
 

 

 
 
 

 
  
În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5), precum şi ale art.44 lit.f) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.591/2002, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 
 
 

DECIZIE 
privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii 

de comunicaţii electronice 
 
 
Art.1. – Prezenta decizie are ca obiect impunerea, în sarcina furnizorilor de reţele sau 

de servicii de comunicaţii electronice, a obligaţiei de a transmite periodic Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANRC, unele date statistice, în 
vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul 
comunicaţiilor electronice, precum şi a urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în 
actele normative în vigoare. 

  
Art.2. – Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenţi furnizării de reţele 

sau de servicii de comunicaţii electronice, precum şi categoriile de informaţii corespunzătoare 
fiecărui indicator. 

 
Art.3. – (1) Furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice au obligaţia de a 

raporta periodic către ANRC valorile aferente indicatorilor prevăzuţi la art.2, în formatul-tip şi în 
condiţiile prevăzute în anexele la prezenta decizie. 

(2) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexa nr.1 se va realiza în termen de 30 
de zile de la expirarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale şi, respectiv, a 
raportărilor contabile semestriale, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

(3) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexele nr.2 – 10 se va realiza 
semestrial, astfel: 

a) până la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie şi 31 
decembrie; 

b) până la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 
iunie. 

(4) Netransmiterea informaţiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei 
prevăzuţi la art.2 va fi temeinic justificată. 

 



 

Art.4. – (1) Transmiterea documentelor care conţin valorile aferente indicatorilor 
prevăzuţi la art.2 se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în a cărui 
rază se situează domiciliul/sediul furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri: 

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de 
semnătură; 

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire; 
c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată cu ajutorul unui 
dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. 

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de 
intrare-ieşire a corespondenţei al ANRC, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere 
recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă 
electronică. 

 
Art.5. – În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art.3 alin.(1), ANRC poate aplica 

amenzile administrative prevăzute la art.56 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.591/2002. 

 
Art.6. – Furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice au obligaţia de a 

transmite ANRC primele date statistice prevăzute în anexele nr.2 – 10 până la data de 31 
ianuarie 2004, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2003. 

 
Art.7. – Anexele nr.1 – 10 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 
Art.8. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ION SMEEIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 30 octombrie 2003. 
Nr. 1.332/EN. 



 

Anexa nr.1  Informaţii generale 
 

Date financiare1 

Indice Indicator Valoare (mii lei2) Comentarii 
ig1 Total venituri rezultate din furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice:   
ig101 - reţele publice fixe (total): 
ig101a      a) servicii de interconectare   
ig101b      b) furnizarea accesului la bucla locală   
ig102 - reţele publice mobile terestre - din servicii de interconectare   
ig103 - servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice fixe (total): 
ig103a      a) instalare   
ig103b      b) abonamente   
ig103c      c) convorbiri locale   
ig103d      d) convorbiri interurbane   
ig103e      e) convorbiri internaţionale   
ig104 - acces special Internet (conexiuni dial-up) prin intermediul unor reţele publice fixe   
ig105 - servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre (total): 
ig105a      a) cartele pre-paid   
ig105b      b) abonamente post-paid   
ig106 - acces special Internet (conexiuni dial-up) prin intermediul unor reţele publice mobile terestre   
ig107 - servicii de linii închiriate (total): 
ig107a      a) servicii de linii închiriate–circuite totale   
ig107b      b) servicii de linii închiriate–segmente terminale   
ig107c      c) servicii de linii închiriate–segmente de trunchi   
ig108 - servicii de acces la Internet şi servicii de transmisiuni de date (total): 
ig108a      a) servicii de acces la Internet prin dial-up    
ig108b      b) alte forme de servicii de acces la Internet şi servicii de transmisiuni de date   
ig109 - alte servicii de comunicaţii electronice   
ig110 - servicii de retransmisie a programelor audiovizuale   
ig2 Investiţii anuale totale în comunicaţii electronice (inclusiv terenuri şi clădiri):   
ig201 - investiţii în echipamente de comunicaţii electronice:   
ig201a      a) investiţii în echipamente destinate furnizării de servicii de telefonie prin intermediul unor

reţele publice fixe 
  

ig201b      b) investiţii în echipamente de reţele mobile de comunicaţii electronice   
ig202 - cuantumul investiţiilor străine directe   
1 Datele financiare transmise ANRC în conformitate cu prevederile prezentei decizii nu vor fi luate în considerare la calculul tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de reţele 
şi de servicii de comunicaţii electronice în conformitate cu prevederile art.47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002;  2 În cazul în care furnizorul calculează veniturile/investiţiile într-o altă monedă, se vor raporta 
veniturile/investiţiile în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de schimb aplicat. 



