidaţii/ofertanţii înşişi, ci şi
înţelegerile care implică membri ai grupurilor unor candidaţi/ofertanţi diferiţi.

4.3.3. Reguli privind confidenţialitatea informaţiilor
Participanţilor le este interzisă dezvăluirea de informaţii confidenţiale către alţi participanţi sau
către terţi, pe durata desfăşurării procedurii sau anterior acesteia.
În sfera acestei interdicţii intră:
a) nu numai fapta candidatului/ofertantului însuşi, ci şi cea a celorlalte societăţi din
grupul său;
b) nu numai dezvăluirea de informaţii către un candidat/ofertant în sine, ci şi către alte
societăţi din grupul său.
În sfera acestei interdicţii nu intră divulgarea informaţiilor către societăţile din cadrul aceluiaşi
grup, către angajaţii candidatului/ofertantului sau către avocaţii ori alţi consultanţi ai acestuia.
În vederea aplicării prezentei reguli, prin „informaţii confidenţiale” se înţeleg informaţiile de orice
natură, care privesc, în mod direct sau indirect, strategia unui participant în cadrul procedurii de
selecţie sau orice ofertă pe care un participant a depus-o sau intenţionează să o depună în cadrul
procedurii, indiferent de suportul acestor informaţii.

4.3.4. Reguli privind conduita participanţilor
Pe parcursul procedurii de selecţie, participanţii se vor abţine de la orice acţiuni care pot afecta
desfăşurarea procedurii sau rezultatele acesteia, incluzând, spre exemplu:
a) încercarea de a influenţa membrii Comisiei, de a împiedica în orice fel deciziile Comisiei sau
de a influenţa ori împiedica acţiunile altor participanţi în cadrul procedurii;
b) încercarea de a contacta membrii Comisiei în alt mod sau asupra altor chestiuni decât cele
prevăzute în secţiunile 5.1.4, 5.1.5 şi 5.1.7, din momentul deschiderii plicurilor conţinând
dosarele de candidatură până în momentul eliberării licenţelor;
c) orice comportament care constituie ameninţare sau intimidare la adresa celorlalţi
participanţi ori a membrilor Comisiei, indiferent de scopul urmărit;
d) încercarea de a intra în legătură cu ceilalţi ofertanţi, în mod direct sau indirect, în oricare
dintre spaţiile puse la dispoziţia lor ori aflate la locul desfăşurării procedurii de selecţie
e) perturbarea bunei desfăşurări a rundelor în cadrul etapei de licitaţie etc.

4.3.5. Reguli privind furnizarea informaţiilor către Comisie
Oricând pe parcursul procedurii de selecţie, Comisia poate solicita participanţilor orice precizări,
documente sau informaţii, indicând totodată şi termenul în care acestea trebuie să îi fie furnizate,
în vederea stabilirii sau clarificării situaţiei de fapt care:
a) stă ori a stat la baza calificării unui candidat; sau
b) ar putea conduce la constatarea săvârşirii de către unul sau mai mulţi participanţi a unor
încălcări ale regulilor prevăzute în secţiunile 4.3.1-4.3.4 de mai sus.
Participanţii au obligaţia de a se conforma solicitărilor de informaţii adresate de Comisie, în
termenul stabilit de aceasta.
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Având în vedere importanţa asigurării integrităţii procesului de selecţie, termenele acordate de
Comisie pot fi în unele situaţii foarte scurte, pentru a permite menţinerea sau restabilirea rapidă a
cursului normal al procedurii şi/sau a împiedica distrugerea unor dovezi, în special în cazul în care
există indicii privind încălcarea regulilor prevăzute în secţiunile 4.3.1-4.3.5.
Totodată, participanţii au obligaţia de a furniza în dosarul de candidatură depus, precum şi oricând
pe parcursul procedurii, informaţii veridice, corecte şi complete. În cazul în care ulterior calificării
unui candidat intervin modificări în informaţiile care au stat la baza calificării acestuia,
candidatul/ofertantul în cauză, precum şi orice alt participant la procedură care are cunoştinţă de
respectivele modificări are obligaţia de a informa de îndată Comisia cu privire la modificările în
cauză. Comisia are obligaţia de a analiza modificările survenite şi de a reveni asupra admiterii
candidaturii participantului, dacă modificările respective implică o alterare a situaţiei de fapt pe
baza căreia s-a luat decizia de calificare într-o asemenea măsură încât criteriile de calificare nu mai
sunt îndeplinite.

4.3.6. Sancţiuni aplicabile
În cazul în care constată pe parcursul procedurii de selecţie încălcarea regulilor prevăzute în
secţiunile 4.3.1-4.3.5 de mai sus, Comisia va proceda la descalificarea din procedură a tuturor
participanţilor implicaţi şi la executarea garanţiei/garanţiilor de participare depuse de aceştia. Face
excepţie situaţia în care încălcarea regulilor prevăzute în secţiunea 4.3.1 este constatată în etapa
de calificare, caz în care sunt aplicabile regulile prevăzute în secţiunea 4.6.2.
În cazul în care încălcarea regulilor menţionate se constată după emiterea licenţelor, ANCOM poate
revoca licenţele acordate participanţilor implicaţi şi/sau poate executa garanţiile de participare
depuse de aceştia, după caz.
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4.4. Garanţia de participare

4.4.1. Forma garanţiei
Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o societate
bancară şi se prezintă, în original, în cadrul dosarului de candidatură, în cuantumul prevăzut în
secţiunea 4.4.2 şi pentru perioada prevăzută în secţiunea 4.4.3.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat,
respectiv la prima şi simpla cerere a ANCOM, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la încadrarea
ofertantului într-unul din cazurile de executare a garanţiei menţionate în secţiunea 4.4.4.
Garanţia de participare se poate constitui prin mai multe scrisori de garanţie bancară, ce pot fi
emise de societăţi bancare diferite, fiecare asemenea scrisoare trebuind să respecte toate condiţiile
de formă stipulate în cuprinsul prezentei secţiuni.
Garanţia de participare va fi constituită în formatul prezentat în Anexa 4.

4.4.2. Valoarea garanţiei
Valoarea garanţiei este de 25% din preţul ofertei iniţiale, determinat conform secţiunii 4.5.3.
Garanţia de participare va fi inclusă în formularul de candidatură şi va fi depusă ca parte a
dosarului de candidatură.

4.4.3. Durata de valabilitate a garanţiei
Garanţia de participare va fi valabilă cel puţin de la data depunerii dosarului de candidatură şi până
la data de 30 iunie 20148.

4.4.4. Cazuri de executare a garanţiei
Scopul garanţiei de participare este acela de a proteja ANCOM în cazul unui comportament
necorespunzător al participanţilor pe parcursul procedurii şi de a asigura în special că:
a) pentru drepturile de utilizare a frecvenţelor radio adjudecate în urma procedurii de selecţie
se plăteşte taxa de licenţă datorată de ofertanţii câştigători şi se eliberează licenţele
aferente;
b) regulile privind participarea la procedura de selecţie sunt respectate de candidaţi/ofertanţi.
Garanţia de participare se execută, la prima şi simpla cerere a ANCOM, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care ofertantul câştigător nu achită la scadenţă preţul datorat cu titlul de taxă de
licenţă, în condiţiile legii;
b) în cazul în care ofertantul câştigător renunţă la dreptul de a i se acorda/înmâna licenţa de
utilizare a frecvenţelor radio;
c) în cazul încălcării de către un candidat/ofertant a regulilor privind participarea la procedura
de selecţie stabilite în secţiunile 4.3.1-4.3.5 ale prezentului Caiet de sarcini.

8

Termenul va fi determinat în forma finală a Caietului de sarcini în funcţie de data limită pentru achitarea
taxei de licenţă ori data acordării/înmânării Licenţei, oricare dintre acestea ar fi ultima.
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4.4.5. Restituirea garanţiei
Garanţia de participare se restituie participanţilor la procedura de selecţie, în măsura în care nu sau făcut reţineri din aceasta conform secţiunii 4.4.4, după cum urmează:
a) candidaţilor care nu s-au calificat în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie, în termen
de 30 de zile de la comunicarea respingerii candidaturii;
b) ofertanţilor care nu au dobândit drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în urma procedurii,
în termen de 30 de zile de la data comunicării Comisiei cu privire la încheierea etapei de
licitaţie;
c) ofertanţilor care au dobândit drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în urma procedurii, în
termen de 30 de zile de la data acordării/înmânării licenţelor;
d) în cazul anulării procedurii de selecţie în conformitate cu prevederile secţiunii 6.3, garanţia
de participare se va restitui tuturor candidaţilor/ofertanţilor, în termen de 30 de zile de la
comunicarea anulării procedurii de selecţie.
Restituirea garanţiei de participare se realizează prin returnarea scrisorii de garanţie bancară în
original.
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4.5. Etapa de depunere a candidaturilor

4.5.1. Dosarul de candidatură
În această etapă, persoanele interesate trebuie să depună la ANCOM un dosar de candidatură.
Odată cu depunerea dosarului, persoana în cauză devine candidat, calitate pe care şi-o păstrează
până la comunicarea admiterii în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie (moment în care
devine ofertant) sau până la comunicarea respingerii candidaturii (moment în care persoana
respectivă este eliminată din procedură).
Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:
a) documente de prezentare a situaţiei candidatului;
b) formularul de candidatură (oferta iniţială);
c) garanţia de participare.
Aceste documente vor fi prezentate în detaliu în secţiunile 4.5.2-4.5.5 de mai jos.

4.5.2. Documente de prezentare a situaţiei candidatului
Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente de prezentare a situaţiei candidatului:
a) împuternicirea autentificată acordată pentru cel mult 3 persoane fizice care reprezintă
candidatul, care să ateste că acestea sunt autorizate să angajeze candidatul pe parcursul
procedurii de selecţie şi limitele împuternicirii acordate fiecăreia dintre acestea, fără a exista
o limitare privind semnătura în comun a persoanelor împuternicite; împuternicirea
autentificată nu este necesară în cazul persoanei mandatate să reprezinte legal candidatul;
b) certificatul constatator (în original) eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului (sau alt organism similar din străinătate) cu cel mult 30 de zile înainte de data
depunerii dosarului de candidatură, din care să reiasă cel puţin:
(i) atributele de identificare legale;
(ii) durata de funcţionare;
(iii) obiectul principal şi secundar (dacă este cazul) de activitate;
(iv) valoarea şi structura capitalului social;
(v) administratori/manageri/reprezentanţi/împuterniciţi, cu menţionarea clară a duratei
mandatului reprezentantului societăţii;
(vi) inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării
procedurilor de insolvenţă;
(vii) starea societăţii;
c) certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau alt
organism similar din străinătate;
d) actul constitutiv al candidatului (contract de societate şi/sau statut), în formă actualizată
consolidată (cu toate modificările incluse la zi);
e) structura grupului candidatului, valabilă la data depunerii dosarului de candidatură, care
trebuie să includă denumirile şi adresele tuturor societăţilor enumerate la lit. a)-e) din
secţiunea 4.3.1, precum şi legăturile dintre acestea;
f) certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată la bugetul de
stat, bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor
şi altor venituri, eliberat conform reglementărilor legale în vigoare (în original);
g) situaţiile financiare pe ultimii 3 ani, aprobate în condiţiile legii, conform cu referenţialul
contabil aplicat;
h) declaraţia reprezentantului legal al candidatului privind calitatea de participant la procedura
de selecţie, în original (Anexa 1).
Pentru persoanele juridice străine, documentele prevăzute mai sus vor fi legalizate şi autentificate
conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei
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supralegalizării actelor oficiale străine pentru statele semnatare, sau conform normelor de drept
internaţional aplicabile pentru restul statelor, în traducere legalizată în limba română.
Condiţii speciale pentru persoanele juridice străine:
- dacă legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara de origine a ofertantului permit
îndeplinirea întocmai a cerinţei, ofertantul va furniza informaţiile solicitate în forma impusă;
- dacă legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara de origine a ofertantului permit
obţinerea acestor informaţii de la una sau mai multe autorităţi relevante, fără a se putea
face prezentarea lor întrun singur înscris, cerinţa se va considera îndeplinită prin
prezentarea mai multor înscrisuri;
- dacă legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara de origine a ofertantului nu permit
obţinerea unor informaţii de la o autoritate relevantă, aceste informaţii vor fi prezentate
prin actul constitutiv acolo unde acestea există în cuprinsul său sau prin documente
echivalente celor solicitate susţinute de o opinie legală elaborată de o formă de exercitare a
profesiei de avocat din ţara sa de origine, care să aibă o asigurare de răspundere
profesională de peste 20.000.000 euro, adresată ANCOM, care să certifice faptul că
documentul depus este echivalent celui solicitat în prezenta secţiune. Pentru această
situaţie în care legislaţia naţională şi sistemul instituţional din ţara ofertantului nu permit
obţinerea unor informaţii de la o autoritate relevantă este necesară o declaraţie pe proprie
răspundere privind imposibilitatea juridică de a prezenta informaţiile în condiţiile cerute în
caietul de sarcini.
În cazul asocierilor, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să depună documentele enumerate la
lit. b)-h) de mai sus. Documentul de la litera a) va fi depus de reprezentantul asocierii.
Asocierile vor prezenta în mod obligatoriu un acord de asociere încheiat între toţi membrii asocierii.
Acest acord va fi prezentat, în original, în formă autentică şi va conţine cel puţin următoarele
elemente:
a) denumirile membrilor asocierii şi participarea procentuală a fiecărui membru în cadrul
asocierii;
b) persoana juridică, membru al asocierii, care reprezintă asocierea în cadrul prezentei
proceduri;
c) angajamentul ferm al tuturor membrilor asocierii în vederea depunerii de oferte comune în
cadrul procedurii de selecţie şi în vederea acordării sprijinului financiar şi/sau tehnic
necondiţionat persoanei juridice căreia i se va elibera licenţa şi care reprezintă asocierea;
d) perioada de valabilitate a acordului de asociere, care nu va putea înceta înainte de 30 iunie
2014.
Pentru cazurile în care nu se solicită un original al documentelor, candidatul va prezenta o copie
legalizată sau o copie a documentelor certificată pentru conformitate cu originalul de către
candidat. Persoana care efectuează certificarea pentru conformitate cu originalul din partea
candidatului trebuie să fie una dintre persoanele împuternicite să reprezinte candidatul conform lit.
a) din primul paragraf al prezentei secţiuni.

