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Licita ţia 5G – ANCOM începe s ă lucreze la sinteza observa ţiilor primite în 
legătur ă cu organizarea licita ţiei 
 
 
Autoritatea Na ţional ă pentru Administrare şi Reglementare în Comunica ţii 
(ANCOM) va începe s ă lucreze, s ăptămâna viitoare, la sinteza observa ţiilor 
primite în leg ătur ă cu organizarea licita ţiei pentru tehnologia 5G, astfel încât în 
urm ătoarea lun ă o să existe o imagine mult mai clar ă cu privire la perioada de 
licen ţiere şi la taxe, a declarat, joi, Vlad Stoica, pre şedintele Autorit ăţii, în 
videoconferin ţa "Digitalizarea României". 
 
„Referitor la 5G bineînţeles, nu puteam să demarăm procedurile pentru acordarea 
licenţelor pentru noua tehnologie fără acest Cod al comunicaţiilor, pentru că deja 
încălcam nişte directive ale Uniunii Europene (…). În ceea ce priveşte licitaţia mult 
aşteptată, noi deja am scos în consultare propunerile statului în dialog cu Ministerul 
Cercetării, Digitalizării şi împreună cu domnul Burduja am lucrat mult, am discutat 
mult cu operatorii şi am venit cu nişte propuneri. Acum, chiar s-a încheiat perioada în 
care operatorii şi oricine a putut face observaţii, iar de săptămâna viitoare începem 
să lucrăm la sinteza observaţiilor, să chemăm la dialog pe toţi care au avut observaţii 
şi să argumentăm, de o parte şi de alta, pe care dintre observaţii ni le asumăm şi 
îmbunătăţim, pe care nu putem şi să argumentăm de ce nu putem, astfel încât în 
următoarea lună să avem o imagine mult mai clară cu privire la perioada de 
licenţiere, taxa de licenţiere, taxa de utilizare spectru, astfel încât atât mediul de 
afaceri cât şi noi, statul, să ajungem nu neapărat la consens, dar la un echilibru. Şi 
nevoia statului trebuie să fie acoperită, dar şi încurajarea operatorilor să facă 
investiţii”, a precizat Stoica, scrie Agerpres . 
Întrebat dacă sunt urgenţe sau lucruri care ar trebui recuperate în legătură cu 
organizarea acestei licitaţii, Stoica a spus că există o întârziere de câteva săptămâni 
din cauza contestaţiei depuse la Curtea Constituţională pe Codul Comunicaţiilor. 
„Avem şi nişte urgenţe. De ce? Pentru că România, prin PNRR, şi-a asumat prin 
jaloanele 147 şi 149 închiderea licitaţiei până la sfârşitul anului (…) Codul 
comunicaţiilor a avut o contestare la Curtea Constituţională. Parlamentul s-a mişcat 
foarte bine, a trecut foarte repede şi ştiţi foarte bine că el era deja discutat de mult, 
dar fiecare are dreptul să conteste. Şi atunci am stat un pic şi s-a pierdut ceva timp. 
Având acum Codul comunicaţiilor, nu ne mai opreşte nimic să dăm drumul la 
lucrurile acestea. S-ar putea să fie o întârziere de o săptămână-două, poate chiar un 
pic mai mult, dar după cum vedeţi imediat ce a ieşit (Codul comunicaţiilor n.r.) noi 
am publicat deja propunerile noastre cu privire la taxe, iar consultarea publică a 
început. Deci ce să vă spun? Vrem să le facem foarte repede (…). Românii nu mai 
au răbdare, vor fapte. Noi suntem pregătiţi, lucrăm non-stop pe aceste componente 
principale, consultarea cu toată lumea, astfel încât când dăm drumul la licitaţie, 
lumea să ştie despre ce este vorba şi să existe un apetit al operatorilor pentru noul 
spectru şi pentru noile investiţii”, a adăugat preşedintele Autorităţii, Vlad Stoica, în 
videoconferinţa „Digitalizarea României”, organizată de ziarul Bursa. 



ANCOM a postat în data de 14 iulie, pentru consultare publică, documentaţia licitaţiei 
pentru acordarea de servicii în bandă largă, termenul pentru formularea de observaţii 
fiind 10 august 2022. 
Conform unui comunicat al autorităţii de reglementare în telecomunicaţii, transmis 
AGERPRES, se propune ca operatorii câştigători să acopere cu servicii de bandă 
largă majoritatea zonelor urbane, autostrăzile existente, aeroporturile internaţionale 
şi căile ferate modernizate, precum şi un număr de 600 de localităţi identificate ca 
neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicaţii mobile. 
În urma analizei mai multor factori, ANCOM a propus şi preţurile de pornire în licitaţie 
pentru benzile de frecvenţe de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, 
valoarea totală a acestora fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenţă se 
stabileşte prin hotărâre a Guvernului în urma consultării cu industria. Totodată, 
Autoritatea a propus şi o reducere semnificativă a tarifului de utilizare a spectrului 
radio. 
 
