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Acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie 
este condiţionată, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, de plata către bugetul de stat al unei taxe de 
licenţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a guvernului. 
 
Contextul în care urmează să fie organizată procedura de selecţie pentru acordarea drepturilor de 
utilizare ţine cont de faptul că licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 890-915 
MHz/935-960 MHz, respectiv 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz au fost extinse temporar, 
până la data de 31 decembrie 2012, în timp ce drepturile de utilizare în banda 880-890 MHz/925-
935 MHz, respectiv 1710-1720 MHz/1810-1820 MHz urmează să ajungă la termen în data de 5 
aprilie 2014. 
 
Pe de altă parte, frecvenţele radio în benzile de 790-862 MHz (800 MHz) şi 2500-2690 MHz (2600 
MHz) vor fi disponibile pentru furnizarea de servicii de radiocomunicaţii mobile începând cu data 
de 5 aprilie 2014. 
 
Teoria şi practica internaţională în materia procedurilor de selecţie competitivă arată că stabilirea 
valorilor minime ale taxelor de licenţă ce constituie punctul de pornire în vederea stabilirii 
cuantumurilor taxelor de licenţă prin intermediul procedurii de selecţie poate fi realizată în mai 
multe modalităţi, în funcţie de o serie de factori precum obiectivele urmărite, designul propriu-zis 
al procedurii, presiunile competitive interne, etc. Astfel, valoarile minime pentru taxele de licenţă 
pot fi stabilite ca: 

- niveluri nominale, suficiente pentru descurajarea ofertelor neserioase; 
- niveluri care să asigure recuperarea costurilor schimbării destinaţiei spectrului;  
- niveluri care să reflecte valorea de piaţă estimată, de exemplu prin raportare la tranzacţii 

private, la valorile rezultate din alte proceduri de selecţie similare sau chiar la preţul istoric 
al resursei.  

 
În fundamentarea nivelurilor valorilor minime ale taxelor de licenţă este necesară realizarea unui 
echilibru între două tendinţe contrare. Pe de o parte, stabilirea valorii minime la nivel ridicat este 
probabil să genereze beneficii, atât în sensul reducerii beneficiilor potenţiale din ofertarea 
strategică concertată (în vederea reducerii strategice a cererii), precum şi în sensul asigurării 
faptului că măsurile pentru dezvoltarea concurenţei nu facilitează accesul unei persoane care, 
atribuind spectrului o valoare redusă, aduce o contribuţie slabă la atingerea obiectivelor de 
stimulare a concurenţei. Pe de altă parte, există riscul ca o parte din resursele de spectru să 
rămână nevândute, dacă valoarile minime ale taxelor de licenţă sunt prea mari.  
 



  

1. Descurajarea ofertelor neserioase 
Date fiind condiţiile prezentei proceduri de selecţie, apreciem că stabilirea unor preţuri nominale 
pentru valorile minime ale taxelor de licenţă cu scopul descurajării ofertelor neserioase este 
nejustificată. Astfel, ofertele neserioase pot fi descurajate printr-o multitudine de criterii ale 
procedurii legate de calificarea participanţilor (de exemplu, cifra de afaceri, scrisoare de garanţie 
bancară, etc.) sau de acceptarea ofertelor (de exemplu, punctajul atribuit loturilor sau incremente 
minime ale preţurilor ofertate).  
 
Prin urmare, ANCOM consideră că există suficiente prevederi ale caietului de sarcini sau condiţii 
ale procedurii de selecţie în sine, de natură să descurajeze ofertele neserioase, astfel încât nu 
propune stabilirea valorilor minime ale taxelor de licenţă prin raportare la acest obiectiv.   
 
2. Costurile schimbării destinaţiei 
Utilizarea pentru servicii de comunicaţii mobile a unei părţi semnificative a resurselor de spectru 
care fac obiectul procedurii, respectiv benzile de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 
1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, este condiţionată de eliberarea lor de MApN, activitate care 
implică mutarea aplicaţiilor existente1 ale în alte benzi de frecvenţe radio disponibile. 
 
Conform proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind privind eliberarea benzilor de 
frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz aflat în 
consultare publică, ANCOM înţelege că eliberarea de către MApN a benzilor indicate este 
realizabilă în condiţiile prezentate în Tabelul nr. 1 mai jos: 
 
Tablelul nr. 1  

Banda de la la MHz  Cost (mil EUR) Cost per MHz 
 (mil EUR) 

800 830 862  2 x16        93  €  2,91  € 
1747,5 1785 

1800 
1842,5 1880 

2 x 37,5        11  €  0,147  € 

2600 2500 2690  2 x 70 
1 x 50       130  €  0,685  € 

TOTAL 297       234  €  0,788  € 
     
Recunoscând eterogenitatea proprietăţilor fizice ale benzilor în discuţie, precum şi impactul asupra 
necesarului direct de investiţii şi respectiv, asupra valorii benzilor, recuperarea prin procedura de 
selecţie a costurilor schimbării destinaţiei nu poate fi realizată bandă cu bandă, ci numai în 
ansamblul spectrului care poate fi eliberat. Prin urmare, recuperarea costurilor eliberării poate fi 
realizată numai în măsura acordării drepturilor în benzile de frecvenţe respective, ţinând cont de 
caracteristicile tehnice şi economice ale ansamblului frecvenţelor vizate, iar nu bandă cu bandă. 

 
Proprietăţile fizice ale frecvenţelor recomandă benzile sub 1 GHz cu prioritate pentru furnizarea 
acoperirii teritoriale, întrucât reprezintă o opţiune cu economicitate deosebită în acest scop. Pe de 
altă parte, benzile peste 1 GHz sunt recomandate cu prioritate pentru realizarea acoperirii de 
capacitate întrucât cantitatea mai mare de spectru teoretic disponibilă permite combinarea mai 
multor blocuri adiacente şi astfel furnizarea de servicii cu viteze superioare. Frecvenţele înalte însă 
sunt neeconomicoase pentru acoperirea teritorială la nivel naţional. Prin urmare, din raţiuni de 
eficienţa propriilor investiţii, un furnizor de reţele de comunicaţii mobile terestre ar alege un mix 
de spectru în benzi de frecvenţe joase şi respectiv înalte, astfel încât ANCOM apreciază că, sub 
aspect economic, frecvenţele eliberabile trebuie considerate în asociere. 

 

                                                 
1Sisteme radioelectrice militare destinate realizării de servicii de radionavigaţie aeronautică, radiocomunicaţii pentru comada-controlul forţelor şi 
de supraveghere a spaţiului aerian al Romaniei 



  

Astfel, caracteristicile de propagare ale diferitelor benzi determină raza celulei şi respectiv, 
amprenta geografică care poate fi acoperită de o macrocelulă tipică, aşa cum se poate observa 
din Tabelele nr. 2 şi 3 de mai jos. 

