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SINTEZA OBSERVAȚIILOR 
la “Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare 

 a benzii de frecvențe 470-790 MHz”  
 
 

 
În perioada 22 mai - 22 iunie 2018, Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații (denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) a desfășurat o 
consultare publică pe marginea proiectului “Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea 
viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MHz”, document ce cuprinde planul de măsuri și calendarul 
național propuse de ANCOM pentru alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum şi opțiunile 
de reglementare asociate. 

Consultarea vine în contextul obligației statelor membre ale Uniunii Europene stabilite prin 
art. 5 din Decizia (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de 
frecvențe 470-790 MHz în Uniune, de a adopta și publica, nu mai târziu de 30 iunie 2018, planul și 
calendarul lor național („foaia de parcurs națională”), cuprinzând măsuri detaliate pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin privind alocarea și utilizarea spectrului radio în banda de frecvențe 470-790 
MHz în conformitate cu prevederile deciziei, după consultarea tuturor părților interesate relevante. 

Pentru a identifica soluția optimă de alocare a benzii de frecvențe 470-790 MHz, și a benzii 
de 700 MHz în particular, ținând seama de necesitățile naționale, care să asigure realizarea 
obiectivului de utilizare eficientă a spectrului și de maximizare a beneficiilor economice și sociale 
pentru societate, ANCOM a invitat toate părțile interesate să-și exprime opiniile cu privire la „Foaia 
de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MHz” 
(denumită în continuare „Foaia de parcurs”). 

Opiniile argumentate exprimate în cadrul consultării publice vor servi la fundamentarea 
deciziei în ceea ce privește planificarea activităților de administrare a spectrului radio pentru alocarea 
optimă a benzii 470-790 MHz, care să conducă la cea mai eficientă utilizare a resursei de spectru 
radio și cu cele mai mari beneficii socio-economice. 

În cadrul consultării publice s-au primit răspunsuri din partea a 7 respondenți (5 operatori de 

comunicații electronice, un producător de echipamente și o instituție a statului).  

Observațiile și propunerile primite de către ANCOM în cursul perioadei de consultare sunt 

prezentate în continuare. 
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1. Disponibilitatea benzii de 700 MHz (694-790 MHz) și coordonarea 

internațională a utilizării frecvențelor pentru rețele de comunicații mobile/fixe 

(MFCN) 

Doi respondenți subliniază necesitatea ca, anterior scoaterii la licitație a benzii de 700 MHz, 
ANCOM să încheie acorduri bilaterale privind coordonarea transfrontalieră a utilizării frecvențelor cu 
toate țările vecine (inclusiv cu Crimeea), care să garanteze prevenirea interferențelor prejudiciabile 
generate de o eventuală utilizare concomitentă a benzii de 700 MHz pentru televiziunea digitală 
terestră (DTT) pe teritoriul acestor țări și pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) pe 
teritoriul României.  

Respondenții consideră de asemenea absolut necesar ca, la momentul publicării caietului de 
sarcini, ANCOM să facă cunoscută situația clară, detaliată a utilizării frecvențelor din banda 694-790 
MHz în țările vecine și a semnalelor radio identificate pe teritoriul național, care ar putea genera 
interferențe prejudiciabile în rețelele MFCN de pe teritoriul României la momentul intrării în vigoare 
a drepturilor de utilizare a frecvențelor (2020 sau 2022). Unul dintre respondenți subliniază 
importanța furnizării acestei situații în special în ipoteza în care ANCOM nu va reuși să încheie în 
termenul asumat (30 iunie 2019) toate acordurile bilaterale necesare în vederea migrării DTT în 
banda 470-694 MHz şi a eliberării benzii 694-790 MHz în țările vecine până la data intrării în vigoare 
a drepturilor de utilizare a frecvențelor pentru rețelele MFCN în această bandă, în România. 
Respondenții opinează ca detaliile referitoare la această situație ar trebui să cuprindă: 

 nivelul interferențelor în întreaga bandă care face obiectul licitației; 
 zonele afectate de posibilele interferențe și țările care cauzează aceste interferențe; 
 porțiunile din banda de 700 MHz afectate de serviciul DTT; 
 costul spectrului pentru eventualele blocuri afectate de interferențe, care ar trebui să 

reflecte această situație (atât prețul de pornire în cadrul licitației cât și tariful anual 
de utilizare a spectrului).  

În concluzie, respondenții consideră că ANCOM ar trebui să furnizeze anterior 
licitației un raport detaliat cu privire la situația interferențelor existente în banda de 700 
MHz, la nivelul întregului teritoriu al țării, precum și planurile de acțiune pentru situația 
în care nu se vor încheia toate acordurile bilaterale în termenul asumat. 

Propunerea este argumentată astfel: Detaliile solicitate sunt considerate de o 
importanță deosebită, în special în situația în care ANCOM nu va reuși să încheie toate acordurile 
bilaterale până la publicarea caietului de sarcini pentru organizarea licitației. În acest caz, participanții 
la licitație vor avea foarte multe aspecte neclarificate și un termen foarte scurt pentru a-și adapta 
strategiile de dezvoltare și a reface evaluarea spectrului până la momentul licitației. 

 
Opinia ANCOM 
Autoritatea a luat notă de preocupările respondenților generate de incertitudinile în ceea ce 

privește încheierea acordurilor bilaterale cu toate țările vecine, până la data de 30 iunie 2019, și 
eliberarea benzii de 700 MHz de către televiziunea digitală terestră (DTT) pe teritoriul acestor țări 
de la data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare a frecvențelor pentru rețele MFCN în această 
bandă, pe teritoriul României, și reține propunerea de a furniza, la momentul publicării caietului de 
sarcini pentru organizarea licitației, un raport detaliat privind nivelul semnalelor radio identificate în 
banda de 700 MHz, provenite de pe teritoriul altor state. 

În acest sens, ANCOM va introduce o nouă acțiune în planul de acțiuni privind alocarea benzii 
470-790 MHz și anume:  

„Campanie de monitorizare a spectrului radio în benzile de frecvențe care fac obiectul licitației 
și furnizarea unui raport privind situația semnalelor radio identificate pe teritoriul României în aceste 
benzi, provenite de pe teritoriul altor state”, acțiune ce se va finaliza cu cel puțin o lună înainte de 
„Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție (stabilirea condițiilor de acordare a 
drepturilor de utilizare a frecvențelor) și a altor acte normative necesare”.  
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ANCOM se vede totuși nevoită să facă precizarea că secțiunile 3.1.3 - Disponibilitatea benzii 
de 700 MHz în România și 3.1.4 - Coordonarea internațională a utilizării frecvențelor pentru rețele 
MFCN ale Foii de parcurs trebuie corelate cu secțiunea 4.1.3 – Coordonarea internațională a 
frecvențelor, care prezintă evoluția procesului de coordonare a frecvențelor pentru DTT în banda 
470-790 MHz cu țările vecine, atât țări UE cât și non-UE, și al încheierii de acorduri bilaterale, în 
scopul facilitării eliberării benzii de 700 MHz pentru MFCN până la termenul stipulat de Decizia 
Parlamentului și a Consiliului European nr. (UE) 2017/899 sau până la un termen apropiat. 

  

2. Alocarea spectrului radio pentru MFCN în banda de 700 MHz 

Cinci respondenți susțin propunerea ANCOM de a pune la dispoziție 2x30 MHz      
(6 blocuri de 2x5 MHz) din banda de 700 MHz, respectiv benzile de frecvențe pereche 
703-733 MHz, 758-788 MHz, pentru furnizarea de rețele MFCN în mod de operare FDD, 
și 15 MHz, respectiv subbanda 738-753 MHz, pentru legătura descendentă suplimentară 
a rețelelor MFCN, prin intermediul unei proceduri de selecție competitive pentru 
acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în aceste benzi, care va asigura 
posibilitatea utilizării benzilor de frecvențe pentru rețele MFCN neutre tehnologic 
începând din 30 iunie 2020. 

