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Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii	 (ANCOM)	 este	 instituţia	 care	 protejează	 interesele	
utilizatorilor	 de	 comunicaţii	 din	 România,	 prin	 promovarea	
concurenţei	 pe	 piaţa	 de	 comunicaţii,	 administrarea	 resurselor	
limitate,	 încurajarea	 investiţiilor	 eficiente	 în	 infrastructură	 şi	 a	
inovaţiei.	Prin	activitatea	sa,	Autoritatea	urmăreşte	ca	toţi	locuitorii	
României	 să	 se	 bucure	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	 de	 calitate,	 la	
preţuri	corecte,	iar	operatorii	să	se	dezvolte	prin	inovaţie.	

Echipa	ANCOM	preţuieşte	şi	caută	să	demonstreze	profesionalismul	
în	 tot	 ceea	 ce	 face,	 angajaţii	 Autorităţii	 îşi	 respectă	 meseria,	
cunoştinţele	 şi	 partenerii.	 Sunt	 cu	 toţii	 responsabili	 în	 acţiunile	

lor,	 înţelegând	 că	 ceea	 ce	 fac	 va	 avea	 efecte	 pe	 perioade	 care	 se	
măsoară	în	ani	asupra	unui	număr	de	utilizatori	care	se	exprimă	în	
zeci	de	milioane.	Cei	care	lucrează	la	ANCOM	au	conştiinţa	faptului	
că	integritatea	deplină	inspiră	încredere	şi	respectă	valorile	pe	care	
şi	le-au	asumat	şi	misiunea	care	le-a	fost	încredinţată.	

Principiile	 care	 călăuzesc	 ANCOM	 în	 activitatea	 de	 reglementare	
sunt: necesitatea, oportunitatea, proporţionalitatea, obligativitatea, 
neutralitatea tehnologică, transparenţa, predictibilitatea, stabilitatea 
şi utilizarea eficientă a resurselor.

În	anul	2010,	ANCOM	a	luat	o	serie	de	decizii	importante	pentru	piaţa	
telecom	din	România	şi	a	făcut	paşi	semnificativi	pentru	îndeplinirea	
unui	obiectiv	declarat:	acela	de	a	încuraja	concurenţa	şi	accesul	la	
internet	de	bandă	largă.	Astfel	pe	parcursul	anului	2010,	ANCOM	a	
adoptat	decizia	prin	care	permite	operatorilor	să	furnizeze	în	paralel,	
în	benzile	900	MHz	şi	1800	MHz,	servicii	de	comunicaţii	electronice	
de	generaţia	a	treia	cu	servicii	de	comunicaţii	de	generaţia	a	doua,	
a	stabilit	noi	tarife	de	acces	la	bucla	locală	şi	a	modificat	tarifele	de	
portare.

Totodată,	 Autoritatea	 s-a	 consultat	 cu	 industria	 privind	 revizuirea	
pieţelor	 relevante	corespunzătoare	 serviciilor	de	acces	 la	 elemente	
de	 infrastructură,	 a	 tarifelor	 pentru	 portarea	 numerelor	 şi	 a	
reglementărilor	cu	privire	la	resursele	de	numerotaţie.	

De	 asemenea,	 Autoritatea	 a	 operat	 modificări	 în	 regimul	 de	
autorizare	generală	în	spiritul	unei	mai	bune	protecţii	a	utilizatorului	
astfel	 încât	 la	 începutul	 anului	2011	peste	1.500	de	 furnizori	de	
servicii	şi	reţele	de	comunicaţii	electronice	se	reautorizaseră.	Pentru	
informarea	şi	sprijinirea	furnizorilor	în	privinţa	reautorizării,	ANCOM	
a	organizat	la	nivel	naţional	o	serie	de	şapte	întâlniri	cu	operatorii	din	
teritoriu.	 Prin	 intermediul	 acestor	 întâlniri,	 reprezentanţii	 ANCOM	
au	 prezentat	 şi	 obiectivele	 şi	 priorităţile	 ANCOM	 pe	 termen	 scurt	
şi	 mediu,	 noile	 reglementări	 şi	 modificări	 legislative	 în	 domeniu,	
precum	şi	activităţile	privind	monitorizarea	şi	controlul	pieţei.	

Tot	pe	parcursul	anului	2010,	au	fost	stabilite	şi	liniile	directoare	ale	
implementării	Strategiei	Naţionale	pentru	Serviciul	Universal.

1.1 

Misiune, viziune, valori

1.2 

Obiectivele şi priorităţile anului 2010

 1 Autoritatea de reglementare  
în comunicaţii din România

 1.1 Misiune, viziune, valori 

 1.2 Obiectivele şi priorităţile anului 2010

	 1.3	 Perspective	2011

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact



4RAPORT ANUAL 2010

Anul	2011	va	fi	anul	în	care	în	România	se	vor	sărbători	20	de	ani	
de	administrare	a	spectrului	de	frecvenţe	radio.	ANCOM	îşi	propune	
ca	în	acest	an	să	lanseze	prima	strategie	naţională	de	administrare	
a	spectrului	 radio,	 să	modifice	 legislaţia	secundară	de	specialitate	
în	domeniul	spectrului	radio	revizuind	procedura	de	solicitare	şi	de	
emitere	 a	 licenţelor	 de	 utilizare	 a	 frecvenţelor	 radio	 şi,	 în	 funcţie	
de	 strategia	 Guvernului,	 să	 implemententeze	 acţiunile	 necesare	
pentru	tranziţia	de	la	televiziunea	analogică	la	televiziunea	digitală.	
De	asemenea,	ANCOM	va		elabora	documentul	de	strategie	privind	
introducerea	sistemelor	mobile	de	bandă	largă.

În	 acest	 an,	 două	 noi	 legi	 deosebit	 de	 importante	 pentru	 sectorul	
comunicaţiilor	 electronice	 vor	fi	 adoptate:	 legea	privind	accesul	 la	
infrastructură	şi	legea	care	va	transpune	în	legislaţia	naţională	noul	
pachet	telecom.

Unul	 dintre	 cele	 mai	 importante	 proiecte	 pentru	 promovarea	
concurenţei	în	domeniul	comunicaţiilor	electronice	pe	care	ANCOM	
îl	va	demara	în	2011	va	fi	modelarea	costurilor	eficiente	pentru	un	
număr	de	servicii	reglementate,	inclusiv	cele	de	terminare	a	apelurilor	
la	puncte	fixe	şi	mobile.	

Pentru	promovarea	intereselor	utilizatorilor	finali,	ANCOM	va	continua	
implementarea	reglementărilor	privind	serviciile	din	sfera	serviciului	
universal	 din	 domeniul	 comunicaţiilor	 electronice	 şi	 serviciilor	
poştale	 şi	 va	 dezvolta	 aplicaţii	 online	 pentru	 compararea	 ofertelor	
de	comunicaţii	şi	pentru	măsurarea	parametrilor	tehnici	de	calitate	
a	serviciilor	de	acces	 la	 internet.	Totodată,	 în	anul	2011,	ANCOM	
îşi	propune	să	identifice	cele	mai	adecvate	soluţii	pentru	a	asigura	
accesul	utilizatorilor	finali	cu	dizabilităţi	la	serviciile	de	comunicaţii	
electronice	în	condiţii	echivalente	celor	de	care	beneficiază	ceilalţi	
utilizatori	finali.

Pentru	 protecţia	 utilizatorilor,	 ANCOM	 îşi	 propune	 să	 definească	
o	 serie	 de	 parametri	 de	 calitate	 privind	 retransmisia	 serviciilor	 de	
programe	 media	 audiovizuale	 aplicabili	 în	 relaţia	 cu	 utilizatorii	
finali	 şi	 să	 elaboreze	un	 ghid	 referitor	 la	 clauzele	minime	pe	 care	
trebuie	 să	 le	conţină	contractele	 încheiate	de	 furnizorii	de	 servicii	
de	 comunicaţii	 electronice	 cu	 utilizatorii	 finali.	 În	 continuare,	 în	
anul	2011,	ANCOM	va	monitoriza	 îndeplinirea	de	către	furnizori	a	
obligaţiei	de	a-şi	informa	corect	utilizatorii	cu	privire	la	serviciile	de	
comunicaţii	pe	care	le	furnizează.	
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În	acord	cu	prevederile	legale	din	domeniul	comunicaţiilor	electronice	
care	acordă	ANCOM	competenţa	de	a	stabili	atât	parametrii	de	calitate	
ce	urmează	a	fi	măsuraţi	de	către	furnizorii	de	servicii	de	comunicaţii	
electronice,	cât	 şi	conţinutul,	 forma	şi	modalitatea	 în	care	aceştia	
vor	fi	publicaţi,	ANCOM	şi-a	propus,	prin	Planul	de	acţiuni	pentru	
anul	2010,	definirea	unor	parametri	de	calitate	pentru	serviciile	de	
acces	la	internet	aplicabili	în	relaţia	cu	utilizatorii	finali,	astfel	încât	
informaţiile	 de	 care	 aceştia	 au	 nevoie	 pentru	 efectuarea	 alegerilor	
de	consum	să	fie	disponibile	la	un	nivel	rezonabil	de	transparenţă	şi	
accesibilitate. 

