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În temeiul art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile
electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) pct. 10, 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,
PREȘEDINTELE
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE
ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
emite prezenta
DECIZIE
pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare
a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
Art. I. – Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de
utilizare a frecvenţelor radio se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul persoanelor juridice cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal.”
2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile
calendaristice înainte de data transmiterii cererii care să conțină cel puțin informațiile de identificare,
asociați/acționari, administratori şi mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment
în cazul persoanei juridice, sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau
al întreprinderii familiale, în condițiile legii, cu ultimele modificări;”
3. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) şi (2), formatul de prezentare şi modalitatea de transmitere a
notificărilor în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii se stabilesc de către ANCOM și vor fi
comunicate în conformitate cu prevederile art. 31.”
4. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
„(4) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care titularii de licențe obțin aprobarea ANCOM în
conformitate cu art. 242, aceștia rămân în continuare responsabili de notificarea către ANCOM, în
condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul acordului prevăzut
la art. 242 alin. (2), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe din licențe. În acest
caz, ANCOM va solicita respectivilor titulari, cu ocazia notificărilor în vederea autorizării asignărilor din
banda de frecvențe relevantă, furnizarea de informații specifice, cum ar fi, de exemplu, indicarea

titularului de licență responsabil pentru operarea stației de radiocomunicații prin intermediul căreia se
utilizează în comun spectrul radio, cantitatea de spectru radio pusă la dispoziția celuilalt operator pe
fiecare sector al stației de bază etc.”
5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În vederea prelungirii valabilității LUF, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puțin 30 de
zile, dar nu mai devreme de 90 de zile înaintea expirării termenului cuprins în aceasta, cu respectarea
prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoțită, acolo unde este cazul, de certificatul constatator,
în original, emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data
transmiterii cererii care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori
şi mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, în condițiile legii, cu ultimele
modificări.”
6. La articolul 23 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) numele, prenumele şi semnătura reprezentantului/reprezentanților legal(i) al(i) cedentului, respectiv
al(i) cesionarului.”
7. La articolul 23 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LUF, semnat de
reprezentantul/reprezentanții legal(i) al(i) acestuia, în original;”
8. La articolul 24 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentantului/reprezentanților legali a(i)
cedentului, respectiv al(i) cesionarului.”
9. După articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolul IV1, cuprinzând articolele 241243, cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1: Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio în baza licențelor de
utilizare a frecvențelor radio
Art. 241. – Titularul LUF acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice și de
servicii de comunicații electronice poate pune, integral sau parțial, resursele de spectru radio alocate
prin licență, într-o anumită bandă de frecvențe, la dispoziția altui furnizor, titular al unei LUF acordate
pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, și reciproc, în vederea utilizării în comun
a acestora și pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, cu respectarea următoarelor
condiții:
a) utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă numai titularilor de licență ce
dețin deja drepturi de utilizare a frecvențelor radio în banda respectivă;
b) măsura este aplicabilă numai în zona ori zonele în care frecvențele radio ce urmează a fi puse la
dispoziția celeilalte părți nu sunt utilizate de titularul drepturilor;
c) măsura nu este de natură să restrângă, împiedice sau să denatureze concurența;
d) îndeplinirea de către fiecare titular de LUF a tuturor obligațiilor individuale de acoperire și/sau
de dezvoltare, după caz, incluse în licență;
e) informarea corectă și completă a ANCOM asupra:
i)
motivelor care stau la baza utilizării în comun a resurselor de spectru radio;
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ii)

