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Adresă de înaintare 
 

 
 

 
Subiect: Solicitare completare chestionar privind managementul traficului 
 
În prezent, Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor 

electronice (în continuare, BEREC) şi Comisia Europeană cooperează în cadrul unei investigaţii ce 
vizează practica furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice în ceea ce priveşte managementul 
traficului. 

În vederea desfăşurării acestei investigaţii, Comisia Europeană a demarat un proces de colectare 
a informaţiilor relevante cu privire la situaţia de fapt curentă referitoare la aspectele menţionate 
anterior, motiv pentru care a elaborat un chestionar dedicat furnizorilor de servicii de comunicaţii 
electronice. 

În acest context, vă punem la dispoziţie scrisoarea adresată de Comisia Europeană şi BEREC 
furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice prin care se solicită completarea acestui chestionar şi 
transmiterea răspunsurilor la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(în continuare, ANCOM), precum şi chestionarul în cauză, însoţit de instrucţiunile de completare puse la 
dispoziţie de forul comunitar. 

Ţinând cont de solicitarea Comisiei Europene şi a BEREC, în conformitate cu prevederile art. 51 
alin. (1) şi art. 52 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general 
de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să completaţi, conform instrucţiunilor de completare, 
în limba engleză, răspunsurile la întrebările din chestionarul menţionat anterior. 

Informaţiile solicitate trebuie transmise ANCOM, conform termenului indicat de Comisia 
Europeană, până cel târziu la data de 20 ianuarie 2012, atât pe suport de hârtie, cât şi în format 
electronic, cu menţiunea „În atenţia Serviciului Securitate Comunicaţii Electronice”. Acestea pot fi 
transmise prin poştă, la sediul din str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti, pot fi depuse la registratura 
ANCOM sau pot fi transmise prin fax, la numărul 0372.845.410. Informaţiile în format electronic vor fi 
transmise la adresa de poştă electronică: ssce@ancom.org.ro. Informaţii suplimentare puteţi solicita la 
adresa de email comunicată în instrucţiunile de completare anexate. 

 


