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Telekom Romania Mobile Communications S.A. 

Divizia Resurse Umane, Juridic și Afaceri Externe Reglementări și Securitate 

Nr. 110822/TKRM/TM/JRR/186468 

 

 

CĂTRE: 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (“ANCOM”) 

In atentia Domnului. Președinte Vlad Stefan Stoica 

 

Stimate Domnule Președinte, 

 

Prin prezenta, Telekom Romania Mobile Communications S.A. vă înaintează comentariile și 

observațiile sale cu privire la Proiectul de Decizie 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 

de Decizie”). 

 

Ne exprimăm deosebita apreciere pentru transparența instituțională a ANCOM și continuăm 

să ne bazăm pe o colaborare fructuoasă cu ANCOM și în cadrul actualului proces de 

consultare, alături de cealaltă consultare publică în derulare privind licitația de spectru 5G, 

având încredere că împreună putem construi cadrul de succes pentru licitatia de spectru 

propusa care sa facilitizeze investițiile în servicii mobile de viitor pe care România le merită. 

 

Având în vedere că nivelul optim al tarifelor anuale de utilizare a spectrului este legat în mod 

direct și intrinsec atât de taxele de licență a spectrului cât și de condițiile de acordare a 

licențelor, în special în ceea ce privește condițiile de acoperire:  

1. Solicităm respectuos ANCOM să ia în considerare prezentul document în legătură directă 

cu observațiile transmise la 27 iulie 2022 cu privire la Proiectul Hotărârii de Guvern 

privind privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru 

acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio disponibile în cadrul benzilor 

700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, precum și a condițiilor de plata a 

taxei de licență.  

2. Ne rezervăm dreptul de a depune observații suplimentare cu privire la tarifele anuale în 

cadrul consultărilor publice privind (i) Proiectul de Decizie 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 si (ii) 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, care au ca termen limită 16 august 2022. 

 

______________ 

Cu consideratie, 

Dina Tsybulskaya 

Chief Executive Officer 

Telekom Romania Mobile Communications S.A.  

DZINA 
TSYBULSKA
YA

Digitally signed by 
DZINA 
TSYBULSKAYA 
Date: 2022.08.12 
16:01:00 +03'00'
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1. Sumar Executiv 

 

 

In principiu apreciem adecvată propunerea ANCOM de reducere temporară a tarifelor de 

utilizare în scopul accelerării realizării obiectivelor naționale de conectivitate prevăzute în 

Strategia 5G pentru România, observand totodata ca nivelul tarifelor anuale propuse este 

peste nivelul rezultat din analiza comparative – benchmarking pe care am efectuat-o avand 

ca baza de referinta nivelul tarifelor anuale din alte state europene. De aceea, va supunem 

atentie următoarele observatii pe care solicităm ANCOM să le ia in considerare și în 

consecință sa modifice proiectul de decizie propus, după cum urmează: 

 

1. Înlăturarea condiției de cumpărare in banda de 700 MHz pentru a putea obține 

reducerea tarifelor anuale cu minim 30% în benzile de 800 MHz și 900 MHz, alături 

de menținerea reducerii cu 30% a tarifelor anuale pe toată durata licențelor pentru 

700 MHz, 800 MHz si 900 MHz.  

2. Revizuirea metodologiei de stabilire a tarifelor anuale de utilizare aplicând toți 

indicatorii relevanți, inclusiv PIB-ul pe cap de locuitor (PIB) al României sau Venitul 

mediu per utilizator (ARPU).  

3. Stabilirea nivelului tarifelor în toate benzile sub valoarea mediană rezultată din 

analiza comparativa (benchmark) UE, in scopul de a crea cadrul de investiții 

adecvat pentru implementarea rapidă a rețelelor 5G, după cum urmează: 

a) Pentru 700 MHz FDD o valoare mai mică de 0,140 Eurocenți/populație/MHz; 

b) Pentru 1500 MHz SDL o valoare mai mică de 0,0087 Eurocenți/populație/MHz; 

c) Pentru 2600 MHz FDD o valoare mai mică de 0,0256 Eurocenți/populație/MHz; 

d) Pentru 3400 – 3800 MHz TDD o valoare mai mică de 0,0206 

Eurocenți/populație/MHz.  

