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De exemplu, orasul Turda, cu o populatie de 48.000 de locuitori, este in aceeasi categorie cu orasele Sibiu, Arad, 
Pitesti care au fiecare peste 150.000 de locuitori. 

In cazul orasului Turda, Vodafone are instalate 7 site-uri Macro Outdoor, numar care raspunde cerintelor actuale 
de acoperire si capacitate. Conform propunerii ANCOM, ar trebui ca orasul Turda  sa aiba 15 site-uri in banda 3.4-
3.8 GHz, ceea nu se justifica nici din punct de vedere tehnic si nici comercial, fiind practic o irosire de resurse 
care nu raspund unei cereri efective de servicii, fara niciun beneficiu real pentru utilizatorii finali. 

De asemenea, trebuie tinut cont de caracteristicile tehnice ale benzii 3.4-3.8 GHz, intrucat aceasta este prin 
definitie o banda de capacitate care tine de performanta serviciilor, utilizarea eficienta a acestei benzi fiind 
direct corelata cu cererea de servicii care necesita aceasta capacitate. Ca urmare, instalarea de site-uri 
raspunde strict nevoii de capacitate generate de utilizatorii Operatorilor. Decizia de a implementa echipamente 
in banda de 3.4-3.8 GHz se face in baza unui necesar de capacitate, pe criterii tehnico-economice de eficienta 
si incarcare a retelei, urmarite punctual la nivelul fiecarei zone, nefiind utilizat un pattern universal valabil in 
orice oras.  

Totodata, precizam ca designul retelelor 5G se face printr-un mix de echipamente ce opereaza atat in banda 
3.4-3.8 GHz TDD, cat si cu site-uri care opereaza numai in benzi FDD, ambele avand capabilitati de 100Mbit/s. 
Echipamentele 5G in banda de 3400-3800 se folosesc in zone urbane si dens urbane, iar in zonele suburbane 
se instaleaza echipamente 5G in benzile FDD.  

Mai mult decat atat, avand in vedere realitatea pietei de comunicatii mobile, cota de piata a Operatorilor difera 
semnificativ de la o zona la alta, de la un oras la altul. Astfel, pot fi orase in care un Operator cu o cota mare de 
piata sa aiba interes comercial sa instaleze site-uri noi, raspunzand unei nevoi reale de capacitate in banda de 
3.4-3.8 GHz, generata de clientii existenti. Sunt insa si orase in care acelasi Operator are o cota de piata scazuta, 
iar numarul de site-uri solicitat prin propunerea ANCOM depaseste cu mult necesarul de capacitate al clientilor 
respectivului Operator in zona.  

Prin urmare, impunerea unui numar minim de site-uri per oras creeaza un plan artificial de dezvoltare a retelelor 
tuturor Operatorilor, centralizat de ANCOM, fara a avea insa legatura cu realitatea pietei si cu dinamica cererii si 
ofertei unei piete libere. Operatorii au dovedit deja de peste 25 de ani ca mecanismul pietei libere este singurul 
care conduce la rezultate optime atat pentru utilizatorii finali, cat si pentru industria de comunicatii. Astfel, 
consideram ca impunerea unui plan detaliat cu numar de site-uri per oras, per faze, incalca libertatea 
comerciala a Operatorilor, acestia fiind practic fortati sa se concentreze simultan in aceleasi orase. ANCOM 
nu poate impune strategia comerciala a Operatorilor. 

Avand in vedere cele de mai sus, impunerea construirii unui numar de 2200 de site-uri/operator, exclusiv in 
banda de 3.4-3.8 este nejustificat de mare avand in vedere specificul acestei benzi, corelat cu distributia 
populatiei in Romania1. Trebuie avute in vedere dificultatile si blocajele cu care se confrunta in prezent 
operatorii pentru  instalarea de site-uri 5G in orase. 

Totodata, dorim sa semnalam ca propunerea actuala ANCOM privind obligatiile de dezvoltare pentru 
operatorii nou intrati este semnificativ mai mica, respectiv cu 36.4%, comparativ cu obligatiile propuse 
pentru operatorii existenti in banda. 

In opinia Vodafone, singura diferenta acceptabila este data de obligatia curenta a detinatorilor de spectru in 
banda de 3.4-3.8 GHz, respectiv de a avea instalate minim 100 de site-uri, la nivel national. Prin urmare, solicitam 

 
1http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania in cifre breviar statistic 2018.pdf 
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Observatiile si propunerile Vodafone Romania asupra 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 
 
 
 
I. Necesitatea reducerii permanente a tarifului de utilizare pentru toate benzile de frecvente sub 1 GHz 
 

Apreciem decizia ANCOM de a reduce tarifele anuale de utilizare pentru benzile de frecvență de peste 1 GHz, 
acesta fiind un pas important in susținerea eforturilor investiționale ale operatorilor pentru implementarea 
tehnologiei 5G în România. 