 Doi dintre respondenți subliniază însă necesitatea ca ANCOM să ia în calcul și situația în care 
nu va reuși să încheie acorduri bilaterale cu toate statele vecine care utilizează banda pentru DTT, 
până la momentul publicării caietului de sarcini pentru organizarea licitației. În acest context, 
respondenții solicită ca, la momentul publicării caietului de sarcini, ANCOM să furnizeze toate detaliile 
necesare privind situația emisiilor radio identificate pe teritoriul României, provenite de pe teritoriul 
altor state, care ar putea afecta utilizarea spectrului radio din banda de 700 MHz pentru rețele MFCN 
pe teritoriul României. De asemenea, cei doi respondenți sugerează ca posibilă acțiune crearea unui 
mecanism de reducere a prețului pentru spectru, proporțional cu suprafața afectată de „interferențe 
prejudiciabile”, mecanism care ar trebui inclus în Foaia de parcurs. 

 Unul dintre respondenți susține cu tărie alocarea celor 20 MHz din spațiul de gardă duplex al 
benzii de 700 MHz pentru SDL, considerând că acest mod de utilizare a subbenzii în discuție este 
probabil să reprezinte utilizarea optimă în ceea ce privește beneficiile economice.    
 Argumentele aduse de respondent în susținerea acestei opinii sunt următoarele: 

- utilizarea subbenzii mai sus menționate pentru SDL este un mijloc de maximizare a 
capacității de bandă largă a rețelelor de comunicații mobile în afara centrelor urbane;  

- este evident că există o necesitate stringentă pentru o capacitate mai mare a legăturii 
descendente (downlink) decât a celei ascendente (uplink) și că SDL are un rol important 
în agregarea purtătoarelor într-un număr de benzi (inclusiv banda 738-758 MHz din 
spațiul de gardă duplex al benzii de 700 MHz, bandă deja inclusă în tabelul de frecvențe 
3GPP); 

- singura combinație relevantă de agregare a purtătoarelor din benzile 3GPP din 
specificațiile 3GPP Release 13 este până acum cea între banda 20 (800 MHz) și banda 67 
(700 MHz SDL);  

- din motivul de mai sus, este de așteptat ca piața echipamentelor să fie în primul rând 
utilă pentru un operator cu o capacitate mică în banda de 800 MHz și cu o nevoie de 
creștere pe termen lung;  

- este destul de probabil că va exista o cerere imediată pentru capacitate SDL, condiționat 
de disponibilitatea terminalelor pe piața din Europa; 

- utilizarea alternativă pentru PPDR are un efect semnificativ în reducerea cererii pentru 
terminale de comunicații mobile în această bandă, probabil pe cele mai mari piețe 
europene din Franța și Germania; această alternativă va reduce imperativul de a face 
terminalele disponibile pe piața de masă pentru utilizarea SDL. 

Respondentul consideră că oportunitatea alegerii uneia dintre alternative depinde de 
utilizarea cu cea mai mare valoare potențială a spectrului în discuție.  
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Astfel, respondentul apreciază că decizia dacă spectrul va fi utilizat pentru rețele 
MFCN sau pentru PPDR ar trebui să depindă de costurile de oportunitate și de faptul 
dacă există un investitor care să se angajeze să dezvolte o rețea PPDR.  
 Un alt aspect asupra căruia respondentul atrage atenția este acela că decizia privind 
includerea anumitor benzi în standardele pentru echipamente se ia în principal între producătorii 
importanți de echipamente și operatorii mari de pe piața europeană.   
 Există incertitudini serioase în legătură cu utilizarea SDL și nu este clar că nevoia de spectru 
pentru SDL va apărea concomitent cu cea pentru banda de 700 MHz FDD, dar nici nu poate fi 
exclusă. În consecință, respondentul consideră că orice acțiune care să întârzie disponibilitatea 
spectrului pentru utilizarea SDL ar putea fi în detrimentul pieței în general, dar și al capacității 
serviciilor de urgență de a utiliza combinații viitoare de agregare a purtătoarelor.        
 
 Un al șaselea respondent reconfirmă punctul de vedere exprimat cu ocazia 
„Consultării publice privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 
frecvențe 694-790 MHz, 791-796/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 
3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz”, care a avut loc în cursul anului 
2017, referitor la necesitatea alocării în banda de 700 MHz a două benzi de frecvențe 
pereche cu lărgimea de bandă de 2x10 MHz, împărțite în 2 blocuri duplex cu lărgimea 
de bandă de 2x5 MHz fiecare, pentru rețele de comunicații de tip BB-PPDR.  

Propunerea este argumentată prin obiectivul asumat pe termen lung de a implementa 
un sistem destinat protecției publice și intervenției în caz de dezastre, ținând cont de prevederile 
Deciziei Comisiei Europene nr. (UE) 2016/687. 

Argumentele respondentului în susținerea propunerii de alocare a unor benzi de frecvențe 
suplimentare pentru BB-PPDR în banda 694-790 MHz sunt prezentate în continuare: 
1) În prezent, instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, 

precum și instituțiile cu atribuții în asigurarea protecției publice și intervenției în caz de dezastre 
(PPDR) utilizează, pentru servicii de radiocomunicații mobile digitale, infrastructura Platformei 
Comune TETRA (PCT), care funcționează în banda de frecvențe 380-385 MHz/390-395 MHz. 
Serviciile asigurate sunt în principal servicii de voce și servicii de date de bandă îngustă, 
securizate, infrastructura rețelei fiind dedicată utilizării exclusive de către instituțiile PPDR. 
Totuși, majoritatea țărilor UE, dar și la nivel mondial preconizează migrarea, în perioada 2020-
2030, a rețelelor mobile destinate PPDR (TETRA, TETRAPOL, convenționale), către soluții PPDR 
de bandă largă (BB-PPDR), implementate pe baza standardelor 3GPP. 

2) Instituțiile care utilizează PCT au nevoi operaționale în creștere ce necesită servicii de 
comunicații mobile de date de bandă largă. De altfel, la nivel european, prin finanțarea Comisiei 
Europene, în ultimii ani au fost elaborate peste 40 de studii și proiecte care au vizat identificarea 
cerințelor pentru rețelele, aplicațiile/serviciile și terminalele BB-PPDR, precum și asigurarea 
interoperabilității transfrontaliere și a armonizării la nivel european a spectrului necesar 
comunicațiilor de tip BB-PPDR. 

3) În anul 2016, în cadrul proiectului BroadMap, finanțat în cadrul programului Orizont 2020, au 
fost centralizate cerințele operaționale privind comunicațiile BB-PPDR (115 instituții din România 
au răspuns chestionarului). Cerințele instituțiilor din România sunt aliniate cu cerințele similare  
ale instituțiilor PPDR din Europa și au fost analizate și de către Comisia Tehnică a PCT (CT-PCT), 
conform unui mandat primit din partea Comisiei interdepartamentale cu atribuții de coordonare 
a domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor de pe lângă CSAT (Comisia TIC). 

4) Rezultatele acestei analize s-au concretizat într-un studiu și un plan de măsuri pe 10 ani, pentru 
dezvoltarea și modernizarea PCT la nivel național, documente avizate la nivelul Comisiei TIC 
printr-un memorandum. Una dintre măsuri se referă la realizarea unei rețele dedicate/hibride 
de acces radio cu acoperire națională, cu migrarea tuturor serviciilor critice mobile de voce și 
date de bandă largă pentru protecție publică și intervenție în caz de dezastre – PPDR, pe 
infrastructura acestei rețele. Pentru îndeplinirea acestei măsuri va fi necesară inclusiv alocarea, 
la nivel național, a unei porțiuni de spectru pentru comunicațiile de bandă largă de voce și date,  
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ce urmează a fi utilizate atât de instituțiile din domeniul PPDR, cât și de instituțiile cu atribuții în 
domeniul siguranței naționale. 