4.5.3. Formularul de candidatură (oferta iniţială)
Formularul de candidatură va fi completat obligatoriu de una dintre persoanele împuternicite să
reprezinte candidatul conform punctului 4.5.2 lit. a) sau de reprezentantul legal, în forma
prevăzută în Anexa 2 la prezentul document, fără ştersături şi/sau adăugiri, şi reprezintă oferta
iniţială a candidatului, în cazul în care în urma etapei de calificare va fi admis în etapele ulterioare
ale procedurii de selecţie.
În vederea completării formularului, candidatul va selecta numărul de multiplexuri pe care doreşte
să le achiziţioneze în fiecare dintre categoriile de la A la C, folosind căsuţele cu variante multiple de
răspuns disponibile în tabelul inclus în formularul de candidatură.
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În cazul în care un candidat doreşte să achiziţioneze unul sau mai multe multiplexuri în categoria
B, va trebui să completeze tabelul cu preferinţele pentru multiplexurile din această categorie.
Preţul ofertei iniţiale este determinat după cum urmează:
a) pentru fiecare categorie, numărul de multiplexuri incluse în ofertă va fi înmulţit cu preţul de
pornire (taxa minimă de licenţă), precizat în secţiunea 4.1.2; şi
b) valorile determinate conform lit. a) vor fi însumate.
Oferta iniţială trebuie să fie fermă, definitivă, irevocabilă, necondiţionată şi valabilă cel
puţin până la data de 30 iunie 2014.
Nu se acceptă oferte alternative.

4.5.4. Scrisoarea de garanţie bancară
Dosarul de candidatură va conţine scrisoarea de garanţie bancară, în original, în forma şi
cuantumul prevăzute în secţiunea 4.4, conform modelului din Anexa 4.

4.5.5. Pregătirea şi depunerea dosarului de candidatură
4.5.5.1. Redactarea documentelor
Toate documentele dosarului de candidatură vor fi redactate în limba română, inclusiv anexele. Cu
toate acestea, în cazul situaţiilor financiare anuale ale societăţilor, deşi furnizarea unei versiuni în
limba română este preferabilă, candidaţii pot prezenta şi numai o versiune în limba engleză, dacă
este disponibilă.
4.5.5.2. Forma documentelor
Reprezentantul autorizat să angajeze candidatul are obligaţia de a semna fiecare pagină a
dosarului de candidatură (original şi copii), precum şi de a anexa un opis al documentelor
prezentate.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Orice ştersătură,
adăugare, interliniere/subliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de
persoana autorizată să semneze documentele. Aceste documente nu vor fi semnate de
reprezentantul autorizat al candidatului.
Dosarul de candidatură va fi depus în original şi în două copii pe suport de hârtie, certificate de
către candidat pentru conformitate cu originalul, precum şi în format electronic, pe suport CD-ROM
cu drepturi depline de utilizare a fişierelor, în format Microsoft Word, Microsoft Excel şi/sau Adobe
Acrobat. Exemplarul original va fi semnat de reprezentantul autorizat să angajeze candidatul.
În cazul în care dosarul de candidatură conţine informaţii confidenţiale, un opis al acestora va fi
cuprins într-o anexă separată, candidatul semnalând explicit faptul că informaţiile respective sunt
confidenţiale. ANCOM va păstra caracterul confidenţial al acestor informaţii în măsura în care prin
lege informaţiile nu sunt considerate publice.
4.5.5.3. Sigilarea şi marcarea plicurilor
Candidatul trebuie să sigileze originalul şi copiile în plicuri separate, marcând corespunzător
plicurile cu „ORIGINAL” şi, respectiv, „COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior,
netransparent şi închis corespunzător. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu inscripţia „Dosar de
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candidatură pentru participarea la procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune”, adresa ANCOM,
denumirea şi adresa candidatului expeditor. În situaţia în care plicul exterior nu este marcat
conform prevederilor anterioare, ANCOM nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea sau
primirea cu întârziere a documentelor.
Candidatul va suporta toate cheltuielile rezultate din pregătirea şi prezentarea dosarului său de
candidatură, iar ANCOM nu va fi in nici un caz răspunzătoare de plata acestor cheltuieli, indiferent
de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de selecţie.
4.5.5.4. Transmiterea şi primirea dosarului de candidatură
Dosarul de candidatură va fi transmis prin poştă cu confirmare de primire sau depus personal la
sediul ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, şi trebuie primit de ANCOM până la
data de ________, ora ___ („data limită pentru primirea candidaturilor”), ora României. Dosarele
primite de ANCOM după data limită pentru primirea candidaturilor nu vor mai fi luate în
considerare, urmând a fi returnate nedeschise la adresa menţionată pe plic. Candidatul trebuie să
ia toate măsurile astfel încât dosarul său să fie primit de ANCOM până la data limită pentru
primirea candidaturilor, candidatul asumându-şi riscurile transmiterii dosarului, inclusiv forţa
majoră.
ANCOM îşi rezervă dreptul de a prelungi data limită pentru primirea candidaturilor şi, în mod
corespunzător, şi data de deschidere a plicurilor conţinând dosarele de candidatură, caz în care va
comunica noua dată limită pentru primirea candidaturilor şi, respectiv, noua dată de deschidere a
plicurilor conţinând dosarele de candidatură, pe pagina sa de internet (www.ancom.org.ro), cu
cel puţin 10 zile înainte de data limită stabilită iniţial.
4.5.5.5. Modificarea dosarului de candidatură
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage dosarul de candidatură numai
înainte de data limită pentru primirea candidaturilor şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens,
semnată de una din persoanele menţionate la secţiunea 4.5.2 lit. a) sau de reprezentantul legal,
primită de ANCOM înainte de data limită pentru primirea candidaturilor. La pregătirea şi depunerea
documentelor modificate, candidatul va trebui să respecte instrucţiunile prevăzute în secţiunile
4.5.6.1-4.5.6.4, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia
„MODIFICĂRI”. În cazul în care candidatul îşi retrage dosarul de candidatură după data limită de
primire, garanţia de participare nu va fi restituită.
4.5.5.6. Deschiderea plicurilor conţinând dosarele de candidatură
Deschiderea plicurilor conţinând dosarele de candidatură se va face de către Comisie, în ziua
imediat următoare a termenului limită de depunere a acestora.
4.5.5.7. Solicitări de clarificare
Pot transmite solicitări de clarificare doar persoanele care au achiziţionat caietul de sarcini.
Solicitările de clarificări din partea persoanelor interesate pot fi adresate ANCOM, în scris, la adresa
din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, în atenţia Comisiei, sau ca înscris în formă
electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu
ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, la adresa de e-mail
licitatiedvbt@ancom.org.ro, până la data de ________, ANCOM urmând să răspundă
solicitărilor de clarificări până cel mai târziu data de ________.
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Candidaţii vor menţiona în cuprinsul dosarului de candidatură un număr de fax şi o adresă de email la care se pot transmite mesajele ANCOM.
Mesajele fax din partea ANCOM vor fi considerate transmise în momentul în care ANCOM primeşte
confirmarea transmisiei generată de fax la expediere.
Atât întrebările primite, cât şi răspunsurile la acestea vor fi comunicate tuturor persoanelor care au
achiziţionat caietul de sarcini şi vor fi publicate pe pagina de internet a ANCOM, fără a fi dezvăluită
identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
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4.6. Etapa de calificare
În cadrul etapei de calificare, Comisia evaluează îndeplinirea unui set de criterii de calificare de
către fiecare dintre candidaţii care au depus dosare în etapa de depunere a candidaturilor
(secţiunea 4.6.1) şi decide, în urma evaluării, fie admiterea candidatului în etapele ulterioare ale
procedurii de selecţie, fie respingerea candidaturii depuse de acesta.

4.6.1. Criterii de calificare
Pentru a putea fi admis în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie, candidatul trebuie să
îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele criterii de calificare:
a) candidatul să fie persoană juridică (societate comercială) română sau străină;
b) candidatul să fi depus toate documentele prevăzute în secţiunile 4.5.2-4.5.5, întocmite în
mod complet şi corect, până la data limită pentru primirea candidaturilor;
c) durata de funcţionare a candidatului prevăzută în actul constitutiv trebuie să fie cel puţin
până la data de 17 iunie 2025;
d) cifra de afaceri medie a candidatului pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înfiinţarea
acestuia, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, să fie de minimum 2.000.000 euro;
e) candidatul să nu fie în stare de insolvenţă ori lichidare, afacerile să nu îi fie administrate de
un judecător-sindic, activităţile sale comerciale, în întregul lor, să nu fie suspendate sau să
nu fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
f) candidatul să nu facă obiectul unei proceduri legale declanşate la iniţiativa sa, având ca
scop declararea sa în una din situaţiile prevăzute la lit. e);
g) candidatul să fi depus garanţia de participare (în original) în forma şi cuantumul prevăzute
în secţiunea 4.4;
h) ofertantul să-şi fi îndeplinit obligaţiile exigibile de plată către bugetul de stat, bugetele
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri,
ANCOM; impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri pentru care s-au acordat înlesniri la
plată (amânări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii
exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea
înlesnirilor;
i) candidatul să nu facă parte din grupul altui candidat;
j) candidatul să fi achiziţionat caietul de sarcini.
În cazul asocierilor, fiecare din membrii asocierii trebuie să îndeplinească toate criteriile enumerate
mai sus, cu următoarele excepţii:
 criteriul prevăzut la lit. c), care va fi îndeplinite de cel puţin un membru al asocierii şi de
persoana căreia i se va elibera licenţa; şi
 criteriile prevăzute la lit. d), g) şi j), care vor fi îndeplinite de reprezentantul desemnat al
asocierii.
În cazul criteriului prevăzut la lit. h), obligaţia se consideră îndeplinită numai prin raportare la
bugetele administrate de autorităţile române.