4. In baza acelorasi considerente mai sus mentionate, stabilirea nivelului tarifelor în 

benzile de 1800 MHz si 2100 MHz sub valoarea mediană rezultată din analiza 

comparativa (benchmark) UE: 

a) Pentru 1800 MHz FDD o valoare mai mică de 0,160 Eurocenți/populație/MHz; 

b) Pentru 2100 MHz FDD o valoare mai mică de 0,140 Eurocenți/populație/MHz; 

5. Modificarea mecanismului de plată a tarifelor anuale de utilizare astfel încât tarifele 

de utilizare a frecvențelor să fie plătite – ca și in cazul altor resurse limitate (respectiv 

numerotatia) - în anul următor celui în care au fost utilizate.  

 

Cu titlu de observație generală, reținem în primul rând că nivelul tarifelor anuale propuse este 

extrem de ridicat, în fiecare dintre benzile pe care ANCOM intenționează să le aducă la 

licitație, precum și în toate celelalte benzi. Analizele comparative (benchmarks) europene 

arată că tarifele anuale propuse în România sunt mult mai ridicate, nu numai în comparație 

cu țările din Europa Centrală si de Est, ci și cu țările din Europa de Vest.  

 

Am observat că propunerea ANCOM nu include referințe de analiza comparativă 

(benchmark) cu alte țări din UE, în timp ce astfel de referinte (în mod limitat) au fost luate în 

considerare de ANCOM la propunerea taxelor de licență. Considerăm că metodologia 
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corectă care trebuie aplicată pentru stabilirea tarifelor anuale de utilizare ar trebui să țină 

cont de referințele de analiza comparativă (benchmark) cu alte țări din UE, normalizate cu: 

- PIB pe cap de locuitor: România ocupă penultimul loc intre țările UE; 

- Populația; 

- nivelurile ARPU pentru a se ține cont de accesibilitatea serviciilor de telefonie mobilă 

în diferite țări, întrucât ARPU din România este în prezent cel mai scăzut din UE și 

acest aspect trebuie reflectat în metodologia ce trebuie aplicata pentru stabilirea 

tarifelor anuale de utilizare, întrucât are un impact fundamental asupra accesibilității 

la spectru in general. 

 

Utilizarea unor ipoteze adecvate ar trebui să elimine pericolul stabilirii unor tarife anuale 

foarte mari sau foarte mici. În special, stabilirea unor tarife anuale foarte mari are 

probabilitatea să conducă la unul dintre următoarele rezultate: 

- frecvențe ramase nealocate după licitație din cauza interesului scăzut din partea 

potențialilor participanți; 

- detinatorii de licențe vor fi obligați să-și crească prețurile de vânzare cu amănuntul 

și/sau să-și reducă investițiile în rețea și, astfel, să scadă accesibilitatea serviciilor 

mobile în general și a serviciilor 5G în special, scazand astfel rata de adoptie. 

 

Fiecare dintre rezultatele mentionate anterior va avea un impact negativ foarte puternic 

asupra utilizatorilor finali. Mai mult, avem in vedere prevederile OUG 111/2011, conform 

carora tariful de utilizare a spectrului trebuie stabilit in asa fel incat "[...] să asigure utilizarea 

optimă a frecvențelor radio și să fie obiectiv justificat, transparent, nediscriminatoriu și 

proporțional cu scopul pentru care este destinat".  

 

In lumina celor mentionate anterior, remarcăm discrepanța puternică dintre scopul declarat 

de a facilita implementarea 5G și impactul practic al majorării propuse a tarifelor anuale de 

utilizare în 3.X GHz, care, conform ANCOM, ar urma sa creasca cu 472%. Un astfel de nivel 

al tarifelor anuale de utilizare în 3.X GHz ar fi prohibitiv pentru investiții și convingerea noastră 

puternica este că ANCOM trebuie să mențină nivelul actual al tarifelor în toate benzile sub 

valoarea mediană rezultată din analiza comparativa (benchmark) UE prezentata. Astfel, 

ANCOM ar crea cadrul de investiții adecvat pentru implementarea rapidă a rețelelor 5G în 

România, în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei 5G pentru România.  

