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Strategii pentru spectrul radio – necesitate, oportunitate, implicare 
- conferinţă internaţională organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - 

12 mai 2011, Hotel Radisson Blu Bucureşti 

Înregistrare, cafea 8.30-9.00 

Cuvânt de 
bun venit 

Cătălin Marinescu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) 

9.00-9.05 

 Spectrul radio – gestionarea la nivel global a unei resurse limitate  

Invitaţi de onoare: 
François Rancy, Director ITU-R 
Gunnar Hökmark, Membru al Parlamentului European, Raportor pentru Programul de Politică în 
Domeniul Spectrului de Frecvenţe Radio  
Georg Serentschy, Vice-preşedinte BEREC, Director, Autoritatea de Reglementare în Audiovizual 
şi Telecomunicaţii, Austria 
Pearse O’Donohue, Şeful Unităţii Politica Spectrului Radio, DG INFSO, Comisia Europeană, 
Preşedinte RSC 

Valerian Vreme, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, România 

9.05-10.15 

Pauză de cafea 10.15-10.30 

Strategii de spectru radio pentru serviciile BWA: global vs. specific 

Prezentare:      
Bogdan Iana, Director Executiv, ANCOM 
“Perspectiva ANCOM asupra politicii de spectru radio” 

Participanţi:  
Dr. Iris Henseler-Unger, Vicepreşedinte, BNetzA, Germania 
Haris Geronimakis, Director Adjunct, Direcţia Spectru, EETT, Grecia 
Roberto Viola, Secretar General, AGCOM, Italia, Vicepreşedinte RSPG 
Mag. Miha Krišelj, Director, APEK, Slovenia 
Péter Kollár, Director General Adjunct, NMHH, Ungaria 

Moderator:      
Cătălin Marinescu, Preşedinte, ANCOM 

Prima 
sesiune – 
Masă 
rotundă 

Este binecunoscut faptul că spectrul radio este o resursă limitată cu impact major asupra vieţii şi 
economiei în epoca modernă, iar ANCOM îşi concentrează în prezent eforturile pentru 
dezvoltarea de strategii de spectru radio pentru serviciile de acces pe suport radio de bandă largă. 
Dorim să vă informăm cu privire la realizările noastre de până acum, precum şi să-i invităm pe 
oaspeţii noştri să-şi împărtăşească experienţele şi să ne ajute să definim mai bine direcţiile 
strategice pe care ar trebui să le urmăm. Câteva din întrebările pe care dorim să le adresăm 
invitaţilor noştri: 
 Care benzi de frecvenţe sunt cele mai interesante pentru piaţă? Sunt aceste benzi deja 

disponibile pentru aceste servicii în ţara dumneavoastră sau urmează a fi puse la dispoziţie 
în viitor? 

 Cum ar trebui să fie realizată licenţierea? Ar trebui organizată o licitaţie pentru toate benzile 
sau câte o licitaţie pentru câte o bandă?  

 Credeţi că datele de expirare a licenţelor ar trebui să fie aceleaşi pentru toate benzile în care 
sunt furnizate servicii similare? 

 Este necesară redistribuirea benzilor licenţiate (de exemplu, banda de 900 MHz)? Sau ar 
trebui prelungite licenţele existente? În ce condiţii? Ar trebui aplicată vreo taxă suplimentară? 

 Transparenţa – în ce măsură? Ce metode au fost utilizate? 
 Perioada – cu cât timp înainte de data de expirare a licenţei? 

10.30-11.45 
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 Exemple concrete, studii de caz 

Q & A 

Pauză de cafea 11.45-12.00 

Strategii de spectru radio pentru serviciile BWA: abordarea pieţei  

Participanţi:  

Richard Feasey, Director Politici Publice, Vodafone Group 
Frédéric Bonnin, Director Adjunct Strategii şi Operaţiuni, Orange FT Group 
Înalt oficial, OTE Group 
Înalt oficial, RCS&RDS 
Înalt oficial, Telefónica Europe 

Concluzii:  
Varujan Pambuccian, Membru al Parlamentului, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicaţiilor, Camera Deputaţilor, Parlamentul României 

Moderator:  
Mihai Constantin, Preşedinte, Asociaţia pentru Comunicaţii Digitale (ACD), România 

Invitaţii în panelul acestei sesiuni sunt companii cu operaţiuni globale. Ţările în care acestea 
operează au strategii diferite pentru spectrul radio. Îi invităm pe participanţi să răspundă la 
aceleaşi întrebări adresate în prima sesiune şi să-şi exprime punctele de vedere asupra procesului 
de elaborare a strategiilor, precum şi aşteptările legate de rezultatele acestor strategii: 
 Care benzi de frecvenţe sunt cele mai interesante pentru piaţă? Sunt aceste benzi deja 

disponibile pentru aceste servicii în ţara dumneavoastră sau urmează a fi puse la dispoziţie 
în viitor? 

