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Plan de acţiune pentru anul 2014 
 
 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Creşterea utilizării serviciilor de acces în bandă largă 

Direcţia de 
acţiune 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii  Fundamentarea acţiunii Termen 

 
1.1. 

 Identificarea de 
soluţii pentru 

reducerea 
costurilor de 
instalare a 

reţelelor de nouă 
generaţie 

 
 

1 

Decizie privind modalitatea (conţinut şi format) de 
transmitere a informaţiilor de localizare geografică a reţelelor 
publice de comunicaţii electronice şi infrastructurii asociate 
necesare pentru întocmirea inventarului naţional al acestora 

Reglementarea urmăreşte implementarea prevederilor privind inventarierea 
reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate, conform 
prevederilor art.37 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice. 

Trim. III 
2014 

 
2 

Implementarea unui proiect multianual de realizare a  
inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii 
electronice şi a elementelor de infrastructură asociate 
acestora 

Acţiunea urmăreşte implementarea prevederilor privind inventarierea reţelelor 
de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate, conform prevederilor 
art.37 din Legea nr. 154/2012. 

2016 

 
 

3 
Campanie de comunicare a prevederilor Legii privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice către 
grupurile de public interesate 

Proiectul este menit să asigure informarea celor interesaţi sau afectaţi de 
prevederile Legii nr. 154/2012 cu privire la drepturile şi obligaţiile care le revin, 
în special în contextul dezvoltării instrumentelor şi procedurilor necesare 
implementării legii. 

Trim. IV 
2014 

 
1.2.  

Stimularea 
concurenţei în 

domeniul furnizării 
serviciilor de acces 

în bandă largă 

 
4 

Revizuirea pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de 
acces la buclă locală (pieţele 4 şi 5 din Recomandarea 
Comisiei), identificarea eventualilor furnizori cu putere 
semnificativă şi stabilirea măsurilor de reglementare 
corespunzătoare 

Acţiunile urmăresc revizuirea definițiilor piețelor și a situației concurențiale pe 
piețele respective și re-evaluarea măsurilor de reglementare impuse anterior. 

Trim. III 
2014 

 
 

5 

Revizuirea pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de 
linii închiriate-segmente terminale (piața 6 din 
Recomandarea Comisiei), identificarea eventualilor furnizori 
cu putere semnificativă şi stabilirea măsurilor de 
reglementare 

Acţiunile urmăresc revizuirea definițiilor piețelor și a situației concurențiale pe 
piețele respective și re-evaluarea măsurilor de reglementare impuse anterior. 

Trim. I 
2015 



 2

 
6 Publicarea rapoartelor semestriale privind sectorul 

comunicaţiilor electronice 
Acţiunile se înscriu între activitățile de monitorizare a situației concurențiale în 
domeniul comunicațiilor electronice din România. 

Trim. II si 
Trim. IV 

2014 

 
 

7 Revizuirea Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 480/2010 
privind soluţionarea litigiilor 

Revizuirea deciziei are ca principal obiectiv adoptarea unor prevederi în legislaţia 
secundară care să reflecte dispoziţiile relevante ale noului cadru de 
reglementare aplicabil în domeniul comunicaţiilor electronice - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2011, precum şi ale Noului Cod de Procedură Civilă, 
intrat în vigoare la 15 februarie 2013. 

Trim. IV 
2014 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Îmbunătăţirea performanţelor reţelelor de comunicaţii electronice 
 

Direcţia de 
acţiune 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii  Fundamentarea acţiunii Termen 

2.1. 
Îmbunătăţirea 

securităţii reţelelor 
de comunicaţii 

electronice 

 
 

8 

Realizarea ghidului de implementare privind măsurile minime 
de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului 

Ghidul are drept scop punerea la dispoziţia furnizorilor de reţele si servicii de 
comunicaţii electronice a unui set de îndrumări menite să ajute la implementarea 
în mod corect, complet şi în acord cu cerinţele legale a măsurilor minime de 
securitate stabilite de ANCOM prin proiectul de Decizie în curs de finalizare. 