 
 Tabelul nr. 2 – Raza tipică a celulei pentru acoperire teritorială (km) 

Geotip 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz 
urban 0.95 0.39 0.29 

suburban 4.15 1.08 0.79 
Rural 13.79 9.9 8.85 

Surse: ETSI TR 43.030 Appendix B.1, Hata model  si 
 ETSI TR 43.030 Appendix B.2, COST 231-Hata model 

 
Tabelul nr. 3 – Suprafaţa acoperită, macrocelulă 3 sectoare (kmp) 

Geotip 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz 
urban 1.8 0.3 0.2 

suburban 33.6 2.3 1.2 
rural 370.8 191.1 152.7 

     Sursa: ANCOM 
 

Variaţia suprafeţelor ce pot fi acoperite are un impact semnificativ asupra numărului de staţii de 
bază, respectiv în costurile acoperirii teritoriale realizabile, aşa cum rezultă din Tabelul nr. 4 de 
mai jos. 

 
Tabelul nr. 4 – Număr relativ de staţii de bază pentru acoperire teritorială 

Geotip 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz 
urban 1 5.9 10.7 
suburban 1 14.8 27.6 
rural 1 1.9 2.4 

                                         Sursa: ANCOM 
 

Ţinând cont de numărul relativ de staţii de bază pentru acoperirea teritorială şi luând în calcul o 
distribuţie a site-urilor pe geotip2 în România de 35% în zonele urbane, 20% în suburban şi 
respectiv 45% în rural3, costurile relative ale realizării acoperirii teritoriale în fiecare din 
frecvenţele eliberabile sunt prezentate în Tabelul nr. 5 de mai jos.  

 
Tabelul nr. 5– Costuri relative ale realizării acoperirii teritoriale  

800 MHz 1800 MHz 2600 MHz 
1.00 5.90 10.37 

                            Sursa: ANCOM 
 

Prin urmare, luând în calcul costurile relative ale realizării acoperirii teritoriale şi numărul de 
blocuri care pot fi obţinute, repartiţia costurilor eliberării realizată conform Tabelului nr. 6 de mai 

                                                                                                                                                                            
2 In analize similare, OFCOM a utilizat o distributie pentru Marea Britanie de 30% in urban, 35% in suburban si 35% in rural. De asemena, 
OPTA a aproximat pentru Olanda urmatoarea distributie: 35% urban, 40% suburban si 25% rural.    
3 Valorile utilizate reflecta in mod fidel distributia siteu-rilor necesare unui furnizor de retele de comunicatii mobile in Romania. 
4, publicată în Monitorul Oficial nr. 930/28.12.2011 
5 de altfel, teoriile economice în materie nu acordă un rol substanţial diferenţelor topografice pentru explicarea diferenţelor în valorile spectrului 
de la o jurisdicţie la alta  
6 Măsura a dispersiei statistice în materie de venituri sau bunăstare între statele lumii 
7 A se vedea plafonul de 140 MHz impus în Suedia, comparativ cu 2x 20 MHz în Finlanda, respectiv 10 MHz pentru T-Mobile, 20 MHZ pentru 
KPN, 25 MHz pentru Vodafone şi 40 MHz pentru nou intraţi, în Olanda 
8 de exemplu, rata de atenuare maxim acceptabilă pe calea de propagare radio pentru GSM în banda de 900 MHz şi respectiv LTE în banda de 
800 MHz produce rezultate sensibil apropiate, atât outdoor cât şi indoor 
9 http://www.ote.gr/investor/Uploads/cosmotekatastaseisen.pdf  
10 compania-mamă a unui grup de companii implicate în furnizarea de comunicaţii mobile în România şi în Republic Cehă 
11 http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annual_report_accounts_2006.pdf  



  

jos ar reflecta circumstanţele tehnico - economice ale benzilor în cauză, necesare pentru 
acoperirea teritorială. 

 
Tabelul nr. 6– Repartizare posibilă pe blocuri a costurilor eliberării  

cu reflectarea caracteristicilor pentru furnizarea acoperirii teritoriale 
Număr blocuri 

Banda 
2 x 5 MHz 1 x 15 MHz 

Repartizarea pe blocuri a costurilor 
eliberării (mil. euro) 

800 MHz 3  40,7 
1800 MHz 8  6,9 

14  3,9 
2600 MHz 

 3 2 
TOTAL 24 3 234 

                                                                               Sursa: ANCOM  
 
Având în vedere că, pe termen lung, încorporarea progresului tehnologic în utilizarea spectrului 
permite furnizarea de servicii noi şi aplicaţii inovative, generatoare de valoare, ANCOM apreciază 
că schimbarea destinaţiei spectrului creează bunăstare pentru societate, astfel încât recuperarea 
costurilor eliberării poate reprezenta un instrument util pentru informarea valorilor minime ale 
taxelor de licenţă.  

 
Pe de altă parte, utilizarea costurilor eliberării drept unică metodă pentru informarea valorilor 
minime ale taxelor de licenţă este conceptual insuficientă. Astfel, schimbarea destinaţiei poate 
viza resurse de spectru neutilizate, sau pentru care nu există costuri de eliberare, însa neutilizarea 
sau utilizarea suboptimă a unei resurse în trecut nu poate constitui motiv pentru subevaluarea 
valorii utilizărilor viitoare. De asemenea, în contextul prezentei proceduri, valorile minime ale 
taxelor de licenţă trebuie stabilite astfel încât să furnizeze echilibrul descris mai sus, între riscul 
ofertării strategice concertate (inclusiv în contextul măsurilor de aigurare a concurenţei) şi riscul 
ca o parte din resursele de spectru să rămână nevândute. 
 
3. Valoarea de piaţă a spectrului 
Raportarea la valoarea de piaţă a spectrului, adică aceea care ar prevala într-o piaţă competitivă 
atunci când oferta satisface cererea, şi stabilirea valorii minime pentru taxa de licenţă prin 
reducerea rezonabilă a valorii de piaţă, ar putea furniza asigurări suplimentare atât potenţialilor 
ofertanţi cât şi ANCOM privind corectitudinea şi rezonabilitatea valorilor minime pentru taxa de 
licenţă, având potenţialul să permită realizarea echilibrului între tendinţele contrare identificate 
mai sus.  
 
În nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 1282/2011 privind stabilirea cuantumului taxei 
de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio 
acordate în benzile de frecvenţe 890-915 MHz/935-960 MHz şi 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 
MHz4, au fost reţinute consideraţiile că valoarea economică a spectrului pentru comunicaţii mobile 
diferă atât în spaţiu, de la un stat la altul, cât şi în timp, depinzând de o multitudine de factori 
precum: dimensiunea şi potenţialul pieţei interne, cererea de servicii de comunicaţii mobile, 
dinamica competitivă a pieţei (de exemplu, numărul şi dimensiunea operatorilor existenţi sau a 
potenţialilor concurenţi), disponibilitatea şi preţul spectrului în alte benzi substituibile, condiţiile de 
utilizare (de exemplu, obligaţii de acoperire, durata licenţei, etc.), prevederile legislaţiei naţionale 
şi predictibilitatea cadrului de reglementare în domeniu. De asemenea, se menţiona că valoarea 
economică a licenţelor/spectrului depinde şi de o serie de factori exogeni, în afara controlului 
autorităţilor, precum proprietăţile fizice şi caracteristicile de propagare în benzile respective, 
ciclurile tehnologice, ciclurile economice, ciclurile investiţionale, facilitatea şi costul accesului la 
capitaluri, apartenenţa operatorilor la grupuri multinaţionale şi strategiile globale ale acestora, etc. 
 



  

 
Prin urmare, date fiind numărul, complexitatea, interacţiunile şi interdependenţele între factorii 
care, în reflectarea circumstanţelor diferitelor pieţe, în diferite momente de timp, pot influenţa 
valorile spectrului radio, demersurile de estimare a valorilor de piaţă a benzilor radio sunt 
imperfecte, indiferent de modelele teoretice utilizate şi de aproximările practice efectuate.  
 
Nu în ultimul rând, trebuie remarcată asimetria de informaţii a autorităţilor în raport cu furnizorii 
de reţele de comunicaţii mobile, ale caror evaluări private asupra valorilor licenţelor sunt reflectate 
de obicei în rezultatele procedurilor competitive de selecţie. 
 
În contextul prezentei proceduri de selecţie, se propune reflectarea următoarelor criterii în 
nivelurile minime ale taxelor de licenţă, criterii relevante pentru estimarea unor valori de piaţă 
care să reflecte valoarea economică a spectrului de frecvenţe radio. 
 

o Proprietăţile fizice ale benzii 
Resursele de spectru nu sunt omogene. Legile fizicii influenţează factori precum distanţa de 
propagare a semnalului şi cantitatea de informaţii ce poate fi transportată, sau relaţia dintre 
mărimea antenei şi frecvenţa radio. Spre exemplu, frecvenţele joase tind să se propage pe 
distanţe mai mari şi să pătrundă mai bine în interiorul clădirilor comparativ cu frecvenţele înalte, 
însă sunt caracterizate de o lărgime de bandă mai mică, care poate să nu fie suficientă pentru 
transferul unei cantităţi mari de informaţii. 
 

o Cererea de spectru 
Dezvoltările tehnologice din ultimii ani care au urmărit extinderea posibilităţilor de utilizare a 
internetului mobil în mai multe benzi de frecvenţă, au fost generate în principal de valoarea pe 
care consumatorii o atribuie acestui gen de servicii. Prin urmare, valoarea potenţială a benzilor ce 
permit aceste dezvoltări tehnologice, atât pentru titularii de drepturi cât şi pentru societate în 
ansamblu, a crescut.  
De asemenea, cererea crescândă de comunicaţii mobile în bandă largă determină în mod firesc 
creşterea cererii de spectru radio, în special în condiţiile în care dezvoltările tehnologice nu sunt 
suficiente pentru decongestionarea unor benzi de frecvenţă.  
 

o Cantităţi maxime de spectru (“plafoanele de spectru”) 
Având în vedere probabilitatea ca cererea de spectru a ofertanţilor să manifeste intensităţi diferite 
de la o bandă de frecvenţe la alta, inclusiv în contextul plafoanelor de spectru, stabilirea unor 
valori minime ale taxelor de licenţă diferenţiate de la o bandă la alta, precum şi adoptarea unor 
mecanisme de asigurare a concurenţei, sunt justificate în mod obiectiv.  
Astfel, în cazul benzilor care fac obiectul unor plafoane de spectru, stabilirea unor valori minime 
ale taxei de licenţă prin raportare la valoarea de piaţă estimată ar permite realizarea unui echilibru 
între, pe de o parte, eficienţa statică asociată unei valori intrinseci poţential mai mici (efect al 
plafoanelor de spectru sau al rezervării unei porţiuni de spectru pentru un operator nou intrat) şi, 
pe de altă parte, eficienţa dinamică pe termen lung şi beneficiile care decurg din aceasta asupra 
concurenţei şi consumatorilor.       
În context, trebuie avut în vedere faptul că simpla existenţă a plafoanelor de spectru, ca 
mecanisme pentru asigurarea concurenţei la nivel de infrastructuri, nu este suficientă pentru 
reducerea apetitului investiţiilor în frecvenţe radio ale operatorilor. Astfel, în condiţiile în care, în 
fapt, realizarea unei reţele de comunicaţii mobile naţionale eficiente necesită în mod obiectiv 
arbitrarea unor cantităţi diferite de spectru în benzi de frecvenţe de peste 1 GHz şi sub 1 GHz, 
cantitatea de spectru care face obiectul procedurii de selecţie depăşeşte necesarul unei asemenea 
reţele. Prin urmare, plafoanele de spectru pot afecta valoarea frecvenţelor rezultate din licitaţie 
numai în măsura în care plafoanele de spectru sunt semnificativ prea restrictive în raport cu 
necesităţile rezonabile de dezvoltare ale reţelelor.        

 



  

 
o Drepturile existente 

Porţiuni semnificative din resursele de spectru  care fac obiectul prezentei proceduri sunt deja 
utilizate de titularii unor drepturi pe cale să expire. Prin urmare, este susceptibil ca operatorii cu 
drepturi existente în bandă să atribuie o valoare mai mare porţiunilor de spectru pe care deja le 
utilizează în prezent, comparativ cu alte porţiuni de spectru care fac obiectul procedurii.  
De asemenea, asimetria în portofoliile de spectru ale operatorilor existenţi este probabil să 
alimenteze apetitul pentru achiziţia drepturilor de utilizare ale acestor active strategice pentru 
furnizarea serviciilor.     
 

