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 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 „RCS&RDS” S.A. (RCS&RDS) nr. 5983/28.05.2021, 

înregistrată la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 
cu nr. SC-12885/28.05.2021, astfel cum a fost modificată și completată prin adresa RCS&RDS nr. 
7095/23.06.2021, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-15048/24.06.2021 și respectiv prin adresa 

RCS&RDS nr. 7292/29.06.2021, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-15508/29.06.2021, prin care 
RCS&RDS a solicitat ANCOM, în temeiul dispozițiilor art. 6c alin. (1) și alin. (2) teza a II a din 
Regulamentul (UE) nr. 531/2012, autorizația să aplice propriilor clienți 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 că cererea RCS&RDS mai sus indicată respectă exigențele dispuse de 
prevederile art. 6 – 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286,   

Având în vedere că în urma evaluării cererii RCS&RDS, în conformitate cu prevederile art. 

6c alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, respectiv ale art. 10 din Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 2016/2286, ANCOM a concluzionat că societatea nu este în măsură să își 
recupereze, potrivit previziunilor pentru următoarele 12 luni, costurile de furnizare către propriii 

clienți a anumitor servicii de roaming în interiorul Spațiului Economic European, în condițiile 
reglementate, începând cu data de 15 iunie 2017, de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
531/2012, 

Având în vedere că, potrivit previziunilor pentru următoarele 12 luni, marja netă negativă 
aferentă serviciilor de roaming reglementate în interiorul SEE care urmează să fie furnizate de 

RCS&RDS propriilor clienți va reprezenta % din marja aferentă serviciilor de telefonie mobilă 
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care urmează să fie furnizate de aceasta, iar în valoare absolută  Euro, fără TVA, în condițiile 

în care RCS&RDS ar aplica propriilor clienți cea mai strictă politică de utilizare rezonabilă a 
serviciilor de roaming reglementate, permisă de dispozițiile art. 6b din Regulamentul (UE) nr. 
531/2012, respectiv ale art. 3 – 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286,  

           Având în vedere că această marjă netă negativă este de natură să submineze modelul 
de tarifare a RCS&RDS pe piața din România, în condițiile în care nu există alte circumstanțe 
specifice care să diminueze, în mod semnificativ, o astfel de probabilitate, 

           Având în vedere că, în măsura în care sunt îndeplinite asemenea circumstanțe, ANCOM 
trebuie, potrivit dispozițiilor art. 6c alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, să 
autorizeze solicitantul să aplice propriilor clienți suprataxe, în plus față de tarifele naționale, 

pentru serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în interiorul SEE, pentru o perioadă 
de 12 luni,   

           Având în vedere imperativul ANCOM, rezultat din cuprinsul prevederilor art. 6d alin. (5), 
respectiv ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, de a monitoriza și supraveghea 
cu strictețe furnizorii care au primit autorizația să aplice propriilor clienți suprataxe, în plus față 

de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în interiorul 
SEE,  

Având în vedere documentul de motivare care însoțește prezenta decizie,  
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE  
PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
privind autorizarea societății „RCS&RDS” S.A. să aplice, 

pentru o perioadă de cel mult 12 luni, propriilor clienți suprataxe, 
în plus față de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming 
reglementate furnizate acestora în interiorul Spațiului Economic European 

 
Art.1. – (1) Se autorizează societatea „RCS&RDS” S.A., denumită în continuare 

RCS&RDS, cu sediul în municipiul București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza 
I, etaj 2, sector 5, cod unic de înregistrare 5888716, să aplice propriilor clienți suprataxe, în plus 

față de tarifele naționale, pentru următoarele servicii de roaming reglementate furnizate acestora 
în interiorul Spațiului Economic European:  

a) apeluri efectuate; 
b) apeluri primite;  
c) date.  
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(2) Suprataxele aplicate pentru apelurile efectuate și pentru date vor ține cont de tarifele 
maxime reglementate la nivel european pe piața cu ridicata iar, în cazul apelurilor primite, de 
valoarea suprataxei reglementate la nivel european. Suprataxele aplicate vor asigura o distribuire 

echitabilă între diversele categorii de clienți. 
(3) RCS&RDS poate să aplice suprataxe de la prima unitate de consum furnizată propriilor 

clienți în roaming în interioriul Spațiului Economic European. 

(4) RCS&RDS are obligația ca, urmare a aplicării suprataxelor să nu factureze, în total, 

mai mult de  Euro, fără TVA. 

(5) Suma efectivă facturată de RCS&RDS, urmare a aplicării suprataxelor autorizate 
potrivit prevederilor art. 1, trebuie să reprezinte, în orice caz, o marjă netă negativă aferentă 

serviciilor de roaming reglementate furnizate propriilor clienți în interiorul Spațiului Economic 
European de cel puțin 3% din marja aferentă serviciilor de telefonie mobilă furnizate de 

RCS&RDS, astfel cum aceasta este definită la art. 2 alin. (2) lit. f) 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. 
 

Art.2. – (1) În scopul monitorizării respectării prevederilor art. 1 alin. (2) și (4) RCS&RDS 
are obligația să transmită, trimestrial, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, în mod corect și complet, următoarele informații, 

individual pe fiecare categorie de serviciu de roaming reglementat furnizat propriilor clienți în 
interiorul Spațiul Economic European pentru care aplică suprataxe:  

a) traficul real facturat în fiecare lună din trimestrul pentru care se face raportarea; 
b) veniturile facturate în fiecare lună din trimestrul pentru care se face raportarea.   
(2) RCS&RDS are obligația ca prima raportare, potrivit prevederilor alin. (1), să o realizeze 

până cel târziu la data de 15 noiembrie 2021, pentru perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentei decizii și 30 septembrie 2021.   

(3) RCS&RDS are obligația ca raportările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), să le 

realizeze în termen de cel mult 45 de zile de la data încheierii trimestrului aferent.  
 
Art.3. – În scopul monitorizării respectării prevederilor art. 1 alin. (5) RCS&RDS are 

obligația să transmită ANCOM, până cel mai târziu la data de 30 martie 2023, în mod corect și 
complet, toate datele reale care la momentul transmiterii cererii de autorizare au fost 

previzionate. 
 



 

4 
 

Art.4. – RCS&RDS are obligația să transmită datele și informațiile prevăzute la art. 2 și 3 
în conformitate cu dispozițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de 

către furnizori a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art.5. – (1) Prezenta decizie se comunică societății „RCS&RDS” S.A. 
(2) Prevederile art. 1 alin. (1) își încetează aplicabilitatea la 12 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei decizii.    

(3) Documentul de motivare care însoțește prezenta decizie face parte integrantă din 
aceasta.  

 

PREȘEDINTE, 
 
 
 

VLAD ȘTEFAN STOICA 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

București, 2 iulie 2021. 

Nr. 267.    

 