In acelasi timp dorim să atragem atenția asupra benzilor de frecvente joase (spectrul sub 1 GHz), pentru care se 
constată, de asemenea, o creștere a utilizării și a cererii, ca urmare a evoluțiilor actuale ale pieței în contextul 
noii tehnologii 5G. Astfel, pentru dezvoltarea acoperirii retelei 5G, un operator existent trebuie să își crească 
cantitatea de spectru pe care o deține în prezent în benzile joase de frecvente cu cca. 30%. Cresterea 
volumului de spectru necesar pentru acoperirea retelei 5G nu trebuie sa se translateze in cresterea 
proportionala a costurilor Operatorilor, pentru a permite industriei directionarea resurselor financiare spre 
dezvoltarea serviciilor 5G in Romania. 
 
Strategia 5G pentru Romania prevede explicit reducerea tarifelor de utilizare a spectrului, in contextul 
dezvoltarii masive a retelelor 5G: „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.” 
 
Avand in vedere cele de mai sus, o abordare corecta a ANCOM ar fi aceea de a aplica reduceri similare 
permanente pentru toate benzile de frecventa ce vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor 5G si nicidecum o 
restrangere a aplicarii reducerii tarifelor de utilizare doar pentru benzile de capacitate, mai mari de 1GHz si mai 
mici de 3GHz. Explicatia furnizata de catre ANCOM: “perspectivele creșterii traficului și densificării rețelelor 
odată cu adopția 5G necesită o utilizare mai intensă a subbenzilor de frecvențe alocate (respectiv o reducere 
mai mare a tarifului) în benzile de frecvențe radio care livrează capacitate, comparativ cu benzile de frecvențe 
radio care livrează acoperire, pentru a încuraja implementarea pe scară largă a noilor tehnologii” este nu doar 
inadecvata si discriminatorie ci este chiar impotriva prevederile strategiei nationale 5G a Romaniei. 
 
Prin urmare, in aplicarea Strategiei 5G pentru Romania, consideram imperios necesara reducerea cu 
titlu permanent si a tarifelor de utilizare a spectrului in benzile de frecvente radio joase (700, 800 & 900 
MHz), similar abordarii propuse de ANCOM pentru benzile de capacitate.  
În plus, dorim să atragem atenția asupra faptului că orice taxa de spectru recurenta ar trebui să reflecte costurile 
asociate gestionarii si monitorizarii acestuia de catre ANCOM. Este puțin probabil ca aceste costuri să crească 
proporțional, pe măsură ce va fi disponibil mai mult spectru, de exemplu,  multe dintre aceste costuri fiind 
comune/ fixe și, prin urmare, nu se modifică în funcție de cantitatea de spectru alocată.  

Romania este in prezent tara cu cele mai mari tarife de utilizare a spectrului, raportat la veniturile Operatorilor. 
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III. Masurile de reducere temporara a tarifului de utilizare a spectrului pentru benzile joase 
 

a) Cuantumul reducerii temporare a tarifului de utilizare a spectrului pentru benzile de frecvente 
joase 

Dupa cum am semnalat in adresele Vodafone anterioare cu privire la nevoia de reducere a costului de achizitie 
si operare a spectrului, contextul economic general afecteaza capacitatea Operatorilor de a sustine continuarea 
investitiilor in Romania, cu impact direct asupra dezvoltarii retelelor si serviciilor 5G in urmatorii ani, si implicit 
asupra ritmului digitalizarii: 

o Legea securitatii 5G: Costul îndeplinirii cerintelor stricte de securitate cibernetică impuse 
de guvernul Romaniei vânzătorilor de echipamente sunt printre cele mai mari din Europa si 
reprezinta o cheltuiala suplimentară considerabilă, din punct de vedere al costurilor, pentru 
jucătorii din piată, fiind necesara schimbarea si adaptarea retelelor existente in urmatorii 5 ani. 
Pentru Vodafone Romania acest cost este semnificativ, de ordinul sutelor de milioane Euro 

o Cresterea costurilor cu energia afectează direct costurile de operare a retelei, punând si 
mai multă presiune asupra costurilor Operatorilor: preturile cu ridicata la energie au crescut 
semnificativ în România din 2021, impactul cresterii pretului energiei asupra companiei noastre 
este de 3 ori mai mare decat in 2019 

o Indeplinirea noilor obligatii de acoperire impune dezvoltari suplimentare a retelelor in urmatorii 5 
ani cu costuri importante pentru industrie, care se suprapun peste implementarea masurilor de 
Securitate 5G si cresterea costurilor generate de pretul energiei electrice 

Ca urmare, in plus fata de reducerea permanenta a tarifelor de utilizare a spectrului, este binevenita decizia 
ANCOM de a avea si o reducere temporara, pentru a compensa suprapunerea in urmatorii 5 ani a factorilor 
suplimentari de cost expusi mai sus. Avand insa in vedere nivelul major al acestor componente de cost, in opinia 
Vodafone este necesar ca reducerea temporara sa fie de 50%. 

