
EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTELE DE DECIZIE ALE PREŞEDINTELUI 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PRIVIND 

INTERCONECTAREA CU REŢEAUA PUBLICĂ DE TELEFONIE MOBILĂ OPERATĂ 
DE S.C. „COSMOROM” – S.A./S.C. „TELEMOBIL” – S.A. 

 
În ultimii ani, atât Comisia Europeană cât şi autorităţile de reglementare din statele membre 

UE au manifestat un interes din ce în ce mai mare faţă de comportamentul pe piaţă al operatorilor 
de reţele publice de telefonie mobilă şi, îndeosebi, în ceea ce priveşte nivelul tarifelor de terminare 
a apelurilor în reţelele mobile. Astfel, majoritatea autorităţilor de reglementare au concluzionat că 
aceste tarife sunt nejustificat de ridicate în comparaţie cu costurile aferente şi au căutat modalităţi 
de intervenţie în scopul eliminării acestei stări de fapt determinate de absenţa concurenţei efective 
pe piaţă. În acest scop, operatorilor de reţele publice de telefonie mobilă desemnaţi ca având putere 
semnificativă pe „piaţa de interconectare” (de gros), le-au fost impuse obligaţii de nediscriminare şi 
acordare necondiţionată a interconectării, precum şi obligaţia de fundamentare a tarifelor în funcţie 
de costuri. Pentru a impune operatorilor desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţă obligaţia 
fundamentării tarifelor în funcţie de costuri, autorităţile de reglementare au impus reducerea 
progresivă a tarifelor, până la dezvoltarea unor modele de calculaţie a costurilor. În unele ţări (de 
exemplu, în cazul Marii Britanii), acest model a fost deja finalizat, oferind informaţii cu privire la 
nivelul costurilor eficiente ale serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor. 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC) urmăreşte asigurarea 
concurenţei efective pe piaţa comunicaţiilor electronice, luând toate măsurile necesare pentru a 
preveni comportamentul abuziv al operatorilor cu putere semnificativă pe piaţă. În acest scop, 
ANRC impune operatorilor de reţele mobile de comunicaţii electronice S.C. „Cosmorom” – S.A. şi 
S.C. „Telemobil” – S.A. obligaţia de transparenţă, precum şi obligaţia de furnizare a unor servicii şi 
de acordare a accesului la anumite facilităţi, în ceea ce priveşte interconectarea reţelei publice de 
telefonie mobilă operate de către fiecare dintre aceste companii cu reţelele publice de comunicaţii 
instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către alţi operatori, în vederea terminării 
apelurilor. 

Impunerea obligaţiei de transparenţă este absolut necesară pentru a crea premisele 
implementării principiului nediscriminării, permiţând atât operatorilor, cât şi autorităţii de 
reglementare să monitorizeze respectarea acestuia de către operatorii cu putere semnificativă pe 
piaţă. 

Nediscriminarea presupune oferirea de condiţii contractuale similare în condiţii similare, 
atât propriilor operaţiuni sau membrilor aceluiaşi grup, cât şi celorlalţi operatori. 

Urmând practica statelor Uniunii Europene, ANRC ţine cont în luarea deciziei de 
neimpunere a unor măsuri de reglementare ex ante în sarcina acestor operatori (de exemplu, cele de 
nediscriminare şi de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri) de efectul de contracarare pe 
care ceilalţi operatori, cu poziţii de monopol pe pieţe adiacente, îl pot exercita asupra libertăţii S.C. 
„Cosmorom” – S.A. şi S.C. „Telemobil” – S.A. de a practica un comportament anticoncurenţial, în 
condiţiile în care aceştia nu dispun de o forţă comercială şi de o putere de negociere semnificativă. 

În acest sens, datorită caracterului bilateral al contractelor de interconectare, pe fondul 
impunerii obligaţiei de transparenţă, ANRC consideră că un eventual comportament abuziv al S.C. 
„Cosmorom” – S.A. sau S.C. „Telemobil” – S.A. în privinţa stabilirii tarifelor de interconectare 
poate fi descurajat de forţa de contracarare a partenerilor contractuali. 

Astfel, ţinând cont de existenţa acestor bariere în calea practicării unui comportament 
discriminatoriu de către S.C. „Cosmorom” – S.A. şi S.C. „Telemobil” – S.A, aplicând principiul 
intervenţiei minime, ANRC a optat pentru o reglementare ex post în ceea ce priveşte aplicarea 
principiului nediscriminării. În acest fel, se asigură maximizarea raportului cost-beneficiu al 
procesului de reglementare. 

În acest sens, în cazul în care comportamentul de piaţă al S.C. „Cosmorom” – S.A. sau S.C. 
„Telemobil” – S.A. va dovedi că forţa de contracarare a celorlalţi operatori nu este suficientă pentru 
a asigura prevenirea abuzurilor, ANRC îşi rezervă opţiunea de a revizui în consecinţă nivelul şi 
forţa măsurilor de reglementare impuse acestor operatori. 


