
14.09.2017 Ancom - ANCOM publica raspunsurile industriei cu privire la utilizarea spectrului radio pentru tehnologiile 5G

http://www.ancom.org.ro/ancom-publica-raspunsurile-industriei-cu-privire-la-utilizarea-spectrului-radio-pentru-tehnologiile-5g_5810 1/1

ANCOM publică răspunsurile industriei cu privire la utilizarea spectrului radio pentru tehnologiile 5G

13.09.2017

 
 
ANCOM a publicat pe pagina sa de internet o sinteză a răspunsurilor primite la consultarea publică privind acordarea drepturilor de utilizare a
frecvențelor radio în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420
MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz.
 
Pe parcursul consultării publice s-au primit contribuții din partea a 9 respondenți (4 operatori de comunicații mobile, un operator de comunicații globale prin satelit, doi
producători de echipamente radio, un utilizator și o instituție a statului), răspunsurile fiind sintetizate în documentul elaborat și publicat de ANCOM.
 
Benzile care au făcut obiectul consultării contribuie la asigurarea resurselor de spectru necesare pentru dezvoltarea eficientă a serviciilor de comunicații de bandă largă,
în contextul avântului consumului de internet mobil, prin utilizarea tehnologiilor existente, dar și la implementarea în perspectivă a tehnologiilor de nouă generație,
cunoscute sub denumirea de 5G sau IMT-2020.
 
Consultarea publică a urmărit să colecteze opiniile celor interesați cu privire la gradul de interes pentru achiziționarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în aceste
benzi, precum și la perioada când ar fi oportună organizarea licitației. De asemenea, Autoritatea a urmărit să clarifice o serie de aspecte tehnice și economice ținând de
accesul la resursele de spectru și condițiile de acordare, respectiv anumite elemente care ar putea influența rezultatele, cum ar fi designul procedurii de selecție, benzile
care se licitează împreună, cerințele de spectru minimale, cantitățile maxime de spectru care să poată fi adjudecate de un singur operator în diferite benzi de frecvențe,
perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare și unele obligații atașate licențelor.
 
ANCOM continuă procesul de analiză și va ține seama de opiniile, intențiile și recomandările exprimate în procesul de fundamentare a deciziei privind acordarea
drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420
MHz/3510-3520 MHz și 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz și de stabilire a unui plan de acțiuni viitoare pentru acordarea acestor drepturi. 
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