o Durata drepturilor 
Durata drepturilor influenţează în mod direct capacitatea de generare venituri, însă măsura în care 
durata drepturilor este direct proporţională cu valoarea este discutabilă. Astfel, pe de o parte, 
utilizarea pe termen lung permite o mai mare flexibilitate in utilizarea mixului optim de factori de 
productie, fiind totodată suceptibilă să fie caracterizată de o utilizare intensivă a resursei şi de 
creşteri de eficienţă productivă prin încorporarea progresului tehnologic, fenomene care 
recomandă o valoare mai mare a spectrului pe termen lung. Pe de altă parte, valoarea pe termen 
scurt este influenţată în mod substantial de gradul prezent de utilizare, costurile reorganizării 
spectrului fiind relevante pentru valoarea pe termen scurt. Având în vedere că cele două tendinţe 
acţionează în sensuri contrare, apreciem că o relaţie direct proporţională durată - valoare este o 
aproximare rezonabilă pentru scopul stabilirii valorilor minime ale taxelor de licenţă. 
 

o Condiţiile de utilizare a drepturilor 
În măsura în care licenţele de utilizare impun, în mod obiectiv sau în promovarea unui interes 
public, condiţii în modul de utilizare a drepturilor, ataşarea unor astfel de obligaţii poate fi 
oneroasă pentru titularii drepturilor şi ar putea în principiu să se reflecte în valorile minime ale 
taxelor de licenţă. Exemple de asemenea condiţii pot fi cele referitoare la cerinţele de acoperire a 
unor arii geografice neinteresante sub aspect economic, sau restricţiile privind utilizarea unor 
benzi în anumite arii geografice, inclusiv cele impuse de evitarea perturbaţiilor prejudiciabile.  
Pe de altă parte, o serie de obligaţii ataşabile licenţelor pentru promovarea unor obiective publice 
legitime legate de promovarea investiţiilor în infrastructuri şi asigurarea concurenţei, precum 
roamingul naţional sau găzduirea operatorilor mobil virtuali, pot afecta rentele care pot fi extrase 
de titularii licenţelor din exploatarea drepturilor, însă nu pot fi considerate oneroase atâta timp cât 
accesul la reţele reflectă cel puţin costurile serviciilor. 
 

o Armonizarea internaţională 
Existenţa acordurilor europene şi/sau internaţionale de armonizare a utilizării benzilor de 
frecvenţă, acompaniată de dezvoltarea de sisteme şi standarde tehnice, poate crea pieţe 
multinaţionale pentru echipamente şi servicii de comunicaţii, permiţând inclusiv itineranţa 
(roamingul) echipamentelor terminale ale utilizatorilor dintr-o ţară în alta pentru o varietate de 
servicii cu amănuntul (de exemplu, comunicaţii mobile sau transmisii radio-TV). Se înţelege de la 
sine că economiile de scară în producţia de echipamente, terminale sau de reţea, rezultat al 
armonizării internaţionale, au o contribuţie substanţială la creşterea valorii spectrului pentru 
furnizarea de servicii cu amănuntul.  
 

o Disponibilitatea şi preţul echipamentelor 
Disponibilitatea limitată a echipamentelor sau preţul de achiziţie influenţează într-o manieră 
substanţială capacitatea spectrului de a genera beneficii în viitor, prin urmare şi atractivitatea 
spectrului în cauză pentru furnizarea de servicii şi respectiv, valoarea economică a spectrului.     

 
3.1. Metode pentru estimarea valorii de piaţă 
Recunoscând multitudinea de abordări conceptuale privind estimarea ex-ante a valorii de piaţă a 
spectrului, ţinând totodată seama de asimetria de informaţii a autorităţilor în raport cu operatorii, 



  

precum şi din dezideratul de a minimiza rolul unor eventuale elemente de subiectivitate inerente 
unor astfel de calcule, s-au identificat mai multe surse şi metode pentru informarea valorii de 
piaţă a spectrului, astfel: 

- referinţe internaţionale de valori rezultate din proceduri competitive de selecţie;  
- tranzacţii private; 
- modele tehnico-economice. 

 
De asemenea, este utilă verificarea valorilor minime obţinute prin raportare la valorile istorice ale 
licenţelor. 
 

3.1.1. Referinţe internaţionale - valori licitate 
 

Licitaţiile internaţionale furnizează cu anumită transparenţă, informaţii relevante privind evaluările 
private realizate de operatori cu privire la valoarea drepturilor de utilizare. De asemenea, în 
măsura în care procedurile sunt într-adevăr expresia unui mediu competitiv, observarea directă a 
preţurilor pieţei furnizează indicii relevante cu privire la valoarea economică a spectrului/licenţelor, 
cu atât mai mult în contextul proliferării licitaţiilor de spectru radio în Uniunea Europeană.   
Pe de altă parte, capacitatea de a realiza în mod credibil comparaţii relevante, care să poată 
informa valori minime ale taxelor de licenţă în România, depinde de cunoaşterea şi reflectarea în 
evaluare a circumstanţelor evenimentelor analizate, fie acestea tranzacţii private sau proceduri 
publice de selecţie, de măsura în care acestea sunt reprezentative pentru situaţia generală, 
precum şi de analiza şi tratamentul diferenţelor economice, demografice şi topografice faţă de 
statele analizate.  
În practică, valorile rezultate din licitaţii/proceduri de selecţie competitive pot fi afectate în mod 
semnificativ de o serie de circumstanţe specifice procedurii în cauză, suplimentar faţă de factorii 
identificaţi deja şi mentionaţi mai sus . Astfel, valorile rezultate din licitaţii depind inclusiv de: 
- cantitatea de spectru disponibilă şi maniera de împachetare; 
- numărul de competitori efectivi; 
- gradul de substituibilitate între benzile care fac obiectul procedurii; 
- perspectivele pentru acordarea de noi cantităţi de spectru în viitor; 
- măsura şi întinderea drepturilor existente; 
- mărimea barierelor la intrarea pe piaţă; 
- proiectarea şi regulile procedurii de selecţie; 
- circumstanţele competitive; 
Cu toate acestea, procedurile competitive de selecţie organizate într-un număr tot mai mare de 
state ale Uniunii Europene în ultima perioadă sunt relevante şi permit calificarea unor 
circumstanţe relevante pentru procedura ce urmează a fi organizată de ANCOM. 