5) Necesitatea alocării unei benzi de frecvențe pentru comunicațiile BB-PPDR este evidentă, în 
accepțiunea respondentului, având în vedere cel puțin următoarele: 

a) caracteristicile de tip Mission-Critical (MCxxx) din specificațiile 3GPP sunt disponibile 
numai pentru versiunile 3GPP superioare Rel. 13, iar implementarea în rețelele 
comerciale a acestor versiuni nu este obligatorie, urmând a fi făcută de operatorii 
publici pe baza unor criterii strict comerciale (existența „business case”), care se vor 
referi atât la acoperirea radioelectrică, cât și la tehnologia în care se realizează această 
acoperire; concret, în cazul României, întregul teritoriu ar trebui să fie acoperit 
geografic de rețele cu versiunile 3GPP cel puțin Rel. 13, pentru a asigura măcar o parte 
a caracteristicilor de tip Mission-Critical pentru BB-PPDR; 

b) cerințele specifice de securitate pentru comunicațiile PPDR nu pot fi implementate la 
un nivel suficient prin utilizarea exclusivă a rețelelor comerciale; 

c) riscul indisponibilității serviciilor de comunicații exact în situațiile majore de 
urgență/criză, cauzate de imposibilitatea tehnică de asigurare a priorității și 
preempțiunii în condiții de congestionare extremă a traficului; 

d) chiar în cazul utilizării rețelelor operatorilor comerciali, există necesitatea disponibilității 
unei infrastructuri dedicate comunicațiilor PPDR, în situațiile în care rețelele comerciale 
nu au acoperire și/sau în locații sau momente în care au loc evenimente de amploare 
din punctul de vedere al asigurării securității sau ordinii publice. 

6) Decizia Comisei Europene (UE) 2016/687 prevede faptul că o parte a benzii 700 MHz (694-790 
MHz) poate fi utilizată pentru sisteme de radiocomunicații destinate protecției publice și 
intervenției în caz de dezastre (PPDR). Conform deciziei, opțiunile de alocare pentru BB-PPDR 
sunt: 

a) 2x5 MHz (698-703 MHz, pereche cu 753-758 MHz); 
b) 2x3 MHz (733-736 MHz, pereche cu 788-791 MHz); 
c) o parte a benzii de 2x30 MHz (703-733 MHz, pereche cu 758-788 MHz). 

7) Din cele trei opțiuni prezentate mai sus, există echipamente deja disponibile comercial numai în 
banda de 2x30 MHz corespunzătoare opțiunii „c” de mai sus, respectiv banda 28, definită de 
standardul 3GPP ETSI TS 136 101 “LTE; E-UTRA; User Equipment (UE) radio transmission and 
reception”. Disponibilitatea comercială a echipamentelor prezintă avantajul unor costuri reduse 
ale echipamentelor terminale și de infrastructură. 

8) Având în vedere faptul că, pe baza răspunsurilor la chestionarul transmis în cadrul proiectului 
Broadmap se estimează un număr de peste 150.000 de utilizatori pentru comunicațiile BB-PPDR 
și natura serviciilor solicitate, se estimează ca necesar rezervarea unui minim de 2x10 MHz 
pentru servicii de comunicații de bandă largă destinate PPDR. Acestea vor fi solicitate și alocate 
ulterior, după definitivarea reglementărilor la nivel european și național.  

   

Opinia ANCOM 
ANCOM este de acord cu propunerea primită ca, la momentul finalizării caietului de sarcini 

pentru organizarea licitației, să pună la dispoziția participanților la licitație un raport cu privire la 
situația semnalelor radio din banda de 700 MHz identificate pe teritoriul național, provenite de pe 
teritoriul altor țări, care ar putea produce interferențe prejudiciabile asupra rețelelor MFCN ce vor 
funcționa pe teritoriul României și va introduce o acțiune în acest sens în Foaia de parcurs (a se 
vedea răspunsul ANCOM de la punctul 1 al documentului de sinteză a observațiilor).    
 În ceea ce privește sugestia de a include în Foaia de parcurs o acțiune care să aibă ca scop 
crearea unui mecanism de reducere a prețului pentru spectrul din banda de 700 MHz, a cărui utilizare 
ar fi afectată de potențiale interferențe prejudiciabile, Autoritatea consideră că un astfel de mecanism 
se circumscrie obiectivului mai larg de stabilire a taxei minime de licență (prețurile de pornire în 
cadrul licitației) și respectiv a tarifului de utilizare a spectrului pentru fiecare dintre categoriile de 
spectru ce vor face obiectul licitației. Acest obiectiv va fi realizat în cadrul acțiunii „Adoptarea deciziei 
privind organizarea procedurii de selecție (stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare 
a frecvențelor) și a altor acte normative necesare”.  
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Prin urmare, ANCOM nu consideră necesară includerea în Foaia de parcurs a unei acțiuni 
distincte pentru stabilirea mecanismului de reducere a prețului spectrului din banda de 700 MHz, 
potențial a fi afectat de interferențe prejudiciabile. 

 
Referitor la propunerea primită de a aloca două subbenzi de frecvențe pereche cu lărgimea 

de 2x10 MHz în banda de 700 MHz pentru implementarea unui sistem BB-PPDR la nivel național, 
ANCOM consideră că decizia privind cantitatea de spectru ce va fi alocată în banda de 700 MHz și 
modul de alocare a spectrului necesar pentru implementarea acestui sistem depinde de opțiunea 
națională aleasă pentru modelul de implementare a rețelelor BB-PPDR (infrastructură de rețea 
dedicată pentru BB-PPDR, infrastructură de rețea publică de comunicații electronice sau soluție 
hibridă cu infrastructură de rețea parțial dedicată și parțial de rețea publică de comunicații 
electronice).  

Decizia privind alocarea spectrului pentru BB-PPDR în banda de 700 MHz are la rândul ei 
impact asupra deciziei privind cantitatea de spectru ce va fi alocată în benzile de frecvențe pereche 
703-733 MHz, 758-788 MHz, pentru furnizarea de rețele MFCN în mod de operare FDD, și respectiv 
în subbanda 738-758 MHz, pentru legătura descendentă suplimentară a rețelelor MFCN.  

În opinia ANCOM, alegerea unei soluții hibride de implementare a rețelei BB-PPDR (cu 
infrastructură de rețea parțial dedicată și parțial de rețea publică de comunicații electronice) 
reprezintă soluția optimă atât din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor de spectru și al 
valorificării avantajelor pe care le oferă tehnologiile disponibile cât și al valorificării comerciale a 
spectrului radio destinat rețelelor MFCN. 

Așa cum s-a arătat și în cuprinsul secțiunii 3.2.2 a Foii de parcurs, rezervarea unei părți din 
benzile de frecvențe armonizate pentru rețele MFCN pentru a fi utilizate de către rețele BB-PPDR 
dedicate are drept consecință scăderea veniturilor pe care statul le poate încasa în urma acordării 
drepturilor de utilizare a frecvențelor pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice 
MFCN în banda de 700 MHz. 

 
În consecință, ANCOM își menține propunerea privind alocarea spectrului pentru 

rețele MFCN FDD în benzile 703-733 MHz/758-788 MHz (2x30 MHz) și respectiv MFCN 
SDL în subbanda 738-753 MHz (15 MHz). Dacă adoptarea deciziei la nivel național 
privind implementarea rețelei BB-PPDR va avea ca efect un alt mod de alocare a benzilor 
de frecvențe 703-733 MHz/758-788 MHz și 738-758 MHz pentru rețele MFCN, ANCOM 
va modifica în consecință propunerea de alocare a acestor benzi din cuprinsul secțiunii 
3.1.5 a Foii de parcurs. 

