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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind realizarea 
evidenţei contabile separate, în cadrul contabilităţii interne de 
gestiune, de către Societatea Comercială „Romtelecom”- S.A.  

 
 

1. Introducere 
 

 Regulamentul privind realizarea evidenţei contabile separate, în cadrul 
contabilităţii interne de gestiune, de către Societatea Comercială „Romtelecom” – 
S.A. (Romtelecom), constituie actul administrativ emis de preşedintele ANCOM în 
vederea implementării obligaţiei de evidenţă contabilă separată, obligaţie impusă 
prin deciziile ANCOM de desemnare a Romtelecom ca furnizor cu putere 
semnificativă şi de impunere de obligaţii specifice pe unele din pieţele de 
comunicaţii electronice identificate. 

Astfel, în prima rundă de analize de piaţă, realizată de ANCOM înainte de 
data de 1 ianuarie 2007, Romtelecom a fost desemnat ca furnizor cu putere 
semnificativă pe următoarele pieţe:  

 Piaţa accesului la reţelele publice de telefonie fixă în vederea 
originării, terminării şi tranzitului apelurilor 

 Piaţa furnizării serviciilor de linii închiriate-segmente terminale 
 Piaţa furnizării accesului necondiţionat, total sau partajat, la bucla 

locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul 
furnizării de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă şi de 
servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe 

 Piaţa apelurilor la puncte fixe către reţele publice de telefonie mobilă 
pentru persone fizice 

 Piaţa apelurilor la puncte fixe către reţele publice de telefonie mobilă 
pentru persone juridice 

 Piaţa apelurilor internaţionale la puncte fixe pentru persoane fizice 
 Piaţa apelurilor internaţionale la puncte fixe pentru persoane juridice 
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 Piaţa apelurilor naţionale la puncte fixe pentru persoane fizice 
 Piaţa apelurilor naţionale la puncte fixe pentru persoane juridice 
 Piaţa apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane fizice 
 Piaţa apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane juridice 
 Piaţa furnizării accesului la un punct fix la o reţea publică de telefonie 

pentru persone fizice 
 Piaţa furnizării accesului la un punct fix la o reţea publică de telefonie 

pentru persone juridice 
Pe fiecare din aceste pieţe i-au fost impuse una sau mai multe obligaţii, 

proporţional, în raport cu problemele concurenţiale identificate. Una dintre aceste 
obligaţii este obligaţia privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii 
interne de gestiune, detaliile privind modul de întocmire a acesteia fiind stabilite 
prin intermediul Deciziei preşedintelui ANRC nr. 1380/2003 pentru aprobarea 
regulamentului privind realizarea evidenţei contabile separate, în cadrul 
contabilităţii interne de gestiune, de către Societatea Comercială „Romtelecom” – 
S.A., modificată şi completată cu Decizia preşedintelui ANRC nr. 1250/2005.  

Ulterior, în cea de-a doua rundă a analizelor de piaţă, realizată după data 
aderării României la Uniunea Europeană, Romtelecom nu a mai fost identificat ca 
furnizor cu putere semnificativă pe pieţele apelurilor la puncte fixe. De 
asemenea, Romtelecom a fost desemnat ca fiind furnizor cu putere semnificativă 
pe piaţa serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie, dar, în 
acord cu situaţia concurenţială identificată pe piaţă, i-a fost retrasă obligaţia 
privind evidenţa contabilă separată şi obligaţia privind controlul tarifelor1.  

Pe de altă parte, având în vedere prevederile art. 33 alin. (4) al Deciziei 
preşedintelui ANCOM nr. 653/2010 privind obligaţiile impuse operatorului cu 
putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la elemente de infrastructură 
care precizează că „ […] Operatorul trebuie să se asigure că marjele existente 
între propriile tarife pentru serviciile furnizate pe pieţele cu amănuntul 
corespunzătoare şi tarifele pentru furnizarea accesului total sau partajat la bucla 
locală sunt suficiente pentru a permite unui ipotetic Beneficiar la fel de eficient, 
care utilizează accesul necondiţionat la bucla locală, să poată obţine un profit 
rezonabil prin furnizarea unor servicii echivalente pe pieţele cu amănuntul.”, este 
necesară menţinerea elementelor de raportare pe pieţele cu amănuntul, ca 
suport pentru monitorizarea obligaţiei antemenţionate, cât şi pentru verificarea şi 
asigurarea principiilor transparenţei şi nediscriminării.  

În aceste condiţii este necesară adoptarea unui nou regulament privind 
realizarea evidenţei contabile separate, în cadrul contabilităţii interne de 
gestiune, de către Romtelecom, pentru a reflecta pe de o parte faptul că nu mai 
este justificată prezentarea unor informaţii aferente pieţelor pe care i-a fost 
retrasă obligaţia privind evidenţa contabilă separată şi, pe de altă parte, 
necesitatea de a îmbunătăţi, din punct de vedere calitativ, informaţiile prezentate 
în cuprinsul situaţiilor financiare separate. 

