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Prezentul material include observațiile Orange față de: 

 

• proiectul Deciziei pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind 

stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 

• proiectul Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în 

vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 

MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz 

• proiectul Deciziei ANCOM privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de 

utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 

MHz 

 

și se completează cu observațiile referitoare la proiectul Hotărârii privind stabilirea cuantumului 

valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio 

disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a 

condiţiilor de plată a taxei de licenţă, deja transmise ANCOM în termenul de consultare, dar pe 

care le atașăm și prezentului document.
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3. Scopul aplicării TUS poate fi obținut și prin alte măsuri pe care ANCOM le poate 

dispune 

 În ceea ce privește scopul impunerii tarifului anual, potrivit art. 30 din OUG nr. 111/2011,  

acesta constă în utilizarea optimă a frecvențelor radio. În opinia noastră utilizarea eficientă a 

resurselor se poate realiza și în situația în care propunerile noastre referitoare la TUS sunt 

acceptate, suma datorată către ANCOM în acest caz constituind în continuare un impediment 

suficient de puternic la tezaurizarea spectrului. În plus, posibilitatea de a cesiona dreptul de 

utilizare a spectrului și, mai nou, posibilitatea de închiriere/de utilizare în comun a acestuia 

contribuie și ele la utlizarea eficientă a frecvențelor radio. De asemenea, în cazul tezaurizării 

spectrului ANCOM poate retrage dreptul de utilizare, conform art. 27 din OUG 111/2011.  Acest 

cumul de măsuri este de natură să asigure obiectivul utilizării eficiente a spectrului, respectând 

totodată principiul proporționalității. 

 

 

4. Majorarea TUS pentru banda de 3400-3800 MHz va anula beneficiile reducerilor 

TUS pentru celelalte benzi 

 Reducerile TUS propuse de ANCOM sunt între 30% și 50%, o parte dintre ele fiind 

aplicabile numai pentru o perioadă de 5 ani. Majorarea TUS pentru banda de 3400-3800 MHz 

este de 372%, aplicabilă din 2026.  

 

 

 

5. TUS la niveluri corecte vor contribui la atingerea obiectivelor de digitalizare 

 Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că aplicarea de către ANCOM a unor TUS 

corelate cu specificul pieței din România și cu situația economică actuală reprezintă o modalitate 

de susținere a investițiilor în modernizarea și extinderea rețelelor și a serviciilor, contribuind la  

îndeplinirea mai rapidă a obiectivului de digitalizare. Efectele pozitive se vor resimți nu numai de 

către utilizatorii serviciilor de comunicații electronice, dar în general de către cetățenii României, 

având în vedere importanța componentei digitale la nivel macroeconomic. Suntem de părere că 

prin scăderea TUS, ANCOM va contribui în acest fel la îmbunătățirea situației României în raport 

cu celelate state membre UE în ceea ce privește  Indicele economiei și societății digitale (DESI), 

indice care califică statele din perspectiva nivelului de digitalizare. Astfel, potrivit Raportului DESI 

2022, realizat de CE, la toate capitolele care fac obiectul analizei, inclusiv la conectivitate, țara 

noastră se situează sub media europeană (înregistrând o scădere la conectivitate de la locul 10, 

conform Raportului DESI 2021, la locul 16 conform Raportului DESI 2022). 
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Proiectul Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie 

competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în 

benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz (”Caietul”) 

și 

Proiectul Deciziei ANCOM privind procedura de selecţie pentru acordarea unor 

drepturi de utilizare a frecvenţelor radio  

în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz (Decizia) 

 

   

1. Observaţii referitoare la obligaţiile de acoperire 

 În primul rând, dorim să ne exprimăm aprecierea cu privire la faptul că ANCOM a analizat 

solicitările noastre de modificare a obligaţiilor de acoperire și a inclus în Caiet, un set de obligaţii 

care includ elemente din propunerile transmise. În cele de mai jos regăsiți observațiile noastre 

referitoare la obligațiile de acoperire: 

  

 

1.1.  Cooperarea autorităţilor, instituțiilor companiilor și societăților naționale  

pentru îndeplinirea obligaţiilor de acoperire 

 

 Reamintim dificultăţile întâmpinate de societatea noastră în relaţia cu autorităţile şi 

companiile sau societățile naționale care deţin infrastructură şi solicităm sprijinul ANCOM pentru 

a obține condiții rezonabile de utilizare, în special tarife corecte pentru închirierea de spații în 

vederea instalării elemnetelor de rețea. În cele ce urmează vă prezentăm câteva detalii despre 

relaţia Orange cu o parte dintre aceste entităţi: 

- aeroporturi – administratorii aeroporturilor aplică preţuri prohibitive, care limitează 

dezvolarea reţelelor şi acoperirea acestor obiective, chiar şi în prezent. În măsura în care 

administratorii aeroporturilor nu vor avea obligaţia de a permite accesul gratuit sau la tarife 

reglementate, considerăm imposibil de acoperit aceste zone. Totodată, impunerea 

acoperirii acestor obiective prin licenţă va distorsiona raportul dintre administratorii 

aeroporturilor şi operatori, anulând orice putere de negociere a celor din urmă. 

