
REVIZUIREA PIEŢELOR 
RELEVANTE DIN SECTORUL 

COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE 
ÎN ANUL 2008

Alexandrina Hîrţan, 
Vicepreşedinte ANRCTI

Bucureşti, 16 ianuarie 2008



Proiect de importanţă crucială pentru asigurarea capacităţii ANRCTI 
de a îndeplini obligaţiile care revin României în calitate de stat 
membru UE în privinţa reglementării sectorului comunicaţiilor

Obiectivul general: maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali prin 
promovarea unei concurenţe sustenabile în sectorul comunicaţiilor electronice

Scopul proiectului: îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ANRCTI prin 
asistenţă tehnică şi activităţi de instruire în procesul de revizuire a pieţelor 
relevante

Activităţi:
Definirea pieţelor relevante 
Analiza pieţelor relevante şi identificarea furnizorilor cu SMP
Stabilirea măsurilor de reglementare ex ante
Consultări naţionale şi notificări către Comisia Europeană şi celelalte NRA

Durată: 12 luni (posibilă extindere)

Parteneri: WIK-Consult GmbH şi Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Prezentare generală a proiectului Phare
“Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ANRC[TI] 
în domeniul reglementării ex ante”

www.anrcti.ro



Obligaţiile 
ANRCTI

Art.14-16, Directiva-
cadru 
+ Recomandarea CE 
privind pieţele relevante 
+ Instrucţiunile CE pentru 
analizele de piaţă şi SMP

Art.7-13, Directiva privind 
accesul
Art.16-19, Directiva 
privind serviciul universal

Art.6, Directiva-cadru

Art.7, Directiva-cadru

Art.32-34, OUG 79/2002

Cap.II, OG 34/2002

Cap.III, Legea 304/2003

Art.50, OUG 79/2002

Art.341, OUG 79/2002

ANRCTI defineşte şi 
analizează pieţele 
relevante, identifică 
eventualii furnizorii cu 
SMP şi decide asupra 
remediilor

ANRCTI impune una sau 
mai multe obligaţii ex 
ante furnizorilor cu SMP

ANRCTI consultă public 
proiectele de decizii 

ANRCTI notifică Comisiei 
Europene şi NRA-urilor
proiectele de decizii şi 
ţine seama de comentarii

Cadrul legal pentru revizuirea pieţelor relevante 
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Prevederi 
comunitare

Prevederi 
din legea română



Înţelegerea condiţiilor de piaţă 
la nivelul sectorului

Identificarea zonelor 
susceptibile de reglementare

Determinarea situaţiei 
concurenţiale la nivelul  pieţelor

Stabilirea măsurilor de 
reglementare corespunzătoare 
potenţialelor probleme 
concurenţiale

Colectarea feedback-ului părţilor 
interesate (operatori, CE, NRA-
uri) şi validarea cu CE

Obiective specifice Activităţi

Colectarea datelor

Definirea pieţelor 
relevante

Analiza pieţelor 
relevante

Alegerea 
remediilor

Consultarea 
naţională şi 
europeană

Chestionare operatori şi 
studii de piaţă utilizatori

Revizuirea definiţiilor 
existente/definirea unor 
noi pieţe relevante

Stabilirea existenţei/ 
inexistenţei concurenţei 
efective şi identificarea 
furnizorilor cu SMP

Menţinerea/retragerea/mo
dificarea obligaţiilor sau 
impunerea de noi obligaţii

Consultare naţională, 
notificare CE şi NRA-uri

Obiectiv general: promovarea concurenţei în sectorul 
comunicaţiilor electronice

Etapele şi obiectivele revizuirii pieţelor relevante
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Etape



ANRCTI notifică proiectul
Comisiei Europene şi NRA-urilor

Consultare
europeană

Faza 1 (1 lună)

Comisia analizează proiectul şi
pregăteşte o decizie, pe care o 

supune COCOM

Consultare
europeană

Faza 2 (2 luni)

Comisia
exprimă rezerve

ANRCTI supune proiectul de 
decizie spre consultare publică

Consultare
naţională

(1 lună)

Veto

ANRCTI nu
adoptă decizia

Da

Da

Nu ANRCTI ţine seama de 
comentariile Comisiei şi

NRA-urilor

ANRCTI poate
adopta decizia

Nu

Procesul de consultare pentru adoptarea deciziilor

www.anrcti.ro



Calendarul revizuirii pieţelor relevante (1)
Procesele de colectare a datelor

Studii de piaţă 
utilizatori finali

Chestionare 
operatori pentru
pieţe de mobil

Chestionare 
operatori pentru 

pieţe de fix
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date

2007 2008 2008 2008 2008



Calendarul revizuirii pieţelor relevante (2)
Procesele de analiză şi consultare în anul 2008
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Terminare la 
puncte fixe

Broadcasting

Pieţe de mobil

Pieţe de acces fix 
(LLU, bitstream)

Originare la puncte fixe, 
tranzit, telefonie retail

Linii închiriate

Interpretare date, 
analiză, redactare
Consultare naţională
Analiză observaţii, 
pregătire notificare

Consultare europeană



Vă mulţumesc pentru atenţie!

alexandrina.hirtan@anrcti.ro


