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REFERAT DE APROBARE 

la modificarea măsurilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare 

serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în reţelele publice de telefonie 
 
 

Pe baza Referatului de aprobare la măsurile Autorităţii Naţionale în Comunicaţii de identificare, 
analiză, şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la 
puncte în reţelele publice de telefonie nr. DRE/117/10.03.2009, a fost adoptată Decizia preşedintelui ANC 
nr. 167 din 10 martie 2009 privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor 
la puncte mobile, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 
2009. În urma intrării în vigoare a acestei decizii, este necesară adoptarea deciziilor privind desemnarea 
furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în 
propriile reţele publice de telefonie, precum şi de impunere a obligaţiilor specifice următorilor operatori: 

1. Societatea Comercială „Cosmote Romanian Mobile Telecommunications" - S.A. 
2. Societatea Comercială „Orange România" - S.A. 
3. Societatea Comercială „RCS&RDS" - S.A. 
4. Societatea Comercială „Telemobil" - S.A. 
5. Societatea Comercială „Vodafone Romania" - S.A. 
Astfel, obligaţiile ce trebuie impuse operatorilor sunt obligaţia de transparenţă, obligaţia de 

nediscriminare, obligaţia de furnizare a unor servicii şi de acordare a accesului la anumite facilităţi 
precum şi obligaţii referitoare la controlul tarifelor, inclusiv obligaţia de fundamentare a tarifelor în funcţie 
de costuri, în ceea ce priveşte interconectarea reţelelor publice de telefonie pe care le operează cu 
reţelele publice de comunicaţii electronice instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către 
alţi furnizori, în vederea terminării apelurilor la puncte mobile. 

În ceea ce priveşte obligaţia referitoare la controlul tarifelor, acesta va fi impusă în două etape. În 
prima etapă, tariful mediu ce va putea fi perceput de către S.C. Orange România S.A. şi S.C. Vodafone 
Romania S.A. pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte 
mobile nu va putea depăşi 5,03 eurocenţi/minut de la data comunicării deciziei până la data stabilirii 
tarifelor pentru serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte mobile pe baza unui 
model de calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung.  

În Referatul de aprobare menţionat mai sus, în ceea ce priveşte tariful ce putea fi perceput de 
S.C. Cosmote RMT S.A., S.C. Telemobil S.A. şi S.C. RCS & RDS S.A., s-a stabilit o pantă de ajustare 
descendentă a acestor tarife, prima etapă de ajustare urmând să înceapă la data de 1 aprilie 2009.  

Având în vedere că Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii a fost reorganizată, în temeiul art. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 
din 19 martie 2009, iar Decizia preşedintelui ANC nr. 167/2009 a intrat în vigoare la aceeaşi dată, nu a 
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mai fost posibilă adoptarea măsurilor de reglementare, înainte de numirea unei noi conduceri a 
Autorităţii. 

Decretul Preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a fost adoptat la data de 1 aprilie 2009 şi publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din data de 2 aprilie 2009. Prin urmare, abia după această 
dată a fost posibilă adoptarea deciziilor privind desemnarea operatorilor menţionaţi ca furnizori cu putere 
semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propriile reţele publice de 
telefonie, astfel încât a devenit inaplicabilă prima etapă de ajustare a tarifelor impuse S.C. Cosmote RMT 
S.A., S.C. Telemobil S.A. şi S.C. RCS & RDS S.A. începând cu data de 1 aprilie 2009. 

De aceea, propunem modificarea datei de aplicare a primei etape de ajustare a tarifelor pentru 
serviciile de terminare a apelurilor la puncte mobile în cazul operatorilor desemnaţi ca având putere 
semnificativă şi care nu au fost până în prezent supuşi obligaţiei de control al tarifelor. Astfel, tarifele 
pentru serviciile de terminare se vor aplica pentru S.C. Cosmote RMT S.A. şi S.C. Telemobil S.A. după 
cum urmează:  

a) de la data de 1 mai 2009, tariful mediu maxim ce poate fi practicat de S.C. Cosmote RMT S.A. 
şi S.C. Telemobil S.A. va fi de 6,4 eurocenţi/minut; 

b) de la data de 1 ianuarie 2010, tariful mediu maxim ce poate fi practicat de S.C. Cosmote RMT 
S.A. şi S.C. Telemobil S.A. este de 5,67 eurocenţi/minut; 

c) de la data de 1 iulie 2010, tariful mediu maxim ce poate fi practicat de S.C. Cosmote RMT S.A. 
şi S.C. Telemobil S.A. este de 5,03 eurocenţi/minut. 

De asemenea, panta de ajustare graduală a tarifelor pentru S.C. RCS&RDS S.A. se va aplica după 
cum urmează: 

a) de la data de 1 mai 2009, tariful mediu maxim ce va putea fi practicat va fi de 7,21 
eurocenţi/minut; 

b) de la data de 1 ianuarie 2010, tariful mediu maxim ce va putea fi practicat va fi de 6,4 
eurocenţi/minut; 

c) de la data de 1 iulie 2010, tariful mediu maxim ce va putea fi practicat va fi de 5,67 
eurocenţi/minut. 
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pentru prima etapă sunt următoarele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cea de-a doua etapă, se va elabora un model de calculaţie a costurilor unui operator ipotetic 

eficient, bazat pe o metodologie şi un set de principii de calculare şi alocare a costurilor armonizate la 
nivel european, care să ţină seama de Recomandarea Comisiei Europene privind reglementarea tarifelor 
de terminare a apelurilor la puncte fixe şi la puncte mobile.   

 Având în vedere cele de mai sus, au fost elaborate proiectele de decizie ale preşedintelui ANCOM 
privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele serviciilor de terminare a apelurilor la 
puncte mobile în propriile reţele publice de telefonie, precum şi impunerea obligaţiilor specifice 
următorilor operatori: Societatea Comercială „Cosmote RMT" - S.A., Societatea Comercială „Orange 
România" - S.A., Societatea Comercială „RCS&RDS” - S.A., Societatea Comercială „Telemobil” - S.A. şi 
Societatea Comercială „Vodafone Romania" - S.A., pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să le 
aprobaţi, acestea urmând a fi comunicate operatorilor în cauză.  

 
 
 


