REFERAT DE APROBARE
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 562/2014
privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor
radio în sistem digital terestru de televiziune

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare, „Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital
terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia
României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital
terestru, [...]”, act administrativ prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) stabileşte condiţiile în care se exploatează resursa limitată de
spectru radio.
Având în vedere obligaţiile asumate de către România în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, precum și de semnatară a Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii de
la Geneva 2006 (RRC-06), organizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT),
Guvernul României a decis, prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei
privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea
serviciilor multimedia digitale la nivel naţional1 (Strategia), implementarea serviciilor de televiziune
digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de încetare a serviciilor de televiziune
analogică terestră până în data 17 iunie 2015.
Adoptarea şi publicarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2013 a condus la stabilirea condiţiilor
de tranziţie la sisteme digitale de difuzare a serviciilor de programe audiovizuale de televiziune,
Strategia conţinând o serie de prevederi ce trebuie avute în vedere cu ocazia organizării procedurilor
de selecţie. În același timp, Strategia dispune şi cu privire la acordarea de multiplexuri
regionale/locale în funcţie de posibilităţile tehnice rezultate urmare a asignării drepturilor de utilizare
acordate la nivel naţional.
În același context al acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio a fost adoptată și
publicată Hotărârea Guvernului nr. 86/2014 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor
radio în sistem digital terestru de televiziune, act normativ care dispune cu privire la modul de
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desfăşurare a procedurii de selecţie şi a condiţiilor de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor
radio în sistem digital terestru, în vederea obţinerii licenţelor conform pct. 3.2.1, respectiv pct. 3.2.2
din Strategie.
Urmare a procedurii de selecție organizată în perioada 27 martie 2014 – 10 iunie 2014,
ANCOM a acordat, în conformitate cu legislația aplicabilă: i) o licenţă naţională în banda UHF (Ultra
High Frequency), conform criteriilor determinate în cadrul punctului 3.2.1 din Strategie și ii) două
licenţe naţionale în banda UHF, conform criteriilor determinate în cadrul punctului 3.2.2 din
Strategie.
Față de rezultatele obținute după organizarea procedurii de selecție menționate anterior,
ANCOM urmează a organiza o nouă procedură de selecție în vederea acordării următoarelor licențe:
i) două licențe naţionale (una în banda UHF şi una în banda VHF) – drepturi neacordate în
urma primei selecții organizate;
ii) 40 de licenţe regionale şi 19 de licențe locale conform criteriilor determinate în cadrul
punctelor 3.2.2, 3.1.4 şi 3.2.5 din Strategie.
Având în vedere experiența dobândită urmare a procedurilor de selecție organizate de către
ANCOM, precum și specificitatea procedurii ce urmează a fi demarată, prin proiectul de decizie
supus aprobării se urmăreşte modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 562/2014
privind procedura de selecție pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem
digital terestru de televiziune.
Spre deosebire de procedura de selecție ce s-a desfășurat în conformitate cu prevederile
Deciziei președintelui ANCOM nr. 562/2014, în perioadă 27 martie 2014 – 10 iunie 2014, prin
proiectul de decizie supus aprobării se propune ca procedura de selecție să se desfășoare în 5
(cinci) etape, elementul de noutate constând în introducerea unei etape suplimentare – etapa
stabilirii primului set de oferte câștigătoare. Această etapă are drept rol determinarea categoriilor de
blocuri de frecvențe radio în care nu există cerere excedentară față de numărul drepturilor de
utilizare disponibile.
Cu alte cuvinte, înainte de etapa de licitație propriu-zisă, se va analiza cererea agregată de
frecvențe radio pe baza ofertelor financiare depuse în cadrul dosarelor de candidatură. Ulterior
acestei analize, drepturile de utilizare a frecvențelor radio pot fi adjudecate fie în cadrul etapei
stabilirii primului set de oferte câștigătoare, fie în cadrul etapei de licitație (în cazul în care cererea
agregată de drepturi este mai mare decât numărul de drepturi de utilizare disponibile ori este
necesară determinarea alocărilor specifice fiecărui ofertant).
ANCOM consideră că prin introducerea acestui mecanism se evită prelungirea inutilă a
procedurii de selecție, în cadrul etapei de licitație propriu-zisă urmând să intre numai acele persoane
care urmăresc obținerea i) unor drepturi de utilizare pentru care numărul de cereri este mai mare
decât numărul de drepturi disponibile ori ii) a anumitor alocări specifice.
În considerarea celor arătate mai sus, proiectul Deciziei preşedintelui ANCOM pentru
modificarea și completarea Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 562/2014 privind procedura de selecţie
pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune,
supus aprobării, reprezintă o măsură legislativă ce urmărește eficientizarea și flexibilitatea procedurii
de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de
televiziune.
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Proiectul de decizie a fost supus procedurii de consultare publică în perioada 25 septembrie
2014 – 27 octombrie 2014. În perioada de consultare publică nu au fost primite observații pe
marginea proiectului de decizie supus aprobării.
Având în vedere cele arătate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru
modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor
de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune pe care, dacă sunteţi de
acord, vă rugăm să îl aprobaţi.
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