 

Notă: 
ig101a, ig102 – venituri provenite din tarife percepute altor furnizori pentru serviciile de interconectare în vederea originării, terminării şi 

tranzitului apelurilor; 
ig101b – venituri provenite din furnizarea accesului – total, partajat sau de tip «bit stream» – la bucla locală; 
ig103 – venituri provenite din tarife percepute utilizatorilor finali; 
ig103a, ig103b – inclusiv venituri din instalare/abonamente linii cu tehnologie ISDN BRA, ISDN PRA sau xDSL, utilizate pentru furnizarea 

serviciilor de telefonie; 
ig104, ig106 – venituri provenite din tarifele percepute pentru realizarea şi menţinerea conexiunilor dial-up la Internet; 
ig105a, ig105b – venituri provenite din costul cartelei/abonamentului, din convorbiri (apeluri sau mesaje între abonaţi) şi/sau din utilizarea 

de către abonaţi a serviciilor suplimentare oferite de furnizor (informaţii, mesagerie vocală, descărcare de logo-uri sau imagini, configurare pachete 
tarifare etc.). 
 
Date privind personalul 

Indice Indicator Valoare Comentarii 
ig6 Număr de angajaţi:   
ig601  - femei   
ig602  - bărbaţi   

 
Notă: 
ig6 – numărul angajaţilor cu program redus va fi exprimat în echivalent program complet. 

 
Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către toţi furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 

 



 

Anexa nr.2  Reţele publice fixe 
 

Indice Indicator Valoare Comentarii 
ir101 Procentajul liniilor telefonice în zonele urbane   

ir102 Nr. cereri în aşteptare pentru instalarea posturilor telefonice în cazurile în 
care nu sunt întrunite condiţiile tehnice necesare instalării   

ir103 Nr. canale ISDN-B   
ir104 Nr. linii telefonice alocate telefoanelor publice cu plată   

ir105 Nr. maxim de linii telefonice care pot fi conectate (capacitatea centralelor 
telefonice locale) (total):   

ir105a      a) în centrale manuale   
ir105b      b) în centrale automate analogice   
ir105c      c) în centrale automate digitale   
ir106 Nr. circuite telefonice internaţionale   
ir107 Nr. circuite fizice care formează bucla locală disponibile   

ir108 Nr. circuite fizice care formează bucla locală puse la dispoziţia altor furnizori 
 (acces la bucla locală) (total): 

 
 

 
 

ir108a      a) aferente furnizării accesului total la bucla locală   
ir108b      b) aferente furnizării accesului partajat la bucla locală   
ir108c      c) aferente furnizării accesului de tip «bit stream» la bucla locală   
 

Notă: 

ir102 – cereri nerezolvate privind conectarea la reţeaua publică fixă comutată, rămase în aşteptare din lipsa posibilităţilor tehnice; se va 
specifica, în coloana „Comentarii”, numărul de zile calendaristice în care solicitantul primeşte răspunsul negativ; 

ir103 – numărul de canale ISDN B rezultă din conversia liniilor de abonat ISDN în echivalent canale de voce; numărul liniilor ISDN BRA 
multiplicat cu 2 şi numărul liniilor ISDN PRA multiplicat cu 30 (sau cu 23, după caz); 

ir104 – numărul total al liniilor aferente tuturor tipurilor de telefoane publice cu plată (plata se poate realiza în numerar, prin cărţi de credit 
sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare); indicatorul include şi telefoanele publice instalate în imobile 
proprietate privată; nu se va ţine cont de tipul de servicii furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plată (convorbiri locale, naţionale sau 
internaţionale); 

ir105 – numărul maxim de linii care pot fi conectate simultan; indicatorul include liniile deja conectate, cele disponibile pentru viitoare 
conectări, precum şi cele utilizate pentru operarea echipamentelor de comutare (de exemplu, pentru apeluri de test); indicatorul va reflecta 
capacitatea reală a sistemului, iar nu potenţialul teoretic, în cazul îmbunătăţirii capacităţii sau al folosirii tehnologiilor de compresie; 

ir106 – numărul circuitelor care conectează în mod direct două echipamente de comutare din ţări diferite; 
 ir107 – circuitele fizice care pot fi puse la dispoziţia altor furnizori; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial 
sau fibră optică. 
 

Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. Valorile indicate vor fi 
cele măsurate în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 



 

 
Anexa nr.3  Reţele publice mobile terestre 
 

Indice Indicator Valoare Comentarii 
ir201 Nr. fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru traficul internaţional   
ir202 Gradul de acoperire a teritoriului (%)   
ir203 Gradul de acoperire a populaţiei (%)   
 

Notă: 

ir201 – numărul fluxurilor de 2 Mbps ce intră în componenţa conexiunilor dintre operator şi transportatorul internaţional. 
 

Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. Valorile indicate vor fi 
cele măsurate în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 



 

Anexa nr.4  Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice fixe 
  
Abonaţi 

Valoare 
Persoane fizice Persoane juridice Indice Indicator 

Manual Automat 
analogic 

Automat 
digital Manual Automat 

analogic 
Automat 
digital 

Comentarii 

is1101 Nr. total abonaţi:        
is1101a      a) nr. abonaţi linii individuale        
is1101b      b) nr. abonaţi linii cuplate        
is1101c      c) nr. abonaţi linii de grup        
is1101d      d) nr. abonaţi linii ISDN BRA        
is1101e      e) nr. abonaţi linii ISDN PRA        
is1101f      f) nr. abonaţi linii xDSL        
is1102 Nr. abonaţi servicii de telefonie furnizate prin intermediul

unor reţele care permit difuzarea/retransmisia serviciilor
de programe audiovizuale 

       

is1103 Nr. abonaţi servicii de telefonie furnizate prin intermediul
reţelelor de acces ale altor persoane: 

       

is1103a      a) nr. abonaţi prin acces direct         
is1103b      b) nr. abonaţi prin acces indirect         
is1104 Nr. abonaţi în zone rurale        

 
Notă: 
is1101a – linie telefonică individuală = o linie telefonică având un port dedicat în comutator, care deserveşte un singur echipament terminal 

de abonat; 
is1101b – linie telefonică cuplată = o linie telefonică având un port dedicat în comutator, care deserveşte două echipamente terminale de 

abonat; 
is1101c – linie telefonică de grup = o linie telefonică având un port dedicat în comutator, care deserveşte mai mult de două echipamente 

terminale de abonat; 
is1101d – abonaţi care utilizează o linie echipată conform standardului ISDN BRA; valoarea indicatorului va fi dată de numărul de linii ISDN 

BRA, iar nu de cel de canale (de regulă, două); 
is1101e – abonaţi care utilizează o linie echipată conform standardului ISDN PRA; valoarea indicatorului va fi dată de numărul de linii ISDN 

PRA, iar nu de cel de canale (de regulă, 30); 
is1101f – abonaţi conectaţi pe linii xDSL utilizate (şi) pentru furnizarea serviciului de telefonie la puncte fixe; 
 
 



 

is1102 – se vor lua în calcul abonaţii care beneficiază de oferte cuprinzând atât difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, 
cât şi serviciul de telefonie furnizat prin intermediul unei reţele publice fixe. 
 
Trafic 
(exprimat în minute reale de trafic, contorizate în perioada de raportare) 
 
1) pe piaţa cu amănuntul:  
 
Trafic prin reţeaua proprie 
 

Valoare Indice Indicator 
Nr. apeluri Nr. minute 

Comentarii 

is1201 Trafic local, în reţeaua proprie    
is1202 Trafic interurban, în reţeaua proprie    
is1203 Total trafic naţional, în reţeaua proprie    
is1204 Trafic internaţional de originare din reţeaua proprie    
is1205 Total trafic fix (reţea proprie) – fix (alte reţele publice fixe)    
is1206 Total trafic fix (reţea proprie) – mobil (reţele publice mobile 

terestre) 
   

is1207 Total trafic acces special Internet (conexiuni dial-up) prin 
intermediul unor reţele publice fixe 

   

 
Notă: 
is1201 – apeluri originate şi terminate în România, în cadrul aceleiaşi arii de tarifare (înăuntrul căreia se aplică tariful local); 
is1202 – apeluri originate şi terminate în România, în arii de tarifare (înăuntrul cărora se aplică tariful local) diferite; 
is1204 – apeluri originate în România şi terminate în afara României; 
is1205, is1206 – sunt luate în calcul reţelele publice fixe, respectiv reţelele publice mobile terestre, situate în România; 
is1207 – trafic rezultat din realizarea şi menţinerea conexiunilor dial-up la Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trafic prin altă reţea publică fixă1 