Transparenţa	 este	 esenţială	 pentru	 informarea	 utilizatorilor	 finali	
în	 ceea	ce	priveşte	 alegerea	 serviciilor	 de	 comunicaţii	 electronice.	
O	 bună	 informare	 a	 utilizatorilor	 poate	 conduce	 către	 concurenţă	
efectivă,	furnizorii	putând	veni	cu	oferte	diversificate	atât	în	ceea	ce	
priveşte	calitatea	serviciilor,	cât	şi	în	ceea	ce	priveşte	costul	asociat.	
Obligaţiile	de	transparenţă	sunt,	prin	urmare,	indispensabile	pentru	
a	 răspunde	 preocupărilor	 utilizatorilor	 finali.	 O	 bună	 cunoaştere	
a	 tipurilor	 de	 servicii	 acoperite	 de	 contracte	 şi	 a	 calităţii	 asociate	
unei	 anumite	 oferte	 va	 oferi	 utilizatorului	 final	 ocazia	 de	 a	 alege	
furnizorul	pe	care	acesta	îl	consideră	ca	fiind	cel	mai	potrivit	nevoilor	
sale.	Prin	asigurarea	transparenţei	în	ceea	ce	priveşte	parametri	de	
calitate	ai	serviciului	de	acces	la	internet,	utilizatorii	finali	pot	evalua	
performanţa	 realizată	 de	 furnizori,	 precum	 şi	 evoluţia	 acesteia	 în	
timp	(îmbunătăţirea	sau	degradarea	serviciului	oferit).

Pentru	a	asigura	o	mai	bună	informare	a	utilizatorilor	finali	cu	privire	
la	calitatea	serviciului	de	acces	 la	 internet,	precum	şi	pentru	a	se	
asigura	 utilizatorilor	 finali	 posibilitatea	de	 a	 lua	 o	 decizie	 corectă,	
informată	şi	adecvată	nevoilor	proprii	cu	privire	la	serviciile	propuse	
de	furnizori,	ANCOM	a	elaborat	un	proiect	de	decizie	privind	stabilirea	
indicatorilor	 de	 calitate	 pentru	 furnizarea	 serviciului	 de	 acces	 la	
internet	şi	publicarea	parametrilor	aferenţi.	Perioada	de	consultare	
a	proiectului	a	 fost	27	septembrie	–	3	noiembrie	2010.	 	Conform	
proiectului	de	decizie,	toţi	furnizorii	de	servicii	de	acces	la	internet	
au	obligaţia	de	a	publica	pe	paginile	proprii	de	internet	şi	de	a	include	
în	contractele	încheiate	cu	utilizatorii	finali	şi	în	condiţiile	generale	
de	furnizare	a	serviciului	un	set	relevant	de	indicatori	şi	parametri	

aferenţi	calităţii	serviciului	de	acces	 la	 internet	şi	de	a	publica	pe	
paginile	 proprii	 de	 internet	 informaţii	 cu	 privire	 la	 procedura	 de	
măsurare	a	acestora.

Furnizorii	de	servicii	de	acces	la	internet	vor	avea	obligaţia	publicării	
parametrilor	de	calitate	administrativi	precum:

 � termenul	necesar	pentru	furnizarea	accesului	la	internet;

 � termenul	de	remediere	a	deranjamentelor;

 � frecvenţa	reclamaţiilor	utilizatorului;

 � frecvenţa	reclamaţiilor	referitoare	la	deranjamente;

 � frecvenţa	reclamaţiilor	privind	corectitudinea	facturării;

 � termenul	de	soluţionare	a	reclamaţiilor	utilizatorilor.	

În	acest	sens,	furnizorii	sunt	obligaţi	să	înregistreze	toate	evenimentele	
corespunzătoare	parametrilor	respectivi	şi	să	întocmească	o	statistică	
la	sfârşitul	perioadei	de	raportare.

Totodată,	 conform	 proiectului	 de	 decizie	 ANCOM	 va	 realiza,	
administra	şi	pune	la	dispoziţia	utilizatorilor	o	aplicaţie	proprie	care	
să	măsoare	şi	să	evalueze,	în	timp	real,	următorii	indicatori	tehnici	
de	calitate	pentru	serviciul	de	acces	la	internet:

 � viteza	de	transfer	a	datelor;

 � întârzierea	de	transfer;

 � variaţia	întârzierii	de	transfer;

 � rata	pierderii	de	pachete.	

2.1 

Stabilirea parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor de acces la internet
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Aplicaţia	 va	 testa	 calitatea	 serviciului	 sau	 a	 legăturii	 între	 
echipamentul	 terminal	 al	 utilizatorului	 final	 şi	 un	 server	 de	
test	 amplasat	 într-un	 nod	 de	 tip	 internet	 interexchange.	 Astfel,	
măsurătorile	 vor	 indica	 o	 valoare	 a	 parametrilor	 mai	 aproape	 de	
experienţa	 utilizatorilor	 finali	 în	 accesarea	 serviciilor	 de	 acces	 la	
internet,	calea	măsurată	incluzând	toată	reţeaua	furnizorului,	precum	
şi,	 în	cazul	 furnizorilor	de	 talie	mică,	alte	 reţele	 interconectate	cu	
reţeaua	proprie.	Pe	de	altă	parte,	prin	dezvoltarea	acestei	aplicaţii,	
ANCOM	va	avea	un	control	mai	ridicat	asupra	acurateţei	măsurătorilor	
şi	va	putea	realiza	statistici	cu	privire	la	calitatea	serviciilor	de	acces	
la	 internet	 oferite	 de	diferiţi	 furnizori.	Rezultatele	 testelor	 precum	
şi	 statisticile	 referitoare	 la	 calitatea	 serviciilor	 vor	 putea	 fi	 oferite	
utilizatorilor	finali	în	mod	unitar,	pe	baze	comparabile.

Scopul	acestui	proiect	de	decizie	este	acela	de	a	defini	parametrii	de	
calitate	a	serviciului	de	acces	la	internet	şi	a	metodelor	de	măsurare	
a	acestora,	şi	nu	impunerea	unor	valori	ţintă	pentru	aceşti	parametri.	
Valoarea	 asumată	 a	 parametrilor	 (nivelul	 de	 calitate)	 este	 stabilită	
prin	 contractul	 privind	 furnizarea	 serviciului	 de	 acces	 la	 internet	

încheiat	 cu	 utilizatorul	 final,	 indiferent	 de	modalitatea	 de	 plată	 a	
serviciului.

Decizia	 se	 va	 aplica	 serviciilor	 de	 acces	 la	 internet,	 furnizate	
prin	 intermediul	 reţelelor	 publice	 fixe	 sau	 mobile	 de	 comunicaţii	
electronice,	 indiferent	 de	 tehnologia	 de	 acces	 la	 internet:	 accesul	
prin	tehnologii	prin	fir	în	bandă	îngustă	(prin	conexiuni	de	tip	dial-up/
ISDN)	sau	în	bandă	largă	(DSL,	cable	modem)	sau	accesul	wireless	
precum	WLAN,	GSM,	GPRS	şi	UMTS.

ANCOM	 consideră	 că	 îmbunătăţirea	 gradului	 de	 informare	 a	
utilizatorilor	 contribuie	 la	 creşterea	 puterii	 consumatorilor	 şi	 a	
capacităţii	acestora	de	a-şi	apăra	mai	bine	interesele,	şi	 în	acelaşi	
timp	 stimulează	 şi	 susţine	 concurenţa.	 Utilizatorii	 informaţi,	 care	
sunt	 pregătiţi	 să-şi	 exercite	 abilitatea	 de	 a	 alege,	 pun	 o	 presiune	
necesară	asupra	furnizorilor,	stimulându-i	pe	aceştia	să	ofere	servicii	
inovatoare,	 la	 o	 calitate	mai	 bună	 şi	 la	 tarife	 competitive.	 Astfel,	
consumatorii	 care	 fac	alegeri	 informate	nu	doar	beneficiază	de	pe	
urma	concurenţei,	ci	o	iniţiază	şi	o	susţin.	