Figura nr. 1 – Valori rezultate din licitaţii recente în Uniunea Europeană  
(eurocenţi/MHz/locuitor) (*) 
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Sursa: ANCOM, pe baza informaţiilor disponibile în domeniul public 



  

(*) valorile în Franţa nu includ redevenţa anuală de 1% din cifra de afaceri, datorată de titularii drepturilor 
Astfel, se pot constata următoarele: 
- procedurile de selecţie în banda de 800 MHz sunt de dată foarte recentă, cinci din şase 

proceduri fiind organizate în 2011; în reflectarea proprietăţilor fizice ale benzii şi standardelor 
LTE, toate procedurile au consacrat achiziţia drepturilor în două blocuri succesive de 5 MHz 
FDD; cu exceptia Marii Britanii şi a Poloniei, jurisdicţii în care procedurile de selecţie nu au 
avut încă loc, toate statele mari din Uniunea Europeană au adjudecat frecvenţele de 800 MHz; 
Preţurile rezultate din licitaţii reflectă valori valori cuprinse între 67 şi 82 eurocenţi/MHz/ 
locuitor în Franţa, Germania şi Italia, în tmp ce în Spania, Suedia şi Portugalia valorile 
rezultate se situează uşor peste 40 eurocenţi/MHz/locuitor. În Portugalia, în contextul în care 
plafoanele de spectru au fost dimensionate pentru un număr mai mare de competitori decât 
cei prezenţi în piaţă, absenţa potenţialului nou-intrat a condus la adjudecarea la valorile 
minime de pornire, în toate benzile. Preţurile de adjudecare rezultate în procedura de selecţie 
din Italia au stabilit noi recorduri la nivelul Uniunii Europene. 

- cele patru proceduri finalizate în banda de 900 MHz organizate în anul 2011 reflectă 
circumstanţe particulare. Astfel, spectrul în Spania a făcut obiectul unei reorganizări 
reglementate substanţial, fiind atribuit parţial prin procedură de selecţie comparativă pentru 
remedierea dezavantajelor competitive şi parţial inclus în procedura de selecţie competitivă, 
alături de celelalte benzi de frecvenţă. O situaţie similară a caracterizat procedura de selecţie 
pentru atribuirea a 5 MHz în Belgia. Pe de altă parte, cel puţin în contextul interesului limitat 
pentru intrarea pe piaţă, procedura de selecţie din Grecia a reconfirmat drepturile existente la 
preţuri de adjudecare care depăşesc uşor valorile minime ale taxei de licenţă, iar adjudecările 
în Portugalia la nivelul valorilor minime.  

- preocupările privind banda de 1800 MHz, urmare a preţurilor scăzute de adjudecare în 
Germania pe fondul recordurilor în 800 MHz, au fost infirmate de un interes sporit în Italia şi 
Suedia, precum şi de confirmarea valorilor minime de pornire în Portugalia şi Grecia.   

- în ciuda celor 12 proceduri de selecţie finalizate deja pentru banda de 2600 MHz, preţurile de 
adjudecare sunt eterogene de la un stat la altul, fiind cuprinse între 0,12 eurocenţi/MHz/ 
locuitor în Olanda (aprilie 2010) şi 16 eurocenţi/MHz/locuitor în Suedia (mai 2008). O 
eterogenitate similară se remarcă şi în cazul blocurilor TDD în banda de 2600 MHz: acolo unde 
au fost adjudecate simultan cu blocurile FDD, preţurile blocurilor TDD au reprezentat între 
23% (Suedia) şi 176% (Finlanda) din preţul blocurilor FDD.  

- în ansamblu, preţurile pe MHz/locuitor adjudecate urmare a licitaţiilor tind a fi mai mari în 
jurisdicţiile cu patru furnizori de reţele cu acoperire naţională, comparativ cu jurisdicţiile cu trei 
astfel de furnizori, expresie a competiţiei pentru accesul la resursa de spectru. 

 
Tabelele nr. 7 şi 8 de mai jos prezintă rezultatele unor licitaţii recente în Uniunea Europeană, 
exprimate în eurocenţi/MHz/locuitor şi respectiv, în eurocenţi/MHz/număr cartele SIM active. 
Raportarea la numărul de cartele SIM active, în relfectarea numărului de unităţi generatoare de 
venituri, reprezintă în opinia ANCOM o bază mai bună de comparaţie. 
 

Tabelul nr. 7 – Rezultate licitaţii recente în Uniunea Europeană (eurocenţi/MHz/locuitor) 

Ţara Nr. retele 
nationale 

800 MHz 
 

900 MHz 
 

1800 
MHz 

 

2100 
MHz 

 

2600 MHz 
FDD 

 

2600 
MHz TDD 

 
Austria 4     2.49 2.49 

Belgia 3  30.01  43.89 4.57 4.54 

Danemarca 4     12.85 12.85 

Finlanda 3     0.31 0.55 

Franţa 4 66.82   48.05 10.16  

Germania 4 72.91  2.55 10.75 2.25 2.12 



  

Italia 4 81.79  26.34  5.97 4.10 

Olanda 3     0.12  

Portugalia 3 42.3 28.38 3.8  2.82 1.13 

Spania 4 47.26 36.72   2.36  

Suedia 4 41.21  20.92  15.68 3.60 

Grecia 3  37.69 18.19    
        

Medie  58.8 33 14.4 34.2 5.42  3.92  

Mediană  57 33 18.2 43.9 2.84  3.05  

                                                     Sursa: ANCOM, pe baza informaţiilor disponibile în domeniul public 
 

Tabelul nr. 8 – Rezultate licitaţii recente în Uniunea Europeană (eurocenti/MHz/SIM) 

Ţara nr. retele 
nationale 

800 MHz 
 

900 MHz 
 

1800 
MHz 

 

2100 
MHz 

 

2600 MHz 
FDD 

 

2600 
MHz TDD 

 

Austria 4     1.76 1.76 

Belgia 3  27.30  39.93 4.15 4.13 

Danemarca 4     11.08 11.08 

Finlanda 3     0.21 0.38 

Franţa 4 67.64   48.64 10.28  

Germania 4 55.66  1.95 8.21 1.72 1.62 

Italia 4 54.78  17.64  4.00 2.75 

Olanda 3     0.10  

Portugalia 3 30.40 20 2.95  2.20 1.28 

Spania 4 44.79 34.79   2.23  

Suedia 4 37.97  19.27  14.45 3.32 

Grecia 3  31.10 15.01    
        

Medie  48.5 28.3 11.3 32.4 4.73  3.23  

Mediană  49.8 29.2 15  39.9 2.23  2.26  

                                                     Sursa: ANCOM, pe baza informaţiilor disponibile în domeniul public 
 
Circumstanţele particulare ale procedurilor de selecţie trebuie considerate la justa valoare, întrucât 
pot influenţa în mod semnificativ evaluările private ale ofertanţilor şi pe cale de consecinţă, 
percepţiile privind măsura în care licitaţiile de mai sus reflectă într-adevăr valoarea de piaţă a 
licenţelor. Un exemplu ilustrativ este dat de valorile de adjudecare pentru licenţele în banda de 
1800 MHz în Germania (1,95 eurocenţi/MHz/cartelă SIM activă) respectiv în Italia (17,64 
eurocenţi/MHz/cartelă SIM activă), ambele valori fiind rezultate din licitatii multi-runde şi multi-
benzi suficient de competitive şi relativ apropiate în timp. Pe de altă parte, la o analiză 
superficială, la nivelul a 3 eurocenţi/MHz/cartelă SIM activă, oferta de licenţe în 1800 MHz a 
depăşit cererea în Portugalia. În mod similar, aşa cum se poate observa din figura nr. 2 de mai 
jos, valorile relative ale licenţelor în benzi diferite reflectă profunde asimetrii care nu pot fi 
explicate numai prin prisma caracteristicilor tehnico-economice ale benzilor.  

