
 
Hotărâre  

privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru 
acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-
862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-

2690 MHz 
 
 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 28 alin. (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice 
 
 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul valorilor minime a taxelor de licenţă 
pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 
MHz (800 MHz), 880-915 MHz/925-960 MHz (900 MHz), 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz 
(1800 MHz) şi 2500-2690 MHz (2600 MHz). 

 
 Art. 2. – Taxa de licenţă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre câştigătorii 
procedurii de selecţie se stablieşte distinct pentru fiecare dintre benzile prevăzute la art. 1 şi 
reprezintă valoarea maximă oferită de către aceştia în cadrul procedurii de selecţie 
competitive organizate de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM. 
 
 Art. 3. – (1) Valoarea minimă a taxei de licenţă aferentă unui bloc de 2,5 MHz în 
banda 890-915 MHz/935-960 MHz, pentru perioada de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 
2013 şi 5 aprilie 2014, reprezintă echivalentul în lei a 1,7 milioane euro. 
(2) Valoarea minimă a taxei de licenţă aferentă unui bloc de 5 MHz pereche în banda şi 
1722,7-1752,7 MHz/1817,7-1847,7 MHz, pentru perioada de valabilitate cuprinsă între 1 
ianuarie 2013 şi 5 aprilie 2014, reprezintă echivalentul în lei a 0,8 milioane euro. 

 
Art. 4. –  Valoarea minimă a taxei de licenţă, pentru perioada de valabilitate cuprinsă 

între 6 aprilie 2014 – 5 aprilie 2029, se stabileşte pentru fiecare dintre benzile prevăzute la 
art. 1, astfel: 

a) în banda de frecvenţe de 800 MHz, valoarea minimă a taxei de licenţă este egală cu 
echivalentul în lei a 35 milioane euro pentru un bloc de 5 MHz pereche; 

b) în banda de frecvenţe de 900 MHz, valoarea minimă a taxei de licenţă este egală cu 
echivalentul în lei a 40 milioane euro pentru un bloc de 5 MHz pereche; 

c) în banda de frecvenţe de 1800 MHz, valoarea minimă a taxei de licenţă este egală cu 
echivalentul în lei a 10 milioane euro pentru un bloc de 5 MHz pereche; 

d) în banda de frecvenţe de 2600 MHz, valoarea minimă a taxei de licenţă este egală cu 
echivalentul în lei a 4 milioane euro pentru un bloc de 5 MHz pereche. 

e) în banda de frecvenţe de 2600 MHz, valoarea minimă a taxei de licenţă este egală cu 
echivalentul în lei a 3 milioane euro pentru un bloc de 15 MHz nepereche. 

 
 

 



Art. 5. –  În vederea eliberării licenţei de utilizare a frecvenţelor radio: 
a) câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 3, vor 

transmite ANCOM, până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2012, o copie a dovezii 
achitării către bugetul de stat a taxelor de licenţă rezultate în urma procedurii de selecţie; 

b) câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 4 în banda 
de 900 MHz, vor transmite ANCOM, până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2012, o 
copie a dovezii achitării către bugetul de stat a unei părţi din taxa de licenţă reprezentând 
contravaloarea a 26 milioane euro pentru fiecare bloc de 5 MHz câştigat în urma procedurii 
de selecţie şi, până cel mai tarziu la data de 30 iunie 2013, o copie a dovezii achitării către 
bugetul de stat a diferenţei până la valorea taxei de licenţă rezultate în urma procedurii de 
selecţie pentru fiecare bloc de 5 MHz câştigat; 

c) câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 4 în benzile 
de 1710 – 1747,5 MHz/1805 – 1842,5 MHz, vor transmite ANCOM, până cel mai târziu la 
data de 30 iunie 2013, o copie a dovezii achitării către bugetul de stat a taxelor de licenţă 
rezultate în urma procedurii de selecţie; 

d) câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 4 în benzile 
de 800 MHz, 2600 MHz şi 1747,5 – 1785 MHz/1842,5-1880 MHz vor achita taxele de licenţă 
rezultate în urma procedurii de selecţie până cel mai târziu la data de 30 iunie 2013 în contul 
50.32.01 “Disponibil din taxe de licenţă colectate pentru MApN şi bugetul de stat”  deschis la 
Trezoreria Statului, pe numele ANCOM. 

 
Art. 6. – Obligaţiile de plată  prevăzute la art. 5 se execută la cursul de schimb 

comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii, în conformitate cu 
instrucţiunile transmise de către ANCOM fiecărui câştigător.  
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