În	anul	2006,	ANCOM	a	stabilit	condiţiile	tehnice	şi	economice	care	
să	 faciliteze	 portabilitatea	 numerelor,	 condiţii	 care	 reglementau	 şi	
tarifele	de	gros	pe	care	furnizorul	acceptor	le	datorează	furnizorului	
donor,	 pentru	 fiecare	 număr	 portat.	 Nivelul	 acestor	 tarife	 era	 de	
13	 euro,	 în	 cazul	 portabilităţii	 numerelor	 geografice	 şi	 numerelor	
independente	de	locaţie	şi	al	portabilităţii	numerelor	nongeografice,	
altele	 decât	 cele	 pentru	 servicii	 de	 telefonie	mobilă,	 respectiv	 11	
euro,	 în	cazul	portabilităţii	numerelor	nongeografice	pentru	servicii	
de	 telefonie	 mobilă.	 Stabilirea	 tarifelor	 de	 portare	 a	 fost	 făcută	
prin	metoda	benchmark	pe	baza	informaţiilor	din	Al	10-lea	Raport	
al	Comisiei	Europene	privind	reglementarea	şi	pieţele	europene	de	
comunicaţii	electronice	(02.12.2004).	

În	cursul	anului	2009,	autoritatea	a	comparat	aceste	tarife	cu	cele	

practicate	 în	 alte	 state	 europene	 şi	 a	 ajuns	 la	 concluzia	 că	 este	
necesară	o	revizuire	a	tarifelor	stabilite	în	anul	2006.

Având	în	vedere	numărul	anual	relativ	mic	de	portări	şi	impactul	limitat	
al	tarifelor	de	portare	asupra	fiecărui	furnizor	acceptor,	autoritatea	a	
utilizat	în	continuare	metoda	benchmark	pentru	stabilirea	nivelului	
maxim	al	tarifelor	de	portare,	considerând	că	eforturile	generate	de	
utilizarea	unor	metode	de	determinare	a	tarifelor	pe	baza	costurilor	
nu	 ar	 fi	 semnificativ	 depăşite	 de	 beneficiile	 stabilirii	 tarifelor	 de	
portare	în	funcţie	de	costuri.	

Deoarece	 cel	 mai	 recent	 Raport	 al	 Comisiei	 Europene	 privind	
reglementarea	 şi	 pieţele	 europene	 de	 comunicaţii	 electronice	 nu	
conţinea	 informaţii	complete	privind	 tarifele	de	portare	din	fiecare	

2.2 

Portabilitatea numerelor
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stat	membru,	ANCOM	a	obţinut	informaţiile	referitoare	la	tarifele	de	
portare	prin	intermediul	unui	chestionar	utilizând	reţeaua	Grupului	
Reglementatorilor	 Independenţi	 (IRG).	 Aceste	 informaţii	 au	 fost	
completate	 parţial	 cu	 date	 de	 pe	 pagina	 securizată	 de	 internet	 a	
Cullen International.

Astfel,	în	analiza	benchmark	efectuată	pentru	stabilirea	tarifului	de	
portare	a	numerelor	geografice,	a	numerelor	independente	de	locaţie	
şi	 a	 numerelor	 nongeografice,	 altele	 decât	 cele	 pentru	 servicii	 de	
telefonie	mobilă	au	fost	incluse	tarifele	de	portare	practicate	în	25	
de	state.	Pe	baza	datelor	disponibile	pentru	categoriile	de	numere	
avute	în	vedere,	ponderate	cu	populaţia,	a	rezultat	un	tarif	mediu	de	
7,82	euro/număr	portat.

În	 cazul	 tarifului	 de	 portare	 a	 numerelor	 nongeografice	 pentru	
servicii	de	telefonie	mobilă,	analiza	benchmark	a	fost	efectuată	prin	
includerea	tarifelor	de	portare	practicate	în	22	de	state.	Astfel,	pe	
baza	datelor	disponibile,	ponderate	cu	populaţia,	a	rezultat	un	tarif	
mediu	de	5,61	euro/număr	portat.

Având	în	vedere	rezultatele	analizelor	menţionate	mai	sus,	la	data	de	
4	mai	2010	a	fost	emisă	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	339/2010	
privind	modificarea	tarifelor	de	portare	a	numerelor,	care	prevede	că	
tarifele	percepute	furnizorului	acceptor	de	către	furnizorul	donor	nu	
vor	depăşi:

 � 7,8	 euro	 pentru	 fiecare	 număr	 portat,	 în	 cazul	 portabilităţii	
numerelor	geografice,	al	portabilităţii	numerelor	independente	
de	 locaţie	 şi	 al	 portabilităţii	 numerelor	 nongeografice,	 altele	
decât	cele	pentru	servicii	de	telefonie	mobilă;

 � 5,6	 euro	 pentru	 fiecare	 număr	 portat,	 în	 cazul	 portabilităţii	
numerelor	nongeografice	pentru	servicii	de	telefonie	mobilă.

Decizia	 a	 fost	 publicată	 în	 Monitorul	 oficial	 nr.	 330	 din	 data	 de	
19.05.2010	şi	a	intrat	în	vigoare	la	data	de	3	iunie	2010.

În	cursul	anului	2010	au	fost	portate	221.219	de	numere,	dintre	
care	149.056	(67%)	au	fost	numere	de	telefonie	mobilă,	iar	72.163	
numere	de	telefonie	fixă.	Numărul	mediu	de	portări	realizate	lunar	a	
ajuns	la	18.434	în	2010,	iar	numărul	maxim	de	portări	(25.331)	a	
fost	înregistrat	în	luna	decembrie.	Dintre	numerele	de	telefonie	fixă,	
68.937	au	fost	numere	geografice,	iar	3.226	numere	nongeografice.	
Cele	 mai	 multe	 numere	 geografice	 au	 fost	 portate	 în	 Bucureşti	
(21.839),	 urmând	 judeţul	 Timiş	 (7.181),	 Cluj	 (4.625),	 Prahova	
(3.831),	 Sibiu	 (2.765),	 Bacău	 (2.669),	 Iaşi	 (2.279)	 şi	 Galaţi	
(2.143).	Au	fost	portate	şi	8	numere	nongeografice	cu	acces	gratuit	
pentru	apelant	(din	domeniul	0800).	

În	 ceea	 ce	 priveşte	 telefonia	mobilă,	 datele	 statistice	 arată	 că	 se	
portează	 mai	 frecvent	 utilizatorii	 cu	 abonament	 decât	 cei	 care	
folosesc	o	cartelă	preplătită.	Astfel,	din	numărul	total	de	utilizatori	
de	telefonie	mobilă	care	s-au	portat	în	anul	2010,	73%	erau	abonaţi	
postpaid	şi	27%	erau	abonaţi	prepaid.	

De	 la	 lansarea	 portabilităţii	 numerelor,	 la	 sfârşitul	 anului	 2008,	
numărul	de	portări	a	crescut	în	mod	constant.	Astfel,	dacă	numărul	
mediu	de	portări	 realizate	 lunar	 în	anul	2008	a	 fost	de	7.833,	 în	
2009	acesta	a	crescut	la	15.019,	iar	în	2010	la	18.434.	

Numărul	 total	 de	 numere	 portate,	 stocate	 de	 baza	 de	 date	
centralizată	 (BDC),	 împreună	 cu	 informaţiile	 de	 istoric	 aferente,	 a	
crescut	de	la	15.681	în	decembrie	2008,	la	195.920	în	decembrie	
2009	şi	417.139	la	finalul	anului	2010.	67	de	furnizori	de	servicii	
de	comunicaţii	electronice	sunt	implicaţi	 în	procesul	de	portare,	8	
dintre	aceştia	utilizând	 interfaţa	automată,	 iar	 restul	aplicaţia	web	
pusă	la	dispoziţie	de	ANCOM.	În	cursul	anului	2010,	un	număr	de	
28	de	furnizori	de	servicii	la	puncte	fixe	și	5	furnizori	de	servicii	la	
puncte	mobile	au	utilizat	BDC	în	calitate	de	furnizori	acceptori.	