4.6.2. Evaluarea dosarelor de candidatură
După data limită pentru primirea candidaturilor, Comisia va evalua toate dosarele de candidatură
primite, pe baza criteriilor de calificare (secţiunea 4.6.1) şi va decide în sensul admiterii
candidatului în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie sau al respingerii candidaturii.
Comisia poate solicita oricând, în cursul activităţii de evaluare a dosarelor de candidatură, orice
precizări, documente şi/sau informaţii suplimentare şi/sau cu rol de clarificare, în vederea stabilirii
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sau clarificării situaţiei de fapt pe baza căreia se determină calificarea unui candidat, fiind aplicabile
regulile prevăzute în secţiunea 4.3.5 şi sancţiunile stabilite în secţiunea 4.3.6.
În ceea ce priveşte criteriul prevăzut la secţiunea 4.6.1 lit. i), în cazul în care Comisia constată că
între doi sau mai mulţi candidaţi există o legătură de tipul celei vizate de acest criteriu, Comisia
informează toţi candidaţii implicaţi cu privire la situaţia constatată, solicitându-le să îşi exprime în
scris, într-un anumit termen, opţiunea pentru una singură dintre candidaturi, care va fi menţinută
în cadrul procedurii. În cazul neexprimării unei opţiuni sau al exprimării mai multor opţiuni diferite,
toate candidaturile vizate vor fi respinse. Pentru evitarea oricărui dubiu, în conformitate cu
prevederile secţiunii 4.3.1, coroborată cu secţiunea 4.3.6, în cazul în care situaţia menţionată este
constatată ulterior etapei de calificare, toţi ofertanţii implicaţi vor fi excluşi din procedură.

4.6.3. Stabilirea şi anunţarea candidaţilor calificaţi pentru participarea în etapele ulterioare ale
procedurii de selecţie
În urma evaluării fiecărui dosar de candidatură, Comisia poate decide:
a) admiterea candidaturii, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare; sau
b) respingerea candidaturii, în cazul în care cel puţin unul dintre criteriile de calificare nu este
îndeplinit.
După încheierea evaluării dosarelor de candidatură, Comisia va comunica fiecărui candidat
admiterea sau respingerea candidaturii sale din cadrul procedurii.
Odată cu comunicarea admiterii candidaturii, candidatul va fi informat cu privire la schimbarea
statutului său în cadrul procedurii de selecţie, acesta devenind ofertant.
Odată cu comunicarea respingerii candidaturii, candidatul va fi informat că este eliminat din
procedură, precizându-i-se totodată şi motivele care au stat la baza respingerii candidaturii, şi i se
va comunica termenul în care i se va restitui garanţia de participare în conformitate cu prevederile
secţiunii 4.4.5, lit. a).
Candidaţilor calificaţi nu li se va comunica de către Comisie eligibilitatea iniţială a celorlalţi
candidaţi calificaţi sau identitatea candidaţilor care nu s-au calificat pentru participarea în etapele
ulterioare ale procedurii de selecţie.
Garanţia de participare va fi restituită candidaţilor care nu s-au calificat în etapele ulterioare ale
procedurii de selecţie în cel mult 30 zile lucrătoare de la data respingerii candidaturii. Aceşti
candidaţi rămân în continuare supuşi regulilor privind confidenţialitatea informaţiilor prevăzute în
secţiunea 4.3.3, pentru întreaga durată a procedurii de selecţie.

4.6.4. Stabilirea şi anunţarea modului de continuare a procedurii
În cadrul etapei de calificare, Comisia evaluează nivelul cererii agregate (iniţiale) de multiplexuri,
pe baza formularelor de candidatură depuse de candidaţii calificaţi (ofertanţi), şi poate lua una din
următoarele decizii:
a) organizarea etapei de licitaţie, în cazul în care cererea agregată depăşeşte numărul de
multiplexuri disponibile în cadrul procedurii de selecţie sau există cerere excedentară în cel
puţin o categorie; în această situaţie, Comisia va comunica ofertanţilor că se impune
organizarea etapei de licitaţie, precum şi data de începere a rundelor primare;
b) organizarea etapei de licitaţie, în cazul în care cererea agregată nu depăşeşte numărul de
multiplexuri şi nu există cerere excedentară în nicio categorie, dar pentru anumite
multiplexuri din categoria B există preferinţe din partea mai multor ofertanţi; în această
situaţie, Comisia va comunica ofertanţilor că se impune organizarea etapei de licitaţie,
precum şi data de începere a rundei de alocare;
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c) nu este necesară organizarea etapei de licitaţie, în cazul în care cererea agregată nu
depăşeşte numărul de multiplexuri şi nu există cerere excedentară în nicio categorie şi
pentru nici un multiplex din categoria B nu există mai multe preferinţe din partea mai
multor ofertanţi. În acest caz Comisia:
i)
va comunica fiecărui ofertant identitatea celorlalţi ofertanţi, precum şi faptul că nu
se impune organizarea etapei de licitaţie;
ii)
va declara câştigătoare toate ofertele iniţiale ale ofertanţilor, care vor fi astfel
desemnaţi ofertanţi câştigători, şi va comunica fiecărui ofertant multiplexurile
câştigate; şi
iii)
va comunica fiecărui ofertant preţul de bază aferent ofertei sale declarate
câştigătoare, care este preţul total pentru ansamblul multiplexurilor din oferta
iniţială.

4.6.5. Contestaţii
Un participant la procedură poate depune contestaţie cu privire la respingerea candidaturii sale în
termen de 2 zile de la data primirii comunicării transmise de Comisie în acest sens, în conformitate
cu prevederile secţiunii 4.6.3.
Contestaţia trebuie întocmită în scris şi depusă la sediul ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector
3, Bucureşti, de reprezentantul împuternicit al candidatului, sub luare de semnătură, sau transmisă
prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.
În termen de 3 zile de la data depunerii contestaţiilor, o comisie desemnată de preşedintele
ANCOM prin decizie („Comisia de soluţionare a contestaţiilor”), formată din alte persoane decât
cele care au făcut parte din Comisie, va analiza contestaţiile depuse. Comisia de soluţionare a
contestaţiilor poate prelungi termenul de 3 zile, în situaţia în care analiza contestaţiilor presupune
procesarea unui volum mare de informaţii. Contestaţiile depuse în termen vor fi soluţionate în
sensul admiterii sau respingerii, iar cele care nu au fost depuse în termen vor fi respinse fără a fi
analizate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va încheia un proces-verbal, aprobat de
preşedintele ANCOM, şi va comunica fiecărui contestator rezultatul contestaţiei depuse, astfel cum
este consemnat în procesul-verbal.
Comisia va proceda la stabilirea şi anunţarea modului de continuare a procedurii în conformitate cu
prevederile secţiunii 4.6.4 numai după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor stabilită în
prezenta secţiune, iar în cazul în care se primesc contestaţii în perioada menţionată, numai după
aprobarea procesului-verbal de soluţionare a acestora, potrivit prevederilor prezentei secţiuni.
4.7. Etapa de licitaţie (etapa principală)
Etapa principală constă în una sau mai multe runde primare, urmate, dacă este cazul de o rundă
de alocare.
Toate ofertele făcute în etapa principală sunt oferte pentru categorii ori pachete de multiplexuri.
Aceasta înseamnă că o ofertă depusă într-o rundă poate fi câştigătoare numai în integralitatea sa
şi că un ofertant nu poate câştiga un multiplex pentru care nu a depus o ofertă.
Numărul maxim de multiplexuri asupra căruia un ofertant poate dobândi drepturi de utilizare este
limitat de numărul total de puncte de eligibilitate (secţiunea 4.1.2).

4.7.1. Rundele primare
La începutul fiecărei runde, Comisia comunică ofertanţilor preţul unui multiplex din fiecare
categorie de la A la C. În prima rundă primară, preţul pentru fiecare din categoriile de la A la C va
fi egal cu preţul de pornire (taxa minimă de licenţă) pentru respectiva categorie.
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Fiecare ofertant este invitat să depună o ofertă indicând numărul de multiplexuri pentru care
doreşte să liciteze la preţul stabilit de Comisie, în conformitate cu regulile descrise mai jos.
La încheierea fiecărei runde, se centralizează toate ofertele primite, iar dacă în runda respectivă
cererea (reprezentată de numărul total de multiplexuri solicitate conform ofertelor) depăşeşte
numărul de multiplexuri disponibile în cel puţin o categorie de la A la C, se organizează o nouă
rundă.
Pentru următoarea rundă, Comisia va creşte preţul numai în cazul multiplexurilor din
categoria/categoriile pentru care cererea a depăşit numărul de multiplexuri disponibile în runda
anterioară. Creşterea se va face prin adăugarea, la preţul din runda încheiată, a incrementului de
ofertare, exprimat procentual între 5% şi 20% astfel:
 20 % din preţul de pornire, până în runda în care preţul va fi egal sau va depăşi 200% din
preţul de pornire;
 10 % din preţul de pornire, începând cu runda imediat următoare celei în care a fost atinsă
valoarea prevăzută la marcatorul precedent şi până în runda în care preţul va ajunge sau
va depăşi 300 % din preţul de pornire;
 5% din preţul de pornire, începând cu runda imediat următoare celei în care a fost atinsă
sau depăşită valoarea prevăzută la marcatorul precedent.
Rundele primare se încheie după o rundă în care cererea de multiplexuri nu mai depăşeşte
numărul de multiplexuri din nicio categorie.
Pe parcursul rundelor primare, ofertanţii au obligaţia de a respecta anumite reguli de activitate
care urmăresc să evite prelungirea procedurii în mod inutil. Aşa cum arătam, fiecărui multiplex îi
corespunde un număr de puncte de eligibilitate (secţiunea 4.1.2). Activitatea unui ofertant în
cadrul unei runde se exprimă ca sumă a punctelor de eligibilitate aferente multiplexurilor pentru
care ofertantul a licitat în runda respectivă. Eligibilitatea ofertantului pentru orice rundă este egală
cu activitatea acelui ofertant în runda anterioară.
Anterior începerii licitaţiei, în urma constituirii garanţiei de participare, fiecare ofertant dispune de
un buget de puncte de eligibilitate (eligibilitate iniţială), care defineşte vocaţia sa (maximă) la
obţinerea drepturilor de utilizare a frecvenţelor. Eligibilitatea iniţială a unui ofertant corespunde
sumei punctelor de eligibilitate aferente numărului de multiplexe indicate în formularul de
candidatură. Activitatea unui ofertant în prima rundă nu poate depăşi eligibilitatea sa iniţială, iar
activitatea sa în cursul fiecărei runde ulterioare nu poate depăşi activitatea sa în runda precedentă.
Aceasta înseamnă că eligibilitatea unui ofertant poate să rămână neschimbată sau să scadă în
cursul rundelor primare, însă nu poate să crească. Prin urmare, ofertanţii sunt stimulaţi să liciteze
în fiecare rundă la un nivel care să le permită obţinerea drepturilor de utilizare dorite, evitând
pierderea vocaţiei la dobândirea acestora.
În urma rundelor primare se determină ofertele câştigătoare, respectiv ofertanţii câştigători (a se
vedea secţiunea 5.3.6), precum şi preţurile de bază pe care trebuie să le plătească ofertanţii
câştigători (a se vedea secţiunea 5.3.7).

4.7.2. Runda de alocare
Runda de alocare se organizează în următoarele cazuri:
a) după terminarea rundelor primare sau,
b) după etapa de calificare, în cazul în care nu este necesară organizarea rundelor primare,
dar pentru cel puţin un multiplex din categoria B există preferinţe din partea mai multor
ofertanţi.
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Runda de alocare urmăreşte definirea modalităţii în care vor fi repartizate, între ofertanţii
câştigători în urma rundelor primare, multiplexurile din categoria B disponibile în benzile de
frecvenţe supuse procedurii şi determinarea preţurilor suplimentare pe care aceşti ofertanţi vor
trebui să le plătească pentru a obţine alocarea specifică a frecvenţelor.
Fiecare ofertant care a câştigat multiplexuri în categoria B pe baza ofertei iniţiale sau în rundele
primare îşi va exprima preferinţele, pe baza unei liste de opţiuni predefinite furnizate de Comisie,
cu privire la alocarea specifică.
În acest sens, fiecare ofertant câştigător are posibilitatea de a depune o ofertă în care să indice
suma pe care este dispus s-o achite pentru alocarea preferată a unui multiplex ori a multiplexelor,
în plus faţă de preţul de bază total pe care trebuie să îl plătească, determinat în urma ofertei
iniţiale şi/sau a rundelor primare.
Câştigătorii care nu au preferinţe în ceea ce priveşte o alocare specifică nu trebuie să depună o
ofertă. Combinaţia de oferte identificată ca având cea mai mare valoare totală este combinaţia
câştigătoare, iar ofertele care intră în componenţa ei sunt declarate câştigătoare pentru
multiplexurile din categoria B.
Dacă există un singur ofertant câştigător în categoria B în urma rundelor primare nu va fi necesară
depunerea unei oferte pentru alocarea frecvenţelor obţinute în acea categorie.