 

In scopul creșterii fluxului de numerar disponibil operatorilor pentru modernizarea rețelelor, 

considerăm că trebuie ajustate și condițiile de plată a tarifelor de utilizare a spectrului, iar 

mecanismul ar trebui să fie similar cu cel utilizat in cazul altor resurse limitate (numerotatie). 

Prin urmare, propunem ca mecanismul de plată să fie modificat astfel încât plata 

traifelor de utilizare să se facă anual, în anul următor celui în care au fost utilizate 

resursele de spectru.  
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2. Înlăturarea condiției de cumpărare in banda de 700 MHz pentru a putea obține 

reducerea tarifelor anuale cu minim 30% în benzile de 800 MHz și 900 MHz, alături 

de menținerea reducerii cu 30% a tarifelor anuale pe toată durata licențelor pentru 

700 MHz, 800 MHz si 900 MHz.  

 

 

După cum am menționat deja, dorim să ne exprimăm aprecierea față de propunerea ANCOM 

de reducere a tarifelor de utilizare pentru unele dintre benzile de peste 1GHz, și anume 

pentru benzile de frecvență de 1.800 MHz, 2.100 MHz și 2.600 MHz, observand totodata ca 

nivelul tarifelor anuale propuse este inca peste nivelul rezultat din analiza comparative – 

benchmarking pe care am efectuat-o, avand ca baza de referinta nivelul tarifelor anuale din 

alte state europene.  

 

Ne menținem poziția exprimată anterior că o astfel de reducere ar trebui să se aplice și 

benzilor de spectru sub 1 GHz, fără condiția de a achizitiona spectru in banda de 700 

MHz având în vedere următoarele:  

 

 

A. Consecvența cu Strategia 5G pentru România 

 

Strategia 5G pentru România, adoptată de Guvernul României în 20191, prevede ca 

“Progresul tehnologic în modurile în care rețelele mobile utilizează frecvențele radio, precum 

și noile provocări în perspectiva dezvoltării masive a rețelelor 5G, sunt de natură să 

recomande o re-gândire a modelelor actuale de tarifare a utilizării spectrului radio într-o 

abordare pro-competitivă, care ar trebui să conducă decisiv la reducerea acestora."2.  

 

Considerăm că reducerea propusă ar respecta prevederile secțiunii 7.1 Spectrul optim pentru 

5G din HG 429//2019, numai in cazul in care se elimina condiția de achiziție de spectru in 

banda de 700 MHz, întrucât Hotărârea Guvernului nu include prevederi care sa permita 

stabilirea unei asemenea condiții.  

 

De asemenea, Strategia 5G pentru România precizează că "benzile de 700 MHz, 3,4-3,8 

GHz și 24,25-27,5 GHz sunt benzi cheie pentru implementarea 5G în România, similar 

celorlalte state membre ale Uniunii Europene”. 

 

 

B. Mediul competitiv necesită lipsa constrângerilor care să împiedice strategia 5G 

pentru bunăstarea consumatorilor  

 

Operatorii de telefonie mobilă își proiectează strategia pe o anume piața luând în considerare 

diferite combinații ale resurselor de spectru, care sa le permita să aibă atât benzi de 

acoperire, cât și de capacitate.3. Pentru o implementare optimă a 5G, este nevoie atât de 

                                                        
1 Emisa prin Hotărârea Guvernului nr. 429/2019 
2 https://www.ancom.ro/uploads/articles/Strategia%205G_rev%2010_06_2019%20-%20final%20no%20track.pdf 
3 În conformitate cu HG 429/2019, de aprobare a Strategiei 5G pentru România, realizarea unor performanțe specifice 5G 
impune ca, pe lângă utilizarea benzilor de spectru sub 1GHz, să fie utilizate și benzile superioare: “Furnizarea unor viteze de 
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bandă de spectru înaltă (capacitate) cât și de bandă de spectru joasă (acoperire). 

Constrangerea unui operator de telefonie mobilă să achiziționeze spectru in banda de 700 

MHz, deși are deja frecvente in 800 MHz și 900 MHz – spectru de acoperire – sub presiunea 

indusă artificial de reduceri de tarife anuale, poate genera efecte negative, cum ar fi, de 

exemplu, tezaurizarea spectrului, care încalcă cadrul de reglementare aplicabil, intrucat un 

astfel de scenariu va afecta grav utilizarea optimă a spectrului radio. 