9RAPORT ANUAL 2010

 1 Autoritatea de reglementare  
în	comunicaţii	din	România

 2 Activitatea de reglementare între 
protejarea utilizatorului final și 
creșterea pieței de comunicații

	 2.1	 Stabilirea	parametrilor	de	calitate	pentru	furnizarea	
serviciilor de acces la internet

 2.2 Portabilitatea numerelor

	 2.3	 Numărul	unic	pentru	apeluri	de	urgenţă	112

	 2.4	 Serviciul	Universal

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Fig. 2.2.1

Fig. 2.2.3

Fig. 2.2.2

Fig. 2.2.4

Evoluţia	numărului	de	portări	realizate	 
în	anul	2010	în	fiecare	lună

Evoluţia	mediei	lunare	de	numere	portate

Evoluţia	numărului	de	portări	realizate	anual	 
de la lansarea serviciului

Volumul	de	numere	portate	(cumulat)	

Numere	portate
telefonie	mobilă

Numere	portate
telefonie	mobilă

Numere	portate	
telefonie	fixă

Numere	portate	
telefonie	fixă

I Ianuarie
F Februarie
MMartie
A	Aprilie
MMai
I Iunie

I Iulie
A August
S	Septembrie
O Octombrie
N Noiembrie
D	Decembrie

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

DNOSAIIMAMFI

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

201020092008

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

201020092008

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

D 2010I 2010D 2009I 2009D 2008



10RAPORT ANUAL 2010

 1 Autoritatea de reglementare  
în	comunicaţii	din	România

 2 Activitatea de reglementare între 
protejarea utilizatorului final și 
creșterea pieței de comunicații

	 2.1	 Stabilirea	parametrilor	de	calitate	pentru	furnizarea	
serviciilor de acces la internet

 2.2 Portabilitatea numerelor

 2.3 Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112

	 2.4	 Serviciul	Universal

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Serviciul	 de	 urgenţă	 112	 este	 serviciul	 ce	 poate	 fi	 apelat	 în	
mod	 gratuit	 atât	 din	 reţelele	 publice	 fixe,	 cât	 şi	 din	 cele	mobile,		
reprezentând	 o	 cale	 rapidă	 de	 a	 comunica	 cu	 dispeceratele	 de	
urgenţă	 (Poliţie,	 Pompieri,	 Ambulanţa,	 Jandarmerie)	 în	 situaţii	 de	
urgenţă,	 în	 oricare	 dintre	 statele	 membre	 ale	 Uniunii	 Europene.	
Accesul	la	acest	serviciu	trebuie	asigurat	în	cele	mai	bune	condiţii	
la	nivel	naţional	şi	european.	Asigurarea	interoperabilităţii	serviciilor	
de	 urgenţă	 cu	 cetăţenii	 are	 implicaţii	 pentru	 mai	 multe	 domenii,	
precum	comunicaţiile	electronice,	sănătatea	sau	ordinea	publică.

În	 anul	 2010,	 ANCOM	 a	 considerat	 necesară	 definirea	 şi	
implementarea	 unui	 set	 de	 măsuri	 suplimentare	 de	 combatere	 a	
apelării	abuzive	la	112	faţă	de	măsura	impusă	de	ANCOM	în	anul	
2008,	privind	transmiterea	de	mesaje	scurte	de	avertizare.	Această	
necesitate	a	rezultat	în	urma	analizelor	efectuate	cu	privire	la	măsura	
provizorie	 de	 avertizare	 prin	 transmiterea	 unui	 număr	 de	 mesaje	
scurte,	 care	 a	 arătat	 că	 eficienţa	 şi	 eficacitatea	 acestei	 măsuri	
singulare	 de	 combatere	 a	 apelării	 abuzive	 este	 limitată,	 efectul	 ei	
tinzând	să	scadă	în	timp.

Astfel	că,	în	anul	2010,	autoritatea	a	adoptat	Decizia	nr.861/2010	
privind	 modificarea	 Deciziei	 preşedintelui	 Autorităţii	 Naţionale	
pentru	Comunicaţii	nr.	1023/2008	privind	realizarea	comunicaţiilor	
către	Sistemul	naţional	unic	pentru	apeluri	de	urgenţă.	

Potrivit	 acestei	 decizii,	 măsurile	 se	 aplică	 în	 funcţie	 de	 numărul	
apelurilor	 abuzive	 realizate	 în	 cursul	 aceleiaşi	 zile	 de	 către	 un	

apelant.	 Abonaţii	 care	 originează	 cel	 puţin	 2	 apeluri	 abuzive	 în	
cursul	aceleiaşi	zile	din	reţelele	publice	mobile	de	telefonie	primesc	
un	mesaj	prin	care	sunt	avertizaţi	cu	privire	la	încălcarea	legislaţiei	
în	 vigoare.	 În	 cazul	 abonaţilor	 care	 au	 apelat	 abuziv	 serviciul	 de	
urgenţă	de	cel	puţin	6	ori	în	cursul	aceleiaşi	zile,	suplimentar	faţă	
de	transmiterea	mesajului	scurt,	apelurile	vor	fi	redirecţionate,	timp	
de	5	zile,	către	un	serviciu	automatizat	IVR,	înainte	ca	apelul	să	fie	
transferat	către	un	operator	112.

În	ceea	ce	priveşte	apelurile	abuzive	efectuate	din	reţelele	publice	
fixe	de	 telefonie,	 în	 cazul	 în	 care	 sunt	 înregistrate	mai	mult	 de	2	
asemenea	apeluri	în	cursul	aceleiaşi	zile,	apelurile	se	redirecţionează	
către	o	platformă	interactivă	timp	de	5	zile,	prin	intermediul	căreia	
se	transmite	apelanţilor	înainte	de	a	fi	direcţionaţi	către	un	operator	
112,	un	mesaj	vocal	automat.

În	plus,	pentru	a	limita	gradul	de	ocupare	a	serviciului	de	urgenţă,	
ANCOM	a	stabilit	măsuri	şi	pentru	combaterea	apelurilor	involuntare.	
Apelurile	 involuntare	 (apelurile	 „Silenţioase”	 şi	 apelurile	 „Număr	
greşit”)	efectuate	din	 reţelele	publice	fixe	sau	mobile	de	 telefonie	
sunt	redirecţionate	în	mod	automat,	exclusiv	pe	durata	zilei	în	care	
au	fost	efectuate,	către	un	serviciu	automatizat	IVR	prin	intermediul	
căruia	 apelantul	 este	 informat,	 printr-un	 mesaj	 preînregistrat,	 că	
a	 apelat	 serviciul	 de	 urgenţă	 112	 şi,	 în	 cazul	 în	 care	 doreşte	 să	
solicite	serviciile	de	urgenţă,	să	apese	tasta	5	de	două	ori.	În	cazul	
în	care,	după	o	aşteptare	de	20	de	secunde,	apelantul	nu	efectuează	
procedura	solicitată,	acesta	este	deconectat.	

2.3 

Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112
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Serviciul	universal	reprezintă	dreptul	fiecărui	cetăţean	european	de	
a	avea	acces	la	un	set	minim	de	servicii	de	comunicaţii	electronice,	
disponibile	la	cerere,	la	un	preţ	accesibil	şi	la	o	calitate	determinată,	
independent	de	situarea	lor	geografică	într-un	stat	membru	al	Uniunii	

Europene.	Pentru	asigurarea	acestui	drept	tuturor	cetăţenilor	Uniunii	
Europene,	 statele	membre	 au	 obligaţia	 de	 a	 interveni	 acolo	 unde	
accesul	 la	setul	minim	de	servicii	de	comunicaţii	nu	este	asigurat	
prin	mecanismele	pieţei.

ANCOM	a	finalizat	pe	parcursul	trimestrului	IV	al	anului	2009	prima	
etapă	 din	 activitatea	 de	 implementare	 a	 noii	 Strategii	 naţionale	
privind	implementarea	serviciului	universal	în	sectorul	comunicaţiilor	
electronice,	 aprobată	 prin	 Ordinul	 Ministrului	 Comunicaţiilor	 şi	
Societăţii	Informaţionale	nr.	461/2009,	constând	în	realizarea	unui	
studiu	 pentru	 identificarea	 acelor	 localităţi	 în	 care	 este	 necesară	
realizarea	de	reţele	de	comunicaţii	electronice.	