- CNAIR - aplică tarife pentru rețelele supraterane instalate pe stâlpii altor entități aflaţi de-

a lungul drumurilor, contrar legislaţiei în vigoare. Totodată, tarifele practicate sunt excesive 

având un nivel de aproape 6 ori (pentru ampriza drumului), respectiv de aproape 3 ori 

(pentru zona de siguranță a drumului) mai mare decât tarifele solicitate de Netcity Telecom 

S.R.L. pentru închirierea unei tubete îngropate în canalizația construită pe teritoriul 

municipiului București, deși administratorul drumurilor nu oferă operatorilor telecom niciun 

fel de infrastructură (deci, practic nu are niciun cost asociat). La fel, tariful aplicat de 

RCS&RDS S.A. pentru tubetele din canalizația din municipiul Oradea este de 84,1 

euro/Km/lună, deci de 5 ori mai mic decât tariful pentru instalarea de cabluri pe stâlpii 
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 În consecinţă, un operator mobil se poate găsi în siţuatia în care realizează cerinţele de 

acoperire pe calea ferată la un moment dat, cu un anumit tip de ramă, însa, cu o ramă mai nouă, 

această obligaţie nu mai e indeplinită. 

  

 De aceea, ţinând cont că nivelul de acoperire trebuie menţinut pe întreaga durată a 

licenţei, nu considerăm justă impunerea unei obligaţii pentru care, în procesul de verificare a 

îndeplinirii intervin factori variabili în timp, în afara controlului operatorului. În opinia noastră 

singurul mod prin care ANCOM poate elimina acest risc este schimbarea metodologiei de 

măsurare a acoperirii, prin utilizarea unui sistem de măsurare cu antenă exterioară. În cazul în 

care într-un vagon normal acest lucru nu este posibil, echipamentul de măsurare ar trebui 

amplasat pe locomotive care permit instalarea unei antene exterioare. 

 

 Totodată considerăm că stabilirea unui prag de semnal de -92 dBm pentru acoperirea 

pe autostrazi și căi ferate, în condiţiile metodologiei de evaluare a acoperirii propuse de ANCOM, 

este o obligaţie excesivă şi nenecesară, care reduce semnificativ valoarea spectrului pentru 

operatori. De aceea, pentru a acomoda toate cele de mai sus considerăm adecvată stabilirea 

unui prag de -101 dBm pe autostrazi si -106 dBm pentru caile ferate, în condițiile în care ANCOM 

nu e dispusă sa modifice metoda de măsurare propusă. 

 

Valorile pe care le propunem mai sus au fost calculate utilizând formula de mai jos pentru 

nivelul de prag  pentru sensibilitatea receptorului corespunzatoare unui anumit serviciu: 

𝑆 = 𝑁𝑡 + 𝑁𝐹 + 10° log10 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎[𝐻𝑧] + 𝑆𝑁𝑅 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 

unde  

• S - sensibilitatea terminalului mobil  

• Nt- densitatea spectrală a zgomotul termic. Pentru sisteme cu 

ămpedanța specifica de 50ohm, la temperatura ambiantă, Nt=-

174dB/Hz  

• NF - factorul de zgomot al lanțului de recepție, putând varia între 

2 și 5dB 

Întrucât autoritatea specifică faptul că parametrul utilizat pentru a determina acoperirea 

unui punct oarecare este „nivelul mediu al câmpului produs de semnalul pilot (RSRP, SS-RSRP)”, 

factorul ”Banda[Hz]” din ecuația care determină nivelul de sensibilitate a terminalului trebuie 

calculat pentru valoarea de 15KHz şi nu pentru banda reală a celulei (caz în care ar trebui măsurat 

parametrul RSSI). 

    

 Rezultatul, pentru pragul de sensibilitate aferent serviciului de 30 Mbps, în conditţile de 

mai sus este S=-116 dBm. 
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menționăm faptul că există precedente în care autoritățile de reglementare dezvăluie informații 

parțiale: 

• în licitația din Australia din 2018, pentru spectrul din banda de 3,6 GHz (un hibrid 

SMRA/clock), cererea agregată a fost furnizată pentru categoriile în care cererea 

excedentară a depășit 4 loturi. Sub acest nivel, ofertanții au fost informați doar că cererea 

excedentară a fost mai mică sau egală cu 4 blocuri. 

• în licitația din 2018 pentru benzile de 2,3 GHz și 3,4 GHz din Regatul Unit (un hibrid 

SMRA/clock), ofertanților li sa furnizat cererea agregată la un increment de 20 MHz 

(fiecare bloc avea 5MHz). Ofertanții au fost informați că cererea excedentară într-o 

categorie era, de exemplu, mai mică de 20 MHz, mai mică de 40 MHz, mai mică de 60 

MHz etc. 

Deși considerăm că furnizarea de informații complete despre cererea agregată ar fi de 

preferat, furnizarea de informații parțiale (așa cum s-a procedat în Australia și Marea Britanie) 

poate fi o soluție de compromis. 

