
DECIZIE nr. 689 din 5 iulie 2006 
privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului 
General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru 
aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecventelor 
radioelectrice în vederea furnizarii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de 
generatia a treia 
EMITENT:     INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 iulie 2006  
 
 
    În temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
    având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind 
reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 
Informatiei, cu modificările ulterioare, 
    în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind 
acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii 
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generatia a treia, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
    preşedintele Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 
Informatiei emite prezenta decizie. 
 
    ART. I 
    Anexa la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a 
licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii mobile de generatia a treia, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, se modifica şi se 
completează după cum urmează: 
    1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
    "(2) Se vor acorda doua licenţe de comunicaţii mobile de generatia a treia, 
care vor respecta standardele IMT 2000." 
    2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
    "(3) Spectrul de frecvente disponibil pentru cele doua licenţe 3G este 
următorul: 
*T* 
  
 
 
 



───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────── 
                         Spectru pereche 
           ──────────────────────────────────────────── 
               Emisie statie         Recepţie statie        Spectru nepereche 
                 de baza                 de baza 
 
───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────── 
 Licenta 1  1.920,3 - 1.935,3 MHz  2.110,3 - 2.125,3 MHz  1.914,9 - 1.919,9 MHz 
 Licenta 2  1.935,3 - 1.950,1 MHz  2.125,3 - 2.140,1 MHz  1.899,9 - 1.904,9 MHz 
 
───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────── 
*ST* 
 
    În banda de frecvente 1.935,3 - 1.950,1 MHz, subbanda 1.945 - 1.950 MHz, 
pana la data de 31 decembrie 2011 vor funcţiona reţele CDMA aparţinând unui 
alt furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în judeţele Alba şi 
Buzau, cu excepţia municipiilor resedinta de judeţ şi a drumurilor europene de pe 
cuprinsul acestora." 
    ART. II 
    Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                      Preşedintele Inspectoratului General 
                 pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, 
                            Marius Catalin Marinescu 
 
    Bucureşti, 5 iulie 2006. 
    Nr. 689. 
                                      ---- 
 
 