 
Valoare Indice Indicator 

Nr. apeluri Nr. minute 
Comentarii 

is1208 Trafic local:    
is1208a      a) acces direct la utilizator    
is1208b      b) acces indirect la utilizator    
is1209 Trafic interurban:    
is1209a      a) acces direct la utilizator    
is1209b      b) acces indirect la utilizator    
is1210 Trafic fix-mobil:    
is1210a      a) acces direct la utilizator    
is1210b      b) acces indirect la utilizator    
is1211 Total trafic naţional:    
is1211a      a) acces direct la utilizator    
is1211b      b) acces indirect la utilizator    
is1212 Trafic internaţional de originare:    
is1212a      a) acces direct la utilizator    
is1212b      a) acces indirect la utilizator    
1 Traficul originat în reţeaua altui operator prin acces direct sau indirect la utilizator; informaţiile vor fi raportate numai de către furnizorii care beneficiază de acces total, partajat 
sau de tip «bit stream» la bucla locală sau de către furnizorii care beneficiază de interconectarea cu o reţea publică fixă din România sau de o altă formă de acces la o reţea 
publică fixă din România, în vederea originării la puncte fixe a apelurilor. 
 

Notă: 
is1208 – apeluri originate în altă reţea publică fixă din România şi terminate în România, în cadrul aceleiaşi arii de tarifare (înăuntrul căreia 

se aplică tariful local); 
is1209 – apeluri originate în altă reţea publică fixă din România şi terminate în România, în arii de tarifare (înăuntrul cărora se aplică tariful 

local) diferite; 
is1212 – apeluri originate în altă reţea publică fixă din România şi terminate în afara României; 
is1208a, is1209a, is1210a, is1211a, is1212a – apeluri originate prin accesul total, partajat sau de tip «bit stream» la bucla locală; 
is1208b, is1209b, is1210b, is1211b, is1212b – apeluri originate prin intermediul interconectării cu o reţea publică fixă din România sau prin 

intermediul unei alte forme de acces la o reţea publică fixă din România. Se vor raporta în mod distinct valorile pentru fiecare modalitate de 
originare utilizată (originare prin procedura de selectare a transportatorului, originare către serviciile de reţea inteligentă oferite de furnizor, 
originare prin intermediul fluxurilor ISDN PRA etc.). 
 
 
 
 
 



 

2) pe piaţa de gros: 
 
Indice Indicator Valoare Comentarii 
is1213 Nr. minute originate în reţeaua proprie   
is1214 Nr. minute tranzitate prin reţeaua proprie   
is1215 Nr. minute terminate în reţeaua proprie: 
is1215a      a) nr. minute originate în alte reţele publice fixe din România   
is1215b      b) nr. minute originate în reţele publice mobile terestre din România    
is1215c      c) nr. minute originate în afara României - contract direct cu furnizorii din afara României   
is1215d      d) nr. minute originate în afara României - apeluri colectate prin intermediul unor furnizori din

România 
  

 
Notă: 
is1213 – apeluri originate în reţeaua proprie prin intermediul interconectării cu o altă reţea publică fixă din România sau prin intermediul unei 

alte forme de acces la propria reţea, pusă la dispoziţia furnizorilor. Se vor raporta în mod distinct valorile pentru fiecare modalitate de originare 
utilizată (originare prin procedura de selectare a transportatorului, originare către serviciile de reţea inteligentă oferite de alt furnizor, originare prin 
intermediul fluxurilor ISDN PRA etc.). 
 
Tarife 

Valoare (lei1 sau interval orar) Indice Indicator 
Persoane fizice Persoane juridice 

Comentarii 

is1301 Tarif de instalare    
is1302 Tarif abonament lunar (cel mai scăzut)    
is1303 Ore de vârf    
is1304 Tarif apeluri locale în orele de vârf2(1 min.)    
is1305 Tarif apeluri locale în afara orelor de vârf2(1 min.)    
is1306 Tarif apeluri interurbane în orele de vârf2(1 min.)    
is1307 Tarif apeluri interurbane în afara orelor de vârf2(1 min.)    
is1308 Tarif apeluri internaţionale2,3    
is1309 Tarif apeluri fix – mobil în orele de vârf (1 min.)2,3    

is1310 Tarif acces special Internet (conexiuni dial-up) prin 
 intermediul unor reţele publice fixe: 

is1310a      a) 40 de ore în orele de vârf    
is1310b      b) 20 de ore în afara orelor de vârf    
1 În cazul în care furnizorul îşi stabileşte tariful într-o altă monedă, se va raporta tariful în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de 
schimb aplicat;  2 Apeluri efectuate de la un echipament terminal de abonat;  3 Furnizorul va anexa o listă cu toate destinaţiile disponibile şi tarifele percepute. 
 