 

3. Alocarea de spectru radio suplimentar pentru rețele MFCN în benzi de 

frecvențe armonizate  

 Un respondent solicită clarificări cu privire la intenția ANCOM de a pune la dispoziția 
furnizorilor de rețele publice și de servicii de comunicații electronice spectru suplimentar în banda de 
26 GHz, în care există licențe de utilizare a frecvențelor acordate pentru serviciul fix, valabile până 
la sfârșitul anului 2021, și anume dacă se intenționează acordarea de noi drepturi de utilizare a 
frecvențelor doar în banda 24,5 -26,5 GHz sau în întreaga bandă 24,25 – 27,5 GHz.  

În privința calendarului acțiunilor pentru acordarea de noi drepturi de utilizare a frecvențelor 
în benzile de frecvențe armonizate propuse, respondentul consideră că ar fi util ca procedura 
de selecție să se finalizeze cât mai repede în anul 2019, pentru a permite lansarea mai rapidă 
a serviciilor, cu condiția rezolvării problemelor legate de potențialele interferențe prejudiciabile. 

 
În opinia unui al doilea respondent, termenul de 15 septembrie 2019 pentru 

adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție și a celorlalte acte 
normative necesare este foarte întârziat raportat la termenul pentru desfășurarea 
procedurii de selecție – decembrie 2019.  
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Respondentul consideră absolut necesară alocarea unui interval de timp de minim 6 luni între 
momentul adoptării deciziilor și actelor normative privind organizarea procedurii de selecție și 
momentul desfășurării procedurii de selecție. 

În acest sens, respondentul propune ca termenul pentru acțiunea „Adoptarea deciziei 
privind organizarea procedurii de selecție (stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare 
a frecvențelor) și a altor acte normative” să fie devansat pentru cel târziu iunie 2019, în 
contextul păstrării termenului de 15 decembrie pentru desfășurarea licitației. 

Respondentul își argumentează propunerea prin faptul că o perioadă de doar 3 luni pentru 
pregătirea operatorilor în vederea participării la licitație reprezintă un interval de timp extrem de 
scurt, având în vedere procesul intern de evaluare și decizie la nivel de grup pentru aprobarea 
investițiilor necesare pentru a intra în procesul de licitație. 

 
Un al treilea respondent consideră că procedura de selecție pentru acordarea 

drepturilor de utilizare a frecvențelor în banda de 700 MHz nu ar trebui să fie inițiată 
înainte ca acordurile de coordonare între România și statele vecine să fie semnate, iar 
toate statele vecine să fi finalizat procesul de eliberare a benzii de 700 MHz de 
televiziunea digitală terestră. 

Respondentul își argumentează opinia prin faptul că orice atribuire a spectrului în condiții 
neclare din perspectiva perioadei pentru care acesta nu poate fi utilizat în unele regiuni diminuează 
în mod semnificativ valoarea acestuia și nu permite furnizarea unor servicii de calitate.  

În ceea ce privește banda de 1500 MHz, respondentul apreciază că nu este 
oportună o alocare a acestei benzi în orizontul de timp apropiat, considerând că aceasta 
ar trebui exclusă din cadrul procedurii de licitație care urmează a fi organizată.  

Argumentele respondentului în susținerea propunerii sunt următoarele:  
Banda de 1500 MHz a fost alocată până în prezent doar în câteva țări, neexistând nici 

implementări și nici un interes major pentru această bandă la nivel mondial și, în consecință, nu sunt 
disponibile comercial echipamentele terminale.  

Respondentul apreciază că banda poate deveni o opțiune viabilă atunci când celelalte benzi 
vor fi utilizate la nivel maximal, astfel încât aceasta ar trebui să facă obiectul unei licitații doar atunci 
când acest status va fi îndeplinit. 

În opinia respondentului, procedura de licitație care urmează a fi organizată ar 
trebui să aibă ca obiect benzile LTE mainstream.  

Respondentul consideră că banda de 800 MHz este una atractivă, sub condiția introducerii în 
caietul de sarcini pentru organizarea licitației a unei obligații de rearanjare a spectrului în scopul de 
a permite utilizarea eficientă a spectrului pentru toți deținătorii drepturilor de utilizare. 

În ceea ce privește banda de 2600 MHz, respondentul susține atribuirea spectrului disponibil 
din această bandă conform propunerii formulate de ANCOM, având în vedere că această bandă poate 
fi utilizată pentru asigurarea de capacitate suplimentară pentru LTE care este tehnologia mobilă de 
bandă largă predominantă în România. 

Cu privire la banda 3400-3600 MHz, respondentul este de părere că licențele deja atribuite 
fac ca această bandă să fie una destul de fragmentată și se pare că necesarul de minimum 100 MHz 
de spectru TDD contiguu pentru fiecare operator nu poate fi asigurat înainte de expirarea drepturilor 
de utilizare curente. Respondentul consideră că, pentru a preveni fragmentarea, ar trebui 
ca toate duratele de expirare a licențelor să fie aliniate la anul 2025, iar cei 400 MHz să 
fie puși la dispoziție pentru servicii mobile, cu respectarea principiului neutralității 
tehnologice, prin intermediul unei noi proceduri de licitație, care să permită realocarea 
spectrului după anul 2025. 

Referitor la banda de 26 GHz, respondentul face următoarele precizări:  
Alocarea benzii de 26 GHz pentru servicii mobile se află pe agenda WRC-19, iar armonizarea 

la nivelul CEPT este în curs de desfășurare și urmează a fi finalizată pentru 5G începând din 2019. 
Întrucât banda face parte din așa numitul spectru mmWave (milimeter wave) cu dezvoltări specifice, 
în prezent se desfășoară o multitudine de evaluări și dezbateri privind modelele de atribuire, acestea 
fiind departe de fi finalizate. De asemenea, în multe țări această bandă este încă utilizată pentru 
legături fixe punct la punct.  
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Din considerentele de mai sus, în opinia respondentului, alocarea benzii de 26 GHz 
pentru dezvoltarea 5G în 2019 este prematură, această acțiune trebuind a fi luată în 
considerare pentru perioada de după 2022, atunci când cadrul tehnologic și de 
reglementare va fi stabilit. 

 
Un al patrulea respondent consideră că benzile de frecvențe de 800 MHz, 2600 MHz și 

3400-3600 MHz sunt benzi de frecvențe viabile comercial, întrucât există echipamente de rețea, 
precum și terminale disponibile pe scară largă, și propune decuplarea acestora de benzile mai puțin 
viabile economic, pentru care nu există încă terminale disponibile comercial și/sau necesită 
armonizare la granițe, respectiv benzile de 700 MHz și 26 GHz. 

Din motivele menționate, respondentul propune realizarea unei licitații cât mai 
curând posibil pentru benzile viabile comercial (800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz) 
și o altă licitație pentru restul benzilor (700 MHz și 26 GHz) la un moment ulterior când 
interesul economic va fi maxim.  

Respondentul apreciază că în acest fel întreaga industrie va avea de câștigat, atât operatorii, 
producătorii, statul cât și clienții, după cum urmează: 

- operatorii vor avea cheltuieli graduale care le vor da posibilitatea de a investi în rețele 
între cele două licitații și de a oferi prețuri accesibile consumatorilor, pentru o adopție cât 
mai rapidă a noilor servicii; 

- producătorii vor avea posibilitatea să furnizeze echipamente având continuitate în 
procesele de producție; 

- statul va putea maximiza încasările din spectru prin organizarea licitațiilor în momente în 
care frecvențele vor fi viabile economic; 

- clienții vor beneficia de spectru, precum și de servicii îmbunătățite mult mai repede, în 
benzile viabile economic și pentru care există terminale, fără să mai aștepte o perioadă 
suplimentară pentru rezolvarea problemelor și apariția terminalelor în benzile mai puțin 
viabile economic în prezent (700 MHz și 26 GHz). 