                                                 
1 http://www.ancom.org.ro/uploads/forms_files/126761704_referat_aprobare_access_and_calls.pdf 
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2. Obiectul reglementării 
 
2.1. Retragerea obligaţiei de a prezenta anumite informaţii 

 
Având în vedere modificările determinate de a doua rundă a analizelor de 

piaţă care au avut drept rezultat retragerea obligaţiei privind evidenţa contabilă 
separată pe pieţele cu amănuntul, efectul implicit este eliminarea acelor rapoarte 
aferente serviciilor furnizate pe pieţele pe care a fost retrasă calitatea de furnizor 
cu putere semnificativă. Acestea constau atât în modificări structurale, cât şi în 
modificări de conţinut.  

Astfel, nu mai este justificată întocmirea contului de profit şi pierdere şi a 
situaţiei capitalului mediu angajat pentru subunităţile de afaceri ale unităţii de 
afaceri vânzarea cu amănuntul, raportarea realizându-se doar în mod agregat la 
nivelul unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”.  

De asemenea, vor fi eliminate următoarele tipuri de rapoarte:  
 Structura decontărilor interne dintre unitatea de afaceri „Reţea de 

transport” şi cea de „Vânzare cu amănuntul”; 
 Structura decontărilor interne dintre unitatea de afaceri „Reţea de 

Acces” şi cea de „Vânzare cu amănuntul”. 
În cazul serviciilor de furnizare a liniilor închiriate, având în vedere 

definirea a două pieţe în funcţie de capacitatea oferită şi identificarea 
Romtelecom ca operator cu putere semnificativă pe piaţa liniilor închiriate 
segmente terminale cu capacitatea de până la şi inclusiv 2 Mbps, este necesară 
definirea unei noi subunităţi de afaceri care să includă serviciile aferente acestei 
pieţe. În consecinţă trebuie realizată restructurarea conţinutului actual al 
rapoartelor astfel încât să poată fi evidenţiate în mod distinct costurile, veniturile 
şi capitalul angajat aferente acestei subunităţi de afaceri. Modificările sunt 
necesare în cadrul subunităţii de afaceri „Reţea de transport” - Linii închiriate, 
astfel încât să fie eliminate elementele aferente liniilor închiriate segmente 
terminale cu capacitatea de peste 2 Mbps şi cele aferente liniilor închiriate 
segmente de trunchi, acestea urmând a fi prezentate în cadrul subunităţii „Reţea 
de transport” – Alte activităţi. De asemenea, „Situaţia costurilor serviciilor 
furnizate pe piaţa de gros” va prezenta separat elementele aferente liniilor 
închiriate segmente terminale reglementate de cele aferente liniilor închiriate 
nereglementate. 

O altă prevedere suplimentară faţă de cadrul anterior este stabilirea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului (CMPC) de către ANCOM. Având în vedere 
faptul că ANCOM stabileşte nivelul acestui parametru în cadrul modelelor de 
calculaţie a costurilor pe care le elaborează, ceea ce determină un grad ridicat de 
încredere cu privire la metodologia de calcul, parametrii utilizaţi şi rezultatul final, 
nu este oportună transmiterea unei alte valori de către Romtelecom, deoarece 
acest fapt ar determina un consum suplimentar nejustificat de resurse atât 
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pentru operator în vederea realizării calculului cât şi pentru Autoritate în vederea 
aprobării acestuia. 
 Totodată, având în vedere noile măsuri de reglementare privind piaţa 
serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în reţeaua publică de telefonie 
a Romtelecom, aflate în prezent în faza de consultare publică europeană, ANCOM 
a inclus în regulament o dispoziţie care stabileşte data la care acesta va fi 
actualizat în vederea retragerii obligaţiei de evidenţă contabilă separată, 
respectiv implementării obligaţiei de evidenţă contabilă a costurilor, în cadrul 
contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu 
interconectarea şi accesul la reţea sau la infrastructura asociată acesteia.  
 

2.2. Obligaţii noi 
 

Având în vedere modificarea obligaţiilor privind liniile închiriate segmente 
terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps şi a 
obligaţiilor de a furniza serviciul de backhaul, este necesară actualizarea modului 
de raportare prevăzut de regulament. Astfel, trebuie să fie detaliate în mod 
distinct categoriile aferente serviciilor de linii închiriate reglementate de cele 
nereglementate şi modificate în consecinţă următoarele tipuri de rapoarte: 

 Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces;  
 Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros; 
 Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate – segmente terminale. 

 
2.3. Metodologia de calcul şi evidenţă separată a costurilor, 

veniturilor şi capitalului angajat 
 

Metodologia de calcul şi evidenţă separată a costurilor, veniturilor şi 
capitalului angajat care însoţeşte situaţiile financiare separate trebuie revizuită 
astfel încât să adauge elemente suplimentare de transparenţă cu privire la 
alocarea costurilor, veniturilor şi capitalului angajat în contextul eliminării  
anumitor obligaţii de raportare. În acelaşi timp, necesitatea de informare creşte 
odată cu impunerea explicită a unor obligaţii precum aceea de a asigura că 
marjele existente între propriile tarife pentru serviciile furnizate pe pieţele cu 
amănuntul şi tarifele practicate pe pieţele de gros sunt suficiente. De asemenea, 
sunt necesare informaţii suplimentare pentru reflectarea modului în care sunt 
adoptate noile tehnologii şi a modului în care sunt alocate costurile, veniturile şi 
capitalul angajat aferente acestora. 

