
 

1/2 
 

 
 
 
 

 
           În temeiul prevederilor art. 3 lit. c), art. 4 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. a) și c), art. 11 

alin. (1) și 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, precum și ale art. 60 alin. (5) și art. 61 alin. (1)-

(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

 

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 

emite prezenta:  

  

DECIZIE 

pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.112/2017 privind stabilirea 

indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea 

parametrilor aferenți 

  

Art. I. – Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații nr. 1.112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de 

acces la internet și publicarea parametrilor aferenți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 41 din 17 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:   

 

1. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:   

„(2) Furnizorii care, conform prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de 

către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice 

destinate publicului, au raportat un număr de cel puțin 5.000 de conexiuni pentru serviciile de acces 

la internet vor transmite ANCOM informații privind parametrii tehnici asociați fiecărei oferte 

comerciale destinate publicului pentru furnizarea serviciului de acces la internet, cu excepția ofertelor 

individuale propuse în cadrul negocierilor directe, precum și plajele de adrese IP utilizate în furnizarea 

serviciului, prin completarea câmpurilor corespunzătoare în cadrul aplicației prevăzute la alin. (1), în 

termen de 30 de zile de la data primirii unor solicitări scrise din partea ANCOM în acest sens.  
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        (3) În cazul în care furnizorii menționați la alin. (2) lansează o nouă ofertă comercială, o 

modifică pe cea existentă sau renunță la o ofertă, aceștia au obligația de a transmite ANCOM 

informațiile respective, prin completarea câmpurilor corespunzătoare în cadrul aplicației prevăzute 

la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data lansării, modificării sau renunțării la ofertă. 

(4) În cazul în care furnizorii menționați la alin. (2) dobândesc o nouă plajă de adrese IP 

pentru furnizarea serviciului de acces la internet sau renunță la o plajă deja introdusă în cadrul 

aplicației, aceștia au obligația de a transmite ANCOM informațiile respective, prin completarea 

câmpurilor corespunzătoare în cadrul aplicației prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data dobândirii sau renunțării la aceasta.” 

 

2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins: 

„Art. 91. – Transmiterea către ANCOM, în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (3), a valorilor 

parametrilor de calitate administrativi, corespunzătoare perioadelor de raportare 1 ianuarie 2018 – 

30 iunie 2018 și 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018, se realizează în termen de 30 de zile de la data 

primirii unei solicitări scrise din partea ANCOM în acest sens.” 

 

         Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   

 

  

 

PREȘEDINTE,  

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 29 august 2018. 

Nr. 718.  

 