Având în vedere argumentele prezentate, respondentul propune următorul calendar al 
acțiunilor de acordare de noi drepturi de utilizare a frecvențelor în benzi de frecvențe armonizate 
pentru MFCN:  

 

Calendarul acțiunilor pentru acordarea de noi drepturi de utilizare a frecvențelor  
în benzi de frecvențe armonizate pentru MFCN 

Elaborarea și adoptarea poziției naționale privind acordarea  
drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile 
de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 
3400-3600 MHz și 26 GHz pentru sisteme de comunicații 
electronice pe suport radio de bandă largă 

 
 

30 septembrie 2018 

Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție 
pentru benzile de frecvențe de 800 MHz, 2600 MHz, 3400-
3600 MHz (stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de 
utilizare a frecvențelor) și a altor acte normative necesare  

 
 

30 noiembrie 2018 

Desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea 
drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe 
de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz 

 
28 februarie 2019 

Acordarea licențelor pentru benzile de frecvențe de 800 
MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz 

 
30 aprilie 2019 

Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție 
pentru benzile de frecvențe de 700 MHz și 26 GHz (stabilirea 

 
15 septembrie 2019 
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condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare a 
frecvențelor) și a altor acte normative necesare 

Desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea 
drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe 
de 700 MHz și 26 GHz 

 
30 iunie 2020* 

Acordarea licențelor pentru benzile de frecvențe de 700 
MHz și 26 GHz 

31 august 2020 

 
*Sub condiția viabilității comerciale asigurată prin eliminarea interferențelor, armonizarea benzilor, răspândirea 

pe scară largă a terminalelor compatibile cu aceste frecvențe 
 

Respondentul apreciază că adoptarea calendarului de acțiuni de mai sus (prin care se 
organizează două licitații de spectru) este modalitatea optimă care va permite operatorilor să țină 
pasul cu nevoile de trafic în creștere accelerată ale utilizatorilor și/sau să dezvolte rețele 5G începând 
cu anul 2020, având în vedere că orice rețea are nevoie de timp pentru a își dezvolta capabilitățile, 
acoperirea și serviciile disponibile. În anul 2019 operatorii își vor pregăti bugetele pentru anul 2020. 
Respondentul consideră că, dacă procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
frecvențelor pentru benzile de frecvențe de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz s-ar desfășura 
nu mai devreme de 2019, operatorii vor putea să dezvolte rețele 5G abia începând cu anul 2021 sau 
mai târziu. 
 
 Un al cincilea respondent subliniază faptul că rolul autorității de reglementare în 
punerea la dispoziție în timp util a unui spectru suficient, prin aplicarea unui regim de 
licențiere care să susțină acest obiectiv, este de o importanță fundamentală nu numai 
pentru operatori sau pentru implementarea 5G, dar și pentru dezvoltarea durabilă a țării în era 
Industriei 4.0, care se va baza pe digitizarea rapidă și de succes a tuturor industriilor și a societății 
în ansamblu. Condițiile de reglementare adecvate, incluzând accesul în timp util și eficient din punct 
de vedere al costurilor la spectrul de frecvențe radio pentru testare și utilizare comercială, inclusiv 
aranjamente tehnice satisfăcătoare pentru implementarea pe scară largă a celulelor de mici 
dimensiuni, vor fi cruciale pentru respectarea termenelor de dezvoltare a 5G, care vor marca tranziția 
masivă la economia digitală. Un cadru de reglementare adecvat va încuraja inovarea tehnologică în 
concordanță cu standardele armonizate europene, astfel încât să garanteze conformitatea cu 
obiectivul politic general de dezvoltare a pieței unice digitale a UE, trecerea rapidă la societatea 
Gigabit și consolidarea competitivității globale în Europa.   
 Respondentul evidențiază de asemenea faptul că toate benzile 3GPP, incluzând benzile joase 
(600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz și 900 MHz) și cele medii (1,5 GHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 
GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz și 2,6 GHz), sunt luate în considerare pentru furnizarea de servicii 5G în viitor. 
Aceste benzi și aranjamente compozite ale benzilor nominalizate vor fi esențiale pentru a furniza 
acoperire și capacitate 5G pentru comunicații mobile de bandă largă îmbunătățite, IoT, aplicații 
pentru automatizări industriale și misiuni critice, precum și servicii PPDR. Armonizarea internațională 
a benzilor de frecvențe în cauză pentru dezvoltarea 5G rămâne însă o problemă critică. Dat fiind 
faptul că nu în toate țările pot fi utilizate aceleași benzi de frecvențe într-o anumită gamă a spectrului, 
industria de echipamente de comunicații mobile încearcă să rezolve această problemă prin stabilirea 
unor game de acord a frecvențelor de lucru ale echipamentelor, care să diminueze din punct de 
vedere tehnic efectele utilizării diferite a benzilor de frecvențe în diferite țări (regiuni ale globului), 
făcând posibilă în același timp dezvoltarea de telefoane și dispozitive care pot circula și pot fi utilizate 
de la o țară la alta. Respondentul mai constată că existența unor benzi adiacente și, în mod ideal, 
suprapuse, are efecte sinergice semnificative în ceea ce privește capacitățile de proiectare și 
roaming. Aceasta ar permite realizarea economiilor de scară pentru infrastructura de rețea, 
dispozitivele mobile de bandă largă și dispozitivele IoT.  
  

În ceea ce privește banda de 700 MHz, respondentul consideră ca alocarea ei pentru servicii 
de comunicații mobile de bandă largă va conduce la creșterea adoptării acestora, în special în rândul 
utilizatorilor din mediul rural, precum și a acoperirii de interior în zonele urbane. 
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În plus, accesul la banda de 700 MHz permite operatorilor de rețele mobile să îmbunătățească 
disponibilitatea și calitatea serviciilor de comunicații mobile de bandă largă în interiorul clădirilor. 

 
 
 Un al șaselea respondent nu are obiecții față de calendarul acțiunilor propus de ANCOM 
pentru acordarea de noi drepturi de utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe armonizate pentru 
MFCN. 
 
 Opinia ANCOM 
 Referitor la solicitarea de clarificare primită privind alocarea de spectru în banda de 26 GHz, 
și anume dacă se intenționează acordarea de noi drepturi de utilizare a frecvențelor doar în banda 
24,5-26,5 GHz sau în întreaga bandă 24,25-27,5 GHz, ANCOM precizează că este vorba despre 
întreaga bandă 24,25-27,5 GHz (banda de 26 GHz), identificată de RSPG ca bandă „pionier” pentru 
armonizarea timpurie pentru 5G în Europa, până în 2020 (a se vedea secțiunea 3.1.1 – Necesitatea 
de spectru suplimentar pentru rețele de comunicații mobile din cadrul Foii de parcurs). 
  

Cu privire la observațiile și propunerile primite referitoare la benzile care ar trebui să facă 
obiectul procedurii de licitație și la calendarul acțiunilor pentru acordarea de noi drepturi de utilizare 
a frecvențelor în benzile de frecvențe armonizate pentru MFCN, ANCOM își menține propunerea de 
a acorda drepturile de utilizare a frecvențelor pentru spectrul disponibil în benzile de 700 MHz, 800 
MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 26 GHz în cadrul unei singure proceduri de selecție 
competitive, ce va fi organizată în cursul anului 2019. 

Autoritatea consideră că aceasta este soluția de compromis care poate satisface atât 
interesele diferite ale operatorilor pentru achiziționarea de drepturi de utilizare a frecvențelor în 
diverse benzi de frecvențe cât și obiectivele ANCOM, care decurg din obligațiile României în calitate 
de stat membru al Uniunii Europene, privind punerea la dispoziție, în timp util, a resurselor de spectru 
radio adecvate și suficiente pentru susținerea dezvoltării serviciilor de comunicații electronice pe 
suport radio de bandă largă, inclusiv introducerea timpurie a serviciilor 5G, începând din 2020. 
 Cu privire la aspectele aduse în discuție referitoare la necesitatea rearanjării spectrului din 
unele benzi de frecvențe care fac obiectul licitației (800 MHz, 3400-3600 MHz) pentru a se asigura 
posibilitatea ca toți operatorii să dețină spectru contiguu în cadrul respectivelor benzi de frecvențe, 
ANCOM precizează că aceste aspecte vor fi tratate în cadrul acțiunii „Elaborarea și adoptarea poziției 
naționale privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe 
de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 26 GHz pentru sisteme de 
comunicații electronice pe suport radio de bandă largă”. 
  