4.7.3. Determinarea ofertanţilor câştigători şi a cuantumului taxelor de licenţă
Ofertanţii care au depus oferte valabile în ultima rundă primară şi în runda de alocare, dacă este
cazul, sunt desemnaţi ofertanţi câştigători. Aceştia vor obţine drepturile de utilizare a frecvenţelor
radio corespunzătoare ofertelor câştigătoare cu condiţia achitării unei taxe de licenţă al cărei
cuantum se determină prin aplicarea preţului final determinat conform secţiunii 5.5.
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4.8. Etapa de acordare a licenţelor

4.8.1. Anunţarea rezultatelor procedurii
După finalizarea rundelor, înaintea etapei de înmânare a licenţelor, Comisia va comunica fiecărui
ofertant câştigător:
a) preţul final pe care va trebui să îl achite cu titlul de taxă de licenţă pentru obţinerea
drepturilor de utilizare frecvenţelor radio pe care şi le-a adjudecat în cadrul procedurii, care
reprezintă suma dintre preţul de bază determinat în urma etapei de calificare sau a
rundelor primare şi preţul suplimentar determinat în urma rundei de alocare, dacă este
cazul;
b) condiţiile de plată a preţului şi condiţiile de eliberare a licenţelor.

4.8.2. Plata taxelor de licenţă
Taxele de licenţă datorate de ofertanţii câştigători în urma ofertelor depuse în cadrul procedurii de
selecţie vor fi achitate după cum urmează:
a) ___________9;
Restituirea garanţiei se realizează în condiţiile secţiunii 4.4.5.

4.8.3. Înmânarea licenţelor
Licenţele se înmânează ofertanţilor câştigători în data de 16 iunie 2014 după respectarea
următoarelor condiţii:
a) realizarea notificării în condiţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
111/2011;
b) plata taxei de licenţă în condiţiile legii.
Pentru respectarea termenului de valabilitate prevăzut în Legea audiovizualului şi a condiţiilor
stabilite în pct. 3.2.1 şi pct. 3.2.2 din Strategie, licenţele se consideră comunicate şi intră în vigoare
în data de 17 iunie 2015.

9

Condiţiile şi termenul de plată se determină prin Hotărârea Guvernului nr. ____/2013 privind acordarea
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune.
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Capitolul 5 – Regulile desfăşurării licitaţiei
5.1. Reguli generale de desfăşurare a etapei de licitaţie

5.1.1. Locul desfăşurării licitaţiei
Etapa de licitaţie se desfăşoară la sediul ANCOM - Direcţia Regională Bucureşti din Str. Lucian
Blaga nr. 4, bl. M110, sector 3, Bucureşti, unde fiecare ofertant va dispune de o încăpere dotată cu
telefon, fax şi acces fără fir la internet. De asemenea, ofertanţii vor avea acces conform regulilor
descrise în secţiunile 5.1.3, 5.1.4 şi 5.1.6 şi în încăperea unde îşi va desfăşura activitatea Comisia,
situată în proximitatea încăperilor puse la dispoziţia ofertanţilor.
Spaţiul individual ce urmează a fi alocat fiecărui ofertant se va stabili prin tragere la sorţi în prima
zi de desfăşurare a etapei de licitaţie.
Pe durata licitaţiei, reprezentanţii ofertanţilor vor putea utiliza pentru comunicare mijloacele
tehnice proprii.
Rundele primare şi runda de alocare se vor putea desfăşura pe parcursul uneia sau mai multor zile
lucrătoare, după cum va fi necesar, în intervalul orar 9.00-16.00.
Accesul reprezentanţilor ofertanţilor în locaţia licitaţiei va fi permis doar persoanelor împuternicite
potrivit punctului 4.5.2. lit. a); în numărul maxim de trei al persoanelor împuternicite este inclus şi
reprezentantul legal dacă acesta participă.

5.1.2. Informarea ofertanţilor
Comisia va comunica ofertanţilor o serie de informaţii anterior fiecărei runde de primare, la
încheierea fiecărui tip de runde, precum şi ori de câte ori necesităţile procesului de licitaţie o
impun. Regulile generale privind efectuarea informărilor sunt cuprinse în prezenta secţiune, iar
reguli specifice sunt conţinute în principal în secţiunile 4.3.5, 5.1.2, 5.3.2, 5.3.8, 5.4.2, 5.4.5 şi
5.4.7.
Informarea se va realiza de către un reprezentant al Comisiei care se va deplasa în acest scop în
încăperea rezervată fiecărui ofertant. Formularele de informare vor fi întocmite în două exemplare
originale, semnate de reprezentanţii ambelor părţi, urmând ca fiecare dintre acestea să păstreze
câte un exemplar. Formularul trebuie să poarte semnătura unui singur reprezentant din partea
unui ofertant. În cazul în care niciun reprezentant al unui ofertant nu poate fi contactat până la
începerea următoarei runde sau reprezentanţii ofertantului refuză să semneze formularul de
informare, se va considera că ofertantul respectiv a renunţat la participarea la licitaţie, aplicânduse regulile stabilite în secţiunea 4.4.4.

5.1.3. Depunerea ofertelor
În vederea depunerii ofertei într-o anumită rundă, un reprezentant al fiecărui ofertant va completa
şi semna un formular specific de ofertă, în timpul stabilit pentru desfăşurarea rundei respective,
dacă ofertantul nu face uz de unul din drepturile de extindere (secţiunea 5.1.4). Preşedintele
Comisiei (sau membrul din Comisie care îi ţine locul) va menţiona primirea ofertei în centralizatorul
rundei respective şi va semna spre neschimbare formularul depus de ofertant.
Formularul va fi completat olograf (de mână). Pentru a fi valabil, formularul completat va trebui să
poarte semnătura olografă a unui reprezentant al ofertantului.
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Ulterior fiecărei runde, preşedintele Comisiei (sau membrul din Comisie care îi ţine locul) va semna
spre neschimbare formularul depus de ofertant, îi va transmite acestuia o dovadă primirii
formularului şi va menţiona primirea ofertelor în centralizatorul rundei respective.
Formularul de ofertă pentru fiecare rundă va fi elaborat de ANCOM şi pus la dispoziţia ofertanţilor
anterior lansării fiecărei runde.
În vederea asigurării posibilităţii completării formularului de ofertă, Comisia va asigura, în spaţiul
rezervat fiecărui ofertant, formulare de ofertă suficiente care să permită depunerea ofertelor în
cadrul rundei aflate în curs, formulare ce vor fi completate de mână cu pix de culoare albastră.
Depunerea ofertei nu se va face mai devreme de expirarea timpului alocat pentru exercitarea
dreptului de extindere în condiţiile secţiunii 5.1.4.
Ulterior depunerii ofertei ori înainte de depunerea acesteia, în cazul în care Comisia se află în curs
de primire a unei alte oferte, reprezentantul ofertantului poate asista, în spaţiul special rezervat
acestui scop (camera rezervată Comisiei) la depunerea ofertelor şi de către ceilalţi ofertanţi.
Primirea ofertei va fi consemnată în cadrul centralizatorului rundei respective. Ulterior primirii
ofertei, Preşedintele Comisiei (sau membrul din Comisiei care îi ţine locul) va semna spre
neschimbare formularul de ofertă depus de ofertant şi îi va înmâna acestuia o copie a
documentului.
După depunerea ofertelor de către toţi ofertanţii, reprezentanţii ofertanţilor sunt invitaţi să
părăsească încăperea rezervată Comisiei, în situaţia în care au ales să asiste la acest proces.

5.1.4. Drepturi de extindere
Fiecare ofertant dispune pe parcursul etapei de licitaţie de două drepturi de extindere, care pot fi
exercitate în două runde distincte, indiferent de tipul acestora (primară sau de alocare).
Un drept de extindere acordă unui ofertant timp suplimentar în care acesta poate depune o ofertă
pe parcursul unei runde. Drepturile de extindere sunt acordate ofertanţilor pentru a-i proteja în
cazul apariţiei unor circumstanţe care i-ar împiedica să depună ofertă pe parcursul unei runde.
Dreptul de extindere poate fi exercitat cel mai târziu cu 10 minute înainte de finalizarea rundei.
Nerespectarea termenului de exercitare a dreptului de extindere echivalează cu refuzul exercitării
acestui drept pentru runda respectivă.
Dreptul de extindere pot fi exercitat numai în mod activ şi doar în cazul în care nu a fost exercitat
anterior de către unul dintre ofertanţi.
În cazul exercitării dreptului de extindere, ofertantul va anunţa Comisia pe parcursul desfăşurării
unei runde, cu privire la apariţia unei circumstanţe care îl împiedică să depună ofertă în timpul
stabilit pentru desfăşurarea rundei respective, solicitând acordarea unei perioade de extindere
pentru depunerea ofertei. Perioada de extindere este de 30 de minute de la momentul programat
pentru închiderea rundei. Solicitarea extinderii se poate face numai pe parcursul unei runde, nu şi
în intervalul de pauză dintre runde sau într-un alt moment.
Perioada de extindere produce efecte faţă de toţi ofertanţii, indiferent dacă mai dispun sau nu de
drepturi de extindere la momentul acordării acesteia.
În prima zi a etapei de licitaţie, înaintea începerii primei rundei primare, Comisia va înmâna fiecărui
ofertant două cartonaşe personalizate ce vor fi utilizate ca monedă de schimb pentru solicitarea şi
acordarea unui drept de extindere.
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Dreptul de extindere se exercită prin deplasarea unui reprezentant al ofertantului în camera
rezervată Comisiei şi înmânarea către un membru al acesteia a unuia dintre cartonaşele aflate la
dispoziţia sa.
După primirea solicitării exercitării unui drept de extindere, un membru al Comisiei ori un
reprezentant al ANCOM, persoană ce asigură suportul logistic la locul desfăşurării licitaţiei, se va
deplasa în fiecare din camerele rezervate ofertanţilor şi îi va informa cu privire la exercitarea
dreptului de extindere.
În cadrul unei runde poate fi exercitat numai un drept de extindere, indiferent de ofertantul care
înţelege să-şi exercite acest drept.

5.1.5. Supravegherea electronică a desfăşurării licitaţiei
Pe parcursul desfăşurării licitaţiei, activitatea ofertanţilor şi a Comisiei va fi supravegheată
electronic folosind echipamente audio-video. Înregistrările vor fi utilizate în vederea monitorizării
modului de respectare a regulilor licitaţiei şi vor fi arhivate de ANCOM la încheierea procedurii.