obiectivelor urmărite odată cu utilizarea în comun a resurselor de spectru radio și
implicațiile asupra acoperirii cu servicii de comunicații electronice și asupra calității
serviciilor furnizate;
iii)
condițiilor privind accesul la resursele de spectru radio ce urmează a fi utilizate în comun;
iv)
zona ori zonele, aria geografică, localitățile și perioada de timp (și, dacă este cazul,
partajarea în timp) pentru care se intenționează utilizarea în comun a resurselor de
spectru radio;
f) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea evitării interferențelor prejudiciabile asupra
rețelelor de comunicații electronice autorizate conform legii.
Art. 242. – (1) Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio în condițiile art. 241 este permisă
numai după aprobarea primită din partea ANCOM, în benzile prevăzute în anexa nr. 3.
(2) În vederea aprobării prevăzută la alin. (1), titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio interesați
de utilizarea în comun a spectrului transmit o solicitare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5),
însoțită de acordul încheiat pentru utilizarea în comun a unor resurse de spectru radio dintre cele alocate
prin licență fiecărei părți, care va cuprinde:
a) identificarea părților semnatare ale acordului și a LUF care fac obiectul acordului;
b) descrierea detaliată a resurselor de spectru radio care urmează a fi utilizate în comun;
c) drepturile și obligațiile ce privesc utilizarea în comun a spectrului radio;
d) obiectivele urmărite și condițiile privind accesul la resursele de spectru radio ce urmează a fi
utilizate în comun;
e) zona ori zonele, aria geografică sau localitățile, după caz, precum și perioada de timp (și, dacă
este relevant, informații privind partajarea în timp) pentru care se intenționează utilizarea în
comun a resurselor de spectru radio.
(3) Acordul prevăzut la alin. (2) va fi semnat de reprezentanții legali ai părților.
(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) va detalia motivele care stau la baza utilizării în comun a resurselor
de spectru radio, beneficiile asupra acoperirii cu servicii de comunicații electronice și asupra calității
serviciilor furnizate, în cazul ambilor titulari de licențe ce sunt parte a acordului prevăzut la alin. (2).
(5) ANCOM poate solicita și alte informații sau date ce privesc ori care pot avea impact asupra utilizării
în comun a spectrului radio.
Art. 243. – ANCOM poate respinge o utilizare în comun a spectrului radio în situația în care:
a) solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la
art. 242;
b) există indicii referitoare la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței;
c) resursele de spectru radio sunt utilizate de către titularul de drepturi;
d) nu se justifică, în mod obiectiv, utilizarea în comun a resurselor de spectru radio.”
10. La articolul 25 alineatul (1), literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„f) împotriva titularului a fost pronunțată o hotărâre privind intrarea în faliment;
g) ca urmare a dizolvării titularului;”
11. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. c), titularul va transmite o cerere, în original, cu respectarea
prevederilor art. 10 alin. (3) și (4). Data la care produce efecte cererea de renunțare este data
înregistrării în registrul de corespondență al ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă
electronică, după caz, cu excepţia cazului în care titularul precizează o dată ulterioară.”
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12. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și j), ANCOM va emite o decizie prin care se va constata
apariția situației ce a condus la încetarea dreptului de utilizare.”
13. La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.
14. Anexa nr. 1: „Benzi de frecvenţe radio în care se acordă licenţe de utilizare a
frecvenţelor radio prin procedură de selecţie pentru anumite categorii de reţele publice”,
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 1
Benzi de frecvențe radio în care se acordă
licențe de utilizare a frecvențelor radio prin procedură de selecție
pentru anumite categorii de rețele publice
Nr.
crt.
1

Banda de frecvențe radio

Categorii de rețele

694-790 MHz

2
3
4
5
6

790-862 MHz
880-915 MHz/925-960 MHz
1452-1492 MHz
1710-1785/1805-1880 MHz
1920-1980 MHz/2110-2170 MHz

7

2500-2690 MHz

8

3400-3800 MHz

Rețele de comunicații mobile
în regim FDD sau în regim SDL
Rețele de comunicații mobile în regim FDD
Rețele de comunicații mobile în regim FDD
Rețele de comunicații mobile în regim SDL
Rețele de comunicații mobile în regim FDD
Rețele de comunicații mobile în regim FDD
(componenta terestră a sistemelor IMT)
Rețele de comunicații mobile
în regim FDD sau în regim TDD
Rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD
(a se vedea nota)

9

26,5-27,5 GHz

Reţele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD

NOTĂ: Drepturile de utilizare a frecvențelor radio la care se referă tipul de rețele menționat, în banda
respectivă, vor fi acordate începând cu anul 2020.”

15. Anexa nr. 2: „Benzi de frecvenţe radio în care sunt permise cedări parţiale ale
drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio incluse în licenţele de utilizare a frecvenţelor
radio”, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
Benzi de frecvențe radio în care sunt permise cedări parțiale ale drepturilor de
utilizare a frecvențelor radio incluse în licențele de utilizare a frecvențelor radio
Nr.
crt.
1

Banda de frecvențe radio

2

790-862 MHz

694-790 MHz

Cedarea parțială poate fi luată în
considerare pentru:
- blocuri pereche de 2X5 MHz, numai pentru modul de operare
FDD
- blocuri nepereche de 5 MHz, numai pentru modul de operare
SDL
blocuri pereche de 2X5 MHz
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3
4
5
6
7

8

880-915 MHz/925-960 MHz
1452-1492 MHz
1710-1785/1805-1880 MHz
1920-1980 MHz/2110-2170 MHz
2500-2690 MHz

blocuri pereche de 2X5 MHz
blocuri nepereche de 5 MHz
blocuri pereche de 2X5 MHz
blocuri de 2X5 MHz pereche
- blocuri pereche de 2X5 MHz, numai pentru modul de operare
FDD
- blocuri nepereche compacte de 15 MHz, numai pentru modul
de operare TDD
3400-3800 MHz
blocuri nepereche de 5 MHz (a se vedea nota)
NOTĂ: Drepturile respective de utilizare a frecvențelor radio pot fi cesionate începând cu anul 2020.”

16. Se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 3: „Benzi de frecvențe radio în care este permisă
punerea în comun a resurselor de spectru radio”, cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 3
Benzi de frecvențe radio în care este permisă
punerea în comun a resurselor de spectru radio
Nr.
crt.
1

Banda de frecvențe radio

Categorii de rețele

3400-3800 MHz

Rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD”

Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în
vigoare de la data publicării.
PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
SORIN MIHAI GRINDEANU

București, ___________
Nr. ______
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