În ceea ce privește propunerea de a devansa termenul de 15 septembrie 2019 pentru 
finalizarea acțiunii „Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție (stabilirea condițiilor 
de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor) și a altor acte normative necesare”, pentru cel 
târziu iunie 2019, ANCOM consideră că o perioadă de minim 6 luni pentru pregătirea 
licitației de către Autoritate este un interval de timp foarte scurt, având în vedere 
complexitatea întregului proces și faptul că acesta presupune și parcurgerea unor etape de 
consultare publică și consolidare a versiunii finale a documentației necesare pentru organizarea 
procedurii de selecție. 

Pregătirea licitației presupune finalizarea încheierii în prealabil a tuturor acordurilor bilaterale 
cu țările vecine privind coordonarea utilizării frecvențelor în benzile de frecvențe ce fac obiectul 
licitației, stabilirea mecanismelor de reorganizare sau eliberare a unor benzi de frecvențe, 
monitorizarea prealabilă a spectrului radio din benzile ce vor fi scoase la licitație și elaborarea 
raportului privind rezultatele obținute, stabilirea taxei minime de licență, adoptarea deciziei privind 
organizarea procedurii de selecție, elaborarea caietului de sarcini ce stabilește condițiile de acordare 
a drepturilor de utilizare a frecvențelor, precum și a altor acte normative necesare (hotărârea 
Guvernului pentru stabilirea taxei minime de licență). 

Cu toate acestea, Autoritatea va ține cont de propunerea respondentului de a extinde  
termenul pentru pregătirea operatorilor în vederea participării la licitație, precum și de propunerea 
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unui alt respondent de a finaliza procedura de selecție cât mai repede în anul 2019, și va devansa 
termenul de finalizare a acțiunii „Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție 
(stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor) și a altor acte normative 
necesare”  pentru 31 iulie 2019.  
 Autoritatea mai precizează că termenele prevăzute în calendarul acțiunilor din Foaia de 
parcurs reprezintă termene maximale pentru finalizarea acțiunilor, ceea ce înseamnă că unele acțiuni 
se vor putea finaliza anterior termenului limită stabilit. 
 

4. Alocarea spectrului radio pentru sisteme BB-PPDR 
 

Un respondent este de acord cu propunerea ANCOM de alocare a 2x8 MHz pentru 
sisteme BB-PPDR atât timp cât nu este afectată utilizarea celor 2x30 MHz propuși a fi utilizați 
pentru rețele MFCN, cu mențiunea că ANCOM ar trebui să se asigure că standardele tehnice care 
vor fi utilizate pentru BB-PPDR nu vor prejudicia în niciun fel utilizarea spectrului de 2x30 MHz 
destinat utilizării pentru servicii mobile. 

 
Alți doi respondenți sunt de acord cu alocarea subbenzilor 733-736 MHz/788-791 

MHz pentru sistemele PPDR, însă consideră că subbenzile 698-703 MHz/753-758 MHz 
nu ar trebui alocate pentru PPDR, întrucât utilizarea subbenzii 753-758 MHz în acest scop va 
reduce spectrul disponibil pentru MFCN SDL (738-758 MHz). Respondenții recomandă ca blocul de 
frecvențe 753-758 MHz să fie alocat pentru MFCN SDL în loc de BB-PPDR, câștigând astfel 5 MHz 
pentru dezvoltările 5G. 

Unul dintre respondenți își susține poziția invocând faptul că CEPT a identificat banda de 400 
MHz pentru PPDR (în particular 450-470 MHz) și că această bandă ar fi mult mai potrivită pentru 
PPDR decât benzile 698-703 MHz UL/753-758 MHz DL, mai ales datorită propagării mai bune decât 
propagarea specifică benzii de 700 MHz. Respondentul apreciază că, pe de altă parte, acordarea a 
2x8 MHz pentru PPDR (inclusiv în intervalul de gardă în detrimentul MFCN SDL) ar putea să 
corespundă nevoilor comunității PPDR de spectru suplimentar pentru aplicațiile BB, inclusiv în banda 
duplex. Respondentul consideră că ar trebui clarificat dacă BB-PPDR se implementează de către 
agențiile PPDR sau poate fi implementat și de operatori. 

 
Un al patrulea respondent consideră că, pentru eficientizarea resurselor și maximizarea 

valorii comerciale a spectrului radio, este oportună alocarea unui spectru de maxim 2x5 MHz 
pentru serviciile PPDR, în loc de 2x8 MHz conform propunerii inițiale a ANCOM, respectiv 
a subbenzilor pereche 698-703 și 753-758 MHz, pentru a se asigura spectru suplimentar nevoilor de 
M2M.  

 
Un al cincilea respondent consideră că propunerea ANCOM de alocare a 2x8 MHz 

în banda de 700 MHz, respectiv a subbenzilor de frecvențe pereche 698-703 MHz și 753-758 MHz 
(2x5 MHz) și a subbenzilor de frecvențe pereche 733-736 MHz și 788-791 MHz (2x3 MHz), pentru 
implementarea unei rețele dedicate furnizării de servicii de comunicații BB-PPDR, poate fi 
acceptabilă numai dacă dezvoltarea comunicațiilor mobile publice și reglementările 
europene restricționează alocarea subbenzilor 703-733 MHz și respectiv 758-788 MHz 
(2x30 MHz) pentru implementarea sistemelor BB-PPDR. 

Respondentul își exprimă totodată îngrijorarea că alocarea unui spectru de frecvențe în afara 
subbenzilor 703-733 MHz și respectiv 758-788 MHz (2x30 MHz) pentru rețelele de tip BB-PPDR ar 
putea conduce la limitarea drastică a numărului de producători de echipamente terminale de abonat 
interesați în a dezvolta produse în cadrul acestei benzi.   

Un al șaselea respondent apreciază că oportunitatea utilizării blocului 753-758 MHz pentru 
PPDR sau MFCN SDL depinde de utilizarea cu cea mai mare valoare potențială a spectrului în discuție. 
În opinia respondentului, decizia dacă spectrul va fi utilizat pentru rețele MFCN SDL sau pentru PPDR 
ar trebui să depindă de costurile de oportunitate și de faptul dacă există un investitor care să se 
angajeze să dezvolte o rețea PPDR.  
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Respondentul face trimitere la răspunsul furnizat anterior cu privire la alocarea spectrului 
radio pentru MFCN în banda de 700 MHz (punctul 2 al documentului de sinteză a observațiilor). 

 
 
Opinia ANCOM 
ANCOM constată că propunerile primite privind alocarea spectrului pentru rețele BB-PPDR în 

banda de 700 MHz sunt contradictorii, fiind argumentate prin prisma intereselor divergente ale 
respondenților de utilizare a anumitor porțiuni ale benzii de 700 MHz. 

 
Referitor la propunerile a doi respondenți de a nu aloca subbenzile 698-703/753-758 MHz 

pentru BB-PPDR (2x5 MHz), ci doar subbenzile 733-736 MHz/788-791 MHz (2x3 MHz), ANCOM 
consideră că această propunere nu poate fi acceptată, întrucât o cantitate de doar 2x3 MHz de 
spectru în banda de 700 MHz este insuficientă pentru implementarea unei rețele BB-PPDR de sine-
stătătoare.  