Conform	 acestui	 studiu,	 în	 România	 se	 înregistrează	 discrepanţe	
mari	 între	mediul	 rural	şi	cel	urban	în	ceea	ce	priveşte	penetrarea	
reţelelor	 de	 comunicaţii,	 aproximativ	 80%	 din	 numărul	 total	 de	
abonaţi	la	serviciile	de	telefonie	fixă	fiind	reprezentat	de	abonaţii	din	
mediul	 urban.	 Totodată,	 conform	datelor	 studiului,	 aproape	100%	
din	totalul	populaţiei	şi	al	gospodăriilor	din	România	sunt	acoperite	
cu	 servicii	 de	 telefonie	mobilă.	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 telefonia	 fixă,	
populaţia	din	localităţile	fără	niciun	fel	de	linii	de	acces	la	puncte	
fixe	reprezintă	circa	3,35%	din	totalul	populaţiei	ţării	şi	locuieşte	în	
2.710	localităţi	rurale.	

De	 asemenea,	 studiile	 de	 piaţă	 realizate	 de	 ANCOM	 pe	 piaţa	 cu	
amănuntul	a	serviciilor	de	acces	la	un	punct	fix	la	reţelele	publice	de	
telefonie	au	arătat	faptul	că	serviciile	de	acces	de	tip	„homezone”	
furnizate	 de	 operatorii	 de	 reţele	 publice	mobile	 sunt	 substituibile	
cu	serviciile	de	acces	la	un	punct	fix	furnizate	prin	reţelele	publice	
fixe,	datorită	caracteristicilor	funcţionale	şi	a	tarifelor	comparabile.	
Prin	 urmare,	 având	 în	 vedere	 cele	 prezentate	 mai	 sus,	 se	 poate	
concluziona	că	obiectivul	prevăzut	la	pct.	5.1	din	Strategia	naţională	
privind	„asigurarea, până la data de 31 decembrie 2012, a condiţiilor 
necesare pentru ca cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind 

accesul şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de telefonie, 
precum şi accesul la un punct fix la serviciile de telefonie destinate 
publicului să fie acoperite de cel puţin un furnizor de reţele sau 
servicii de comunicaţii electronice”	 este	 îndeplinit	pentru	cea	mai	
mare	parte	a	populaţiei	României.	

Totodată,	având	în	vedere	numărul	redus	de	localităţi	în	care	piaţa,	
prin	 mecanisme	 proprii,	 nu	 a	 reuşit	 să	 asigure	 utilizatorilor	 finali	
accesul	la	un	punct	fix	la	reţelele	publice	de	telefonie,	Autoritatea	
consideră	că	nu	este	necesară	desemnarea	unui	furnizor	de	serviciu	
universal	 la	 nivel	 naţional	 pentru	 furnizarea	 acestor	 servicii,	 ci	 ar	
fi	 suficientă	 desemnarea	 de	 furnizori	 de	 serviciu	 universal	 pentru	
asigurarea	accesului	la	un	punct	fix	la	reţelele	publice	de	telefonie	
doar	în	acele	localităţi	în	care	serviciile	nu	sunt	disponibile	la	anumiţi	
parametri	minimali	de	calitate.	

Pornind	 de	 la	 concluziile	 studiilor,	 ANCOM	 a	 elaborat	 şi	 a	 pus	 la	
dispoziţia	 celor	 interesaţi	 un	 chestionar	 cu	 scopul	 de	 a	 lansa	 o	
dezbatere	 publică	 asupra	 celor	 mai	 adecvate	 metode	 pentru	 a	
implementa	Serviciul	Universal	în	sectorul	comunicaţiilor	electronice	
în	România.	Astfel,	în	perioada	19	martie	-	19	aprilie	2010,	ANCOM	
a	 oferit	 posibilitatea	 tuturor	 persoanelor	 interesate	 în	 furnizarea	
sau	utilizarea	serviciilor	de	comunicaţii	electronice	incluse	în	sfera	
Serviciului	Universal	să	răspundă	acestui	chestionar.

Astfel,	ca	urmare	a	observaţiilor	primite	din	partea	industriei	şi	a	utilizatorilor	
finali	 în	 consultarea	 publică	 privind	 modalităţile	 de	 implementare	 a	
serviciului	 universal	 a	 rezultat,	 în	 mod	 prioritar,	 necesitatea	 definirii	
sintagmei	de	„acces	funcţional	la	internet”,	condiţie	pe	care	trebuie	să	o	
asigure	conexiunea	la	un	punct	fix	la	reţeaua	publică	de	telefonie.	

2.4.1 

Serviciul Universal în domeniul comunicaţiilor electronice

2.4.1.1 

Implementarea Strategiei Naţionale privind Serviciul Universal în România
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Ţinând	 cont	 de	 ritmul	 de	 dezvoltare	 al	 pieţei	 de	 comunicaţii	
electronice	din	ultimii	ani,	de	creşterea	nevoilor	utilizatorilor	finali	în	
ceea	ce	priveşte	serviciul	de	acces	la	internet	în	contextul	necesităţii	
primirii	sau	transmiterii	unui	volum	de	date	din	ce	în	ce	mai	ridicat,	
precum	 şi	 a	 unor	 servicii	 de	 conţinut	 din	 ce	 în	 ce	mai	 complexe	
şi	 având	 în	 vedere,	 pe	 de	 altă	 parte,	 modificările	 aduse	 cadrului	
comunitar	de	reglementare	 în	domeniul	comunicaţiilor	electronice,	
prin	 Directiva	 2009/136/CE	 a	 Parlamentului	 şi	 a	 Consiliului	 de	
modificare	 a	 Directivei	 2002/22/CE	 privind	 serviciul	 universal	 și	
drepturile	utilizatorilor	cu	privire	la	reţelele	și	serviciile	de	comunicaţii	
electronice,	 a	 Directivei	 2002/58/CE	 privind	 prelucrarea	 datelor	
personale	 și	 protejarea	 confidenţialităţii	 în	 sectorul	 comunicaţiilor	
publice	și	a	Regulamentului	(CE)	nr.	2006/2004	privind	cooperarea	
dintre	 autorităţile	 naţionale	 însărcinate	 să	 asigure	 aplicarea	
legislaţiei	 în	materie	 de	 protecţie	 a	 consumatorului,	 prin	 care	 s-a	
acordat	o	flexibilitate	mai	mare	statelor	membre	în	ceea	ce	priveşte	
definirea	„accesului	funcţional	la	internet“,	Autoritatea	a	stabilit	că	
o	viteză	maximă	de	transfer	a	datelor	„best	effort”	pentru	descărcare	
(download)	 de	 cel	 puţin	 144	 kbps	 ar	 asigura	 cadrul	 adecvat	 de	
funcţionare	a	serviciului	de	acces	la	internet	pe	piaţa	românească,	
oferind	astfel	o	definiţie	optimă	a	„accesului	funcţional	la	internet”.

Coroborând	observaţiile	primite	cu	concluziile	 rezultate,	ANCOM	a	
elaborat	proiectul	unei	noi	Decizii	privind	implementarea	serviciului	
universal	 în	 sectorul	 comunicaţiilor	 electronice	 din	 România.	
Proiectul	 de	 decizie,	 precum	 şi	 Expunerea	 de	motive	 aferentă,	 au	
fost	supuse	consultării	publice	pe	pagina	de	internet	a	Autorităţii	în	
perioada	18	octombrie	-	19	noiembrie	2010.	

În	 urma	 consultării	 publice	 a	 fost	 adoptată	 Decizia	 preşedintelui	
ANCOM	 nr.	 7/2011	 privind	 implementarea	 serviciului	 universal	
în	 sectorul	 comunicaţiilor	 electronice,	 decizia	 fiind	 publicată	 în	
Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	39	din	17	ianuarie	2011.

Una	din	modificările	 importante	prevăzută	prin	dispoziţiile	 acestei	
decizii	 vizează,	 în	 conformitate	 cu	 Strategia	 naţională	 privind	
implementarea	 serviciului	 universal	 în	 sectorul	 comunicaţiilor	
electronice,	 înlocuirea	măsurii	 de	 asigurare	 a	 accesului	 la	 reţeaua	
publică	de	telefonie,	la	un	punct	fix,	prin	intermediul	telecentrelor,	

prevedere	stabilită	prin	Decizia	preşedintelui	Autorităţii	Naţionale	de	
Reglementare	în	Comunicaţii	nr.	1074/2004	privind	implementarea	
serviciului	 universal	 în	 sectorul	 comunicaţiilor	 electronice,	 cu	
modificările	 şi	 completările	 ulterioare,	 cu	 măsura	 de	 asigurare	 a	
accesului	şi	conectării	la	un	punct	fix	la	reţelele	publice	de	telefonie	
şi	 a	 accesului	 la	 un	 punct	 fix	 la	 serviciile	 de	 telefonie	 destinate	
publicului,	la	nivel	de	gospodărie.

