În temeiul art. 10 alin. (2) pct. 10 și 12, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu
modificările și completările ulterioare, precum și al art. 28 alin. (4) din Ordonanța de urgentă
a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și
completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
PREȘEDINTELE
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE
ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
emite prezenta
Decizie
pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind
procedura de selecție pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio
în sistem digital terestru de televiziune
Art. I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecție pentru acordarea licențelor de utilizare
a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 196 din data de 20 martie 2014, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul
cuprins:
„b1) etapa stabilirii primului set de oferte câştigătoare;”
2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Calificarea candidaţilor pentru a participa la etapele prevăzute în art. 5 lit. b1) și
c) se determină în cadrul etapei de calificare, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de
îndeplinirea criteriilor stabilite prin caietul de sarcini.
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(2) Participarea în cadrul etapelor prevăzute la art. 5 lit. b1) și c) este condiţionată de
rezultatul obţinut în cadrul etapei de calificare.
(3) Ulterior analizei din cadrul etapei de calificare, ANCOM va anunţa persoanele declarate
câștigătoare în cadrul etapei prevăzute la art. 5 lit. b1), dacă este cazul, și/sau persoanele
declarate eligibile să participe la etapa de licitaţie.”
3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) În cazul în care numărul solicitărilor depuse de persoanele declarate eligibile
este mai mic decât numărul drepturilor de utilizare disponibile în cadrul unei categorii,
ANCOM va stabili un prim set de oferte câştigătoare, respectiv ofertanţii care și-au adjudecat
drepturi de utilizare în funcţie de oferta financiară iniţială depusă în cadrul dosarului de
candidatură.
(2) După desfăşurarea etapei prevăzute la 5 lit. b1), ANCOM va organiza etapa de licitaţie
pentru acordarea acelor drepturi de utilizare rămase neadjudecate în urma ofertelor
financiare inițiale depuse în cadrul dosarului de candidatură ori pentru acordarea specifică a
unei anumite licențe.”
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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