 
 
 



  

 
Figura nr. 2 – Valori relative ale licenţelor/MHz, de la o bandă la alta (*) 
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Sursa: ANCOM pe baza informatţilor disponibile în domeniul public 

                                    (*)  valorile relative în Grecia sunt calculate prin raportare la banda de 900 MHz  
 
Aşa după cum se poate observa din Figura nr. 3 mai jos, preţurile pe MHz pe cartelă SIM activă 
rezultate din licitaţii tind a fi corelate cu veniturile medii pe utilizator (ARPU), în ce priveşte 
licenţele în benzile de 800 MHz şi 1800 MHz, în reflectarea evaluărilor private ale ofertanţilor 
privind potenţialul pieţelor de generare a veniturilor.  
 
 

Figura nr. 3 – Preţuri/MHz/cartelă SIM rezultate din licitaţii funcţie de ARPU 
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Sursa: ANCOM, pe baza informaţiilor disponibile în domeniul public 

 
Pentru a putea informa posibile valori de piaţă în România, este necesară însă eliminarea efectelor 
diferenţelor economice faţă de statele analizate (efectul diferenţelor demografice a fost eliminat 
prin raportarea preţurilor pe MHz la numărul populaţiei sau la numărul utilizatorilor de comunicaţii 
mobile – cartele SIM active, iar efectul diferenţelor topografice este dificil de estimat cu 
informaţiile aflate la dispoziţia ANCOM5).  

 
Eliminarea efectelor diferenţelor economice în valorile de adjudecare ale licenţelor poate fi 
realizată în mai multe moduri, ca de exemplu prin raportarea la produsul intern brut, la 
coeficientul GINI6, la cifra de afaceri a sectorului, etc. 
 
Se propune eliminarea efectului diferenţelor economice prin raportarea la veniturile medii pe 



  

utilizator (ARPU), expresie a capacităţii pieţelor naţionale de a genera venituri şi a contribui astfel 
la recuperarea preţurilor licenţelor. Astfel, ajustarea valorilor rezultate din procedurile de selecţie 
mentionate, pentru diferenţialul de ARPU si numărul de utilizatori de comunicaţii mobile din 
România, precum şi la durata de 15 ani a drepturilor, permite obţinerea valorilor din Tabelul nr. 9 
de mai jos.  
 
Tabelul nr. 9– Preţ per bloc 5 MHz rezultat din licitaţii recente, ajustat din punct de vedere ARPU România, 

număr utilizatori şi durata licenţei de 15 ani (milioane euro) 

Ţara 
Nr. 

reţele 
nationale 

800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 
FDD 

2600 MHz 
TDD 

Austria 4     1.31 € 0.65 € 

Belgia 3  35.12 €  17.98 € 2.49 € 1.24 € 

Danemarca 4     5.88 € 2.94 € 

Finlanda 3     0.13 € 0.11 € 

Franţa 4 27.22 €   19.58 € 2.76 €  

Germania 4 66.13 €  2.32 € 1.27 € 2.04 € 0.96 € 

Italia 4 44.75 €  14.41 €  3.27 € 1.12 € 

Olanda 3     0.06 €  

Portugalia 3 29.89 € 19.93 € 2.66 €  1.99 € 0.40 € 

Spania 4 26.01 € 25.25 €   1.30 € 0.20 € 

Suedia 4 23.54 €  11.95 €  14.93 € 1.72 € 

Grecia 3  25.98 € 12.54 €    

     Sursa: ANCOM, pe baza informaţiilor disponibile în domeniul public 
 
Astfel, observarea valorilor rezultate din procedurile competitive de selecţie şi ajustarea acestora 
astfel încât să poată fi relevante pentru circumstanţele competitive din România (ajustarea pentru 
reflectarea dimensiunii pieţei interne şi respectiv a veniturilor medii pe utilizator şi a duratei de 
valabilitate a drepturilor), permite identificarea următoarelor plaje de valori per bloc de frecvenţe: 

- în banda de 800 MHz, 4 valori cuprinse între 24 şi 30 milioane euro şi o valoare de 45 
milioane euro (Italia); valoarea foarte mare în banda de 800 MHz în Germania, de peste 66 
milioane euro, trebuie privită în asociere cu valorile foarte mici obţinute în benzile superioare, de 
exemplu în 1800 MHz ; 

- în banda de 900 MHz, nicio valoare, datorită circumstanţelor particulare în care au fost 
acordate drepturile în Belgia şi Spania (reorganizare reglementată a frecvenţelor), plafoanelor 
restrictive de spectru (Portugalia) şi interesului scăzut din partea celor trei operatori existenţi 
(Grecia); 

- în banda de 1800 MHz, 3 valori cuprinse între 12 şi 14,4 milioane euro; valoarea foarte 
scăzută din Germania (2,32 milioane euro) trebuie privită în asociere cu valoarea foarte mare 
obţinută în banda de 800 MHz (peste 66 milioane euro); în Portugalia, valoarea adjudecată 
reflectă preţul de pornire al licitaţiei şi plafoanele de spectru impuse;  

- în banda de 2600 MHz FDD, cinci valori cuprinse între 1,3 şi 3,3 milioane euro, o valoare 
de 5,9 milioane euro şi o valoare de aprox. 15 milioane euro (Suedia); valorile din Finlanda şi 
Olanda nu au rezultat din proceduri de selecţie multi-benzi şi este susceptibil ca rezultatele să fi 
fost afectate substanţial de plafoanele de spectru mai restrictive7; 

- în banda de 2600 MHz TDD, 3 valori sub 0,7 milioane euro, trei valori cuprinse între 1 şi 
1,7 milioane euro şi o valoare de aproape 3 milioane euro; 

 
Alegând drept referinţă mijlocul fiecărui interval relevant, rezultă următoarele valori per bloc de 
frecvenţe de 2 x 5 MHz, respectiv 1 x 15 MHz: 



  

- 35 milioane euro în banda de 800 MHz 
- 13,2 milioane euro în banda de 1800 MHz 
- 8 milioane euro în banda de 2600 MHz (FDD) 
- 4,8 milioane euro în banda de 2600 MHz (TDD) 
 

Pentru scopul stabilirii unor valori minime ale taxelor de licenţă care să permită pe de o parte, 
vânzarea întregii cantităţi de spectru, iar pe de altă parte, să asigure reducerea beneficiilor 
operatorilor dintr-o eventuală ofertare strategică concertată (în vederea reducerii strategice a 
cererii), precum şi de natură să permită accesul la resursele de spectru acelor persoane care pot 
aduce o contribuţie substanţială la dezvoltarea concurenţei, este recomandabilă ajustarea 
diferenţiată a valorilor astfel obţinute, în relaţie de proporţionalitate inversă cu cererea potenţială 
de spectru şi valoarea acestuia. 
 