În ceea ce privește opinia exprimată de unul dintre respondenți că banda de 400 MHz ar fi o 
opțiune mult mai potrivită pentru implementarea BB-PPDR, ANCOM subliniază că, așa cum s-a arătat 
în cuprinsul secțiunii 3.2.2 a Foii de parcurs, aceasta nu reprezintă o opțiune viabilă întrucât banda 
de 400 MHz nu oferă suficient spectru disponibil pentru a furniza o soluție de sine-stătătoare pentru 
implementarea rețelelor BB-PPDR. Aceasta este una dintre concluziile raportului ECC care a stat la 
baza adoptării Deciziei ECC (16)02 privind condițiile tehnice armonizate și benzile de frecvențe pentru 
implementarea sistemelor de bandă largă pentru protecție publică și intervenție la dezastre (BB-
PPDR). Același Raport ECC a concluzionat că banda de 700 MHz poate satisface cerințele de spectru 
de bază pentru rețelele terestre de bandă largă și poate fi considerată ca soluție de sine-stătătoare 
pentru cerințele de implementare a rețelelor BB-PPDR. Porțiuni ale benzii de 400 MHz pot fi utilizate 
ca spectru suplimentar celui din banda de 700 MHz (a se vedea secțiunea 3.2.2 a Foii de parcurs). 

 
Referitor la opinia unui alt respondent potrivit căreia ar fi oportună alocarea unei cantități de 

spectru de maxim 2x5 MHz pentru servicii PPDR în banda de 700 MHz, și anume subbenzile pereche 
698-703 MHz și 753-758 MHz, în timp ce subbenzile 733-736 MHz și 788-791 MHz ar fi oportun să 
fie alocate pentru asigurarea nevoilor de spectru suplimentar pentru M2M, ANCOM are același punct 
de vedere ca și cel exprimat anterior și anume că o cantitate de doar 2x5 MHz este insuficientă 
pentru implementarea unei rețele BB-PPDR dedicate. 

 
Cu privire la poziția și rezerva exprimată de cel de-al cincilea respondent, ANCOM face 

precizarea că reglementările europene nu restricționează alocarea subbenzilor de frecvențe 703-733 
MHz și respectiv 758-788 MHz (2x30 MHz) pentru implementarea sistemelor BB-PPDR. 

După cum s-a precizat și în cuprinsul secțiunii 2.2 a Foii de parcurs, Decizia Comisiei Europene 
nr. (UE) 2016/687 permite utilizarea benzilor de frecvențe 703-733 MHz și 758-788 MHz  și pentru 
sisteme PPDR (conform secțiunii A.3 din anexa la Decizie). De asemenea, secțiunea A.1 din anexa 
la Decizie prevede că, fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a-și organiza și utiliza 
spectrul pentru scopuri de siguranță publică, securitate și apărare, dacă se implementează sisteme 
de comunicații PPDR în benzile mai sus menționate, ar trebui să fie utilizate condițiile tehnice 
relevante pentru servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă prevăzute în 
secțiunea A.1 din anexa la decizie (aceleași ca pentru rețelele MFCN). 

 

Față de propunerile primite, ANCOM consideră că decizia privind cantitatea de spectru ce va 
fi alocată în banda de 700 MHz și modul de alocare a spectrului necesar pentru implementarea unui 
sistem BB-PPDR la nivel național depinde de opțiunea ce va fi aleasă pentru modelul de implementare 
a rețelelor BB-PPDR (infrastructură de rețea dedicată pentru BB-PPDR, infrastructură de rețea publică 
de comunicații electronice sau soluție hibridă cu infrastructură de rețea parțial dedicată și parțial de 
rețea publică de comunicații electronice). Această decizie va fi luată după finalizarea acțiunilor 
prevăzute în cadrul secțiunii 3.2.2 a Foii de parcurs, și anume:  
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 Consultarea părților interesate privind modelul de implementare a rețelelor BB-PPDR în banda 

de 700 MHz – termen de finalizare 30 septembrie 2018; 

 Adoptarea deciziei privind alocarea spectrului pentru BB-PPDR în banda de 700 MHz și a 

mecanismelor de punere la dispoziție a spectrului adecvat modelului de implementare ales și 

desemnarea în TNABF a benzilor de frecvențe pentru BB-PPDR în banda de 700 MHz – termen 

de finalizare 30 decembrie 2018. 

ANCOM face de asemenea precizarea că prin „adoptarea deciziei privind alocarea spectrului 
pentru BB-PPDR în banda de 700 MHz și a mecanismelor de punere la dispoziție a spectrului adecvat 
modelului de implementare ales” a avut în vedere adoptarea unei decizii la nivel guvernamental, 
privind implementarea sistemului BB-PPDR la nivel național.  

Pentru a înlătura orice ambiguitate cu privire la acțiunea mai sus menționată, ANCOM 
reformulează denumirea acțiunii astfel:  

„Adoptarea deciziei la nivel guvernamental privind alocarea spectrului pentru BB-PPDR în 
banda de 700 MHz și a mecanismelor de punere la dispoziție a spectrului adecvat modelului de 
implementare ales și desemnarea în TNABF a benzilor de frecvențe pentru BB-PPDR în banda de 700 
MHz” – termen de finalizare 30 decembrie 2018”. 

 
ANCOM își menține propunerea privind alocarea a 2x8 MHz în banda de 700 MHz, 

respectiv a subbenzilor de frecvențe pereche 698-703 MHz și 753-758 MHz (2x5 MHz) 
și a subbenzilor de frecvențe pereche 733-736 MHz și 788-791 MHz (2x3 MHz), pentru 
implementarea unei rețele dedicate furnizării de servicii de comunicații BB-PPDR, 
suplimentar celor 2x30 MHz disponibili pentru rețele MFCN în banda de 700 MHz, care 
pot fi utilizați parțial pentru furnizarea de servicii BB-PPDR prin intermediul 
infrastructurii rețelelor publice de comunicații electronice.  

Dacă adoptarea deciziei la nivel național privind implementarea rețelei BB-PPDR 
va avea ca efect un alt mod de alocare a spectrului pentru rețele BB-PPDR în banda de 
700 MHz, ANCOM va modifica în consecință alocarea benzilor de frecvențe pentru BB-
PPDR propusă în cuprinsul secțiunii 3.2.2 a Foii de parcurs. 
 

Cu privire la calendarul acțiunilor propus de ANCOM pentru adoptarea deciziei privind 
utilizarea sistemelor BB-PPDR în banda de 700 MHz, un respondent apreciază că acesta este 
rezonabil dacă vizează alocarea subbenzilor 698-703 MHz și 753-758 MHz pentru sistemele BB-PPDR. 

Un alt respondent își exprimă acordul privind calendarul acțiunilor propuse, cu mențiunea că 
decizia ce va fi adoptată de ANCOM trebuie să asigure evitarea oricăror interferențe prejudiciabile în 
raport cu spectrul dedicat rețelelor MFCN. 
 Un alt respondent nu are obiecții față de calendarul acțiunilor propus de ANCOM și solicită 
autorității să inițieze demersurile necesare în vederea consultării părților interesate privind   
implementarea rețelelor BB-PPDR în banda de 700 MHz, astfel încât să se asigure încadrarea în 
termenele calendarului de acțiune propus.   

 
Prin urmare, ANCOM va menține versiunea propusă inițial a calendarului de acțiuni 

pentru adoptarea deciziei privind utilizarea sistemelor BB-PPDR în banda de 700 MHz.   
  

5. Alte categorii de aplicații. M2M.  
 

Un respondent nu are obiecții cu privire la propunerea ANCOM de a nu aloca subbenzile 
de frecvențe 733-736 MHz și 788-791 MHz pentru aplicații M2M și de a opta pentru alocarea acestor 
subbenzi pentru aplicații PPDR. 

Trei respondenți își exprimă acordul față de opțiunea ANCOM de a nu aloca subbenzile 
de frecvențe 733-736 MHz și 788-791 MHz pentru M2M și de a le aloca pentru PPDR.   