 
 



 

Notă: 
is1301 – în cazul în care tariful diferă în funcţie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat în cel mai mare oraş (după numărul de 

locuitori), menţionându-se aceasta în coloana „Comentarii”; în cazul în care tariful pentru instalarea primei linii diferă de cel pentru instalarea unor 
linii suplimentare, tarifele se vor evidenţia în mod separat; 

is1302 – indicatorul se referă la tariful de închiriere a liniei, iar nu a echipamentului terminal; în cazul în care tariful diferă în funcţie de 
regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat în cel mai mare oraş (după numărul de locuitori), menţionându-se aceasta în coloana 
„Comentarii”; în cazul în care tariful pentru închirierea primei linii diferă de cel pentru închirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidenţia în 
mod separat; se va indica existenţa anumitor facilităţi tarifare, acolo unde este cazul; 

is1303 – perioada din zi în care furnizorul practică tarife maxime; perioada orelor de vârf considerate de furnizorul serviciului pentru tipul de 
abonament lunar indicat la is1302; 

is1304 - is1309 – tarife corespunzătoare tipului de abonament lunar indicat la is1302. Valoarea exprimată nu va include şi tariful pentru 
iniţierea apelului; se va preciza în coloana „Comentarii” dacă furnizorul aplică sau nu un asemenea tarif. 
 

Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informaţiile privind 
abonaţii şi tarifele vor indica valoarea măsurată în ultima zi a fiecărei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea măsurată în 
perioada de raportare. 
 
 



 

Anexa nr.5  Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre  
 
Abonaţi 

Valoare Indice Indicator 
Persoane fizice Persoane juridice 

Comentarii 

is2101 Nr. total de abonaţi:    
is2101a      a) nr. abonaţi post-paid    
is2101b      b) nr. abonaţi pre-paid    
is2102 Nr. abonaţi servicii de telefonie furnizate prin  

tehnologia GPRS 
   

is2103 Nr. abonaţi servicii de telefonie cu acces la servicii WAP    
is2104 Nr. abonaţi servicii de telefonie cu acces la alte servicii

de transmisiuni de date 
   

 
Trafic 
(exprimat în minute reale de trafic, contorizate în perioada de raportare) 
 
1) pe piaţa cu amănuntul: 
 
Trafic voce 
 

Valoare Indice Indicator 
Nr. apeluri Nr. minute 

Comentarii 

is2201 Total trafic de originare, exclusiv roaming:    
is2201a     a) reţea proprie – reţea proprie    
is2201b     b) reţea proprie – reţele internaţionale    
is2201c     c) reţea proprie – reţele publice fixe    
is2201d     d) reţea proprie – alte reţele publice mobile terestre    
 

Notă: 
is2201a – apeluri originate şi terminate în România, în reţeaua proprie; 
is2201b – apeluri originate din România, din reţeaua proprie, şi terminat în afara României; 
is2201c, is2201d – sunt luate în calcul reţelele publice fixe, respectiv reţelele publice mobile terestre, situate în România. 

 

 

 

 



 

Trafic alte tipuri de servicii 
 

Valoare Indice Indicator 
Nr. mesaje Nr. minute 

Comentarii 

is2202 Total trafic mesaje SMS:    
is2202a      a) în reţeaua proprie    
is2202b      b) către alte reţele publice mobile terestre, 

exclusiv roaming 
   

is2202c      c) din alte reţele publice mobile terestre, exclusiv 
roaming 

   

is2203 Total trafic mesaje MMS:    
is2203a      a) în reţeaua proprie    
is2203b      b) către alte reţele publice mobile terestre, 

exclusiv roaming 
   

is2203c      c) din alte reţele publice mobile terestre, exclusiv 
roaming 

   

  Sesiuni  Nr. minute Comentarii 
is2204a a)  Acces la servicii WAP    

is2204b GSM b) Acces la alte servicii de transmisiuni de 
date 

   

is2205a a) Acces la servicii WAP    

is2205b CDMA b) Acces la alte servicii de transmisiuni de 
date 

   

  Sesiuni  Megabiţi Comentarii 
is2206a a) Acces la servicii WAP    
is2206b GPRS b) Acces la alte servicii de transmisiuni de 

date 
   

 
Trafic roaming 
 

Valoare 
Indice Indicator Nr. 

apeluri/mesaje Nr. minute 
Comentarii 

is2207 Trafic voce originat din reţeaua proprie    
is2208 Trafic voce terminat în reţeaua proprie    

is2209 Trafic mesaje SMS    
is2210 Trafic mesaje MMS    
 

 
 



 

 
Notă: 
is2207 - is2210 – trafic derulat în baza unui acord de roaming; se referă la traficul în roaming originat, respectiv terminat de abonaţii 

furnizorului; 
is2209 - is2210 – trafic de mesaje în ambele sensuri (atât originat din cât şi terminat în reţeaua proprie). 