O	 altă	 completare	 adusă	 de	 această	 decizie	 faţă	 de	 Decizia	
preşedintelui	ANRC	nr.	1074/2004	s-a	concretizat	 în	 introducerea	
condiţiilor	prin	care	se	va	putea	asigura	accesul	la	telefoanele	publice	
cu	plată	prin	intermediul	mecanismelor	de	serviciu	universal.	Astfel,	
având	 în	 vedere	 gradul	 de	 utilizare	 foarte	 scăzut	 al	 telefoanelor	
publice	 cu	 plată	 pe	 teritoriul	 României,	 situaţie	 evidenţiată	 de	
datele	statistice	centralizate	de	ANCOM,	s-a	stabilit	prin	decizie	că	
disponibilitatea	acestui	serviciu	va	fi	asigurată	exclusiv	în	acele	zone	
în	 care	 solicitările	 nu	 pot	 fi	 satisfăcute	 în	 condiţii	 comerciale.	De	
asemenea,	în	cazul	locaţiilor	în	care	serviciile	de	telefonie	la	puncte	
mobile	nu	pot	fi	utilizate	(ex.	spitale,	penitenciare)	sau,	din	contră,	
reţelele	 publice	mobile	 sunt	 suprasolicitate	 (ex.	 gări,	 aeroporturi),	
ANCOM	consideră	că	accesul	la	telefoanele	publice	cu	plată	trebuie	
asigurat	ca	parte	a	serviciului	universal.

Prin	 dispoziţiile	 pct.	 7	 alin.	 (4)	 din	 Strategia	 naţională	 privind	
implementarea	 serviciului	 universal	 în	 sectorul	 comunicaţiilor	
electronice	 se	 solicită	 ANCOM	 să	 ia	 măsuri	 pentru	 a	 asigura	
posibilitatea	utilizatorilor	finali	cu	handicap	de	a	beneficia	de	condiţii	
echivalente	de	acces	cu	ceilalţi	utilizatori	finali	la	serviciile	incluse	în	
sfera	serviciului	universal,	oferind	şi	exemple	de	astfel	de	măsuri.	În	
acest	sens,	Autoritatea	se	axează	în	dispoziţiile	stabilite	în	decizie	pe	
asigurarea	unui	acces	echivalent	din	punct	de	vedere	funcţional,	în	
aşa	fel	încât	utilizatorii	finali	cu	handicap	să	beneficieze	de	aceeaşi	
posibilitate	 de	 utilizare	 a	 serviciilor	 incluse	 în	 sfera	 serviciului	
universal	ca	alţi	utilizatori	finali,	dar	prin	mijloace	diferite.	

Prin	urmare,	ANCOM	a	inclus	în	decizie	o	serie	de	obligaţii	care	pot	
fi	impuse	furnizorilor	de	serviciu	universal	pentru	a	asigura	condiţii	
echivalente	de	acces	la	aceste	servicii	pentru	utilizatorii	cu	handicap.	
Astfel,	 furnizorilor	 de	 serviciu	 universal	 li	 se	 va	 putea	 impune	
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obligaţia	de	a	transmite	persoanelor	cu	deficienţe	de	vedere,	la	cerere	
şi	gratuit,	condiţiile	contractuale	de	prestare	a	serviciilor,	 facturile	
simple	sau	alte	materiale	promoţionale	tipărite	cu	fonturi	mai	mari,	
în	limbaj	Braille	sau	prin	poştă	electronică	într-un	format	care	este	
compatibil	cu	majoritatea	programelor	de	citire	a	documentelor,	de	a	
asigura	accesul	facil	în	punctele	proprii	de	lucru	pentru	persoanele	
cu	deficienţe	 locomotorii,	de	a	asigura	accesul	prin	mesaje	 scurte	
scrise	sau	text-relay	la	numărul	unic	pentru	apeluri	de	urgenţă,	de	
a	asigura	pachete	tarifare	speciale	pentru	persoanele	cu	deficienţe	
de	vorbire	sau	de	auz,	de	a	amplasa	telefoanele	publice	cu	plată	în	
aşa	fel	 încât	să	fie	permanent	accesibile	persoanelor	cu	deficienţe	
locomotorii	sau	vizuale	ori	de	a	asigura,	în	anumite	condiţii,	accesul	
gratuit	 la	serviciul	de	 informaţii	privind	abonaţii	pentru	persoanele	

care	se	găsesc	 în	 imposibilitatea	de	a	consulta	 registrul	abonaţilor	
din	cauza	deficienţelor	de	vedere.

ANCOM	 a	 stabilit,	 de	 asemenea,	 modificarea	 modalităţii	 de	
determinare	a	costului	net	şi	a	mecanismului	de	finanţare	al	acestuia,	
sumele	necesare	finanţării	serviciului	universal	urmând	a	fi	colectate	
doar	după	determinarea	costului	net	al	furnizării	serviciilor	din	sfera	
serviciului universal.

În	ceea	ce	priveşte	procedura	de	desemnare	a	furnizorilor	de	serviciu	
universal,	ANCOM	a	decis	menţinerea	procedurii	de	desemnare	prin	
intermediul	licitaţiei	publice	deschise,	în	timp	ce	perioada	concretă	
de	desemnare	a	 furnizorului	de	serviciu	universal	va	fi	stabilită	de	
către	ANCOM	în	cadrul	fiecărei	proceduri	organizate.	

2.4.1.2 

Serviciul de informaţii privind abonaţii şi registrul abonaţilor

Serviciul	 de	 informaţii	 privind	 abonaţii	 şi	 punerea	 la	 dispoziţie	 a	
registrelor	abonaţilor	sunt	servicii	incluse	în	sfera	serviciului	universal,	
furnizarea	 acestor	 servicii	 având	 drept	 scop	 asigurarea	 posibilităţii	
fiecărui	utilizator	de	a	avea	 la	dispoziţie	 informaţii	precum	numărul	
sau	 numerele	 de	 telefon	 sau	 de	 fax	 ale	 utilizatorilor	 de	 servicii	 de	
telefonie,	pre	şi	post-plătite,	persoane	fizice	sau	juridice.

În	iunie	2009,	ANCOM	a	desemnat	ca	furnizor	de	serviciu	universal	
compania	 S.C.	 Infoclick	 S.A.	 în	 asociere	 cu	 Newsphone	 Hellas	
S.A.	 Atena	 Grecia	 –	 Sucursala	 Bucureşti,	 atât	 pentru	 crearea	 şi	
administrarea	unui	registru	al	abonaţilor,	cât	şi	pentru	furnizarea	unui	
serviciu	de	informaţii	privind	abonaţii	şi,	 începând	cu	31	octombrie	
2009,	au	 fost	puse	 la	dispoziţia	utilizatorilor	din	România	 serviciul	
de	informaţii	privind	abonaţii	şi	registrul	abonaţilor	de	telefonie,	fiind	
astfel	asigurat	dreptul	utilizatorilor	finali	de	a	fi	incluşi	în	registre	ale	
abonaţilor,	respectiv	de	a	avea	acces	la	servicii	de	informaţii	privind	
abonaţii,	 drept	 instituit	 de	directiva	 comunitară	 care	 reglementează	
serviciul	universal	în	sectorul	comunicaţiilor	electronice,	transpusă	în	
legislaţia	naţională	prin	Legea	nr.	304/2003	pentru	serviciu	universal	şi	

drepturile	utilizatorilor	cu	privire	la	reţelele	şi	serviciile	de	comunicaţii	
electronice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	

Furnizorii	 de	 serviciu	 universal	 desemnaţi	 au	 obligaţia	 de	 a	 realiza	
şi	administra	o	bază	de	date	completă,	care	să	includă	numerele	de	
telefon	şi	de	fax	şi	anumite	date	de	identificare	ale	abonaţilor	serviciilor	
de	telefonie	destinate	publicului	din	România	(inclusiv	utilizatorii	de	
cartele	preplătite)	care	acceptă	acest	lucru.	Registrul	abonaţilor	este	
accesibil	publicului	în	formă	electronică	la	adresa	www.118800.com.
ro,	 în	 timp	ce	 serviciul	de	 informaţii	 privind	abonaţii	 este	 accesibil	
publicului	prin	formarea	numărului	naţional	scurt	118	800.	