Argumentele aduse de unul dintre respondenți în favoarea acestei opțiuni sunt următoarele: 
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- Există deja mai multe tehnologii M2M LPWA în benzi sub 1 GHz (LoRa, NB-IoT,LTE-M) 
care pot satisface cerințele aplicațiilor și potențialilor clienți, fără a mai fi necesară noua 
bandă și tehnologie în banda de 700 MHz pentru M2M.  

- În plus, implementarea acestei tehnologii pe site-urile pe care se va folosi banda de 700 
MHz pentru serviciul mobil se va face cu dificultate pentru a limita interferențele între 
cele două tehnologii.      

 
Un al cincilea respondent consideră că ANCOM ar trebui să aloce pentru aplicațiile 

M2M minim un bloc de 2x3 MHz (pentru a se putea asigura accesul la spectru pentru patru 
operatori), respectiv subbenzile 733-736 MHz și 788-791 MHz. De asemenea, având în vedere că 
ANCOM nu va aloca spectru pentru serviciile PMSE în banda de 700 MHz, respondentul solicită 
autorității să analizeze posibilitatea de a aloca, în plus față de subbenzile menționate anterior, și 
blocul de 1x4 MHz din banda 694-698 MHz pentru aplicațiile M2M. 
 

Opinia ANCOM 
Referitor la propunerea unuia dintre respondenți de a aloca subbenzile de frecvențe 733-736 

MHz și 788-791 MHz pentru aplicații M2M în locul aplicațiilor BB-PPDR, ANCOM a prezentat deja 
argumentele privind faptul că alocarea unei cantități mai mici de 2x8 MHz pentru BB-PPDR în banda 
de 700 MHz nu este o soluție satisfăcătoare pentru implementarea unei rețele BB-PPDR dedicate (de 
sine-stătătoare). 

În situația în care decizia ce urmează a fi luată la nivel național în ceea ce privește soluția de 
implementare a rețelei BB-PPDR și alocarea spectrului adecvat în acest scop va exclude utilizarea 
subbenzilor de frecvențe 733-736 MHz și 788-791 MHz pentru utilizarea BB-PPDR, ANCOM va aloca 
aceste subbenzi de frecvențe pentru comunicații M2M și va desemna în TNABF subbenzile în cauză 
în acest scop. 

Până la adoptarea unei astfel de decizii, ANCOM își menține propunerea de alocare 
a subbenzilor de frecvențe 733-736 MHz și 788-791 MHz pentru aplicații PPDR. 

 
În ceea ce privește propunerea respondentului ca ANCOM să analizeze posibilitatea de a 

aloca în plus blocul de 1x4 MHz corespunzător subbenzii 694-698 MHz pentru aplicații M2M, ANCOM 
nu poate lua în considerare o astfel de alocare, din cauza riscului de interferențe prejudiciabile atât 
a rețelelor PPDR din subbanda adiacentă 698-703 MHz, cât și televiziunii digitale din banda sub 700 
MHz. În plus, o astfel de utilizare nu este armonizată la nivel european și, în consecință, nu există 
premisele pentru adoptarea unor standarde armonizate pentru echipamente M2M în această 
subbandă. 

  

6. Utilizarea viitoare a benzii 470-694 MHz 

 

Referitor la acest capitol şi-au exprimat opinia șase respondenţi. 

Trei respondenţi apreciază ca fiind prematură decizia privind stabilirea 
termenului de 2035 pentru protecţia televiziunii digitale terestre din banda 470-694 
MHz, considerând că această decizie trebuie luată după Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţii 
din 2023 (WRC-23), în contextul în care aceasta va trata problematica benzii 470-694 MHz. 

Pe de altă parte, doi respondenţi consideră că termenul până la care trebuie 
prelungite licenţele de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru de televiziune ar 
trebui să fie 2030, justificând aceasta prin rata redusă de penetrare a televiziunii digitale terestre 
în România şi în Europa, în general, şi prin nevoia de mai mult spectru pentru reţele MFCN. 

Un respondent propune decalarea termenului pentru organizarea procedurii de selecţie 
pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor pentru televiziune digitală terestră cu 5 ani. 

Doi respondenţi nu au avut obiecţii asupra termenelor şi acţiunilor propuse la acest 
capitol. 
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Un respondent propune, în plus, ca prevederile referitoare la banda 470-694 MHz 
ale documentului în discuţie să fie transpuse în Hotărârea 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. Acelaşi respondent propune ca 
prelungirea licenţelor de utilizare a spectrului în sistem digital terestru de televiziune 
acordate anterior să se facă la solicitarea titularului de licenţă şi nu în baza unei 
proceduri de selecţie, pe aceeaşi perioadă de 10 ani, până în anul 2035, cu revizuirea 
capitolului de verificare a obligaţiilor de acoperire. 

Opinia ANCOM 
În conformitate cu art. 4 al Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului, 

statele membre au obligația să asigure, cel puțin până în 2030, disponibilitatea benzii de frecvențe 
470-694 MHz pentru furnizarea pe cale terestră a serviciilor de radiodifuziune, inclusiv televiziune 
gratuită. Televiziunea digitală terestră în România este implementată la nivel naţional, până în 
prezent, în multiplexul free-to-air care transmite exclusiv programele publice de televiziune. Având 
în vedere importanţa strategică a acestei reţele pentru statul român, aceasta având premisele să 
asigure accesul gratuit al tuturor cetăţenilor la informaţie în anumite condiții tehnice, precum şi 
investiţiile făcute şi prevăzute în viitor, ANCOM consideră că o prelungire a licenţelor cu 10 ani este 
necesară și oportună în acest context. Este evident că, dacă la nivelul ITU (prin WRC-23) şi al 
organismelor europene se va stabili devansarea acestui termen, România, prin statutul său de ţară 
membră ITU şi a Uniunii Europene, va acţiona în consecinţă. ANCOM consideră că procedura de 
selecţie pentru multiplex-urile de televiziune ar trebui să fie organizată anul viitor imediat după 
încheierea acordurilor necesare cu ţările vecine, astfel încât spectrul rămas disponibil pentru 
televiziune digitală terestră să fie utilizat eficient în beneficiul statului şi al populaţiei. O întârziere cu 
5 ani a licitaţiei nu ar fi benefică, în acest context.  

Prelungirea licenţelor de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru de televiziune 
acordate în urma procedurilor de selecție desfășurate anterior de ANCOM se va face în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 611 din Legea nr. 
504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30 
din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații nr. 
629/2010, cu modificările si completările ulterioare, licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem 
digital terestru poate fi prelungită cu 10 ani, în baza unei cereri scrise, în original, transmisă la 
ANCOM cu cel puţin 9 luni, dar nu mai devreme de 24 luni înainte de împlinirea termenului prevăzut 
în licenţă. Cu toate acestea, utilizarea resurselor de spectru radio trebuie privită și în context 
european ori internațional, drepturile de utilizare a frecvențelor radio urmând să respecte și principiile 
adoptate de către organismele europene ori internaționale. Legislația de specialitate conține în 
prezent unele indicații cu privire la ce ar putea fi avut în vedere cu ocazia extinderii termenului de 
valabilitate, inclusiv indicii cu privire la revizuirea condițiilor ce au fost avute în vedere la acordarea 
inițială a licenței. Într-o asemenea ipoteză, tot legislația de specialitate stabilește că ANCOM 
informează titularul cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi va acorda un termen de 
conformare proporțional cu natura calitativă și cantitativă a modificărilor.  

De asemenea, ANCOM va analiza implicaţiile unor eventuale modificări ale Legii nr. 504/2002 
a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, ori asupra legislaţiei secundare, inclusiv 
asupra Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, şi va face demersurile necesare pentru 
punerea în concordanţă a prevederilor acestor acte normative. 
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