 
Trafic acces special Internet 
 

Valoare Indice Indicator 
Nr. apeluri Nr. minute 

Comentarii 

is2211 Total trafic acces special Internet (conexiuni dial-up) 
prin intermediul unor reţele publice mobile terestre 

   

 
2) pe piaţa de gros: 
 
Indice Indicator Valoare Comentarii 
is2212 Nr. minute tranzitate prin reţeaua proprie   
is2213 Nr. minute terminate în reţeaua proprie: 
is2213a      a) nr. minute originate în reţele publice fixe din România   
is2213b      b) nr. minute originate în alte reţele publice mobile terestre din România   
is2213c      c) nr. minute originate în afara României   

 
Tarife 

Valoare (lei1 sau interval orar) Indice Indicator 
Persoane fizice Persoane juridice 

Comentarii 

is2301 Tarif abonament lunar (cel mai scăzut)    
is2302 Ore de vârf    
is2303 Tarif apeluri naţionale în reţeaua proprie în orele de 

vârf2,3 (1 min.) 

   

is2304 Tarif apeluri naţionale în reţeaua proprie în afara orelor 
de vârf2,3 (1 min.) 

   

is2305 Tarif apeluri internaţionale2,4    
is2306 Tarif apeluri mobil - fix în orele de vârf (1 min.)2,3    
1 În cazul în care furnizorul îşi stabileşte tariful într-o altă monedă, se va raporta tariful în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de 
schimb aplicat;  2 Apeluri efectuate de la un echipament terminal de abonat;  3 Tarife corespunzătoare abonamentului selectat la indicele is2301;  4 Furnizorul va anexa o listă cu 
toate destinaţiile disponibile şi tarifele percepute. 
 

 
 



 

 
Notă: 
is2301 – indicatorul se referă la tariful de închiriere a liniei, iar nu a echipamentului terminal; în cazul în care tariful diferă în funcţie de 

regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat în cel mai mare oraş (după numărul de locuitori), menţionându-se aceasta în coloana 
„Comentarii”; se va indica existenţa anumitor facilităţi tarifare, acolo unde este cazul; 
 is2302 – perioada orelor de vârf considerate de furnizorul serviciului pentru tipul de abonament lunar indicat la is2301; 
 is2303 – is2304 – valoarea exprimată nu va include şi tariful pentru iniţierea apelului; se va preciza în coloana „Comentarii” dacă furnizorul 
aplică sau nu un asemenea tarif. 

 
Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informaţiile privind 

abonaţii şi tarifele vor indica valoarea măsurată în ultima zi a fiecărei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea măsurată în 
perioada de raportare. 



 

Anexa nr.6  Servicii de linii închiriate 
 
 

Abonaţi 

Valoare 
Utilizatori finali Alţi furnizori Indice Indicator 

< 2km 2-5km 5-50km 50-100km 100-200km >200km < 2km 2-5km 5-50km 50-100km 100-200km >200km 

Comentarii 

is3101 Nr. total abonaţi servicii de linii închiriate: 
is31011 - abonaţi servicii de linii închiriate–circuite totale, în funcţie de capacitate: 
is31011a      a) < 64 kbps              
is31011b      b) 64 kbps              

 is31011c       c) alte capacităţi furnizate              
is31012 - abonaţi servicii de linii închiriate–segmente terminale, în funcţie de capacitate: 
is31012a      a) < 64 kbps              
is31012b      b) 64 kbps              

 is31012c       c) alte capacităţi furnizate              
is31013 - abonaţi servicii de linii închiriate–segmente de trunchi, în funcţie de capacitate: 
is31013a      a) < 64 kbps              
is31013b      b) 64 kbps              

 is31013c       c) alte capacităţi furnizate              
 

Notă: 
is31011c, is31012c, is31013c – se va specifica numărul de abonaţi, în mod distinct, pentru fiecare tip de linii închiriate furnizate, în funcţie de 

capacitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarife1 

Valoare (lei2) 
Utilizatori finali Alţi furnizori Indice Indicator 

< 2km 2-5km 5-50km 50-100km 100-200km >200km < 2km 2-5km 5-50km 50-100km 100-200km >200km 