5.1.6. Situaţii excepţionale
În cazul apariţiei unor situaţii excepţionale pe durata licitaţiei, Comisia poate lua una dintre
următoarele decizii:
a) amânarea programării unei runde, a încheierii rundei în curs sau a anunţării rezultatelor
unei runde;
b) anularea unei runde în curs sau pentru care rezultatele nu au fost încă anunţate şi
reprogramarea rundei respective;
c) anularea uneia sau mai multor runde şi a ofertelor făcute în cursul acestora şi reluarea
etapei de licitaţie de la o rundă anterioară;
d) suspendarea etapei de licitaţie, anularea etapei de licitaţie şi/sau reluarea etapei de licitaţie.
Apariţia unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie. Asemenea situaţii pot include, de
exemplu, producerea unor evenimente naturale, a unor manifestaţii, greve, conflicte sau incidente
violente de orice tip, a unor defecţiuni tehnice sau a oricăror alte evenimente cu caracter
excepţional care pot perturba sau împiedica desfăşurarea activităţilor la sediul ANCOM, apariţia
unor indicii sau efectuarea unor constatări privind încălcarea regulilor privind participarea la
procedura de selecţie de către unul sau mai mulţi ofertanţi, precum şi orice alte situaţii cu caracter
excepţional care pot periclita în orice mod desfăşurarea licitaţiei.
Ofertanţii au obligaţia de a anunţa de îndată Comisia în cazul în care o situaţie excepţională a
apărut sau este pe cale să apară, scop în care un reprezentant al ofertantului care a sesizat
această împrejurare se va deplasa în încăperea rezervată Comisiei.
5.2. Alte reguli de desfăşurare a etapei de licitaţie

5.2.1. Măsuri de securitate
În cadrul spaţiilor puse la dispoziţia ofertanţilor vor avea acces numai reprezentanţii împuterniciţi ai
ofertanţilor conform punctului 4.5.2 lit. a) din Caietul de sarcini.
Accesul reprezentanţilor ofertanţilor în locul desfăşurării licitaţiei este permis numai pe timpul
desfăşurării rundelor şi doar după identificarea reprezentanţilor în conformitate cu prevederile
primului paragraf. Identificarea se va efectua pe baza prezentării actului de identitate.
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În cazul în care un ofertant este reprezentat în mod legal de două sau mai multe persoane (astfel
cum rezultă din informaţiile disponibile în certificatul constatator prevăzut la punctul 4.5.2 lit. b),
subpunctul (v) din Caietul de sarcini), accesul în locul desfăşurării procedurii de selecţie se va
permite numai pentru una dintre acestea, persoana în cauză urmând a fi nominalizată în mod
expres de către ofertant. Prevederile prezentului paragraf se aplică în vederea limitării rezonabile a
numărului de persoane ce pot să aibă acces în spaţiul individual ce urmează a fi alocat fiecărui
ofertant.
Ulterior verificării identităţii reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor, ANCOM va acorda
ecusoane fiecărei persoane în parte. Ecusoanele vor fi purtate la vedere în cadrul locului
desfăşurării licitaţiei pe toată perioada desfăşurării etapei de licitaţie.
În cadrul spaţiului individual alocat fiecărui ofertant în parte vor avea acces numai reprezentanţii
acelui ofertant. În vederea asigurării respectării acestei obligaţii, activitatea ofertanţilor şi a
Comisiei va fi supravegheată electronic folosind echipamente audio-video.
Este interzisă orice intervenţie asupra mijloacelor auxiliare (spre exemplu: cabluri, prelungitor etc.)
aflate în spaţiul rezervat fiecărui ofertant în parte, puse la dispoziţia ofertanţilor. În caz de
necesitate intervenţia poate fi efectuată numai de către personalul ANCOM, după informarea
prealabilă a Comisei.
Este interzisă conectarea unor accesorii electrice (prelungitor, stecher, adaptoare priză etc.) la
reţeaua de electricitate aflată la locul desfăşurării procedurii de selecţie. În situaţia în care
ofertanţii au intenţia utilizării unor echipamente proprii, acestea vor fi conectate direct la reţeaua
de electricitate sau la accesoriile electrice puse la dispoziţie de către ANCOM. Încăperile destinate
ofertanţilor vor avea prelungitoare cu minim 3 porturi de curent alternativ shucko-220 V 50 Hz.

5.2.2. Reguli privind comunicarea ofertanţilor cu Comisia
Pentru asigurarea comunicării ofertanţilor cu Comisia, fiecare ofertant în parte va desemna o
persoană ce va facilita legătura ofertanţilor cu Comisia.
Comunicarea ofertanţilor cu Comisia se va realiza prin deplasarea persoanei desemnate în
încăperea rezervată Comisiei.
Deplasarea persoanei desemnate în camera rezervată Comisiei se va realiza numai în următoarele
scopuri:
a) depunerea ofertei în cadrul unei anumite runde;
b) anunţarea Comisiei de exercitarea unui drept de extindere;
c) comunicarea precizărilor, a documentelor sau a informaţiilor solicitate de Comisie în
conformitate cu prevederile punctului 4.3.5 din Caietul de sarcini;
d) informarea Comisiei cu privire la apariţia unor circumstanţe neprevăzute ce conduc la
imposibilitatea depunerii ofertei în cadrul unei anumite runde.
În vederea respectării regulilor prevăzute la prezentul punct, spaţiul rezervat Comisiei va fi
supravegheat electronic folosind echipamente audio-video în conformitate cu prevederile punctului
5.1.6 din Caietul de sarcini.

5.2.3. Reguli privind comunicarea Comisiei cu ofertanţii
Comunicarea Comisiei cu ofertanţii se va realiza prin deplasarea unuia dintre membrii Comisiei în
încăperea rezervată fiecărui ofertant în parte.
Deplasarea unui dintre membrii Comisiei în încăperea unuia dintre ofertanţi se va realiza în
următoarele scopuri:
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a) transmiterea anunţului cu privire la exercitarea unui drept de extindere de către unul dintre
ofertanţi;
b) informarea cu privire la apariţia unei situaţii excepţionale în conformitate cu prevederile
punctului 5.1.7 din Caietul de sarcini;
c) informarea fiecărui ofertant în parte în conformitate cu prevederile punctelor 4.3.5, 5.1.2,
5.3.2, 5.3.8, 5.4.2, 5.4.5 şi 5.4.7 din Caietul de sarcini.
Informarea ofertanţilor de către Comisie se va realiza în conformitate cu prevederile punctului
5.1.2 din Caietul de sarcini.

5.2.4. Limba utilizată
Limba utilizată în cadrul întregii proceduri de selecţie este limba română.
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5.3. Reguli pentru desfăşurarea rundelor primare de ofertare

5.3.1. Programarea rundelor primare
Rundele sunt programate de către Comisie.
Programarea se face exclusiv pentru o singură rundă odată, nu pentru mai multe runde simultan,
dat fiind că, în funcţie de rezultat, runda astfel programată poate fi şi ultima organizată în cadrul
licitaţiei. Comisia stabileşte data şi ora de începere a rundei şi durata de desfăşurare a acesteia
(dată şi oră de încheiere). În principiu, durata unei runde nu poate fi mai scurtă de 15 minute şi nu
poate depăşi două ore.
Toate rundele vor fi programate să se desfăşoare între orele 9.00 şi 16.00, în zilele lucrătoare.
Fiecare ofertant trebuie să asigure, în fiecare zi, prezenţa permanentă a reprezentanţilor săi la
locul ales pentru desfăşurarea procedurii de licitaţie începând cu ora 9.00 şi până la ora 16.00 sau
până la primirea anunţului Comisiei cu privire la încheierea rundelor pentru ziua respectivă.
Ofertanţii vor fi anunţaţi cu privire la ora începerii unei runde cu cel puţin 15 minute şi cu cel mult
30 de minute în avans.
În cursul unei zile pot fi programate una sau mai multe runde, durata intervalului de pauză dintre
runde fiind stabilită de Comisie (dar neputând fi mai scurtă de 30 de minute). Rundele trebuie să
înceapă şi să se încheie în aceeaşi zi, nefiind acceptată întreruperea rundei la sfârşitul unei zile şi
reluarea ei a doua zi. La sfârşitul ultimei runde dintr-o zi, Comisia va anunţa ofertanţii cu privire la
faptul că nu vor mai fi programate alte runde în ziua respectivă. De asemenea, în cazul apariţiei
unor situaţii excepţionale, care justifică întreruperea licitaţiei pentru restul zilei sau pentru o
perioadă mai îndelungată, Comisia va anunţa de îndată ofertanţii cu privire la acest lucru.

5.3.2. Informarea ofertanţilor anterior rundelor primare
Odată
la:
a)
b)
c)

cu anunţarea orei de începere a unei runde, Comisia va informa fiecare ofertant cu privire

durata rundei respective (ore, minute), menţionând expres ora de încheiere a acesteia;
preţurile pentru fiecare categorie aplicabile în cadrul rundei în cauză;
eligibilitatea sa pentru depunerea de oferte în runda respectivă (exprimată ca număr de
puncte de eligibilitate); şi
d) numărul de drepturi de extindere rămase.

5.3.3. Preţurile de ofertare
În prima rundă primară, preţul pentru fiecare din categoriile de la A la C va fi egal cu preţul de
pornire (taxa minimă de licenţă) pentru respectiva categorie.
În a doua rundă primară, preţul pentru fiecare din categoriile de la A la C va fi egal cu preţul de
pornire, cu excepţia categoriilor în care s-a înregistrat cerere excedentară în prima rundă primară.
Pentru categoriile în care s-au înregistrat cerere excedentară, Comisia va stabili preţuri aplicabile în
a doua rundă primară mai mari decât preţurile de pornire cu un procent (increment de ofertare)
cuprins între 5% şi 20%.
Aceleaşi reguli de stabilire a preţurilor se aplică şi în rundele următoare. Astfel, dacă într-o rundă
cererea din respectiva categorie depăşeşte oferta, preţul pentru respectiva categorie va fi majorat
în runda următoare.
Pentru categoriile în care nu există cerere excedentară, preţul va rămâne neschimbat în runda
următoare.
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Există cerere excedentară într-o categorie într-o anumită rundă atunci când numărul total de
multiplexuri din acea categorie indicate în ofertele valabile depuse în cadrul rundei respective este
mai mare decât numărul disponibil în acea categorie.

5.3.4. Reguli de ofertare
Toate multiplexurile din categoriile de la A la C sunt disponibile pentru depunerea de oferte în
rundele primare.
În fiecare rundă, un candidat poate depune doar o singură ofertă.
Fiecare ofertă va preciza numărul de multiplexuri din fiecare categorie pe care ofertantul doreşte
să le achiziţioneze la preţul comunicat la începutul rundei. O ofertă poate include orice combinaţie
de multiplexuri din orice categorie.
Pentru a depune o ofertă, ofertanţii selectează numărul de multiplexuri pe care doresc să le
achiziţioneze în fiecare dintre categorii, folosind formularul specific de ofertă. Ofertanţii au
opţiunea de a depune o ofertă „zero”, care nu conţine niciun multiplex din categoriile de la A la C.
În acest caz, suma curentă a punctelor de eligibilitate pentru ofertantul respectiv va fi stabilită la
„zero”. Dacă un ofertant nu depune o ofertă pe parcursul rundei sau în cursul perioadei de
extindere acordată acelui ofertant (vezi secţiunea 5.1.4), Comisia va înregistra, din oficiu, o ofertă
zero în numele acelui ofertant.
Preţul ofertei este determinat după cum urmează:
a) pentru fiecare categorie, numărul de multiplexuri din acea categorie incluse în ofertă va fi
înmulţit cu preţul comunicat de Comisie pentru acea categorie; şi
b) valorile determinate conform lit. a) vor fi însumate pentru toate categoriile de multiplexuri.
Depunerea ofertei are loc conform regulilor descrise în secţiunea 5.1.3.
Fiecare ofertă depusă este considerată valabilă şi reprezintă un angajament ferm,
definitiv, irevocabil şi necondiţionat de a achiziţiona multiplexul ori pachetul de
multiplexuri specificat în respectiva ofertă, la preţul ofertei determinat conform
regulilor stabilite în prezenta secţiune.
O ofertă rămâne valabilă până când:
a) este înlocuită printr-o ofertă mai mare pentru acelaşi multiplex ori pachet de multiplexuri,
depusă de acelaşi ofertant într-una din rundele următoare; sau
b) este anulată ca efect al anulării de către Comisie a uneia sau mai multor runde, precum şi a
ofertelor făcute în cursul acestora; sau
c) ofertanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite în
urma procedurii de selecţie.

5.3.5. Reguli de activitate
Activitatea asociată cu o depunere de ofertă este suma totală a punctelor de eligibilitate pentru
toate multiplexurile incluse în ofertă şi este calculată după cum urmează:
a) pentru fiecare categorie de la A la C, numărul multiplexurilor din acea categorie, incluse în
ofertă, va fi înmulţit cu punctele de eligibilitate per multiplex pentru acea categorie; şi
b) valorile determinate conform lit. a) vor fi însumate pentru toate categoriile de multiplexuri.
În fiecare rundă, un ofertant poate depune o ofertă cu un nivel de activitate mai mic sau egal cu
eligibilitatea sa curentă (aferentă rundei respective) pentru categoriile de la A la C.
53/73

Eligibilitatea unui ofertant pentru prima rundă este eligibilitatea sa iniţială. Eligibilitatea iniţială
reprezintă suma punctelor de eligibilitate pentru toate multiplexurile din categoriile de la A la C
incluse în formularul de candidatură, depus ca parte a dosarului de candidatură de către
respectivul ofertant, şi este calculată astfel:
a) pentru fiecare dintre categoriile de la A la C, prin înmulţirea numărului de multiplexuri
specificat în formularul de candidatură cu punctele de eligibilitate asociate fiecărui
multiplex; şi
b) prin însumarea valorilor determinate conform lit. a) pentru toate categoriile de multiplexuri.
Pentru fiecare dintre următoarele runde, eligibilitatea fiecărui ofertant este egală cu activitatea
acelui ofertant din runda anterioară. Astfel, după un număr de runde succesive, eligibilitatea unui
ofertant poate rămâne constantă sau poate să scadă, dar nu poate niciodată să crească. Pe
măsura desfăşurării rundelor, eligibilitatea unui ofertant poate totuşi să fluctueze între diferitele
categorii de multiplexuri, având în vedere că ofertantul poate să îşi modifice de la o rundă la alta
conţinutul pachetului de multiplexuri inclus în ofertă, inclusiv renunţând la multiplexuri din unele
categorii şi selectând multiplexuri din alte categorii; astfel, sub acest aspect, este posibil ca, de la o
rundă la alta, eligibilitatea ofertantului în una sau mai multe categorii să crească, iar în alte
categorii să scadă.