*** 
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ANCOM va elebora în urm ătoarele dou ă-trei s ăptămâni un ghid, în care vor fi 
explicate nout ăţile cuprinse în Codul comunica ţiilor electronice 
 
 
Autoritatea Na ţional ă pentru Administrare şi Reglementare în Comunica ţii 
(ANCOM) va elabora un ghid, în urm ătoarele dou ă-trei s ăptămâni, pentru a 
explica tuturor celor interesa ţi ce aduce nou Codul comunica ţiilor electronice, 
a declarat, joi, pre şedintele Autorit ăţii, Vlad Stoica, în videoconferin ţa 
"Digitalizarea României", relateaz ă Agerpres. 
 
„A fost un început de vară fierbinte şi interesant pentru noi. Codul comunicaţiilor şi 
celelalte legi care ajută la o transformare digitală mai eficientă. Ştiţi bine că am lucrat 
la Codul comunicaţiilor împreună cu Guvernul şi cu toate celelalte instituţii şi mă 
bucur mult că avem Codul comunicaţiilor. Probabil este perfectibil, dar el categoric 
rezolvă o mare parte din probleme. Noi, ca autoritate, ne propunem ca în 
următoarele 2-3 săptămâni să facem un ghid, un ghid atât pentru UAT-uri, cât şi 
pentru oricine este interesat, să explicăm ce aduce nou acest pachet legislativ, ce 
facilităţi, ce modalităţi de abordare a unor probleme istorice, de la autorizaţia de 
construire…. Toate chestiile acestea le punem într-un ghid, într-o broşură, şi vrem să 
diseminăm la nivelul UAT-urilor, la nivelul cetăţenilor, ca să înţeleagă mai simplu. E 
greu să citeşti 150 de pagini dacă nu eşti în domeniu.(…) Trebuie să educăm 
oamenii, trebuie să venim în întâmpinarea lor cu numite lucruri, pentru că nu toţi sunt 
de specialitate. Resursele umane contează foarte mult, nu ajung doar device-urile, 
nu ajung doar comunicaţiile, nu ajunge doar infrastructura, este un pachet. Ele sunt 
sunt utilizate de noi toţi. Şi noi şi eu am de învăţat de la transformarea digitală. Şi eu 
găsesc aplicaţii noi şi îmi ia ceva timp să le folosesc. Trebuie să fim deschişi şi noi 
ca stat trebuie să asigurăm acest mediu şi predictibilitatea a ceea ce se întâmplă şi, 
de asemenea, să încercăm să educăm oamenii cât mai bine”, a precizat Stoica. 



El a explicat ce înseamnă acest pachet legislativ pentru cetăţeni, care sunt 
principalele modificări, dar şi principalele beneficii pe care le aduce. 
„Principial, Codul comunicaţiilor simplifică, uneşte mai multe acte normative şi, cum 
am spus mai devreme, de la strict interacţiunea pe care o are mediul de afaceri cu 
statul şi la interacţiunea pe care o are cetăţeanul cu statul. Simplificarea modalităţii 
autorizării în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii comunicaţiilor, integrarea 
viitoarelor construcţii în care şi comunicaţiile şi infrastructura pentru comunicaţii 
trebuie să aibă loc pe ideea să nu mai tragem fire pe sus, iar când facem o 
autostradă, să punem şi tubulatura pentru cablurile pentru transfer de date”, a 
explicat şeful ANCOM. 
Potrivit sursei citate, Codul comunicaţiilor stabileşte nişte principii mult mai 
predictibile în drepturile de acordare a licenţelor pentru noile tehnologii, prelungeşte 
perioada de licenţiere, oferind mediului de afaceri posibilitatea să-şi facă un business 
plan pe o perioadă mult mai lungă. 
 
„Ajungem la 20 de ani, nu mai dăm licenţe pe 10 ani. Asta ce face? Dă posibilitatea 
mediului de afaceri să-şi facă un business plan pe o perioadă mult mai lungă, mai 
sustenabilă. Investiţiile 5G sunt mult mai ridicate decât cele din tehnologiile mai 
vechi. Operatorii vor trebui să facă nişte investiţii mult mai mari, iar aceste perioade 
crescute le dă posibilitatea ca investiţiile să fie recuperate mai uşor, le dă 
posibilitatea să se finanţeze mult mai uşor. Facem această broşură şi eu zic că în 
două săptămâni avem ideile principale, cu liniuţă, astfel încât toţi să le înţeleagă mult 
mai uşor”, a transmis preşedintele Autorităţii, Vlad Stoica, în videoconferinţa 
„Digitalizarea României”, organizată de ziarul Bursa. 
 