Comentarii 

is3301 Tarif de instalare: 
is33011 - linii închiriate-circuite totale, în funcţie de capacitate: 
is33011a      a) < 64 kbps              
is33011b      b) 64 kbps              

 is33011c       c) alte capacităţi furnizate              
is33012 - linii închiriate-segmente terminale, în funcţie de capacitate: 
is33012a      a) < 64 kbps              
is33012b      b) 64 kbps              
is33012c       c) alte capacităţi furnizate              
is33013 - linii închiriate-segmente de trunchi, în funcţie de capacitate: 
is33013a      a) < 64 kbps              
is33013b      b) 64 kbps              
is33013c       c) alte capacităţi furnizate              
is3302 Tarif abonament lunar: 
is33021 - servicii de linii închiriate-circuite totale, în funcţie de capacitate: 
is33021a      a) < 64 kbps              
is33021b      b) 64 kbps              
is33021c       c) alte capacităţi furnizate              
is33022 - servicii de linii închiriate-segmente terminale, în funcţie de capacitate: 
is33022a      a) < 64 kbps              
is33022b      b) 64 kbps              

 is33022c       c) alte capacităţi furnizate              
is33023 - servicii de linii închiriate-segmente de trunchi, în funcţie de capacitate: 
is33023a      a) < 64 kbps              
is33023b      b) 64 kbps              

 is33023c       c) alte capacităţi furnizate              
1 În vederea raportării informaţiilor din acest tabel furnizorul poate anexa lista proprie a tarifelor practicate în funcţie de distanţă şi capacitate;  2 În cazul în care furnizorul îşi 
stabileşte tariful într-o altă monedă, se va raporta tariful în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de schimb aplicat. 
 

Notă: 
is3301, is3302 – în cazul în care tarifele diferă în funcţie de regiune, se va raporta valoarea tarifelor practicate în cel mai mare oraş (după 

numărul de locuitori), menţionându-se aceasta în coloana „Comentarii”; în cazul în care tarifele pentru instalarea/închirierea primei linii diferă de 
cele pentru instalarea/închirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidenţia în mod separat; se va indica existenţa anumitor facilităţi tarifare, 
acolo unde este cazul; 

is33011c, is33012c, is33013c, is33021c, is33022c, is33023c – se vor specifica tarifele de instalare, respectiv tarifele abonamentelor lunare, în 
mod distinct, pentru fiecare tip de linii închiriate furnizate, în funcţie de capacitate. 



 

 
Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de servicii de linii închiriate. Valorile indicate vor fi cele măsurate 

în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 
 



 

Anexa nr.7  Servicii de acces la Internet 
 
Abonaţi 
 

Valoare 
Utilizatori finali 

Persoane fizice Persoane juridice 
Alţi furnizori Indice Indicator 

<128kbps ≥128kbps <128kbps ≥128kbps <128kbps ≥128kbps 

Comentarii 

is4101 Nr. abonaţi servicii de acces la Internet (total):        
is4101a      a) conectare prin dial-up        
is4101b      b) conectare prin cablu coaxial (TV)        
is4101c      c) conectare prin fibră optică        

is4101d      d) conectare prin radio         

is4101e      e) conectare prin tehnologii xDSL        
is4101f      f) conectare prin alte mijloace        

is4102 Nr. abonaţi servicii de acces la Internet pre-
paid: Număr cartele Număr total ore   

is4102a      a) acces nelimitat     
is4102b      b) acces limitat     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tarife 
 

Valoare (lei1) 
Utilizatori finali Indice Indicator 

Persoane fizice Persoane juridice 
Alţi furnizori 

Comentarii 

is4301 Tarif de instalare: 
is43011      a) conectare prin cablu coaxial (TV)     
is43012      b) conectare prin fibră optică      
is43013      c) conectare prin radio      
is43014      d) conectare prin tehnologii xDSL     
is43015      e) conectare prin alte mijloace     
is4302 Tarif abonament lunar: 
is43021  - dial-up     
is43022  - cablu coaxial (TV): 
is43022a      a) < 64 kbps     
is43022b      b) 64 kbps     
is43022c       c) alte capacităţi furnizate     
is43023 - fibră optică: 
is43023a      a) < 64 kbps     
is43023b      b) 64 kbps     
is43023c       c) alte capacităţi furnizate     
is43024 - radio: 
is43024a      a) < 64 kbps     
is43024b      b) 64 kbps     
is43024c       c) alte capacităţi furnizate     
is43025 - tehnologii xDSL: 
is43025a      a) < 64 kbps     
is43025b      b) 64 kbps     
is43025c       c) alte capacităţi furnizate     
is43026 - alte mijloace     
1 În cazul în care furnizorul îşi stabileşte tariful într-o altă monedă, se va raporta tariful în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de 
schimb aplicat. 
 