5.3.6. Determinarea ofertanţilor câştigători
Ofertele valabile depuse în ultima rundă primară vor fi declarate câştigătoare, iar titularii acestora
vor fi desemnaţi ofertanţi câştigători, persoane cărora li se vor aloca drepturile de utilizare a
frecvenţelor radio după plata taxelor de licenţă aferente.

5.3.7. Determinarea preţului de bază
Fiecare ofertă câştigătoare are asociat un preţ de bază. Acest preţ de bază este preţul total pentru
ansamblul multiplexurilor din oferta câştigătoare.

5.3.8. Încheierea rundelor primare
Rundele primare se încheie după o rundă în care nu a existat cerere excedentară pentru
multiplexurile din nicio categorie. În acest moment, Comisia va stabili ofertele câştigătoare,
ofertanţii câştigători şi preţurile de bază, şi va anunţa că rundele primare au luat sfârşit.
De asemenea, Comisia va comunica fiecărui ofertant o serie de informaţii cu privire la rezultatele
rundelor primare, după cum urmează:
a) fiecărui ofertant i se va comunica multiplexul/multiplexurile câştigate de ofertantul respectiv
în fiecare dintre categoriile de la A la C;
b) fiecărui ofertant câştigător i se va comunica:
(i) preţul de bază aferent ofertei sale declarate câştigătoare;
(ii) preţurile de bază specifice pentru fiecare dintre multiplexurile incluse în oferta sa
declarată câştigătoare ce sunt egale cu preţurile la care ofertantul şi-a adjudecat
multiplexul/multiplexurile respective.
Informaţiile menţionate la lit. a) şi b) de mai sus nu vor fi comunicate altor ofertanţi.

5.3.9. Organizarea rundei primare suplimentare
În cazul în care după încheierea rundelor primare există multiplexuri care nu au fost câştigate de
niciun ofertant, Comisia poate decide organizarea unei runde primare suplimentare, în scopul
adjudecării acestora.
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În cadrul rundei primare suplimentare au acces toţi ofertanţii care au obţinut această calitate
conform 4.6.3., indiferent de eligibilitatea de care dispuneau aceştia la încheierea rundelor primare
şi indiferent dacă au obţinut multiplexuri în urma rundei/rundelor primare.
În această rundă, fiecare multiplex, din fiecare categorie, va avea un preţ minim. Acest preţ minim
va fi determinat după următoarele reguli::
I. Pentru fiecare multiplex din categoriile A şi C, preţul minim va fi cel corespunzător acelui
multiplex din penultima rundă primară;
II. Pentru fiecare multiplex din categoria B, preţul minim va fi:
a) Preţul respectivului multiplex din ultima rundă primară, în cazul în care cel puţin un
multiplex din categoria B a fost câştigat în ultima rundă primară;
b) Preţul respectivului multiplex din penultima rundă primară, în cazul în care niciun
multiplex din categoria B nu a fost câştigat în ultima rundă primară.
În cazul în care a existat doar o rundă primară, preţul minim pentru fiecare multiplex va fi egal cu
taxa minimă de licenţă.
Fiecare ofertant va putea să depună o ofertă de preţ pentru oricare dintre multiplexe, cu condiţia
ca acest preţ să fie mai mare sau egal cu preţul minim corespunzător acelui multiplex, determinat
după regulile din paragraful anterior. În cazul în care un ofertant depune o ofertă conţinând un
preţ pentru un multiplex care nu este mai mare sau egal cu preţul minim corespunzător acelui
multiplex, acel preţ va fi considerat ca fiind egal cu zero. În cadrul rundei primare suplimentare nu
există limită maximă în privinţa preţului ofertat.
Informarea ofertanţilor anterior organizării rundei primare suplimentare, modalitatea de ofertare,
depunerea ofertelor, determinarea ofertanţilor câştigători şi determinarea preţului în urma acestei
runde se realizează în condiţiile prevăzute de Caietul de sarcini şi aplicabile rundelor primare.
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5.4. Reguli pentru desfăşurarea rundei de alocare

5.4.1. Programarea rundei de alocare
Runda de alocare se organizează în următoarele cazuri:
a) după terminarea rundelor primare sau,
b) după etapa de calificare, în cazul în care nu este necesară organizarea rundelor primare,
dar pentru cel puţin un multiplex din categoria B există preferinţe din partea mai multor
ofertanţi.
Runda de alocare este programată de către Comisie, care stabileşte data şi ora de începere a
rundei şi durata de desfăşurare a acesteia (data şi ora de încheiere). În principiu, durata rundei de
alocare nu poate fi mai scurtă de o oră.
Runda de alocare va fi programată să se desfăşoare într-un interval cuprins între orele 9.00 şi
16.00, într-o zi lucrătoare. Ofertanţii vor fi anunţaţi cu privire la data şi orele de desfăşurare cu cel
puţin o zi lucrătoare în avans.
Runda de alocare trebuie să înceapă şi să se încheie în aceeaşi zi, nefiind acceptată întreruperea
rundei la sfârşitul unei zile şi reluarea ei a doua zi. În cazul apariţiei unor situaţii excepţionale, care
justifică întreruperea licitaţiei pentru restul zilei sau pentru o perioadă mai îndelungată, Comisia va
anunţa de îndată ofertanţii cu privire la acest lucru.

5.4.2. Informarea ofertanţilor anterior rundei de alocare
Odată cu anunţarea datei şi a orei de începere a rundei de alocare, Comisia va informa fiecare
ofertant cu privire la:
a) durata rundei respective (ore, minute), menţionând expres ora de încheiere a acesteia;
şi
b) dacă mai dispune sau nu de un drept de extindere în urma rundelor primare.

5.4.3. Preţuri de ofertare
Nu există limită minimă sau maximă de preţ pentru ofertele de alocare. Acestea trebuie să fie
exprimate în euro.

5.4.4. Reguli de ofertare
Câştigarea unuia sau a două multiplexuri în categoria B, în urma ofertei iniţiale ori în rundele
primare implică atât dreptul, cât şi obligaţia ofertantului câştigător de a achiziţiona una dintre
opţiunile de alocare a acestor multiplexuri prezentate acelui ofertant de către Comisie în runda de
alocare.
În runda de alocare, ofertanţii participanţi vor depune un formular de ofertă, conform regulilor
descrise în secţiunea 5.1.3.
Pentru fiecare ofertant, formularul de ofertă va cuprinde o listă a opţiunilor de alocare de
multiplexuri aflată la dispoziţia respectivului ofertant în categoria B, în care a câştigat drepturi de
utilizare în rundele primare. Formularul de ofertă va fi pus la dispoziţia ofertantului de către un
membru al Comisiei la începutul rundei de alocare.
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Fiecare ofertant poate depune o ofertă de alocare pentru fiecare opţiune listată în formularul său
de ofertă, indicând suma pe care este dispus să o achite pentru a obţine respectiva opţiune de
alocare.
Pentru opţiunile de alocare pentru care nu se depun oferte se vor înregistra automat oferte zero.
Dacă un ofertant nu depune un formular de ofertă în timpul alocat, se va considera că a depus o
ofertă zero pentru fiecare dintre opţiunile de alocare aflate la dispoziţia respectivului ofertant.
Fiecare ofertă depusă în runda de alocare reprezintă un angajament ferm, definitiv,
irevocabil şi necondiţionat de plată a preţului specificat pentru fiecare opţiune de
alocare, în considerarea obţinerii respectivelor alocări specifice, cu titlu de preţ
suplimentar faţă de preţul de bază pe care trebuie să îl achite ofertantul respectiv în
urma rundelor primare.
O ofertă rămâne valabilă până când:
a) este anulată ca efect al anulării rundei şi a ofertelor făcute în cursul acesteia de către
Comisie;
b) ofertanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite
în urma procedurii de selecţie.

5.4.5. Determinarea ofertelor câştigătoare
După încheierea rundei de alocare, Comisia va proceda la evaluarea ofertelor şi va stabili
combinaţia câştigătoare. Aceasta reprezintă combinaţia de oferte de alocare valabile depuse care
are cea mai mare valoare totală dintre toate combinaţiile posibile, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) combinaţia să includă o singură ofertă din partea fiecărui ofertant;
b) fiecărui ofertant să i se aloce numărul de multiplexuri câştigate în urma rundelor
primare;
c) acelaşi multiplex să nu fie adjudecat de ofertanţi diferiţi.
După runda de alocare Comisia va furniza ofertantului informaţii privind:
i) preţul ofertei sale câştigătoare;
ii) multiplexul/multiplexurile concrete rezultate în urma rundei.
Fiecare ofertant va avea o ofertă de alocare câştigătoare în categoria B în care a câştigat drepturi
de utilizare în rundele primare. Oferta de alocare câştigătoare poate fi o ofertă zero, înregistrată
automat pe numele ofertantului pentru o opţiune de alocare pentru care ofertantul nu a depus o
ofertă de alocare.
Dacă mai multe combinaţii de oferte de alocare care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus au
valoare egală şi cea mai mare valoare, Comisia va selecta o combinaţie prin tragere la sorţi.

