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SINTEZA OBSERVAŢIILOR 
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei 
preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 686/2005 privind aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei 
cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către 

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 
 

Perioada de consultare pentru proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea 
Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 
686/2005 privind aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a 
spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei, publicat pe pagina de internet a ANCOM la data de 14 ianuarie 2011, a expirat la 
data de 24 ianuarie 2011. 

Proiectul deciziei urmăreşte elaborarea reglementărilor necesare pentru diminuarea cu 
15%, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare impuse de legislaţia în vigoare, pentru anii 
2011 şi 2012, a valorilor prevăzute în Anexa la Decizia preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, act normativ ce stabileşte sumele de plată datorate de 
către titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în temeiul art. 19 alin. (1) în 
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, şi în art. 62 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002, ANCOM are obligaţia de a publica, pe pagina sa de internet, un material de 
sinteză a observaţiilor primite cu privire la măsurile supuse consultării, care va preciza şi 
poziţia sa faţă de aceste observaţii. 

Observaţiile primite de către ANCOM în cursul perioadei de consultare se referă, în 
principal, la următoarele aspecte: 

1. Dinimuarea valorilor prevăzute în Anexa la Decizia preşedintelui IGCTI nr. 
686/2005 pentru o perioadă nedeterminată. 

Propuneri în acest sens au fost primite din partea unei persoane interesate, aceasta 
reclamând faptul că planurile de investiţii ale companiei acoperă o perioadă mai lungă de 
timp. 
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Faţă de aceasta ANCOM subliniază că măsura diminuării valorilor prevăzute în Anexa la 
Decizia preşedintelui IGCTI nr. 686/2005, întemeiată pe raţiuni care evaluează o situaţie 
limitată în timp, are un caracter temporar. Tarifele de utilizare a spectrului nu pot fi 
modificate permanent decât prin mecanisme de analiză şi justificare care să reflecte 
argumente ce ţin exclusiv de natura şi scopul acestora. Din aceste considerente, propunerea 
primită nu poate fi acceptată de autoritatea de reglementare. 
 

2. Scăderea valorilor prevăzute în Anexa la Decizia preşedintelui IGCTI nr. 
686/2005 cu procent mai mare de 15-20% şi pe o perioadă de minimum 5 ani. 

Unul dintre respondenţii la procedura de consultare publică a solicitat diminuarea 
valorilor prevăzute în Anexa la Decizia preşedintelui IGCTI nr. 686/2005 cu procent mai mare 
de 15-20% şi pe o perioadă de minimum 5 ani, justificarea respondentului bazându-se pe 
tendinţele pieţei care arată că în următoarea perioadă de 2-3 ani necesarul de spectru va 
creşte iar revenirea industriei la valorile veniturilor precedente crizei va dura mai mult de 2 
ani. De asemenea, acelaşi respondent arată că, scăderile de venituri înregistrate de operatori 
cumulat pe ultimii doi ani arată un procent mai mare decât cel estimat de autoritate. 

ANCOM consideră că procentul de diminuare propus prin proiectul de decizie şi 
perioada de aplicare sunt justificat de condiţiile existente în momentul de faţă în sectorul 
comunicaţiilor electronice.  

În plus, plecând de la argumentele folosite de respondenţi în susţinerea propunerilor 
formulate, autoritatea remarcă o uşoară tendinţă a acestora de a denatura motivaţia şi scopul 
intenţiei de reglementare. În acest context, arătăm că scopul reglementării nu este de a 
susţine proporţional o parte din diminuarea de venituri înregistrată în sectorul comunicaţiilor 
electronice ci, recunoscând un moment dificil, să încerce printr-un efort comun depăşirea 
acestuia. Orizontul de timp propus, anii 2011 şi 2012, ţinând cont şi de ce am arătat mai sus, 
nu îşi propune să fie sincronizat cu momentul în care veniturile operatorilor vor atinge valorile 
avute înainte de criza economică, ci este perioada pe care ANCOM o consideră optimă pentru 
ca măsura să îşi dovedească eficienţa în contextul în care aşteptările noastre ca economia 
rezultată să se regăsească într-o formă de investiţie se va concretiza. 

 
 
 
 


