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În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 10 şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată, prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 alin. (3), (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi 

completări, prin Legea nr. 140/2012, precum şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului 

radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 

259/2008, 

 

PREŞEDINTELE 

AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 

emite prezenta 

DECIZIE 

privind unele măsuri referitoare la gestionarea  

benzii de frecvenţe radio 

3400-3800 MHz 

 

 Art. 1. – Prezenta decizie are ca obiect adoptarea unor măsuri ce privesc strategia şi 

planul de acţiune pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de 

frecvenţe radio 3400-3800 MHz (banda 3400-3800 MHz). 

 Art. 2. – (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate în banda de frecvenţe 

3400-3600 MHz, valabile la data intrării în vigoare a prezentei decizii, pot fi extinse, cu 

caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2015. 

(2) Extinderea drepturilor de utilizare prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea 

următoarelor condiţii: 

a) înregistrarea unei solicitări exprese pentru extinderea drepturilor de utilizare; 

b) plata taxei de licenţă determinată conform prevederilor legale în vigoare. 
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(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi înregistrate în cadrul Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, până cel 

mai târziu la data de 28 septembrie 2013. 

 Art. 3. – Până la data prevăzută la art. 2 alin. (3), titularii drepturilor de utilizare a 

frecvenţelor radio în banda 3400 MHz-3600 MHz pot solicita ANCOM, simultan cu extinderea 

drepturilor de utilizare, şi modificarea condiţiilor de utilizare prin introducerea posibilităţii de  

furnizare de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul aplicaţiei de transmisii de date 

cu acces pe suport radio de tip nomadic (nomadic wireless access - NWA).  

 Art. 4. – (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3800 MHz se 

acordă prin procedură de selecţie în cursul anului 2014 şi intră în vigoare începând cu data de 

1 ianuarie 2016. 

(2) Etapele procedurii de selecţie, precum şi condiţiile de participare la procedură ori condiţiile 

de acordare a licenţelor se adoptă prin decizie a preşedintelui ANCOM. 

 Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREŞEDINTE 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, ________ 

Nr. ________ 