Trim. IV 
2014 

 
 

9 

Elaborarea raportului privind incidentele ce au afectat 
securitatea şi integritatea reţelelor publice de comunicaţii 
electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului în cursul anului 2013 

Analiza are drept scop implementarea prevederilor stabilite de ANCOM prin 
Decizia nr. 512/2013 prin publicarea unui raport. 

Trim. II  
2014 

 
 

10 
Elaborarea raportului privind măsurile de securitate 
implementate după data de 1 ianuarie 2014 

Studiul are ca scop susţinerea implementării de măsuri privind securitatea 
reţelelor de comunicaţii electronice prin diseminarea informaţiilor referitoare la 
măsurile implementate la nivelul întregului domeniu. 

Trim. III  
2014 

 
11 

Elaborarea Ghidului de raportare a incidentelor de securitate 
ce au afectat securitatea şi integritatea reţelelor publice de 
comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului 

Ghidul are ca scop clarificarea unor detalii tehnice privind procedura de 
identificare şi raportare a incidentelor de securitate semnalate de operatori. 

Trim. II  
2014 

2.3 
 Dezvoltarea de 
instrumente care 
permit mai buna 

informare a 
utilizatorilor 

privitor la calitatea 
reţelelor şi serv. 
de comunicaţii 

electronice 

 
 

12 Elaborarea raportului privind parametrii de calitate 
administrativi ai serviciului de acces la internet publicaţi de 
furnizori pentru anul 2013 

Analiza are drept scop evaluarea calităţii serviciilor de acces la internet, în anul 
2012, din perspectiva parametrilor administrativi stabiliţi de ANCOM. 

Trim. II  
2014 

 
 

13 
Implementarea unui sistem informatic de măsurare a 
parametrilor tehnici de calitate a serviciilor de acces la 
internet 

Acţiunea are ca scop creşterea gradului de informare a utilizatorilor cu privire la 
serviciul de acces la internet achiziţionat, din perspectiva caracteristicilor tehnice 
ale serviciului. În acest fel, utilizatorul va şti să aleagă mai bine tipul serviciului 
de acces la internet de care are nevoie. 

Trim. IV  
2014 
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OBIECTIV SPECIFIC 3: Optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului în domeniul comunicaţiilor electronice 
 

 

Direcţia de 
acţiune 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii  Fundamentarea acţiunii Termen 

3.1 
 Îmbunătăţirea 

planificării utilizării 
spectrului 

 
 

14 Revizuirea TNABF Acţiunea urmăreşte implementarea modificărilor impuse de strategiile proprii şi 
de documentele internaţionale. 

Trim. IV 
2014 

 
 

15 
Elaborarea documentaţiei aferente organizării procedurii de 
selecţie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului 
radio în banda de frecvenţe 3400 - 3800 MHz 

Scopul acţiunii este de a stabili cadrul pentru organizarea licitaţiei. Ca şi acţiune 
subsecventă, este important de menţionat că este necesară adoptarea canalizării 
în această bandă.   

Trim. III 
2014 

 
16 Adoptarea Strategiei privind acordarea drepturilor de 

utilizare a benzii de 410 şi 450 MHz odată cu modificarea 
TNABF 

Urmare a încetării drepturilor pentru reţele naţionale în aceste benzi, trebuie 
modificat TNABF în sensul posibilităţii autorizării de reţele locale de bandă 
îngustă/largă. 

Trim. IV 
2014 

3.2  
Îmbunătăţirea 
procesului de 

licenţiere 

 
17 Revizuirea Deciziei nr. 629/2010 privind procedura de 

autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale 
Acţiunea are ca scop completarea acestei decizii cu autorizarea staţiilor tv 
digitale. 