 

Operatorii de telefonie mobilă trebuie să se bucure în continuare de libertatea de a-și defini 

strategia, în ceea ce privește benzile de acoperire și capacitate; condiția propusă de achiziție 

a spectrului în 700 MHz pentru a beneficia de reduceri anuale de tarife, în timp ce această 

condiție nu se intemeiaza pe niciun motiv obiectiv, ar trebui eliminată complet. Mai mult 

decât atât, eliminarea acestei condiții este singura modalitate care garanteaza ca nu se 

aduce atingere aplicării principiului neutralității tehnologice. 

 

După cum am aratat mai sus, nu ar trebui să existe constrângeri asupra operatorului în luarea 

deciziei cu privire la ce frecvențe de benzi joase să achiziționeze, ceea ce, în cazul dat, poate 

face mai puțin atractive, pentru investiții și scopuri operaționale pe termen lung, frecvențele 

de 800 MHz și 900 MHz deja achiziționate. 

 

C. Efecte discriminatorii nedorite împotriva Telekom Mobile 

 

Ca istoric, în 2015, când banda de 3.x GHz era deja declarată la nivel european ca bandă 

primară pentru implementarea 5G, Telekom Mobile a solicitat ca licențele acordate prin 

licitație la acel moment sa asigure utilizarea în modul TDD, pe termen mediu și lung. Cu toate 

acestea, deși ANCOM a apreciat pertinența argumentelor noastre, utilizarea a fost permisă 

în modul FDD - în vigoare la acea vreme și acest lucru ne-a împiedicat să participăm la 

licitație, din motive operaționale. În prezent, în aceste condiții, pentru Telekom Mobile, banda 

de 3.x GHz are exact același regim ca și banda de 700 MHz, din perspectiva oportunităților 

de dezvoltare, motiv pentru care, în opinia noastră, condiționarea reducerii de achiziția de 

spectru în banda de 700 MHz are un puternic caracter discriminatoriu în ceea ce ne priveste. 

 

Pe de altă parte, nici în situația ipotetică în care banda 3.4-3.8 GHz nu ar fi esențială pentru 

furnizarea serviciilor 5G, condiția propusă de ANCOM pentru a beneficia de reducerea 

tarifelor de utilizare nu este justificată deoarece pentru furnizarea serviciilor 5G, inclusiv în 

scopul extinderii ariei de acoperire, este posibilă din punct de vedere tehnic utilizarea într-o 

modalitate agregată a oricăreia dintre resursele de spectru din portofoliul unui operator.  

 

Pentru a accelera îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei 5G pentru România, 

suntem de acord că reducerea tarifelor anuale este o puternică măsură de sprijin. Dar, 

condiționarea unei astfel de reduceri de achiziția de spectru în banda de 700 MHz nu sprijină 

accelerarea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia 5G pentru România, deoarece (i) cel 

puțin un operator, și anume noi, este discriminat față de ceilalți, cu consecința lipsei unor 

condiții de investiții echivalente, așa cum am aratat în paragrafele precedente și (ii) contribuie 

                                                        
până la 20 Gbps în condiții stabile, unor utilizatori în mișcare, necesită utilizarea unor lărgimi de bandă de ordinul sutelor de 
MHz (mergând chiar până la 1 GHz), nevoie care poate fi realizată doar în benzile milimetrice”. 
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mai degrabă la maximizarea veniturilor din licitație, în detrimentul promovării concurenței la 

nivelul infrastructurilor. 

 

 

D. Condiția de a achiziționa spectru în banda de 700 MHz pentru obtinerea reducerii 

creează o bază discriminatorie: pentru blocuri de frecvențe identice se vor percepe 

sume diferite.  

 

Este discriminatoriu ca aceleași resurse limitate (spectrul în benzile de 800 MHz și 900 

MHz) să fie taxate diferit, în funcție de modul în care un operator are sau nu, la un anumit 

moment în timp (în cazul nostru la momentul licitației) suficientă capacitate financiară de a 

achiziționa spectru în altă bandă, respectiv în banda de 700 MHz. 