Toţi	furnizorii	de	servicii	de	telefonie	care	atribuie	numere	de	telefon	
abonaţilor	(pe	bază	de	abonament	sau	cartele	preplătite)	au	obligaţia	
de	a	pune	la	dispoziţia	furnizorului	de	serviciu	universal	şi	a	celorlalţi	
furnizori	de	servicii	de	informaţii	privind	abonaţii,	în	condiţii	echitabile,	
obiective,	orientate	către	costuri	şi	nediscriminatorii,	bazele	de	date	cu	
informaţiile	 relevante	 aferente	 propriilor	 utilizatori	 care	 au	 acceptat	
să	figureze	într-un	astfel	de	registru,	cu	respectarea	prevederilor	art.	
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11	din	Legea	nr.	506/2004	privind	prelucrarea	datelor	 cu	 caracter	
personal	şi	protecţia	vieţii	private	în	sectorul	comunicaţiilor	electronice,	
cu	completările	ulterioare.	

Având	în	vedere	obligaţia	ANCOM	de	a	verifica	orientarea	către	costuri	
a	 tarifelor	 solicitate	 companiei	 Infoclick	 S.A.	 de	 către	 furnizorii	
de	 servicii	 de	 telefonie,	 care	 atribuie	 numere	de	 telefon	 abonaţilor,	
ANCOM	a	 analizat	 pe	 parcursul	 anului	 2010	 conformitatea	 acestor	
tarife	cu	prevederile	legale,	cu	excepţia	justificărilor	transmise	de	patru	
furnizori	care	sunt	încă	în	procesul	de	analiză.	În	unele	cazuri,	deși	
furnizorii	au	transmis	ANCOM	justificarea	fundamentării	în	funcție	de	
costuri	a	tarifelor	percepute,	astfel	cum	stabilesc	dispozițiile	art.166	
alin.(4)	din	Decizia	președintelui	ANRC	nr.1074/2004,	gradul	scăzut	
de	detaliu	al	 informațiilor	 transmise	nu	a	permis	ANCOM	evaluarea	
acestora.	 În	 toate	 aceste	 cazuri,	 ANCOM	 a	 solicitat	 furnizorilor	 în	
cauză	clarificări	 sau	completări	ale	 justificărilor	de	 tarife	 transmise,	

constatând	 în	unele	situaţii	necesitatea	desfăşurării	unor	acţiuni	de	
control	în	vederea	lămuririi	unor	aspecte	de	ordin	tehnic.	

Activitatea	ANCOM	de	verificare	a	respectării	obligaţiei	furnizorilor	de	
servicii	de	telefonie	care	atribuie	numere	de	telefon	de	orientare	către	
costuri	a	tarifelor	solicitate	furnizorilor	de	serviciu	universal	a	relevat	
situaţiile	în	care	această	obligaţie	a	fost	încălcată.	ANCOM	a	impus	
furnizorilor	 de	 servicii	 de	 telefonie	 în	 cauză	 obligaţia	 de	 a	 diminua	
tarifele	solicitate	furnizorilor	de	serviciu	universal	astfel	încât	acestea	
să	reflecte	costurile	reale	pentru	punerea	la	dispoziţie	a	informaţiilor	
relevante	 aferente	 abonaţilor	 care	 doresc	 să	 figureze	 în	 registrele	
abonaţilor.

La	sfârşitul	perioadei	de	desemnare	a	furnizorilor	de	serviciu	universal,	
Autoritatea	va	evalua	situaţia	pe	piaţa	acestor	servicii	pentru	a	constata	
dacă	serviciile	de	informaţii	privind	abonaţii	şi	registrele	abonaţilor	vor	
putea	fi	oferite	prin	intermediul	mecanismelor	concurenţiale	ale	pieţei.

2.4.1.3 

Serviciul de informaţii privind abonaţii şi registrul abonaţilor

Fondul	de	serviciu	universal	a	fost	constituit	începând	cu	anul	2004,	
acesta	fiind	cel	de-al	patrulea	an	în	care	furnizorii	de	reţele	publice	
de	 comunicaţii	 electronice	 şi	 furnizorii	 de	 servicii	 de	 telefonie	
destinate	 publicului	 nu	 au	 contribuit	 la	 acest	 fond.	 Resursele	

financiare	 ale	 fondului	 de	 serviciu	 universal	 sunt	 administrate	 de	
ANCOM,	 fiind	 evidenţiate	 în	 mod	 distinct	 în	 cadrul	 bugetului	 de	
venituri	şi	cheltuieli	al	instituţiei.

Anul Suma	în	buget	(lei)

2004 57.941.000

2005 32.010.000

2006 39.100.000

2007 0

2008 0

2009 0

2010 0

Prevederile bugetului ANCOM în 
ceea	ce	priveşte	sumele	colectate	
pentru	fondul	de	serviciu	universal Valoarea	totală	 

a	fondului	de	
serviciu universal  
pe	baza	deciziilor	 
de	impunere	emise	
de ANCOM

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Anul Suma	conform	deciziilor	de	impunere	(lei)

2004 59.704.957*

2005 25.899.285

2006 30.804.478

2007 0

2008 0

2009 0

2010 0

TOTAL 116.408.720

*Suma	 iniţială	 era	de	60.092.948	 lei,	 pentru	 anul	2004,	dar	 a	 fost	diminuată	 cu	
valoarea	de	387.991,00	lei	prin	Decizia	ICCJ	nr.5572/22.11.2005.
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Tabel 2.3 Tabel 2.4

Tabel 2.5

Anul
Suma	încasată	efectiv	(lei)

Sume	în	litigiu	(lei)
Din	anul	curent Din	anii	precedenţi

2004 48.321.030,80 0

2005 19.898.996,00 2.509.855,80

2006 30.155.416,50 12.052.224,29

2007 0 669.975,68

2008 0 108.133,49

2009 0 179.106,00

2010 0 214.301,32

TOTAL 98.375.443,30 15.733.596,58

Valoarea	totală	
a	încasărilor	 
la	fondul	 
de serviciu 
universal

Plăţile	efectuate	
din	fondul	de	
serviciu universal

Anul Suma	plătită	(lei)

2004 0,00

2005 20.726.730,00

2006 8.184.683,45

2007 6.100.960,28

2008 1.723.677,24

2009 12.340.672,17

2010 988.979,58 

TOTAL 50.065.702,72

Anul Beneficiar Suma	încasată	(lei) Motivul	plăţii

2004 - 0	 -

2005 S.C.	Orange	România	S.A. 447.436,00 Telecentre

S.C.	Romtelecom	S.A. 20.279.214,08 Subvenţii	abonamente

S.C.	RCS	&	RDS	S.A. 79.92 Subvenţii	abonamente

2006 S.C.	Vodafone	Romania	S.A. 374.444,00 Telecentre

S.C.	Orange	România	S.A. 102.772,00 Telecentre

S.C.	Euroweb	Romania	S.A. 55.148,00 Telecentre

S.C.	Romtelecom	S.A. 299.684,37 Telecentre

S.C.	Romtelecom	S.A. 7.352.635,08 Subvenţii	abonamente

2007

.

S.C.	Rartel	S.A. 2.575.253,00 Telecentre

S.C.	Orange	România	S.A. 378.217,60 Telecentre

S.C.	Vodafone	Romania	S.A. 959.617,00 Telecentre

Societatea	Naţională	de	Radiocomunicaţii	S.A 2.187.872,68 Telecentre

2008 S.C.	Rartel	S.A. 108.234,00 Telecentre

Societatea	Naţională	de	Radiocomunicaţii	S.A. 1.226.607,04 Telecentre

S.C.	Orange	România	S.A. 388.836,20 Telecentre

2009 Societatea	Naţională	de	Radiocomunicaţii	S.A. 3.477.490,29 Telecentre

S.	C.	Accessnet	International	S.R.L. 6.605.730,88 Telecentre

S.C.	Rartel	S.A. 648.954,00 Telecentre

S.C.	Vodafone	Romania	S.A. 1.608.497,00 Telecentre

2010 S.C.	Vodafone	Romania	S.A. 226.688,00 Telecentre

S.C.	Orange	România	S.A. 701.001,38 Telecentre

Societatea	Naţională	de	Radiocomunicaţii	S.A. 61.290,20 Telecentre

Beneficiarii	plăţilor	 
din	fondul	 
de serviciu  
universal
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Serviciul	 universal	 în	 domeniul	 serviciilor	 poştale	 asigură	 dreptul	
fiecărui	 cetăţean	 european	 de	 a	 beneficia	 de	 acces	 permanent	 la	
serviciile	 poştale	 incluse	 în	 sfera	 serviciului	 universal,	 la	 anumite	
standarde	 de	 calitate,	 în	 orice	 punct	 de	 pe	 teritoriul	 Uniunii	
Europene,	la	tarife	accesibile.