 Cum ar trebui să fie realizată licenţierea? Ar trebui organizată o licitaţie pentru toate benzile 
sau câte o licitaţie pentru câte o bandă?  

 Credeţi că datele de expirare a licenţelor ar trebui să fie aceleaşi pentru toate benzile în care 
sunt furnizate servicii similare? 

 Este necesară redistribuirea benzilor licenţiate (de exemplu, banda de 900 MHz)? Sau ar 
trebui prelungite licenţele existente? În ce condiţii? Ar trebui aplicată vreo taxă suplimentară?  

 Transparenţa – în ce măsură? Ce metode au fost utilizate? 
 Perioada – cu cât timp înainte de data de expirare a licenţei? 
 Exemple concrete, studii de caz 

Sesiunea a 
doua – 
Masă 
rotundă 

 

Q & A  

12.00-13.00 

Prânz 13.00-14.00 

Sesiunea a 
treia – Masă 
rotundă 

 

Licitaţiile pentru acordarea licenţelor pentru benzile de frecvenţe de 800/2600 MHz – 
o abordare regională 

Participanţi: 

Frederik Kote, Director, Control şi Monitorizarea Frecvenţelor Radio, AKEP, Albania 
Siniša Petrović, Director, Departamentul Spectru, CRA, Bosnia şi Herţegovina 
Konstantin Tilev, Membru al Comisiei, CRC, Bulgaria 
Ivančica Sakal, Director, Departamentul de Radiocomunicaţii, HAKOM, Croaţia 
Robert Ordanoski, Director, AEC, F.Y.R. Macedonia 
Iurie Ursu, Director Adjunct, ANRCETI, Republica Moldova 
Dr. Šaleta Đurović, Preşedintele Consiliului, AGENTEL, Muntenegru 
Dr. Milan Janković, Director, RATEL, Republica Serbia 
Mag. Miha Krišelj, Director, APEK, Slovenia 
Yusuf Korhan Selek, Expert ICT, ICTA, Turcia 

Prezentare, moderare şi concluzii: 

Richard Marsden, Vicepreşedinte, NERA Economic Consulting 

14.00-15.25 



 3 

Pornind de la tendinţele curente la nivel european în ceea ce priveşte licenţierea benzilor 
800/2600 MHz, un set de recomandări aplicabile regiunii noastre ar fi de mare interes. De 
asemenea, invitaţii noştri vor fi rugaţi să prezinte situaţia actuală a licitaţiilor (planuri, opinii) în 
ţările pe care le reprezintă, pentru a încerca să identificăm cel mai adecvat mecanism de licitaţie 
pentru acordarea licenţelor de utilizare a acestor benzi. 
 Care este cea mai bună abordare a alocării spectrului? Licenţa agregată vs. licenţele 

acordate individual pentru fiecare bandă de frecvenţă. 
 Ce elemente ar trebui să cuprindă condiţiile de pre-selectare? Ar trebui favorizaţi operatorii 

naţionali existenţi sau nu? Există necesitatea păstrării unei porţiuni de spectru pentru noii 
operatori sau pentru situaţii speciale? În ce măsură? 

 Obligaţii legate de spectru pentru operatorii naţionali existenţi? Ar putea fi utilă impunerea 
de condiţii minime de acoperire? 

 Care este cel mai bun format al unei licitaţii? Procedură comparativă vs. procedură 
competitivă 

 Cine ar trebui să organizeze licitaţia? Ar trebui invitaţi participanţii la sediul 
reglementatorului sau ar trebui să li se permită să liciteze din sediile proprii? 

 Perioada - care este cel mai potrivit moment pentru lansarea unei licitaţii în regiunea 
noastră? 

 Este indicat ca termenii licenţelor să fie publici în totalitate încă din timpul licitaţiei? 

 

Cătălin Marinescu, Preşedinte, ANCOM 

Cuvânt de 
încheiere 

 15.25-15.30 

 