 

Prin urmare, operatorii care ar decide să nu achiziționeze spectru în banda de 700 MHz vor 

fi discriminați – în cazul în care dețin drepturi de utilizare în 800 MHz sau 900 MHz sau 

ambele – deoarece vor plăti timp de 5 ani un tarif anual de utilizare mai mare pentru benzile 

sub 1 GHz.  

 

Pentru exemplificare, un operator care deține 2*5 MHz in 800 MHz și 2*10 MHz in 900 MHz 

plătește anual 2,3 milioane de Euro pe fiecare bloc, în cazul în care nu ar achiziționa spectru 

în banda de 700 MHz, ceea ce înseamnă un total de 6,9 milioane Euro pe an și un total de 

34,5 milioane de euro timp de 5 ani. Un operator, cu aceeași cantitate de spectru în aceleași 

benzi, dar care ar achiziționa spectru în banda de 700 MHz, câștigând astfel reducerea 

pentru 5 ani, ar plăti 4,83 milioane Euro pe an și 24,15 milioane Euro pentru 5 ani. Aceasta 

înseamnă că pentru aceeași cantitate de spectru primul operator ar plăti suplimentar, pentru 

aceeași perioadă de timp, mai mult de 10 milioane Euro ca tarife anuale de utilizare.  

 

Condiționarea propusă de ANCOM va influența artificial valoarea intrinsecă a resurselor de 

spectru sub 1 GHz, în condițiile in care tariful de utilizare pentru benzile de 800 și 900 MHz 

ar varia semnificativ, în funcție de achiziția sau nu a drepturilor de utilizare în banda de 700 

MHz, deși valoarea acestora reflectată de cuantumul tarifului de utilizare stabilit de ANCOM 

este similară (pentru fiecare dintre cele 3 benzi tariful anual fără aplicarea reducerii este de 

2.300.000 euro/bloc). 

 

 

E. Utilizarea suboptima a resurselor de spectru. Tezaurizarea spectrului. 

 

ANCOM propune ca tariful anual de utilizare a spectrului pentru benzile sub 1GHz să fie 

redus cu 30%, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2027, pentru operatorii care 

achiziționeaza drepturi de utilizare a frecvențelor în banda de 700 MHz, în procedura de 

selecție competitivă organizata în 2022. În justificarea propunerii sale, opinia ANCOM este 

că reducerea tarifului de utilizare a spectrului, doar în benzile sub 1 GHz, nu ar influența 

negativ eficiența utilizării spectrului radio.  
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Mai mult decât atât, România este în prezent pe penultimul loc din UE în ceea ce privește 

PIB-ul pe cap de locuitor, așa cum se poate vizualiza în graficul de mai jos.  

 

Grafic PIB per cap de locuitor UE 

 
 

Recent, Ediția 2022 a Indexului economiei și societății digitale al Comisiei Europene, DESI, 

prin care Statele Membre sunt analizate și clasificate în funcție de nivelul lor de digitalizare, 

relevă faptul că România se află pe ultimul loc între cele 27 de State Membre ale UE, iar 

evoluția anuală înregistrată indică decalajul tot mai mare dintre România și celelalte State 

Membre. Suntem de acord cu opinia predominantă conform căreia integrarea rapidă și de 

succes a tehnologiei 5G este esențială pentru transformarea digitală a economiei și societății.  

 

 
 

Astfel, apreciem că interesul comun al autorităților și operatorilor de telecomunicații este 

asigurarea unui mediu de investiții care să permită implementarea tehnologiei 5G într-un ritm 

accelerat, pentru materializarea rapidă a oportunităților deschise de această tehnologie. 

Acest lucru este însă posibil prin regândirea modului în care sunt stabilite tarifele anuale de 

utilizare a spectrului, ținând cont atât de factorii specifici României la nivel macro, prin 

ajustarea comparativă a tarifelor anuale de utilizare a spectrului de frecvențe din alte țări UE, 

pe baza analizei comparative a PIB-ului pe cap de locuitor, precum și a factorilor specifici 
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pieței de comunicații din România, care înregistrează în prezent cel mai scăzut nivel al 

venitului mediu pe utilizator din UE, respectiv 6,3 Euro/utilizator, comparativ cu către alte 

țări UE. 