Trim. IV 
2014 

3.3   
Alocarea 

suplimentară de 
spectru pentru 
comunicaţii de 
bandă largă 

 
 

18 Elaborarea strategiei privind acordarea drepturilor de 
utilizare a spectrului radio rămas nealocat în benzile de 800 
MHz şi 2600 MHz în urma licitaţiei din anul 2012 

Documentul va stabili condiţiile şi termenele privind viitoarea utilizare a 
spectrului nelicenţiat din benzile de frecvenţe 800 şi 2600 MHz. 

Trim. IV 
2014 

3.4  
Susţinerea 

procesului de 
trecere la 

televiziunea 
digitală terestră 

 
 

19 Organizarea procedurii de selecţie privind acordarea a cinci 
multiplexe TDT 

În anul 2015 România trebuie să oprească orice transmisie analogică de 
televiziune. Acordarea multiplexelor pentru televiziunea digitală terestră devine 
astfel urgentă, pentru că acestea trebuie implementate până la momentul de 
switch-off. 

Trim. II  
2014 

3.5 
 Îmbunătăţirea 
administrării 
resurselor de 
numerotaţie 

 
 

20 Elaborarea Codului de conduită privind utilizarea numerelor 
naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS 

În trimestrul II al anului 2013 a intrat în vigoare Decizia nr. 377 privind utilizarea 
numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS. În 
conformitate cu forma finală a textului deciziei, ANCOM trebuie să adopte Codul 
de conduită elaborat în cadrul unui grup de lucru format din reprezentanţi ai 
furnizorilor şi ai ANCOM. Această activitate a fost începută în cursul anului 2013 
şi urmează a fi finalizată în 2014. 

Trim. I  
2014 
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21 
Consultare publică cu privire la modalităţile de utilizare a 
resurselor de numerotaţie în viitor, în accord cu evoluţia 
tehnologică 

ANCOM va publica un document de consultare care va cuprinde tendinţele, la 
nivel european, înregistrate în utilizarea resurselor de numerotaţie urmărind 
analiza oportunităţii unor modificări ale legislaţiei secundare referitoare la 
resursele de numerotaţie, în acord cu opinia pieţei. 

Trim. IV 
2014 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Creşterea beneficiilor şi a libertăţii de alegere pentru utilizatorii finali ai serviciilor de comunicaţii electronice 
 

Direcţia de 
acţiune 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii  Fundamentarea acţiunii Termen 

4.1 
 Creşterea 
gradului de 

informare pentru 
utilizatorii 

serviciilor de 
comunicaţii 

 
 

22 Campanie de control menită să verifice respectarea de către 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului a obligaţiilor minime pe care aceştia trebuie să le 
insereze în contractele încheiate cu utilizatorii finali 

Campania de control are menirea de a verifica punerea în aplicare de către 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a dispoziţiilor 
art. 50 şi 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, precum şi a 
setului de clarificări cu privire la modul de interpretare şi aplicare în practică a 
obligaţiilor legale menţionate anterior, puse la dispoziţia furnizorilor prin 
intermediul Ghidului privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor ce au 
ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. 

2015 

 
 
 

23 
Modificarea Deciziei preşedintelui ANC nr. 77/2009 privind 
obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 

Revizuirea deciziei are ca principal obiectiv adoptarea unor prevederi în legislaţia 
secundară care să reflecte dispoziţiile relevante ale noului cadru de 
reglementare aplicabil în domeniul comunicaţiilor electronice - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2011. De asemenea, prin modificarea Deciziei nr. 
77/2009, ANCOM intenţionează să răspundă problemelor de informare şi 
transparenţă constatate pe piaţă, prin prisma experienţei acumulate de 
Autoritate de la intrarea în vigoare a Deciziei nr. 77/2009 şi până în prezent. 