În acest context, una dintre modalităţile de creştere a transparenţei este 
reprezentată de anexa la Metodologie care cuprinde lista tuturor serviciilor 
furnizate de către Romtelecom, alcătuită pe unităţi şi subunităţi de afaceri astfel: 
 Unitatea de afaceri Transport, cu subunităţile: 

- Interconectare; 
- Linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de până la şi 

inclusiv 2 Mbps;  
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- Alte activităţi; 
 Unitatea de afaceri Acces; 
 Unitatea de afaceri Vânzare cu amănuntul ; 
 Unitatea de afaceri Alte activităţi. 

 
De asemenea, este necesară descrierea metodei de alocare a veniturilor, 

costurilor şi capitalului angajat pe unităţi şi subunităţi de afaceri şi pe servicii în 
cadrul acestora la un nivel de detaliu superior celui înregistrat în prezent, astfel 
încât să fie demonstrată în continuare utilizarea unor politici contabile adecvate 
în ceea ce priveşte sistemul de alocare şi să fie atins un nivel suficient de 
transparenţă chiar şi în lipsa anumitor informaţii de ordin cantitativ. Astfel, deşi 
este eliminată prevederea privind întocmirea situaţiei privind decontările interne, 
este necesar ca în cadrul metodologiei să fie furnizate toate informaţiile prin care 
să se asigure că este respectată obligaţia de nediscriminare şi că transferurile au 
loc la tarife reglementate, prin detalierea surselor de informaţii, a etapelor de 
alocare şi a reconcilierilor între costurile determinate prin intermediul sistemului 
de alocare completă a costurilor şi tarifele reglementate la care trebuie să fie 
realizat transferul. În acest sens este necesară descrierea detaliată a sistemului 
de decontări interne între unităţi şi subunităţi de afaceri şi între servicii 
(reglementate şi nereglementate), cu accent asupra procedurilor, metodelor şi 
etapelor care determină asigurarea nediscriminării precum şi printr-o descriere 
suplimentară a parametrilor utilizaţi (volume, factori de utilizare, costuri, venituri 
etc.), urmărindu-se modul în care aceştia sunt determinaţi, testele de control 
efectuate etc. 

 
În ceea ce priveşte impactul elementelor de reţea de nouă generaţie 

asupra proiecţiilor de ordin tehnic, economic şi de reglementare, este necesară 
descrierea metodelor de alocare a veniturilor, costurilor şi capitalului angajat 
aferente acestor elemente (inclusiv prin prezentarea distinctă în cuprinsul 
Anexelor 7 şi 9). Astfel, este necesar să fie relevată influenţa atât din punct de 
vedere cantitativ, cât şi în ceea ce priveşte modalitatea de alocare a costurilor în 
cadrul sistemului de costuri complet alocate. 

 
2.4. Concluzii cu privire la elementele de noutate aduse de prezentul cadru de 
reglementare 

Anumite aspecte vor fi reglementate după cum urmează: 
 

a) Valoarea CMPC va fi stabilită de către ANCOM, urmând ca orice 
modificare a valorii acesteia să fie comunicată S.C. Romtelecom S.A. cu cel puţin 
două luni înainte de termenul de publicare a situaţiilor financiare separate 
aferente anului următor exerciţiului financiar pentru care acestea sunt întocmite. 
 b) Metodologia care va însoţi situaţiile financiare separate va fi transmisă, 
ANCOM, ca regulă, o dată cu situaţiile financiare separate, cu excepţia situaţiei în 
care apar modificări ale metodologiei (caz în care Romtelecom va transmite 
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ANCOM Metodologia cu cel puţin 3 luni înainte de publicarea situaţiilor financiare 
separate, împreună cu explicaţii detaliate privind modificările şi necesitatea 
adoptării acestor modificări). 
 c) Lista tuturor serviciilor furnizate, încadrate în categoriile de unităţi şi 
subunităţi de afaceri, va fi prezentată în cadrul metodologiei. 
 d) Vor fi descrise metodele de alocare a costurilor, veniturilor şi capitalului 
angajat aferente elementelor de reţea de nouă generaţie. 
 e) Va fi eliminată Anexa privind Structura decontărilor interne dintre 
unitatea de afaceri “Reţea de Transport” şi cea de “Vânzare cu amănuntul”, 
inclusiv structura decontărilor interne dintre unitatea de afaceri “Reţea de Acces” 
şi cea de “Vânzare cu amănuntul”. 
 f) În ceea ce priveşte liniile închiriate, vor fi prezentate distinct situaţia 
liniilor închiriate segmente terminale cu capacitatea de până la şi inclusiv 2 Mbps, 
respectiv situaţia liniilor închiriate segmente terminale cu capacitatea de peste 2 
Mbps vor fi incluse în alte activităţi ale reţelei de transport. 
 
 
 
 