 
 
4. Impactul specific al PIB-ului pe cap de locuitor în analiza comparativă 

(benchmarking-ul) tarifelor anuale de utilizare 

 

 

Pe baza normalizării cu PIB pe cap de locuitor, arătăm mai jos valorile de referință 

(benchmarking) mediane ale tarifelor anuale de utilizare pentru fiecare dintre benzi pornind 

de la următoarele premise:  

 

1. Toate datele privind PIB-ul pe cap de locuitor și populația sunt furnizate de către 

Banca Mondială.  

2. Tarifele anuale în Eurocenti/MHz/Populatie, toate țările ajustate la PIB-ul pe cap de 

locuitor al României în 20224 

 

A. Banda de 700 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 1,18 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 2*5MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,11 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de aproape 11 ori mai mare decât 

mediana.  

 

 
 
  

                                                        
4 Pentru PIB-ul pe cap de locuitor din Romania 2022 am utilizat valorile din 2021 ale PIB-ului pe cap de locuitor in Romania 
astfel cum au fost publicate de Worldbank Data 
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B. Banda de 800 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 1,18 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 2*5MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,18 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de aproape 7 ori mai mare decât 

mediana.  
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C. Banda de 900 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 1,18 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 2*5MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,27 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de aproape 5 ori mai mare decât 

mediana.  
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D. Banda de 1500 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 0,25 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 1*5 MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,005 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de 50 de ori mai mare decât 

mediana.  
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E. Banda de 1800 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 0,41 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 2*5MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,16 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de 2,5 ori mai mare decât 

mediana.  
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F. Bana de 2100 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 0,35 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 2*5 MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,14 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de 2,5 ori mai mare decât 

mediana.  
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G. Banda de 2600 MHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 0,23 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 2*5 MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,03 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de aproape 8 ori mai mare decât 

mediana.  
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H. Banda de 3.x GHz 

 

În ceea ce privește tariful anual de utilizare propus de 0,18 Eurocenți/MHz/populație pentru 

un bloc de 1*10 MHz, trebuie remarcat că mediana este de 0,02 Eurocenți/MHz/populație, 

ceea ce înseamnă că tariful anual de utilizare propus este de aproape 9 ori mai mare decât 

mediana.  
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5. Impactul specific al ARPU în analiza comparativă (benchmarking-ul) tarifelor 

anuale de utilizare  

 

 

După cum s-a menționat mai sus, este critic ca ARPU din România să fie luat în considerare 

în analiza comparativă (benchmarking-ul) tarifelor anuale de utilizare, deoarece România are 

cel mai scăzut ARPU din UE. Mai jos, vom arăta pentru fiecare dintre benzi impactul specific 

pe care ARPU din România îl genereaza in cadrul analizei comparative (benchmarking-ul) 

tarifelor anuale de utilizare.  

 

a) Banda de 700 MHz 

 

Vă rugăm să observați mai jos analiza comparativă (benchmark-ul) inclusiv datele ARPU: 

 

 
 

Pe baza analizei comparative (benchmark-ului) de mai sus, propunem ANCOM să ia în 

considerare ca tarif anual de utilizare pentru un bloc in banda de 700 MHz o valoare mai 

mică de 0,140 Eurocenti/populatie/MHz, adică mai mică decât mediana grupului de țări 

analizate. 
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După cum se remarcă în tabelul de mai sus și se poate vizualiza prin graficul de mai jos, prin 

normalizarea cu ARPU din România față de ARPU din celelalte țări, se constata că tariful 

anual propus pentru banda de 700 MHz este al doilea cel mai mare din grupul de țări 

analizate, cu un tarif anual pentru 700 MHz de 1,076 Eurocenți/populație/MHz. Prin 

comparație, cele mai mari valori se înregistrează în Ungaria cu 1,231 de 

Eurocenți/populație/MHz, în timp ce Olanda are cea mai mică valoare, de 0,011 de 

Eurocenți/populație/MHz. Trebuie remarcate țările din UE cu valori foarte mari ale ARPU dar 

fără tarife anuale pe această bandă, precum Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Regatul Unit și 

Germania. 
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b) Banda de 1500 MHz SDL  