Trim. IV 
2014 

4.3 
 Facilitarea 
accesului la 

servicii armonizate 
la nivel european  

 
 

24 
Elaborarea raportului privind identificarea criteriilor de 
evaluare a gradului de acurateţe şi fiabilitate a informaţiei de 
localizare a apelantului pentru apelurile către 112 

Acţiunea vizează implementarea prevederilor art.70(10) din Ordonanţa de 
urgenţă 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la stabilirea condiţiilor de furnizare a 
informaţiilor de localizare a apelantului la 112 în ce priveşte acurateţea şi 
fiabilitatea acestora. 

Trim. IV 
2014 

4.4  Asigurarea 
dreptului de acces 

la serviciul 
universal în 
domeniul 

comunicaţiilor 
electronice 

 
 
 

25 
Implementarea unor măsuri de reglementare în vederea 
asigurării accesului persoanelor cu deficienţe de vorbire 
şi/sau de auz la servicii de telefonie 

În urma unui studiu al ANCOM s-a identificat oportunitatea implementării unui 
sistem prin care persoanele cu deficienţe de vorbire şi auz să aibă posibilitatea 
de a utiliza serviciile de telefonie în condiţii echivalente celor de care beneficiază 
majoritatea utilizatorilor. 

Trim. IV 
2014 

OBIECTIV SPECIFIC 5: Stimularea dezvoltării pieţei serviciilor poştale 
 

Direcţia de 
acţiune 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii  Fundamentarea acţiunii Termen 



 5

5.2 
 Asigurarea 

dreptului de acces 
la serviciul 
universal în 

sectorul serviciilor 
poştale 

 
 
 

26 

Determinarea costului net şi stabilirea mecanismelor de 
finanţare pentru serviciul universal poştal 

Conform Deciziei ANCOM nr. 541/2013, furnizorul de serviciu universal are 
dreptul de a solicita, până la data de 1 iulie 2014, compensarea costului net 
pentru serviciile prestate în anul 2013. După verificarea calculului costului net, 
ANCOM va decide cu privire la mecanismele de finanţare a acestuia. 

Trim. IV 
2014 

 
 

27 Aprobarea contractului-cadru şi a regulilor de furnizare a 
serviciilor poştale din sfera serviciului universal 

Acţiunea are ca scop corelarea contractului-cadru şi a regulilor de furnizare a 
serviciilor poştale din sfera serviciului universal cu FSU ce va fi desemnat 
începând cu 1 ianuarie 2014. 

 
Trim. II  
2014 

 
 

5.3  
Promovarea 

concurenţei în 
domeniul 

serviciilor poştale 

 
 

28 
Elaborarea raportului anual privind piaţa serviciilor poştale 
din România, pentru anul 2013, pe baza datelor statistice 
raportate de către furnizori 

Acţiunea are ca scop obţinerea de date şi informaţii cu caracter statistic 
privitoare la sectorul serviciilor poştale în vederea monitorizării evoluţiei acestui 
sector; rezultatele sunt utilizate inclusiv pentru analiza şi identificarea 
necesităţilor de reglementare. 

Trim. III 
2014 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 6: Comunicarea şi cooperarea cu grupurile de public interesate şi afectate de activitatea Autorităţii 
 

Direcţia de 
acţiune 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii Fundamentarea acţiunii Termen 

 
6.1 Îmbunătăţirea 

dialogului cu 
industria, 

autorităţile 
publice, utilizatorii 
finali, societatea 

civilă şi 
organismele 

internaţionale 
 
 

 
 
 
 
 

29 Conferinţa anuală internaţională a ANCOM 

În mod tradiţional, conferinţa ANCOM serveşte drept vector de informare a 
opiniei publice cu privire la subiectul de interes al anului respectiv în domeniul 
comunicaţiilor, aducând informaţii din ţară şi străinătate, din structurile UE, din 
rândul reglementatorilor, asociaţiilor, mediului academic etc., precum şi exemple 
de bună practică din ţară şi străinătate. 

Trim. II  
2014 

 

 


