În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 93/2017 privind numirea președintelui
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1), precum și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 6c alin. (2) – (4), precum și ale art. 6d alin. (5), respectiv ale
art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 6 – 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286
al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile,
precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de
roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming
în scopul evaluării respective,
Având

în

vedere

adresa

societății

„Orange

România”

S.A.

(Orange)

nr.

20/PAPW/8566/9135/28.02.2020, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM) cu nr. SC-7100/02.03.2020, prin care Orange a solicitat
ANCOM, în temeiul dispozițiilor art. 6c alin. (1) și alin. (2) teza I din Regulamentul (UE) nr.
531/2012, autorizația să aplice unora dintre proprii clienți anumite suprataxe, în plus față de
tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în
interiorul Spațiului Economic European (SEE),
Având în vedere adresa Orange nr. 20/PAPW/8566/17145 din 24.04.2020, înregistrată la
ANCOM cu nr. SC-13207/27.04.2020, prin care Orange a solicitat ANCOM amânarea analizării
cererii mai sus indicate până la momentul depunerii de informații suplimentare,
Având în vedere adresa Orange nr. 20/PAPW/8566/22710/04.08.2020, înregistrată la
ANCOM cu nr. SC-22832/04.08.2020, prin care Orange a solicitat ANCOM reluarea analizării
cererii sale inițiale, din februarie 2020, pe care, cu acestă ocazie, a modificat-o și completat-o cu
date și informații suplimentare,
Având în vedere datele și informațiile suplimentare transmise de Orange prin mesajele
transmise prin intermediul poștei electronice în datele de 19, 20 și 24 august 2020, înregistrate
la ANCOM cu nr. SC-25137/01.09.2020, nr. SC-25138/01.09.2020 și nr. SC-25139/01.09.2020.
Având în vedere că în urma evaluării cererii Orange, în conformitate cu prevederile art.
6c alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, ANCOM nu a putut să concluzioneze că
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societatea îndeplinește condiția prevăzută de dispozițiile art. 10 alin. (1) din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2016/2286, respectiv că marja netă negativă aferentă serviciilor de
roaming cu amănuntul reglementate furnizate de Orange în interiorul SEE să reprezintă cel puțin
3% din marja aferentă serviciilor de telefonie mobilă furnizate de aceasta,
Având în vedere că în absența dovedirii îndeplinirii condiției prevăzute de dispozițiile art.
10 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 Orange nu poate fi autorizată
să aplice propriilor clienți suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru furnizarea de servicii
de roaming reglementate în interiorul SEE,
Având în vedere că sarcina probei îndeplinirii condiției prevăzute de dispozițiile art. 10
alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 revine Orange,
Având în vedere documentul de motivare care însoțește prezenta decizie,
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta:
DECIZIE
privind respingerea cererii societății „Orange România” S.A.
de autorizare a aplicării, pentru o perioadă de cel mult 12 luni,
de anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale,
pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate
în interiorul Spațiului Economic European
Art.1. – Se respinge cererea societății „Orange România” S.A., cu sediul în municipiul
București, bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House, sector 1, cod unic de înregistrare
9010105, de autorizare a aplicării, pentru o perioadă de 12 luni, de anumite suprataxe, în plus
față de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate în
interiorul Spațiului Economic European, astfel cum aceasta a fost formulată prin adresa
20/PAPW/8566/9135/28.02.2020, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, cu nr. SC-7100/02.03.2020, iar
apoi modificată și completată prin adresa nr. 20/PAPW/8566/22710/04.08.2020, înregistrată la
ANCOM cu nr. SC-22832/04.08.2020, și prin mesajele transmise prin intermediul poștei
electronice în datele de 19, 20 și 24 august 2020, înregistrate la ANCOM cu nr. SC25137/01.09.2020, nr. SC-25138/01.09.2020 și nr. SC-25139/01.09.2020.
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Art.2. – (1) Prezenta decizie se comunică societății „Orange România” S.A.
(2) Documentul de motivare care însoțește prezenta decizie face parte integrantă din
aceasta.
Președintele Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Sorin Mihai GRINDEANU

București, 8 septembrie 2020.
Nr. 866.

3