 

 
 

Pe baza analizei comparative (benchmark-ului) de mai sus, propunem ANCOM să ia în 

considerare ca tarif anual de utilizare pentru un bloc 1500 MHz SDL o valoare mai mică de 

0,0087 Eurocenti/populatie/MHz, adică mai mică decât mediana grupului de țări analizate. 
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După cum se remarcă în tabelul de mai sus și se poate vizualiza prin graficul de mai jos, prin 

normalizarea cu ARPU din România față de ARPU din celelalte țări, se constata că tariful 

anual propus pentru banda de 1500 MHz este al treilea cel mai mare din grupul de țări 

analizate, cu un tarif anual pentru 1500 MHz de 0,248 Eurocenți/populație/MHz. Prin 

comparație, cea mai mare valoare se înregistrează în Portugalia cu 0,591 

Eurocenți/populație/MHz, în timp ce Germania are cea mai mică valoare, de 0,004 

Eurocenți/populație/MHz. Trebuie remarcate țările din UE cu valori foarte mari ale ARPU dar 

fără tarife anuale pe această bandă, precum Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Regatul Unit și 

Norvegia.  
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c) Banda de 2600 MHz FDD 

 

 
 

Pe baza analizei comparative (benchmark-ului) de mai sus, propunem ANCOM să ia în 

considerare ca tarif anual de utilizare pentru un bloc 2600 MHz FDD o valoare mai mică de 

0,0256 Eurocenti/populatie/MHz, adică mai mică decât mediana grupului de țări analizate. 
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După cum se poate observa în tabelul de mai sus și vizualiza in graficul de mai jos, prin 

normalizarea cu ARPU din România față de ARPU din celelalte țări, se constata că tariful 

anual propus pentru banda de 2600 MHz este al treilea cel mai mare din grupul de țări 

analizate, cu un tarif anual pentru 2600 MHz de 0,232 Eurocenți/populație/MHz. Prin 

comparație, cea mai mare valoare se înregistrează în Portugalia cu 0,591 

Eurocenți/populație/MHz, în timp ce Norvegia are cea mai mică valoare, de 0,001 

Eurocenți/populație/MHz. Trebuie remarcate țările din UE cu valori foarte mari ale ARPU dar 

fără tarife anuale pe această bandă, precum Franța, Grecia, Germania, Irlanda, Italia și 

Regatul Unit.  
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d) Banda de 3.x GHz TDD 

 

 
 

Pe baza analizei comparative (benchmark-ului) de mai sus, propunem ANCOM să ia în 

considerare ca tarif anual de utilizare pentru un bloc in 3.x GHz TDD o valoare mai mică de 

0,0206 Eurocenti/populatie/MHz, adică mai mică decât mediana grupului de țări analizate.  
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După cum se poate observa în tabelul de mai sus și vizualiza in graficul de mai jos, prin 

normalizarea cu ARPU din România față de ARPU din celelalte țări, se constata că tariful 

anual propus pentru un bloc in banda 3.x GHz TDD este al patrulea cel mai mare din grupul 

de țări analizate, cu un tarif anual de 0,232 Eurocenți/populație/MHz. Prin comparație, cea 

mai mare valoare se înregistrează în Portugalia cu 0,591 Eurocenți/populație/MHz, în timp 

ce Norvegia are cea mai mică valoare, de 0,001 Eurocenți/populație/MHz. Trebuie remarcate 

țările din UE cu valori foarte mari ale ARPU dar fără tarife anuale pe această bandă, precum 

Olanda, Irlanda, Italia și Regatul Unit.  
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6. Stabilirea nivelului actual al tarifelor în banda 3400-3800 MHz sub mediana 

rezultată din analiza comparativa (benchmark-ul) UE, pentru a crea cadrul de 

investiții adecvat implementarii rapide a rețelelor 5G 

 

În cadrul Notei de Fundamentare a Proiectului de Decizie pentru modificarea şi completarea 

Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, ANCOM admite 

că tarifele anuale nu trebuie să penalizeze dezvoltarea sau densificarea rețelei:  

“Totodată, proporționalitatea tarifului de utilizare a spectrului în raport cu scopul 

(utilizarea optimă), înseamnă – […] - că structura tarifului de utilizare a spectrului 

trebuie realizată într-o manieră care să nu penalizeze extinderea și/sau 

densificarea rețelelor. “ 

 

Suntem în totalitate de acord cu afirmatia ANCOM mai sus citata, dar observăm că nu există 

consecvență între declarație și nivelul propus al tarifului anual pentru această bandă, care, 

conform propunerii ANCOM, trebuie să crească cu 472%.  