Astfel, având în vedere cele de mai sus şi pe baza informaţiilor de care dispune, se consideră, 
pentru acest subpunct, că următoarele valori ar putea arăta valorile de pornire ale licitaţiei, 
reflectând de o manieră rezonabilă valoarea de piaţă a resurselor de spectru şi putând astfel 
contribui la atingerea obiectivelor identificate: 

- 35 milioane euro per bloc 2 x 5 MHz în banda de 800 MHz; 
- 10 milioane euro per bloc 2 x 5 MHz în banda de 1800 MHz; 
- 4 milioane euro per bloc 2 x 5 în banda de 2600 MHz; 
- 3 milioane euro per bloc 1 x 15 în banda de 2600 MHz. 

 
În ceea ce priveşte banda de 900 MHz, similarităţile considerabile din punct de vedere tehnic între 
benzile de 800 MHz şi 900 MHz8, armonizarea internaţională, disponibilitatea şi preţurile 
echipamentelor şi nu în ultimul rând, utilizarea benzii de către furnizorii de reţele, sunt factori care 
recomandă în mod obiectiv stabilirea unor valori minime de pornire mai mari, comparativ cu 
banda de 800 MHz. 
 

3.1.2. Tranzacţii private 
Suplimentar faţă de tranzacţiile publice cu spectru radio prilejuite de procedurile de selecţie 
organizate de autorităţi, observarea tranzacţiilor private între companii poate în principiu constitui 
o sursă de informaţii utile pentru autorităţi, mai ales în contextul asimetriei de informaţii în raport 
cu operatorii. 

 
Tranzacţiile private care au implicat titulari de licenţe radio pentru comunicaţii mobile terestre în 
România au fost limitate la achiziţii de companii, însă o serie de elemente ale tranzacţiilor au fost 
publicate în virtutea conformării cu standardele de transparenţă asociate listării companiilor 
implicate pe bursele de valori. 

 
Astfel, achiziţia Telemobil de către Cosmoholding Romania Ltd., subsidiară a grupului OTE S.A., la 
30 octombrie 2009, a fost urmată de reevaluarea activelor nete ale S.C. Telemobil S.A. 
(Telemobil) şi recunoaşterea acestora în situaţiile financiare consolidate ale companiei mamă. 
Conform notei 10 la situaţiile financiare consolidate ale S.C. OTE S.A. pentru anul 20109, 
reevaluarea activelor nete ale Telemobil a fost finalizată în luna iunie 2010, soldându-se pentru 
licenţele de comunicaţii cu un plus de reevaluare de 55 milioane euro, suplimentar faţă de 
valoarea rămasă de aprox. 21 milioane euro. Ori, ţinând cont de valoarea rămasă, de durata de 
valabilitate a licenţelor Telemobil şi de portofoliile de spectru radio asociate acestora, o calculaţie 
conservatoare arată că licenţei UMTS în banda de 2000 MHz a Telemobil nu i-ar fi putut fi 
atribuită o valoare justă sub 71,5 milioane euro. O astfel de valoare echivalează cu 11,2 milioane 
euro per bloc de 2 x 5 MHz în banda de 2000 MHz, respectiv o valoare sensibil apropiată de 
valoarea rezultată din procedura de selecţie finalizată în Germania în acelaşi an, aşa cum a fost 
această valoare ajustată pentru reflectarea diferenţialului în materie de ARPU şi număr utilizatori, 
adică 10,75 milioane euro.  



  

 
O altă sursă de informaţii relevante o poate constitui achiziţia ClearWave N.V.10 de către grupul 
Vodafone pe 31 mai 2005. Tranzacţia s-a produs la foarte scurt timp după ce ambele subsidiare 
ale ClearWave au obţinut licenţe UMTS în banda de 2000 MHz contra unor tarife de licenţă 
stabilite pe cale administrativă la nivelul a 35 milioane USD în România şi respectiv 75 milioane 
euro în Republica Cehă. Conform notei 28 la situaţiile financiare consolidate ale grupului Vodafone 
pentru anul 200611, Vodafone a recunoscut pentru licenţele de comunicaţii obţinute urmarea 
achiziţiei o valoare justă de 461 milioane GBP. Repartizarea valorii juste recunoscute de Vodafone 
pe licenţele în vigoare în România şi Republica Cehă la acea dată poate produce rezultate diferite 
în funcţie de ipotezele avute în vedere. Cu toate acestea, o calculaţie conservatoare, fără 
reflectarea diferenţelor între benzi şi nici a celor între România şi Republica Cehă în materie de 
ARPU sau de număr de clienţi, aşadar ţinând cont exclusiv de portofoliile de spectru şi de durata 
de valabilitate a drepturilor în fiecare caz în parte, arată că licenţei „GSM” a Mobifon în România 
nu i-ar fi putut fi atribuită o valoare justă sub 66 milioane GBP (aproximativ 100 milioane euro în 
2006). Raportată la cantitatea de spectru si la o durată de 15 ani, o astfel de valoare ar echivala 
cu aprox. 50 milioane euro per bloc de 2 x 5 MHz în banda de 900 MHz. 
Dezavantajele utilizării tranzacţiilor private pentru estimarea valorii de piaţă a spectrului nu sunt 
date numai de disponibilitatea limitată a informaţiilor, ci şi de o serie de factori precum: 

(a) tranzacţiile private care au avut totuşi loc au avut drept obiect achiziţionarea totală sau 
parţială a unor afaceri, în care spectrul a fost evaluat într-o manieră indiviză alături de alte 
active; 

(b) tranzacţiile private menţionate fie au avut loc cu suficient de mult timp în urmă 
(Vodafone), fie au încorporat benzi de spectru puţin substituibile cu cele care fac obiectul 
prezentei proceduri (Cosmote); 

(c) în cazul unui număr atât redus de tranzacţii, două, preţurile tranzacţiilor sau elemente ale 
acestora sunt susceptibile să fi fost influenţate în mod substanţial de circumstanţele 
particulare asociate tranzacţiei.   