5.4.6. Determinarea preţului suplimentar
Fiecare ofertă câştigătoare are asociat un preţ suplimentar. Acest preţ corespunde opţiunii de
alocare aferente ofertei câştigătoare a fiecărui ofertant şi reprezintă suma pe care ar trebui să o
achite ofertantul titular al respectivei oferte, suplimentar faţă de preţul de bază determinat în urma
rundelor primare pentru a obţine alocarea în cauză.
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5.4.7. Încheierea rundei de alocare
La încheierea rundei de alocare pentru fiecare categorie, Comisia va comunica fiecărui ofertant
participant în cadrul acesteia o serie de informaţii cu privire la rezultatele rundei, după cum
urmează:
a) fiecărui ofertant i se va comunica alocarea obţinută în cadrul categoriei;
b) fiecărui ofertant i se va comunica preţul suplimentar pentru alocarea obţinută în cadrul
categoriei.
Informaţiile menţionate la lit. a) şi b) de mai sus nu vor fi comunicate altor ofertanţi.
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5.5. Încheierea etapei de licitaţie
La încheierea etapei de licitaţie, Comisia:
a) va determina preţul final pe care fiecare ofertant câştigător va trebui să îl achite pentru
obţinerea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio de ofertantul respectiv, care
reprezintă suma dintre preţul de bază determinat fie pe baza ofertei iniţiale, fie în urma
rundelor primare (şi care nu poate fi mai mic decât preţul de pornire pentru fiecare
categorie) şi preţul suplimentar determinat în urma rundei de alocare, dacă este cazul;
acest preţ final va fi anunţat odată cu rezultatele procedurii;
b) va comunica ofertanţilor care nu au obţinut drepturi de utilizare în cadrul procedurii
termenul în care urmează să li se restituie garanţia de participare.
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Capitolul 6 – Aspecte diverse
6.1. Publicitatea procedurii de selecţie
ANCOM poate emite orice comunicări publice legate de procedura de selecţie, după cum va
considera necesar, fără a anunţa în acest sens în prealabil participanţii la procedură. ANCOM va
putea utiliza orice mediu de comunicare, după cum va considera necesar, incluzând mass-media
scrisă şi online, pagina sa de internet (www.ancom.org.ro) etc.
Informaţiile comunicate public de ANCOM pot privi, între altele:
a) identitatea participanţilor şi a ofertanţilor câştigători;
b) multiplexul/multiplexurile asupra cărora ofertanţii câştigători au dobândit drepturi de
utilizare în urma procedurii;
c) taxele de licenţă datorate de ofertanţii câştigători;
d) licenţele ce se vor acorda în urma procedurii de selecţie.
Ofertanţii au obligaţia de a se abţine, pe întreaga perioadă a procedurii de selecţie, la orice
comunicări legate de procedura de selecţie.
6.2. Suspendarea procedurii de selecţie
ANCOM are dreptul de a suspenda procedura de selecţie în orice moment pe parcursul acesteia, în
cazul apariţiei unor situaţii excepţionale care pot afecta desfăşurarea procedurii. Apariţia unei
situaţii excepţionale se constată de către Comisie. Asemenea situaţii pot include, spre exemplu,
producerea unor evenimente naturale, a unor manifestaţii, greve, conflicte sau incidente violente
de orice tip, a unor defecţiuni tehnice sau a oricăror alte evenimente cu caracter excepţional care
pot perturba sau împiedica desfăşurarea procedurii de selecţie, apariţia unor indicii sau efectuarea
unor constatări privind încălcarea regulilor licitaţiei de către unul sau mai mulţi participanţi, precum
şi orice alte situaţii cu caracter excepţional care pot periclita în orice mod desfăşurarea procedurii.
În cazul suspendării procedurii, ANCOM are obligaţia de a solicita candidaţilor/ofertanţilor
prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi a garanţiei de participare, dacă acest lucru se impune.
6.3. Anularea procedurii de selecţie
În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (6) din Ordonanţa-cadru, ANCOM poate anula procedura
de selecţie demarată, înainte de data limită de depunere a ultimei oferte în cadrul etapei
principale. Decizia de a anula procedura de selecţie trebuie obiectiv justificată ori să reprezinte
consecinţa unor condiţii ce nu au putut fi cunoscute la iniţierea procedurii de selecţie. ANCOM va
comunica public, în termen de cel mult 30 de zile, motivele anulării procedurii de selecţie.
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Anexe
Anexa 1 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de selecţie
Anexa 2 – Formular de candidatură
Anexa 3 – Modelul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de
televiziune
Anexa 4 – Modelul scrisorii de garanţie bancară
Anexa 5 – Coordonatele geografice şi localizarea pe hartă a alocărilor
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Anexa 1
[antet candidat individual/candidat asociat]
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA DE SELECŢIE
Către:
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, Bucureşti
Referitor la:
Participarea la procedura de selecţie competitivă pentru organizarea procedurii
de selecţie competitive în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor
radio în sistem digital terestru de televiziune
Examinând prevederile Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în
vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune,
precum şi ale Deciziei preşedintelui ANCOM nr. ___/_______ privind procedura de selecţie pentru
acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune,
subsemnatul, [nume şi prenume], reprezentant legal al [denumirea şi sediul candidatului
individual/candidatului asociat], declar pe propria răspundere, sub sancţiunea descalificării din
procedura de selecţie şi cunoscând sancţiunile aplicabile pentru săvârşirea infracţiunii de fals în
declaraţii, următoarele:
1. În cadrul procedurii de selecţie particip şi depun ofertă în calitate de (bifaţi opţiunea
corespunzătoare):
□ candidat individual;
□ candidat asociat în asocierea condusă de [denumirea şi adresa liderului asocierii].
2. Nu depun mai mult de o candidatură, individual şi/sau în asociere cu o altă persoană juridică,
cunoscând faptul că încălcarea acestei reguli atrage respingerea tuturor candidaturilor astfel
depuse.
3. Candidatul pe care îl reprezint (bifaţi opţiunea corespunzătoare):
□ nu este membru al unui grup de întreprinderi;
□ este membru al unui grup de întreprinderi ale căror denumiri, adrese şi legături sunt
prezentate în documentul [denumirea documentului conţinând structura grupului
candidatului], pe care îl depun ca parte a dosarului de candidatură.
4. Toate documentele şi informaţiile prezentate şi furnizate ca parte a dosarului de candidatură
sunt complete, corecte în fiecare detaliu şi conforme cu realitatea, iar comisia de licitaţie numită
prin decizie a preşedintelui ANCOM are dreptul de a solicita orice documente doveditoare, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiei mele.
5. Voi informa imediat comisia de licitaţie, numită prin decizie a preşedintelui ANCOM, dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie în orice moment pe parcursul derulării procedurii de
selecţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ANCOM cu privire la orice aspect
comercial, tehnic şi financiar în legătură cu activitatea candidatului pe care îl reprezint.
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Declar totodată că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
al României, potrivit cărora „Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau

instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145 [i.e. organisme publice], în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii
ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].
Data completării
[denumire candidat individual/candidat asociat]
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Anexa 2
[antet candidat]
FORMULAR DE CANDIDATURĂ
Către:
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, Bucureşti
Referitor la:
Participarea la procedura de selecţie competitivă pentru organizarea procedurii
de selecţie competitive în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor
radio în sistem digital terestru de televiziune
Examinând prevederile Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în
vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

(„Caietul de sarcini”), precum şi ale Deciziei preşedintelui ANCOM nr. [...]/[...] privind procedura
de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de
televiziune („Decizia ANCOM”), subsemnatul, [nume şi prenume], reprezentant legal/împuternicit al
[denumirea şi sediul candidatului], mă angajez în mod ferm, definitiv, irevocabil şi necondiţionat:

1. Să iau parte la procedura de selecţie şi să respect regulile acesteia (incluzând şi sancţiunile
aplicabile în cazul încălcării acestor reguli), astfel cum sunt stabilite prin Caietul de sarcini şi Decizia
ANCOM, pe întreaga durată de desfăşurare a procedurii, până la acordarea licenţelor, fără a aduce
atingere dreptului ANCOM de a aplica unele sancţiuni şi ulterior acordării licenţelor (de exemplu,
revocarea licenţei);
2. Să menţin valabilă oferta de dobândire a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio din
categoriile indicate în tabelul de mai jos, la preţul de bază acolo specificat (la care se va adăuga,
eventualul preţ suplimentar comunicat de ANCOM în urma rundei de alocare) până la data de
[data expirării perioadei de valabilitate a ofertei] sau până la data încetării anticipate a valabilităţii
ofertei10; înţeleg prin aceasta că:
 oferta este valabilă numai pentru întregul pachet de multiplexuri indicat în tabel, astfel că
nu voi putea dobândi o cantitate mai redusă de frecvenţe pe baza acestei oferte decât cea
aferentă pachetului indicat;
 depunerea prezentei oferte nu aduce atingere dreptului meu de a depune ulterior o ofertă
pentru orice alt pachet de multiplexuri în rundele primare şi/sau de alocare, cu condiţia
respectării regulilor de activitate şi eligibilitate şi a limitărilor privind dobândirea drepturilor
de utilizare a frecvenţelor, stabilite în cadrul Caietului de sarcini şi al Deciziei ANCOM.
3. În cazul în care candidatul pe care îl reprezint este desemnat câştigător în urma procedurii de
selecţie, să achit în termenul şi în condiţiile stabilite de ANCOM preţul de bază şi, după caz, preţul
suplimentar rezultat în urma procedurii pentru drepturile de utilizare obţinute şi să respect
prevederile capitolului 3 din Caietul de sarcini şi ale Deciziei ANCOM.

10

Data încetării anticipate a valabilităţii ofertei este data când:
a) oferta este înlocuită printr-o ofertă mai mare pentru acelaşi pachet de multiplexuri, depusă de acelaşi ofertant
în rundele primare sau de alocare; sau
b) oferta este anulată ca efect al anulării de către Comisie a uneia sau mai multor runde, precum şi a ofertelor
făcute în cursul acestora; sau
c) ofertanţilor câştigători le sunt acordate licenţele pentru drepturile de utilizare dobândite în urma procedurii de
selecţie.
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(Notă: Candidatul va completa în tabelele următoare, indicând numărul de multiplexuri pentru care
depune oferta iniţială şi preferinţele pentru multiplexurile din categoria B. În cazul în care nu
depune ofertă pentru niciun multiplex dintr-o anumită categorie, candidatul va bara rubricile
corespunzătoare. Atenţie! Candidatul trebuie să selecteze minim un multiplex din cel puţin una din
categoriile de la A la C, în caz contrar candidatura sa urmând a fi respinsă).
Categorie

Număr de
multiplexuri
disponibile

Banda

A

1

UHF

B

3

UHF

C

1

VHF

Multiplex
Prioritate

Utilizare

Preţ
pornire/multiplex
(euro)

Total
(euro)

17.06.2015
–
17.06.2025
17.06.2015
–
17.06.2025
17.06.2015
–
17.06.2025

MUX 2
1

Oferta
iniţială
(număr de
multiplexuri)

2

MUX 3
3

1

2

MUX 4
3

1

2

3

Opţiune*

*Se va marca cu „X” rubrica din tabel corespunzătoare opţiunii de adjudecare.
1 = prioritate maximă; 2 = prioritate medie; 3 = prioritate minimă.
5. Declar în mod expres şi neechivoc, irevocabil şi necondiţionat că în situaţia survenirii oricărui
diferend/litigiu în legătură cu prezenta procedură de selecţie şi acordarea drepturilor de utilizare a
frecvenţelor radio în urma acesteia, înţeleg să accept ca aplicabile normele materiale şi
procedurale ale legii române şi jurisdicţia instanţelor de judecată din România şi renunţ la
aplicabilitatea oricărei jurisdicţii străine care ar putea fi incidentă în soluţionarea respectivului
diferend/litigiu.
Data completării ......................

[denumire candidat]
................................
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Anexa 3

În temeiul Decretului Preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi 13, ale art. 11 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) 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. 50 alin. (2), art. 52 alin. (6)11, art. 59 alin. (2) din Legea
nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind
tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor
multimedia la nivel naţional,
Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii nr. ____/2013 privind procedura de selecţie pentru acordarea
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru,
Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de
programe audiovizuale,
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
emite prezenta
LICENŢĂ12
DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO
ÎN SISTEM DIGITAL TERESTRU DE TELEVIZIUNE
nr. _________________
Titularul: _________________________
cu sediul în: _________________________
înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. _________________________,
cod unic de înregistrare: _________________________,

11

Articolul 52 alin. (6) este aplicabil doar pentru MUX ce va furniza pe cale radio terestră serviciile publice de televiziune
îm sistem digital terestru.
12
Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio ce va fi acordată câştigătorilor de drepturi de utilizare se va redacta cu luarea
în considerare a cerinţelor stabilite în cadrul Caietului de sarcini. Documentul „Licenţă” are un caracter orientativ şi este
redactat numai în scopul prezentării în cadrul procedurii de selecţie, urmând ca în actul de autorizare să fie precizate
condiţii specifice pentru fiecare MUX în parte.
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este autorizat să exercite dreptul de a utiliza frecvenţele radio prevăzute în prezenta
licenţă în scopul furnizării de servicii de programe de televiziune în sistem digital
terestru, precum şi pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în banda 174-216 MHz (sau
470-790 MHz13 ), conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

Nume zonă alocare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ROU001
ROU002
ROU003
ROU004
ROU006
ROU007
ROU008
ROU009
ROU010
ROU011
ROU012
ROU013
ROU014
ROU015
ROU017
ROU018
ROU019
ROU020
ROU021
ROU022

21

ROU023 - ORADEA

22
23
24
25
26

ROU024
ROU025
ROU026
ROU027
ROU028

27

ROU029 - BACĂU

Can.
MUX X14

OBSERVAŢII

- CONSTANŢA
- CĂLĂRAŞI
- BUCUREŞTI
- ALEXANDRIA
- CRAIOVA
– CALAFAT
- REŞIŢA
- DR. TURNU SEVERIN
- PETROŞANI
- RÂMNICU VÂLCEA
- PLOIEŞTI
- BUZĂU
- GALAŢI
- TULCEA
- BRAŞOV
– SIBIU
- DEVA
- FĂGET
- TIMIŞOARA
- ARAD
-

BIHOR
CLUJ- NAPOCA
TÂRGU MUREŞ
GHEORGHENI
PIATRA NEAMŢ

28

ROU030 - IAŞI

29
30
31
32
33
34
35
36

ROU031
ROU032
ROU033
ROU034
ROU035
ROU036
ROU039
ROU040

- BOTOŞANI
- SUCEAVA
- BISTRIŢA
- SIGHET
– ZALĂU
- SATU MARE
- FOCŞANI
- COMĂNEŞTI

Condiţiile tehnice şi operaţionale de utilizare a frecvenţelor radio sunt prevăzute în Anexa A15.
Coordonatele geografice, forma şi localizarea pe hartă a alocărilor menţionate în tabelul de mai sus
sunt precizate în Anexa B. Anexele A şi B fac parte integrantă din prezenta licenţă.

