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Minuta ședinței Consiliului Consultativ din 19 aprilie 2018 
 
19 aprilie 2018, 13.00 – 14.30 
 

 

Introducere 

 
Vicepreședintele ANCOM, Eduard LOVIN, le mulțumește participanților pentru prezență și 
prezintă Agenda întâlnirii. 
 
1. Adoptarea Agendei 
 
Vicepreședintele ANCOM enumeră documentele supuse dezbaterii și cere observații asupra 
agendei, care conține:   

a) Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 6 martie 2018,  

b) Proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii privind modificarea tarifelor de portare a numerelor, 

c) Diverse. 

  

În lipsa oricăror remarci, agenda este adoptată în forma propusă de ANCOM. 

 
2. Minuta întâlnirii anterioare 

 
Vicepreședintele ANCOM solicită observații la Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 6 
martie 2018. În lipsa oricăror remarci, Vicepreședintele declară minuta aprobată. 
 

3. Proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind modificarea tarifelor de portare a numerelor 

Vicepreședintele ANCOM îi dă cuvântul dnei Silvana Crăciun, expert, Serviciul Acces şi 
Interconectare, Direcţia Reglementare Economică, Direcția Executivă Reglementare, pentru a 
prezenta sinteza observațiilor primite de Autoritate în perioada de consultare publică a proiectului 
de măsuri. 

Reprezentantul ANCOM realizează o scurtă trecere în revistă a principalelor observații primite în 
perioada de consultare, prezentând argumente în sprijinul soluțiilor asumate de Autoritate. Toate 
comentariile și observațiile primite pe marginea proiectului de decizie, precum și răspunsurile 
oferite de către Autoritate pot fi consultate pe larg în documentul de sinteză a observațiilor, 
elaborat de ANCOM în urma procesului de consultare publică și publicat pe site-ul Autorității. 

Vicepreședintele ANCOM solicită observații  față de cele prezentate. 
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Reprezentantul Vodafone consideră că metodologia utilizată de Autoritate pentru 
determinarea acestor tarife nu este cea mai relevantă, sugerând că ar fi trebuit ca, în calculul 
nivelului tarifelor de portare, să fi fost folosite date din mai multe state pentru analiza 
comparativă de tip benchmark, putând a fi folosită chiar și o medie aritmetică simplă. În plus 
acesta susține că în cazul utilizării unei medii ponderate, factorul de ponderare relevant ar fi fost 
numărul de portări. De asemenea, acesta precizează că sumele încasate pentru portarea 
numerelor sunt utilizate de operatori pentru a întreține sistemele care administrează acest proces, 
prin urmare, reducerea tarifelor de portare va crește costurile furnizorilor.  

Vicepreședintele ANCOM argumentează că au fost întrebate autoritățile de reglementare din 
statele membre IRG, prin urmare, mai multe state decât cele membre ale UE și că numărul total 
de SIM-uri active, respectiv numărul de linii active de telefonie la puncte fixe sunt corelate cu 
numărul de portări efectuate. Reprezentanţii ANCOM explică că au fost excluse din calculul 
tarifelor de portare, țările în care tariful de portare este 0. Un alt reprezentant ANCOM intervine 
precizând că tarifele de portare sunt destinate să acopere costurile cu activitățile tehnice, 
operaționale și administrative efectuate în legătură cu cererile pentru portarea numerelor, iar nu 
alte cheltuieli ale furnizorilor ocazionate de procesul de portare.  

Reprezentantul Orange intervine susținând că metoda de calcul utilizată nu este relevantă și 
argumentată, lăsând loc interpretărilor prin neincluderea în calcul a tuturor statele europene. De 
asemenea, acesta consideră că ar trebui avută în vedere o abordare unitară pentru toate analizele 
realizate de ANCOM referitoare la includerea statelor non-UE și că ar trebui ca abordarea folosită 
să fie orientarea pe costuri. De asemenea, acesta precizează că ar fi trebuit folosit, pentru 
ponderare, numărul utilizatorilor portați într-o anumită perioadă, argumentând că nu toți 
utilizatorii aleg să se porteze. 

Vicepreședintele ANCOM explică faptul că au fost luate în considerare tarifele de portare 
practicate în statele membre ale IRG care au același cadru de reglementare.  