 

 

6.2. Drepturile de extindere 

Politica ANCOM privind prelungirile rundelor de licitație poate fi rezumată după cum 

urmează: 

• fiecare ofertant beneficiază de două drepturi de extindere 

• dreptul de extindere trebuie exercitat cu cel puțin10 minute înainte de sfârșitul unei runde 

• drepturile de extindere pot fi exercitate doar activ 

• perioada de prelungire este de 30 de minute față de ora programată de încheiere a 

rundei. 

 

Drepturile de extindere sunt utilizate de obicei în licitații ca o modalitate de a evita situațiile 

în care, în mod accidental, un ofertant nu depune oferta, părăsind astfel procesul de selecție. 

Evident în defavoarea ofertantului, o astfel de situație ar afecta în mod negativ și rezultatul 

licitației.  

Conform Caietului, drepturile de extindere trebuie să fie exercitate activ, adică ofertantul 

trebuie să predea ANCOM unul dintre cartonașele personalizate, cu cel puțin 10 minute înainte 

de încheierea rundei. Aceasta este o problemă importantă, deoarece se anulează chiar scopul 

principal al extinderii, și anume acela de a preveni situația în care un ofertant abandonează în 

mod accidental licitația. Circumstanțele în care un ofertant ar putea fi în imposibilitatea de a 

depune o ofertă la timp și, prin urmare, ar avea nevoie de o extindere, sunt de obicei dificil de 

prevăzut, însă, în astfel de circumstanțe, este foarte probabil ca ofertantul să nu poată să își 

exercite activ dreptul de prelungire.  
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secțiunea 4.6.1 lit h), referitor la   ”fondurile speciale” este suficientă depunerea certificatului de 

atestare fiscală. 

 

 

11. Conținutul Licențelor 

• este necesar a se completa/clarifica Capitolul VI – Transferul drepturilor de utilizare a 

frecvențelor radio - în funcție de clarificările aduse aceleiași secțiuni din Caiet, pe baza 

observațiilor noastre de la pct. 8 de mai sus 

• Capitolul VII trebuie completat cu condiițiile de bază ale utilizării în comun, inclusiv cu 

efectele asupra îndeplinirii obligațiilor de acoperire/dezvoltare, ținând cont de precizările 

noastre de la pct. 9 de mai sus 

• vă rugăm ca în temeiul art. 24 alin. (2) lit h) să includeți în Licențe obligația de plată a taxei 

de licență, astfel încât, în cazul neplății acestei taxe ANCOM să aibă posibilitatea retragerii 

licenței sau posibilitatea de a suspenda/revoca dreptul de furnizare a serviciilor. 

• ar fi de preferat ca textul licențelor să includă toate obligațiile aplicabile, inclusiv 

metodologia de verificare și evaluare a acestora, fără a se mai face trimitere la Caiet 

 

 

12. Diverse 

  Vă rugăm să aveți în vedere și aspectele mai jos detaliate: 

• corectarea termenului de depunere a contestațiilor din tabelul 4.8. - Calendarul orientativ 

de desfăşurare a procedurii de selecţie: 2 zile lucrătoare în loc de 2 zile, astfel încât să 

fie conform cu termenul stabilit la secțiunea 4.6.5. 

• clarificarea lit. d) a secțiunii 4.3.1., unde presupunem că este vorba despre:  societăţile 

în care o persoană care deţine în cadrul candidatului/ofertantului drepturile sau 

competenţele enumerate la lit.b) deține drepturile sau competențele enumerate la lit. 

b) (societățile controlate de societățile care controlează candidatul, adică societățile 

notate cu litera d) în figura 4.9) 

• transmiterea de comunicări privind desfășurarea procedurii de selecție, participanții la 

aceasta ori a altor detalii ce pot rezulta pe parcursul procedurii este calificată ca acţiune 

care poate afecta desfăşurarea procedurii sau rezultatele acesteia; din această categorie 

de comunicări ar trebui excluse comunicările dintre reprezentanții ofertantului și ofertant 

sau consultanții, avocații acestuia 

• conform secțiunii 4.3.5. a Caietului, ”oricând pe parcursul procedurii de selecţie, Comisia 

poate solicita participanţilor orice precizări, documente sau informaţii [...] în vederea 

stabilirii sau clarificării situaţiei de fapt care: a) stă ori a stat la baza calificării unui 

candidat”; considerăm necesară eliminarea literei a) atâta vreme cât, odată încheiată 
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etapa de calificare, nu mai există, conform documentației, posibilitatea descalificării 

pentru nereguli în dosarul de candidatură sau în legătură cu documentele din acest dosar 

• vă rugăm să eliminați din secțiunea 5.5.7. a Caietului cerința prezentării unui număr de 

fax la care se pot transmite mesajele ANCOM, aceasta nemaifiind o soluție de 

comunicare utilizată de compania noastră 

• la secțiunea 4.6.3. este necesar a se preciza dacă ANCOM va comunica tututror 

participanților la etapa de calificare identitatea ofertanților calificați 

 

  
