 

În plus, credem că un tarif anual rezonabil ar permite operatorilor să-și concentreze resursele 

financiare disponibile pe implementarea rețelelor 5G, pentru a asigura o dezvoltare rapidă. 

O astfel de creștere abruptă a tarifelor anuale nu creează premisele pentru a face acest lucru 

și constituie o importanta barieră financiară pentru operatorii care nu au resurse semnificative 

disponibile. 

 

De asemenea, la stabilirea nivelului tarifelor anuale, ANCOM trebuie să țină cont de 

prevederile OUG 111/2011, potrivit carora tariful de utilizare a spectrului trebuie stabilit astfel 

încât "[...] să asigure utilizarea optimă a frecvențelor radio și să fie justificate obiectiv, 

transparente, nediscriminatorii și proporționale cu scopul pentru care sunt destinate.". 

 

Mai mult, întrucât, așa cum este recunoscut atât de Comisia Europeană, cât și de ANCOM, 

3.x GHz este o bandă cheie pentru implementarea 5G, credem cu tărie că ANCOM trebuie 

să mențină nivelul actual al tarifelor în aceste benzi sub mediana rezultată din analiza 

comparative (benchmark-ul) UE prezentat; în acest fel, ANCOM ar crea cadrul de investiții 

adecvat pentru implementarea rapidă a rețelelor 5G în România, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor Strategiei 5G pentru România.  

 

 

7. Modificarea mecanismului de plată a tarifelor anuale de utilizare astfel încât plățile 

să se facă anual, în anul următor celui în care au fost utilizate resursele de spectrul 

 

În scopul creșterii fluxului de numerar disponibil operatorilor pentru modernizarea rețelelor și 

a proceselor operaționale, considerăm că trebuie ajustate și condițiile de plată a tarifelor de 

utilizare a spectrului. Actuala obligație de plată trimestrială pune presiune sporită asupra 

bugetelor operatorilor în ceea ce privește lichiditatea disponibilă și diminuează capacitatea 
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acestora de a direcționa în timp util suma corespunzatoare de bani pentru nevoile de 

business. 

 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că o abordare mai potrivită ar fi existenta 

unui mecanism de plată similar cu mecanismul actual de plată pentru utilizarea 

resurselor de numerotație și astfel, plata anuală pentru utilizarea spectrului să se facă 

după momentul utilizării resurselor. 

 

De remarcat faptul că această abordare respectă prevederile Ordonanței-cadru fără a 

interfera în niciun fel cu principiul asigurării utilizării optime a frecvențelor radio. 
 

 

8. Tarifele de utilizare anuale propuse ar trebui să fie mai mici decât valoarea 

mediană/de referința5 

 

În conformitate cu cifrele și graficele furnizate, propunem următoarele taxe anuale: 

a) Pentru 700 MHz FDD o valoare mai mică de 0,140 Eurocenți/populație/MHz; 

b) Pentru 1500 MHz SDL o valoare mai mică de 0,0087 Eurocenți/populație/MHz; 

c) Pentru 2600 MHz FDD o valoare mai mică de 0,0256 Eurocenți/populație/MHz; 

d) Pentru 3400 – 3800 MHz TDD o valoare mai mică de 0,0206 

Eurocenți/populație/MHz. 

 

In baza acelorasi considerente mai sus mentionate, stabilirea nivelului tarifelor în 

benzile de 1800 MHz si 2100 MHz sub valoarea mediană rezultată din analiza 

comparativa (benchmark) UE: 

a) Pentru 1800 MHz FDD o valoare mai mică de 0,160 Eurocenți/populație/MHz; 

b) Pentru 2100 MHz FDD o valoare mai mică de 0,140 Eurocenți/populație/MHz. 

 

                                                        
5 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-
deployment-5g-and-fibre 
 