 

b) Conditionarea acordarii reducerii temporare a tarifelor de utilizare a spectrului pentru benzile 
de 800 si 900 MHz 

ANCOM propune o reducere semnificativa a tarifelor anuale de utilizare a spectrului pentru benzile joase deja 
alocate (800 si 900 MHz), conditionata de achizitionarea unei anumite benzi in cadrul licitatiei 5G (700 MHz), in 
conditiile in care serviciile oferite in aceste benzi sunt similare: 

(8) Tariful de utilizare a spectrului prevăzut la cap. I pct. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 şi 1.3.1 din anexă se reduce cu 30% 
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2027, pentru titularii care îşi adjudecă drepturi 
de utilizare a frecvenţelor în banda de 700 MHz, la procedura de selecție competitivă organizată de ANCOM în 
anul 2022.  
 

Consideram ca propunerea de modificare a prevederilor articolului 18 (8) din Decizia ANCOM nr. 551/2012 
privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului (“Decizia”) incalca prevederile articolului 8 (1) litera b) din 
Legea 21/1996 privin concurenta (“Legea concurentei”), stabilind “conditii discriminatorii pentru activitatea 
intreprinderilor”.  
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In acest sens, citam prevederile articolului 8 (1) litera b) din Legea concurentei, conform carora: 

 Art. 8. - (1) Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale 
ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează 
concurenţa, precum:      

   b) stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor. “ 

ANCOM, in calitatea sa de autoritate a administratiei publice centrale se supune prevederilor Legii Concurentei 
conform articolului 2 (1) litera b) din Legea concurentei: 

“Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează 
concurenţa, săvârşite de:   

     b) autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile 
emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect 
concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea 
unui interes public major.” 

Avand in vedere prevederile Legii concurentei citate mai sus, consideram ca propunerea de modificare a 
prevederilor articolului 18 (8) din Decizie care conditioneaza acordarea reducerii tarifului de utilizare a 
spectrului cu 30% de achizitionarea de catre operatorii de telefonie mobila care isi adjudeca drepturi de utilizare 
a frecventelor in banda de 700MHz la procedura organizata de ANCOM in 2022 (“Licitatia”) distorsioneaza 
concurenta atat pe piata de wholesale, cat si pe piata de retail privind furnizarea serviciilor de telefonie  mobila 
din Romania. Distorsionarea concurentei are efecte negative si la nivelul concurentei intre retelele de telefonie 
mobila, putand conduce la acordarea unor avantaje competitive anumitor operatori in ceea ce priveste 
investitiile in retele de noua generatie. 
 
Propunerea de modificare discrimineaza operatorii de telefonie mobila care deja au achizitionat drepturi de 
utilizare a frecventelor in benzile de 800 si respectiv 900 MHz si care nu se inscriu la Licitatia organizata de 
ANCOM in vederea achizitionarii de drepturi de utilizare a frecventelor in banda de 700 MHz. Precizam faptul 
ca, asa cum este foarte binecunoscut ANCOM, serviciile de telefonie mobila furnizate ca urmare a achizitionarii 
drepturilor de utilizare a frecventelor in benzile de 800 si 900 MHz sunt similare celor furnizate ca urmare a 
achizitionarii drepturilor de utilizare a frecventelor in banda de 700 MHz, astfel incat nu gasim nicio justificare 
obiectiva pentru care ANCOM ar refuza acordarea reducerii de 30% din tariful de utilizare a spectrului, pentru 
operatorii de telefonie mobila care opereaza deja in benzile de 800 si 900 MHz. 
 
Conditionarea prevazuta in propunerea de modificare a articolului 18 (8) din Decizie ne surprinde cu atat mai 
mult cu cat ANCOM, in calitatea sa de autoritate de reglementare si de garant al indeplinirii scopului Legii 
concurentei, ar trebui sa fie cel care intelege si respecta dreptul fiecarui operator de telefonie mobila de a-si 
decide strategia privind achizitionarea unor noi drepturi de utilizare a frecventelor avand in vedere ca aceasta 
strategie face parte din politica sa comerciala, conditionarea acordarii unui discount de participarea la Licitatie 
intrand in contradictie cu acest aspect fundamental al rolului ANCOM ca autoritate de reglementare in 
comunicatii. 
 
Urmare a faptului ca reducerea de 30% le-ar fi refuzata operatorilor de telefonie mobila care nu ar participa la 
Licitatie in scopul achizitionarii de drepturi de utilizare a spectrului in banda de 700 MHz pentru o perioada 
mare, si anume intre 1 ianuarie 2023 si 31 decembrie 2027, creeaza in mod evident  un avantaj competitional 
pentru operatorii care se inscriu in Licitatie si achizitioneaza respectivele drepturi, acestia din urma avand 
posibilitatea sa redirectioneze reducerea obtinuta pentru a efectua investitii in alte zone de business, atat in 
zona de wholesale, cat si in zona retail si la nivel de investitii in retea. Pozitia pe piata a operatorilor care ar fi 