Având în vedere dezavantajele identificate şi ţinând seama că asimetria de informaţii în raport cu 
operatorii s-a dovedit imposibil de surmontat, ANCOM are rezerve în legătură cu utilizarea 
tranzacţiilor private pentru fundamentarea valorilor minime ale taxelor de licenţă în contextul 
prezentei proceduri. 
 

3.1.3. Modele tehnico-economice 
Valoarea de piaţă a spectrului poate fi estimată prin utilizarea unor modele tehnico-economice de 
calculaţie, care pot prognoza atât investiţiile şi costurile utilizării benzilor de frecvenţe radio, cât şi 
capacitatea resurselor de spectru de a genera venituri. Totuşi, în contextul prezentei proceduri, 
rezultatele unor astfel de modele ar putea produce erori semnificative, în special în virtutea 
incertitudinilor acosiate modelării tehnologiilor LTE.    
Prin urmare, fără a exclude apriori valoarea de utilitate a unor astfel de modele pentru informarea 
proceselor decizionale în proceduri de selecţie viitoare, se consideră inoportună utilizarea 
modelelor tehnico-economice pentru stabilirea valorilor minime ale taxelor de licenţe în prezenta 
procedura. 

 
4. Concluzii 
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, se propune stabilirea valorilor minime ale 
taxelor de licenţe care să constituie punctul de pornire al procedurii de selecţie competitivă la 
următoarele niveluri: 
 
 
 
 
 
 



  

 
Tabelul nr. 10 – Valori minime ale taxelor de licenţă 

Preţ de pornire pentru 2 x 5 MHz 
(milioane euro) 

Banda Blocuri valabile 
01.01.2013 – 
05.04.2014 

Blocuri valabile 
06.04.2014 – 
05.04.2029 

Preţ de pornire pentru 
blocuri 1 x 15 MHz 

valabile 06.04.2014 – 
05.04.2029  

(milioane euro) 

800 MHz  35  
900 MHz 3,4 40  
1800 MHz 0,8 10  

2600 MHz FDD  4  
2600 MHz TDD   3 

 
Se apreciază că nivelurile propuse sunt justificate în mod obiectiv prin prisma caracteristicilor 
tehnico-economice ale frecvenţelor radio care fac obiectul licenţelor, permit recuperarea costurilor 
eliberării şi sunt proporţionale în raport cu dinamica competitivă şi circumstanţele pieţei de 
comunicaţii din România.  
 
De asemenea, valorile propuse sunt comparabile cu valorile rezultate din proceduri competitive de 
selecţie în alte state ale Uniunii Europene şi reflectă de o manieră rezonabilă obiectivele şi 
criteriile relevante identificate de ANCOM. 
 
În cele din urmă, valorile propuse reflectă o valoare a licenţelor cu 29% mai mare faţă de 
valoarea istorică stabilită pe cale administrativă în 1996, indexată în cea mai conservatoare 
manieră posibilă, adică pe baza LIBOR. În context, aşa cum se poate observa din Figura nr. 4 de 
mai jos, procedurile de selecţie competitivă tind să atribuie spectrului radio o valoare economică 
comparativ mai mare faţă de selecţiiile comparative. Prin raportare la costul anual al spectrului 
pentru o serie de operatori din Uniunea Europeană, o eventuală majorare a costului anual al 
spectrului în România, urmarea finalizării cu succes a procedurii de selecţie, la 3%-5% din cifra de 
afaceri a principalilor furnizori de reţele şi servicii, în condiţiile majorării substanţiale a portofoliilor 
de spectru, nu ar implica o povară disporporţionată în sarcina acestora. 
 

Figura nr. 4: Costul anual al spectrului, raportat la cifra de afaceri 

 
Sursa: calcule ANCOM pe baza Cullen International si situaţiile financiare consolidate ale operatorilor 

2. 
Schimbări 
preconizate 

Scopul prezentei hotărâri de Guvern este stabilirea cuantumului taxei de licenţă ce urmează a fi 
achitat pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 790-
862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz. 
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3. Alte 
informaţii 

Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 3-a  
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL ACTULUI NORMATIV 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Resursele de spectru constituie bariere la intrarea pe piaţă, iar utilizarea acestora 
pentru comunicaţii mobile este supusă unui regim de licenţiere. Valorile minime 
ale taxelor de licenţă reprezintă elemente importante în proiectarea procedurii 
competitive de selecţie pentru acordarea licenţelor.  

2. Impactul asupra  
mediului de afaceri 

Cheltuielile directe ale câştigătorilor procedurii de selecţie competitivă se 
raportează la cuantumul taxei de licenţă ce urmează a se face venit la bugetul 
de stat. Suportarea de către bugetul ANCOM a unei părţi semnificative a 
costurilor ocazionate de schimbarea destinaţiei benzilor de frecvenţe radio 
reprezintă un beneficiu direct pentru participanţii la procedura de selecţie, 
costurile de eliberare a benzilor de frecvenţe radio fiind astfel diminuate. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, 

PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 
- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta:  

i) impozit pe profit; 
ii) impozit pe venit. 

b) bugete locale: 
i) impozit pe profit. 

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

i) contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

b) bugete locale: 
i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

      

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

Valoarea 
taxelor de 

Valoarea 
taxelor de 

    



  

a) buget de stat; 
b) bugete locale. 

licenţă în 
benzile de 
890-915 
MHz/935-
960 MHz 
şi 1722,7-
1752,7 
MHz/1817
,7-1847,7 
MHz se 
vor face 
venit la 
bugetul. 

licenţă în 
benzile de 
790-862 
MHz, 880-
915 
MHz/925-
960 MHz, 
1710-
1785 
MHz/1805
-1880 
MHz şi 
2500-
2690 MHz 
se vor 
face venit 
la bugetul 
de stat. 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 5-a 

EFECTELE ACTULUI NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează 
a fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

Nu au fost identificate. 

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative 
necesare aplicării directe a 
actelor normative 
comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



  

Justiţie a Uniunii Europene. 
5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 6-a 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII ACTULUI NORMATIV 
1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată 
de obiectul proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul comisiilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea 
de către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi 

Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
 

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ şi Consiliului Concurenţei. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 



  

 
Secţiunea a 7-a 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării actului normativ 

Conţinutul proiectului de hotărâre a fost publicat pe pagina de internet a 
Secretariatului General al Guvernului şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de 
act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 8-a 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE A ACTULUI NORMATIV 
1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor 
existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 