 Notă: 
„alţi furnizori” – furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care au achiziţionat servicii de acces la Internet în alte scopuri 

decât pentru nevoi proprii; 
is43022c, is43023c, is43024c, is43025c – se vor specifica tarifele abonamentelor lunare, în mod distinct, pentru fiecare tip de conexiuni la 

Internet furnizate, în funcţie de capacitate; 
is43026 – se va completa lista, cu menţionarea capacităţilor şi a tipurilor de tehnologie utilizate (de exemplu, conectare prin satelit sau 

ISDN). 



 

 
Capacitatea conexiunii internaţionale1 

 

Indice Indicator Valoare (Mbps) Comentarii 
is4401 Capacitatea de intrare   
is4402 Capacitatea de ieşire   
1 Informaţiile vor fi raportate numai de către furnizorii care sunt conectaţi în mod direct la internaţional, nu şi de cei care beneficiază de acces indirect, prin intermediul 
conexiunilor internaţionale ale altor furnizori din România. 

 
Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele 

decât telefonie şi linii închiriate. Valorile indicate vor fi cele măsurate în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 



 

Anexa nr.8  Servicii de radiocomunicaţii mobile profesionale 
 
Abonaţi 

Valoare Indice Indicator 
Persoane fizice Persoane juridice 

Comentarii 

is5101 Nr. abonaţi    
 
 
Tarife 

Valoare (lei1) Indice Indicator 
Persoane fizice Persoane juridice 

Comentarii 

is5301 Tarif de instalare    
is5302 Tarif abonament lunar    
1 În cazul în care furnizorul îşi stabileşte tariful într-o altă monedă, se va raporta tariful în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de 
schimb aplicat. 
 
 Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele 
decât telefonie şi linii închiriate. Valorile indicate vor fi cele măsurate în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 



 

Anexa nr.9  Servicii de transmisiuni de date 
 
Abonaţi 

Indice Indicator Valoare Comentarii 
is8101 Nr. abonaţi servicii de transmisiuni de date:   
is8101a a) tehnologie X.25   
is8101b b) tehnologie Frame Relay   
is8101c c) tehnologie ATM   
is8101d d) altă tehnologie   
is8102 Nr. abonaţi servicii telex   
 
 Notă: 

is8101 – numărul total de abonaţi la servicii de transmisiuni de date, indiferent de tehnologia utilizată; 
is8101a - is8101d – în cazul în care există abonaţi pentru care serviciul este furnizat utilizând două sau mai multe tehnologii, aceştia vor fi 

incluşi în numărul de abonaţi corespunzător fiecărei tehnologii utilizate;  
is8101d – se vor specifica, în coloana „Comentarii”, tipurile de tehnologii utilizate. 

 
Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele 

decât telefonie şi linii închiriate. Valorile indicate vor fi cele măsurate în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 
 
 



 

Anexa nr.10  Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale 
 

Abonaţi 

Indice Indicator Valoare Comentarii 
is7101 Nr. abonaţi:   
is7101a      a) nr. abonaţi în mediul rural   
is7101b      b) nr. abonaţi în mediul urban   
 
  
Tarife 

Valoare (lei1) Indice Indicator 
Persoane fizice Persoane juridice 

Comentarii 

is7301 Tarif de instalare    
is7302 Tarif abonament lunar:    
is7302a      a) pachet minimal    
is7302b      b) pachet de bază (standard)    
is7302c      c) alte tipuri de pachete şi/sau programe    
1 În cazul în care furnizorul îşi stabileşte tariful într-o altă monedă, se va raporta tariful în lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, menţionându-se cursul de 
schimb aplicat. 
 

Notă: 
is7301, is7302 – în cazul în care tarifele diferă în funcţie de regiune, se va raporta valoarea tarifelor practicate în cel mai mare oraş (după 

numărul de locuitori), menţionându-se aceasta în coloana „Comentarii”; în cazul în care tarifele pentru instalarea/închirierea primei linii diferă de 
cele pentru instalarea/închirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidenţia în mod separat. 
 
 Informaţiile prevăzute în prezenta anexă vor fi raportate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. Valorile indicate vor fi 
cele măsurate în ultima zi a fiecărei perioade de raportare. 