Reprezentantul Radiocom consideră că metoda benchmark utilizată este simplistă, mai puțin 
relevantă, precizând că rata de creștere sau de descreștere a tarifelor de portare la nivelul 
european ar fi fost un indicator mult mai relevant. De asemenea, acesta consideră că ar trebui 
stabilite și termenele de revizuire a acestor tarife. Totodată, reprezentantul Radiocom dorește să 
știe dacă o astfel de metodă va fi folosită și pentru calculul altor tarife.  

Vicepreședintele ANCOM afirmă că activităţile de revizuire a tarifelor sunt incluse în planurile 
de acțiuni ale Autorității, în funcție de evoluțiile pieței, adăugând că planul de acţiuni al Autorităţii 
conţine şi termenele de realizare a fiecărei acţiuni. În ceea ce priveşte proiectul supus dezbaterii, 
Vicepreşedintele ANCOM precizează că acţiunea este inclusă în cadrul planului de acțiuni pentru 
anul 2018, iar metodologia de calcul al tarifelor de portare folosită a fost consultată cu 
reprezentanții industriei. 

În lipsa altor observaţii, vicepreşedintele ANCOM declară adoptat Proiectul Deciziei 
președintelui Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind 
modificarea tarifelor de portare a numerelor, în forma supusă consultării în cadrul acestei şedinţe 
a Consiliului Consultativ. 

La rubrica Diverse, în spiritul obligațiilor de transparență și predictibilitate ale Autorității, 
vicepreşedintele ANCOM a dorit să-i informeze pe reprezentanții industriei prezenți că, în urma 
unei serii succesive de controale recente ale Curții de Conturi, în raportul emis de această 
instituție se consideră, printre altele, că atribuțiile și obligațiile instituției trebuie, în opinia 
inspectorilor CC, îndeplinite cu resurse interne, fără contractarea de servicii externe de 
consultanță. În încheierea documentelor de control, deși se recunoaște respectarea legislației 
financiare și de achiziții publice, CC consideră costul unui contract pentru servicii de consultanță 
pentru analiza cererii de compensare a costului net aferent furnizării serviciului universal de către 
Compania Națională Poșta Română aferent anului 2015, drept prejudiciu și impune ca una din 
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măsuri să fie recuperarea acestor sume de la angajații ANCOM. Pe cale de consecință, ANCOM 
este obligată să suspende, până la o clarificare juridică, toate proiectele care implică achiziția 
serviciilor de consultanță externă. Acesta a explicat că Autoritatea a contestat în instanță raportul 
CC și a decis reconsiderarea din perspectiva posibilităților și termenelor de realizare a tuturor 
proiectelor ce urmau a fi implementate în anul 2018, care implică achiziționarea serviciilor de 
consultanță. De aceea, în perioada imediat următoare va avea loc o revizuire a planului de acțiuni 
al Autorității pentru anul 2018 pentru eliminarea acestor proiecte pe care, în noile condiții, 
Autoritatea este în imposibilitate de a le mai realiza pe parcursul anului 2018. Din păcate, unele 
dintre acestea au un impact major atât asupra pieței de comunicații electronice și servicii poștale, 
cât și asupra furnizorilor, iar ANCOM împreună cu industria va căuta soluții alternative pentru a 
încerca minimizarea impactului negativ.  

Proiectele vizate sunt elaborarea deciziei privind stabilirea tarifelor de acces la infrastructura 
operatorilor de rețea, revizuirea  tarifelor serviciilor auxiliare de interconectare, stabilirea tarifelor 
serviciilor de terminare la puncte  mobile a apelurilor pe baza unui model de calculaţie a 
costurilor, analiza cererii de compensare a costului net aferent anului 2017, raportul privind 
analiza soluțiilor de realizare a securității și integrității rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice și elaborarea documentației necesare normativelor tehnice privind proiectarea și 
realizarea infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice. Unele dintre aceste 
proiecte vor fi anulate, iar altele vor fi reprogramate pentru următorii ani cu resurse proprii, însă 
termenul de realizare pentru fiecare proiect în parte se va prelungi în mod semnificativ. De 
asemenea, vicepreședintele a anunțat că Autoritatea va informa oficial și Comisia Europeană care, 
anterior, în contextul demersurilor ANCOM pentru retragerea scrisorii UE de punere în întârziere 
pe proiectul LRIC, își dăduse acordul pentru stabilirea unor tarife tranzitorii de terminare la puncte 
mobile până la finalizarea, cu un consultant, a modelului economic, previzionat pentru trimestrul 
III 2019, în vederea decalării termenelor stabilite și agreate cu aceasta.  

Vicepreședintele ANCOM le mulțumește participanților pentru prezență și declară ședința 
închisă. 

 


