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Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 3 Mai 2012 
3 Mai 2012, 10.00 – 10.30 

Introducere 
 
Preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu, urează bun venit participanţilor şi prezintă Agenda 
întâlnirii. 
 
1. Adoptarea Agendei 
 
Preşedintele ANCOM enumeră documentele supuse dezbaterii şi cere observaţii asupra agendei 
care conţine minuta şedinţei Consiliului Consultativ al ANCOM din 4 aprilie 2012 şi 
Proiectul de ghid privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali (MVNO) 
pe piaţa comunicaţiilor electronice din România. În lipsa oricăror remarci, agenda este 
adoptată în forma propusă de ANCOM. 

 
2. Minuta întâlnirii anterioare 
 
Preşedintele ANCOM cere observaţii cu privire la documentul nr.2, Minuta întâlnirii din 4 aprilie 
2012, inclusă pe agendă spre aprobare. În lipsa oricăror remarci, preşedintele aprobă minuta 
ultimei şedinţe. 
 
 3. Proiectul de ghid privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali 
(MVNO) pe piaţa comunicaţiilor electronice din România 

Preşedintele ANCOM dă cuvântul domnului Ştefan Paştin, Şef Serviciu, Serviciul Reglementări 
Comunicaţii Electronice, Direcţia Executivă Reglementare, ANCOM, pentru a prezenta Sinteza 
Observaţiilor. 
 
Reprezentantul ANCOM menţionează că Proiectul de ghid privind desfăşurarea 
activităţii operatorilor mobili virtuali (MVNO) pe piaţa comunicaţiilor electronice din 
România a fost supus consultării publice în perioada 8 februarie – 9 martie 2012. Principalele 
observaţii primite pe marginea acestui subiect au vizat titlul documentului, introducerea noţiunii 
de operator mobil intermediar, aplicarea regimului de autorizare generală, numerotaţie, acordurile 
de interconectare şi acces.  

Toate comentariile şi observaţiile primite pe marginea acestui proiect, precum şi răspunsurile 
oferite de către Autoritate pot fi consultate pe larg în sinteza observaţiilor, document elaborat de 
ANCOM în urma procesului de consultare publică şi publicat pe site-ul Autorităţii. 

Preşedintele ANCOM solicită alte observaţii pe marginea Proiectului de ghid privind 
desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali (MVNO) pe piaţa comunicaţiilor 
electronice din România. 

Reprezentantul Enigma Systems doreşte să ştie dacă prezentul document este un ghid de 
bune practici sau este o obligaţie impusă operatorilor din piaţă. Preşedintele ANCOM confirmă 
că documentul este o recomandare bazată pe experienţa europeană şi nu o obligaţie impusă 
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operatorilor mobili. La intrebarea reprezentantului Enigma Systems legată de tarife, preşedintele 
ANCOM arată că ANCOM poate impune anumite tarife pe piaţă numai în urma unor analize de 
piaţă similare celor desfăşurate pe alte pieţe reglementate de ANCOM, iar tarife maximale se pot 
stabili numai operatorilor care sunt identificaţi cu putere semnificativă pe pieţele identificate. În 
cazul de faţă, tarifele pentru MVNO nu sunt reglementate.  

La solicitarea reprezentantului Orange România, ANCOM clarifică diferenţa dintre tipul de 
MVNO simplificat faţă de cel intermediar, arătând că operatorul virtual simplificat deţine minimum 
posibil în ceea ce priveşte elementele de reţea, în timp ce operatorul mobil virtual intermediar 
deţine în plus anumite elemente de reţea, precum şi o aplicaţie de facturare. Reprezentanţii 
ANCOM menţionează că acest ghid are scopul de a enunţa doar modelele generale de MVNO, 
operatorii având libertatea să-şi stabilească alte modele de afaceri.  

Reprezentantul Orange România mai face o observaţie în legătură cu resursele de 
numerotaţie ce pot fi utilizate de către operatorii mobili virtuali precizând că nu consideră necesar 
ca în legislaţie să se mai păstreze o prevedere legată de numerotaţia specială pentru MVNO atâta 
timp cât aceştia pot utiliza numerotaţia operatorului de reţea. Reprezentanţii ANCOM menţionează 
că o decizie în acest sens va fi luată la momentul modificării reglementărilor privind alocarea 
resurselor de numerotaţie, acţiune programată pentru anul 2012.  

Reprezentanţii Societăţii Naţionale pentru Radiocomunicaţii (SNR) doresc să afle poziţia 
şi măsurile pe care ANCOM le poate lua în cazul în care nu sunt respectate termenele de 
negociere a acordurilor de acces sau interconectare stipulate în Ghid, dacă operatorii implicaţi 
într-o negociere sunt obligaţi să notifice Autoritatea şi ce poate face ANCOM în cazul în care apare 
un blocaj în negociere. Reprezentanţii ANCOM arată că Autoritatea va urmări atent reacţiile din 
piaţă şi procesul, Ghidul având ca scop transparentizarea acestui proces şi impunerea unor 
standarde care vor fi urmărite de către Autoritate. Deşi Ghidul nu impune furnizorilor obligaţia 
notificării ANCOM la demararea negocierilor, oricare dintre părţi poate informa ANCOM asupra 
acestui lucru.   

Reprezentantul NetConnect doreşte să ştie dacă Ghidul poate fi îmbunătăţit pe parcurs având 
în vedere că tarifele de terminare sunt foarte importante în acest model de afacere. 
Reprezentanţii ANCOM confirmă că documentul poate fi îmbunătăţit, lucru care s-a întâmplat din 
momentul în care primul document a fost supus consultării publice de către Autoritate.   

Preşedintele ANCOM solicită alte observaţii. În lipsa altor observaţii, Preşedintele ANCOM 
consideră Ghidul adoptat în forma prezentată în această şedinţă. 

 
4. Diverse 
 

Preşedintele ANCOM îi informează pe cei prezenţi că Autoritatea va lansa în perioada 
următoare spre consultare publică două proiecte de decizie care privesc regimul de autorizare 
generală şi regimul de alocare a resurselor de numerotaţie şi îî invită pe cei prezenţi să transmită 
răspunsurile la Chestionarul privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor în banda 453-
457,5 MHz/463-467,5 MHz. 


