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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul Deciziei președintelui 

Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
de completare a Deciziei președintelui ANCOM nr. 551/2012 

privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 
 

Proiectul de decizie supus consultării publice urmărește completarea punctuală a Deciziei 
președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 
privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare. 
Proiectul are drept obiectiv clarificarea modalității de aplicare a tarifului de utilizare a spectrului 
radio pentru rețelele publice de tip MFCN (mobile fixed communications networks), care 
funcționează în banda de frecvențe 3400-3600 MHz (exprimată și sub forma 3,4-3,6 GHz), sunt 
utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă și 
care se află într-o perioadă de tranziție sau au depășit această perioadă de tranziție. 
 

Proiectul de decizie tratează cele două situații mai sus amintite, din punct de vedere al 
tarifării rețelelor MFCN, după cum urmează: 

1) Tariful de utilizare a spectrului în cazul frecvențelor radio ce sunt utilizate în cadrul 
rețelelor de comunicații electronice de tip MFCN, în perioada de timp în care asignările 
de frecvențe existente în rețea sunt acordate atât în baza unui aranjament de canale 
duplex cu diviziune în frecvență (regim FDD), cât și în baza unui aranjament de canale 
duplex cu diviziune în timp (regim TDD), cu respectarea prevederilor relevante din 
licențele în vigoare în banda 3,4-3,6 GHz, menținându-se constantă cantitatea totală de 
spectru radio alocată prin licențele amintite mai sus; 
 
În această situație urmează să se aplice tariful deja existent în cap. II punctul 3.4.1 din 
anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații nr. 551/2012, tarif stabilit la echivalentul în lei a 72.000 euro pentru 
fiecare bloc de frecvențe pereche de 5 MHz (altfel spus, o cantitate de 2x5 MHz per 
bloc), ce este alocat la nivel național în banda 3400-3600 MHz. 
 

2) Tariful de utilizare a spectrului în cazul frecvențelor radio ce sunt utilizate în cadrul 
rețelelor de comunicații electronice de tip MFCN din momentul în care asignările de 
frecvențe existente în rețea sunt acordate numai în baza unui aranjament de canale 
duplex cu diviziune în timp (regim TDD), cu respectarea prevederilor relevante din 
licențele în vigoare în banda 3,4-3,6 GHz; 
 
În această situație, datorită faptului că aranjamentul de canale de tip TDD în banda 
3400-3600 MHz permite numai blocuri de frecvențe nepereche de 5 MHz (altfel spus, o 
cantitate de 5 MHz per bloc), ce sunt alocate la nivel național în banda 3400-3600 MHz, 
urmează să se aplice un cuantum al tarifului ce este obținut prin echivalentul în lei a 
tarifului prevăzut în cap. II punctul 3.4.1 din anexa la Decizia președintelui Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012, multiplicat 
cu 1/2, respectându-se astfel principiul proporționalității. 
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În consecință, urmează ca tariful de utilizare a spectrului pentru un bloc de frecvențe 
nepereche de 5 MHz alocat la nivel național în banda 3400-3600 MHz să fie de 36.000 
de euro, identic cu tariful prevăzut la cap. II punctul 3.4.2 din anexa la Decizia 
președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
nr. 551/201, valabil pentru un bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel 
național în banda 3600-3800 MHz. 

 
Se poate constata cu ușurință faptul că măsurile propuse nu produc un impact financiar 

negativ asupra sectorului național de comunicații electronice, fiind vorba numai despre clarificarea 
modului de aplicare a tarifului, în mod proporțional cu dimensiunea utilizată efectiv pentru blocurile 
de frecvențe din cadrul subbenzilor alocate, în funcție de aranjamentul de canale folosit la diferite 
momente de timp, conform prevederilor relevante din licențele în vigoare în banda 3,4-3,6 GHz, 
menținându-se constantă cantitatea totală de spectru radio alocată prin licențe. 

Altfel spus, obiectul proiectului de decizie este acela ca modalitatea de tarifare să țină cont 
de modul efectiv de organizare a subbenzilor alocate prin licențele în vigoare în banda 3,4-3,6 
GHz, la diferite momente de timp. 

Se clarifică astfel, odată în plus, faptul că sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare a 
spectrului, de către titularii de licențe vizați de prezentul proiect de decizie, nu vor fluctua în 
funcție de modul de organizare a spectrului radio, FDD ori TDD, în subbenzile alocate, fapt datorat 
menținerii constante, la orice moment de timp, a cantității totale de spectru radio alocate prin 
licențe la nivel național. 
 

Din motivele de mai sus, și pentru ca aceste prevederi să poată fi aplicate începând cu 
trimestru I 2021, Autoritatea consideră că măsurile propuse pot fi adoptate în regim de urgență, 
motiv pentru care prezentul proiect de decizie urmează să fie supus consultării publice, conform 
prevederilor art. 135 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, pentru o 
perioadă de 10 zile. 
 
 
 


