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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 

 
 
Scopul adoptării deciziei este de a crea cadrul necesar manifestării concurenţei pe piaţa 

comunicaţiilor electronice, prin stabilirea procedurii de autorizare a persoanelor care 
intenţionează să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice precum şi a drepturilor 
şi obligaţiilor furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, în temeiul prevederilor 
art.4 alin.(3) şi ale art.5 alin.(1) şi (2) 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. 

 
 Decizia este compatibilă în totalitate cu prevederile Directivelor 2002/21/EC (Framework 
Directive) şi 2002/20/EC (Authorisation Directive), care sunt transpuse în legislaţia română 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 

 
Principiul exprimat de decizie este că orice persoană care intenţionează să furnizeze 

reţele sau servicii de comunicaţii electronice (solicitantul), are obligaţia să transmită ANRC o 
notificare cu privire la această intenţie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii. 
Furnizarea exclusiv pentru nevoi proprii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care nu 
utilizează frecvenţe radioelectrice se realizează în mod liber şi nu este supusă prevederilor 
deciziei. 

 Solicitantul care a realizat notificarea în termenul şi în condiţiile prevăzute de decizie 
este considerat titular al autorizaţiei generale, având dreptul de a furniza tipurile de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, precum şi drepturile şi obligaţiile 
specifice prevăzute de autorizaţia generală, în funcţie de tipurile de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice indicate în notificare. Autorizaţia generală cuprinde normele juridice 
specifice aplicabile activităţilor de furnizare a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice. 

 
Decizia conţine, în principal, două tipuri de prevederi: 
1. Prevederi de natură procedurală, referitoare la: 
a) modul de realizare a notificării: prin completarea unui formular-tip (prezentat în 

anexa nr.2), însoţit de fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor (anexa nr.3) şi de anumite 



documente de identificare a solicitantului; 
b) modul de obţinere, completare şi transmitere a documentelor; 
c) eliberarea certificatului-tip (anexa nr.4) - documentul care atestă calitatea de furnizor 

de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a titularului şi în care se prezintă condiţiile în 
care acesta beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi şi de dreptul de a negocia acorduri 
de acces sau de interconectare; 

d) modul de transmitere către ANRC a modificărilor datelor cuprinse în notificare; 
e) cazurile de încetare a dreptului de a furniza reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice; 
f) instituirea, în scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor de reţele şi servicii 

de comunicaţii electronice, a Registrului public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice, disponibil pe pagina de Internet a ANRC.  

 
2. Prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii de 

comunicaţii electronice, cuprinse în autorizaţia generală.  
a) Principalele drepturi ale furnizorilor: 
- dreptul de a furniza tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice indicate în 

notificare; 
- dreptul de acces pe proprietăţi; 
- dreptul de a negocia şi încheia acorduri de acces sau de interconectare; 
- dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului 

universal pe întregul teritoriu naţional sau în zone ale acestuia; 
- dreptul furnizorilor de servicii de telefonie de a publica registre ale abonaţilor şi de a 

furniza serviciul de informaţii privind abonaţii şi serviciul de relaţii cu clienţii. 
b) Principalele obligaţii ale furnizorilor: 

 -  obligaţia de plată a tarifului de monitorizare anual; 
- obligaţia furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice de a negocia acorduri 

de interconectare; 
- obligaţia de a permite utilizarea partajată a facilităţilor; 

 - obligaţii referitoare la protecţia mediului şi la respectarea planurilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului; 
 - obligaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
 - obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi de organizare adecvate garantării securităţii 
serviciului şi a reţelei împotriva accesului neautorizat, inclusiv măsuri privind garantarea 
confidenţialităţii comunicaţiilor; 
 - obligaţia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autorităţilor publice 
competente, să intercepteze, în condiţiile legii, comunicaţiile efectuate, precum şi obligaţia de 
a suporta, integral sau parţial, costurile aferente interfeţei pentru interceptare; 
 - obligaţii privind furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice în situaţii 
deosebite;  

- obligaţii privind utilizarea frecvenţelor radioelectrice; 
 - obligaţii privind utilizarea resurselor de numerotaţie;  
 - obligaţia de a asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile 
de comunicaţii electronice; 
 - obligaţia de a oferi gratuit fiecărui abonat o factură nedetaliată care să-i permită 
acestuia să verifice corespondenţa dintre obligaţia sa de plată şi serviciile efectiv furnizate; 
 - obligaţii de informare a ANRC, prin transmiterea unor copii după licenţele de utilizare a 
frecvenţelor radioelectrice, contractele privind dreptul de acces pe proprietăţi, acordurile de 
acces şi de interconectare încheiate, precum şi după acordurile de acces la segmentul spaţial;  



 - obligaţia furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a 
comunica persoanelor interesate, înainte de comercializarea serviciului, indicatorii de calitate 
pe care se obligă să-i respecte, şi de a practica, pentru furnizarea serviciului, tarife corelate cu 
aceşti indicatori. 

 
Proiectul a fost supus procedurii de consultare publică, încheiată la data de 30 

octombrie 2002, în urma căreia au fost analizate şi, după caz, înglobate observaţiile depuse de 
persoanele interesate. 
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Direcţia Operativă        Direcţia Juridică 