13
14
15

În documentul final va fi precizată banda de frecvenţe în care sunt adjudecate drepturi de utilizare.
MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 4 sau MUX 5.
Anexele la Licenţă vor fi renumerotate în versiunea finală a actului de autorizare.
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I. Definiţii
1. În cuprinsul prezentei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, denumită
în continuare Licenţa, sunt aplicabile definiţiile relevante în Regulamentul Radio adoptat de
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), legislaţia din domeniul audiovizualului, legislaţia
din domeniul comunicaţiilor electronice ori în legislaţia de specialitate adoptată în temeiul acestora.
II. Condiţii generale16
1. Titularul are dreptul de a transmite doar serviciile de programe de televiziune autorizate
conform prevederilor legale în vigoare.
2. Titularul are obligaţia respectării prevederilor Tabelului naţional de atribuire a benzilor de
frecvenţe radio (TNABF) şi a legislaţiei naţionale, după caz.
3. Titularul are obligaţia de a-şi exercita drepturile ce decurg din prezenta Licenţă în condiţii care
să asigure utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio şi evitarea interferenţelor
prejudiciabile.
4. Titularul are dreptul să instaleze, opereze, controleze şi să pună la dispoziţie către terţi o reţea
publică de comunicaţii electronice, precum şi infrastructura corespunzătoare, în vederea furnizării
de servicii de programe de televiziune în sistem digital terestru, precum şi pentru furnizarea de
reţele publice de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
5. Asignările de frecvenţe pentru staţiile de emisie din componenţa reţelei, precum şi parametrii
tehnici care definesc zona de serviciu asociată frecvenţelor asignate şi caracteristicile semnalelor
radio transmise în cadrul reţelei sunt cuprinse în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio care
fac parte integrantă din prezenta Licenţă.
6. Utilizarea efectivă a staţiilor de emisie se va face după obţinerea autorizaţiei tehnice, conform
prevederilor legale în vigoare. La data obţinerii prezentei Licenţe procedura de obţinere a
autorizaţiei tehnice este reglementată prin Decizia preşedintelui ANCOM nr.629/2010 privind
procedura de autorizare a furnizării serviciilor audiovizuale.
7. Titularul are obligaţia de a se conforma cerinţelor ce decurg din respectarea tuturor acordurilor
internaţionale care privesc utilizarea frecvenţelor radio, inclusiv în zonele de frontieră, la care
România este parte.
8. În zonele de frontieră, utilizarea de către titularul de licenţă a frecvenţelor alocate se va
face numai în baza coordonării cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine, cu
respectarea cerinţelor care decurg din aplicarea acordurilor internaţionale la care România este
parte sau din reglementările internaţionale privind coordonarea frecvenţelor aplicabile
spectrului alocat. Condiţiile tehnice de utilizare a frecvenţelor radio în zonele de frontieră sunt
prevăzute la punctul 3.3.2.7. „Condiţii tehnice de utilizare a frecvenţelor în zonele de frontieră”
din Caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune, denumit în
continuare Caietul de sarcini.
9. Titularul are obligaţia de a se conforma cerinţelor ce decurg din realizarea obiectivelor de
armonizare la nivel european şi de cooperare internaţională în domeniul comunicaţiilor electronice
şi care pot consta în modificarea frecvenţelor radio asignate sau a parametrilor tehnici
corespunzători stabiliţi în prezenta Licenţă. Implementarea modificărilor conform prezentului punct
se realizează, după consultarea titularului, într-un termen rezonabil şi proporţional cu natura
calitativă şi cantitativă a modificărilor ce trebuie operate.
10. În scopul evitării sau eliminării interferenţelor prejudiciabile, titularul are obligaţia de a
respecta condiţiile tehnice şi operaţionale de utilizare a frecvenţelor radio stabilite de ANCOM.
11. Titularul va lua măsurile necesare, pe propria cheltuială, pentru eliminarea interferenţelor
prejudiciabile care îi sunt datorate sau care i se pot imputa, incluzând dar nelimitându-se la
reparaţii, inserţia unor filtre suplimentare, corectarea erorilor datorate instalării neadecvate sau
defectuoase a reţelei sau a operării necorespunzătoare a echipamentelor.

16
Condiţiile tehnice şi operaţionale de referinţă sunt prevăzute în cadrul Caietului de sarcini urmând ca ele să fie
menţionate în concret în funcţie de rezultatele procedurii de selecţie (benzile de frecvenţe radio în care persoanele
interesate vor fi declarate câştigătoare).
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13. Echipamentele din cadrul reţelei vor respecta cerinţele esenţiale şi standardele europene
armonizate aplicabile în România.
III. Obligaţii de acoperire17
a) ___________________;
b) ___________________;
c) ___________________.
IV. Verificarea respectării obligaţiilor din licenţă18
Metodologia de evaluare şi controlul obligaţiilor din Licenţă este prevăzută la punctul 3.6 din
Caietul de sarcini.
V. Modificarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
1. Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio poate fi modificat, la iniţiativa ANCOM, în următoarele
situaţii:
a) respectarea condiţiilor privind utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor
radio;
b) evitarea interferenţelor prejudiciabile;
c) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european şi cooperare internaţională
privind utilizarea frecvenţelor radio;
d) respectarea acordurilor internaţionale la care România este parte referitoare la
utilizarea frecvenţelor radio, inclusiv urmare a coordonării bilaterale dintre România şi
statele vecine;
e) modificarea TNABF.
2. În situaţia prevăzută la punctul 1, ANCOM va informa titularul drepturilor de utilizare cu privire
la modificările ce trebuie operate şi îi acordă un termen corespunzător în vederea implementării
acestor modificări, proporţional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.
3. ANCOM va modifica Licenţa şi ca urmare a apariţiei unora dintre următoarele situaţii:
a) cesiunea drepturilor de utilizare;
b) modificarea condiţiilor tehnice din licenţă ca urmare a încheierii/finalizării procesului de
coordonare internaţională a frecvenţelor;
c) în cazurile prevăzute de art. 28-29 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 629/2010.
VI. Transferul drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio19
1. Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio pot fi cesionate de către un terţ, în condiţiile legii,
numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional al Audiovizualului
şi numai cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din Licenţă, precum şi cu respectarea
condiţiilor şi obiectivelor stabilite ori avute în vedere la acordarea drepturilor de utilizare.
2. În cazul cesiunii drepturilor de utilizare nu este permisă schimbarea destinaţiei de folosinţă a
frecvenţelor radio pentru care a fost acordată Licenţa.
VII. Tariful de utilizare a spectrului
Titularul are obligaţia de a achita, pentru toată perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare,
tariful de utilizare a spectrului, în cuantumul şi la termenele stabilite conform actelor normative în
vigoare.
VIII. Perioada de valabilitate
Dreptul de utilizare se acordă pentru o perioadă de 10 ani potrivit art. 611 alin. (1) din Legea
audiovizualului, coroborate cu dispoziţiile pct. 3.2.1 şi pct. 3.2.2 din Strategie. Licenţa poate fi
prelungită în condiţiile legii.
17
18
19

Se vor menţiona condiţiile stabilite în cadrul Caietului de sarcini, în funcţie de MUX.
Metodologia de verificare a obligaţiilor va fi în prevăzută în Licenţă.
Transferul drepturilor de utilizare se realizează cu respectarea şi a art. 66 alin. (2) din Legea audiovizualului.
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IX. Retragerea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio poate fi retras, în conformitate cu procedura stabilită de
lege, în următoarele situaţii:
a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în Licenţă;
b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a
spectrului;
c) la cererea titularului;
d) ca urmare a retragerii regimului de autorizare generală specific domeniului comunicaţiilor
electronice;
e) titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.
XI. Dispoziţii finale
1. ANCOM poate interzice, la cererea motivată a instituţiilor competente din cadrul sistemului
naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pe o perioadă limitată, utilizarea parţială
sau totală a drepturilor de utilizare acordate prin prezenta Licenţă în cazul în care siguranţa
naţională, ordinea publică sau apărarea naţională impune această măsură, precum şi în cazul
respectării unor angajamente asumate prin acorduri internaţionale.
2. Titularului îi revine obligaţia de a furniza ANCOM toate informaţiile şi materialele pe care
aceasta le solicită pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin privind supravegherea şi controlul
respectării obligaţiilor cuprinse în prezenta Licenţă, în legislaţia din domeniul audiovizualului ori din
domeniul comunicaţiilor electronice.
3. Titularul are obligaţia de a permite accesul personalului de control împuternicit al ANCOM în
orice amplasament în care se află echipamente, aparate şi instalaţii de comunicaţii electronice
aparţinând reţelei, în vederea inspectării acestora în scopul verificării respectării condiţiilor şi
obligaţiilor stabilite în Licenţă, în legislaţia din domeniul audiovizualului şi/sau din domeniul
comunicaţiilor electronice.
4. Nerespectarea condiţiilor tehnice şi/sau operaţionale precum şi a obligaţiilor prevăzute în
prezenta Licenţă, inclusiv în anexele la aceasta sau nerespectarea oricăror altor prevederi
legislative şi/sau reglementări tehnice aplicabile prezentei Licenţe, conduc la aplicarea sancţiunilor
prevăzute de legislaţia în vigoare, care constau în aplicarea de amenzi contravenţionale sau
retragerea dreptului de utilizare, după caz.
5. Neachitarea la termen a tarifului de utilizare a spectrului, conform legii, atrage după sine,
conform legii, aplicarea majorărilor de întârziere iar pentru depăşirea termenului legal de plată
determinat în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, ANCOM poate dispune retragerea
drepturilor acordate.
6. Prezenta Licenţă nu înlocuieşte alte acorduri sau aprobări care sunt necesare, potrivit legislaţiei
naţionale în vigoare, pentru desfăşurarea activităţii titularului în România pe perioada de
valabilitate a drepturilor de utilizare.
7. Prevederile prezentei Licenţe se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare din
domeniul audiovizualului şi/sau din domeniul comunicaţiilor electronice.
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Anexa A
Condiţii tehnice şi operaţionale de utilizare a frecvenţelor radio20

20

A se vedea capitolul 3.3.2 din caietul de sarcini.

71/73

Anexa 4
[antet emitent]
SCRISOARE DE GARANŢIE
pentru participare cu ofertă la procedura de selecţie competitivă pentru acordarea
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune
Către:
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, Bucureşti
Cu privire la procedura de selecţie competitivă pentru acordarea licenţelor de utilizare a
frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune, noi [denumirea şi sediul băncii], ne
obligăm irevocabil şi necondiţionat faţă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), să plătim, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, suma de
[suma în litere] ([suma în cifre]) euro,
la prima şi simpla cerere scrisă a ANCOM şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea
respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, ANCOM să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei
este din cauza existenţei uneia dintre situaţiile următoare:
(1) [denumirea candidatului], în cazul în care este desemnat ofertant câştigător în urma
procedurii de selecţie, nu achită la scadenţă una sau mai multe rate din preţul final datorat
cu titlul de taxă de licenţă;
(2) [denumirea candidatului], în cazul în care este desemnat ofertant câştigător în urma
procedurii de selecţie, renunţă la dreptul de a i se acorda licenţa de utilizare a frecvenţelor
radio
(3) [denumirea candidatului] încalcă regulile privind participarea la procedura de selecţie
stabilite de ANCOM.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de [ziua/luna/anul].
Legea aplicabilă prezentului instrument de garantare/prezentei scrisori de garanţie este legea
română.
Instanţele judecătoreşti din România sunt competente să soluţioneze orice litigii apărute în
legătură cu prezentul instrument de garantare/prezenta scrisoare de garanţie.
Parafată de Emitent _________________ în data de [ziua/luna/anul].
(semnătura autorizată)
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Anexa 5
Coordonatele geografice şi localizarea pe hartă a alocărilor
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