Compania	 Naţională	 „Poşta	 Română”	 (CNPR)	 este	 furnizorul	 de	
serviciu	 universal	 în	 domeniul	 serviciilor	 poştale	 desemnat	 de	
ANCOM	pentru	perioada	26	aprilie	2009	–	31	decembrie	2012.	

În	 calitatea	 sa	 de	 furnizor	 de	 serviciu	 universal,	 compania	 are	
obligaţia	 de	 a	 furniza	 pe	 întreg	 teritoriul	 României	 următoarele	
servicii	poştale	din	sfera	serviciului	universal:	colectarea,	sortarea,	
transportul	şi	 livrarea	trimiterilor	de	corespondenţă	şi	 imprimatelor	
interne	şi	 internaţionale	şi	a	trimiterilor	 interne	de	publicitate	prin	
poştă,	 în	 greutate	de	până	 la	2	kg	 (inclusiv),	 colectarea,	 sortarea,	
transportul	şi	livrarea	coletelor	poştale,	interne	şi	internaţionale,	în	
greutate	 de	 până	 la	 10	 kg	 (inclusiv	 10	 kg),	 distribuirea	 coletelor	
poştale	cu	limite	de	greutate	între	10	kg	şi	20	kg	(inclusiv	20	kg)	
expediate	 din	 afara	 teritoriului	 României	 către	 o	 adresă	 aflată	 pe	
teritoriul	 acesteia,	 serviciul	de	 trimitere	 recomandată	 şi,	 respectiv,	
serviciul	de	trimitere	cu	valoare	declarată	având	ca	obiect	trimiterile	

poştale	menţionate	anterior.

În	 cursul	 anului	2010,	ANCOM	a	urmărit	modul	 în	 care	 a	decurs	
procesul	de	monitorizare	a	calităţii	serviciilor	de	corespondenţă	din	
cea	mai	 rapidă	categorie	standard	furnizate	de	CNPR	şi	a	analizat	
raportul	 de	 calitate	 al	 CNPR	 referitor	 la	 respectarea	 condiţiilor	 de	
calitate	 (85	%	 pentru	 Z+1,	 respectiv	 97	%	 pentru	 Z+2)	 	 impuse	
prin	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	293/2009	privind	desemnarea	
furnizorului	de	serviciu	universal	în	domeniul	serviciilor	poştale.

În	urma	analizării	raportului	de	calitate,	a	rezultat	faptul	că	în	anul	
2009	CNPR	a	distribuit	în	Z+1,	46,2%	din	corespondenţă,	respectiv	
78,5	%	în	Z+2.

ANCOM	 a	 constatat	 că	 s-a	 înregistrat	 o	 ameliorare	 substanţială	
a	 calităţii	 seviciilor	 în	 cauză	 faţă	 de	 anul	 2008,	 când	 rezultatele	
înregistrate	erau	de	19,5%	pentru	Z+1	şi	58,9	%	pentru	Z+2,	dar	
totuşi	CNPR	nu	a	îndeplinit	obiectivele	de	calitate	în	ceea	ce	priveşte	
corespondenţa	internă	din	cea	mai	rapidă	categorie	standard	nici	în	
anul	2009	şi	a	sancţionat	CNPR	cu	o	amendă	contravenţională	 în	
cuantum	de	30.000	lei.	

2.4.2 

Serviciul Universal în domeniul serviciilor poştale
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Revizuirea	pieţelor	 relevante	susceptibile	de	 reglementare	ex	ante,	
reflectarea	în	cea	mai	mare	măsură	posibilă	a	specificului	sectorului	
comunicaţiilor	electronice	în	rezultatele	acestor	analize,	contribuţia	
la	dezvoltarea	unui	cadru	european	de	reglementare	în	comunicaţii	

armonizat,	 precum	 şi	 operaţionalizarea	 şi	 implementarea	 efectivă	
a	 remediilor	 impuse	 în	 baza	 obligaţiilor	 existente	 au	 constituit	
obiectivele	şi	priorităţile	activităţilor	desfăşurate	de	ANCOM	în	cursul	
anului	2010	pentru	sprijinirea	competitivităţii	sectorului	românesc.

În	vederea	promovării	concurenţei	şi	maximizării	beneficiilor	aduse	
utilizatorului	 final,	 în	 anul	 2010	 au	 fost	 revizuite	 măsurile	 de	
identificare,	analiză	 şi	 reglementare	a	următoarelor	pieţe	 relevante	
de gros:

 � pieţele	corespunzătoare	serviciilor	de	acces	la	elemente	de		
infrastructură	şi	serviciilor	de	acces	în	bandă	largă;	

 � pieţele	corespunzătoare	serviciilor	de	linii	închiriate	-		
segmente terminale.

Prin	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	626/2010	privind	identificarea	
pieţelor	relevante	din	sectorul	comunicaţiilor	electronice	ale	serviciilor	
de	acces	 la	elemente	de	 infrastructură,	ANCOM	a	 identificat	piaţa	
relevantă	de	gros	a	serviciilor	de	acces	la	elemente	de	infrastructură	
ca	fiind	susceptibilă	pentru	reglementarea	ex	ante.

Pe	 baza	 criteriilor	 analizate,	 respectiv	 -	 cota	 de	 piaţă	 ridicată	 şi	
evoluţia	acesteia	în	timp,	existenţa	barierelor	ridicate	şi	netranzitorii	
la	intrarea	pe	piaţă,	absenţa	puterii	de	contracarare	a	cumpărătorilor,	
Romtelecom	a	fost	desemnat,	prin	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	
653/2010,	 furnizor	 cu	putere	 semnificativă	 pe	piaţa	 serviciilor	 de	
acces	 la	 elemente	de	 infrastructură.	Prin	 aceeaşi	 decizie	 i-au	 fost	
impuse	companiei	Romtelecom	următoarele	obligaţii:	

1. Obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente 
specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, inclusiv furnizarea 
unor servicii auxiliare cum ar fi colocarea şi serviciul „backhaul”. 
Autoritatea	a	impus	în	sarcina	operatorului	desemnat	ca	având	putere	
semnificativă	pe	piaţă	obligaţia	de	a	 furniza	accesul	necondiţionat	
la	bucla	sau	subbucla	locală.	Obligaţia	se	referă	la	accesul	total	la	
bucla	 locală,	 respectiv	 accesul	 partajat	 la	 bucla	 locală,	 atât	 de	 la	
nivelul	 repartitorului	 principal,	 cât	 şi	 de	 la	 nivelul	 repartitoarelor	
intermediare	 şi	 al	 cabinetelor	 stradale.	 De	 asemenea,	 S.C.	
Romtelecom	S.A.	va	avea	în	continuare	obligaţia	de	a	oferi	serviciile	
asociate	accesului	necondiţionat	la	bucla	locală,	inclusiv	servicii	de	
colocare	şi,	la	cerere,	serviciul	“backhaul”.

3.1 

Comunicaţii electronice – obiective şi priorităţi

3.2 

Comunicaţiile electronice – principalele măsuri de reglementare

3.2.1.1 

Servicii de acces la elemente de infrastructură şi servicii de acces în bandă largă

3.2.1 

Reglementarea pieţelor de gros
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De	asemenea,	ANCOM	a	menţinut	obligaţia	S.C.	Romtelecom	S.A.	
de	a	practica	un	 termen	maxim	de	negociere	 în	vederea	 încheierii	
unui	 acord	de	 furnizare	 a	 accesului	necondiţionat	 la	bucla	 locală,	
respectiv	de	45	de	zile	lucrătoare	de	la	data	primirii	de	către	S.C.	
Romtelecom	S.A.	a	unei	cereri	în	acest	sens.

În	ceea	ce	priveşte	sfera	serviciilor	de	acces	necondiţionat	la	bucla	
locală	 pe	 care	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 are	 obligaţia	 să	 le	 ofere,	
Autoritatea	a	eliminat	cazurile	în	care	este	necesară	construirea	de	
canalizaţie	sau	stâlpi	pe	o	distanţă	de	maximum	300	de	metri	sau,	
în	cazul	localităţilor	rurale,	pe	o	distanţă	de	maximum	500	de	metri,	
pentru	 a	 ajunge	 la	 punctul	 terminal	 al	 reţelei	 aflat	 la	 punctul	 de	
prezenţă	a	abonatului.

Referitor	la	situaţiile	în	care	sunt	necesare	operaţiunile	de	conectare	
ale	unor	segmente	de	fire	metalice	deja	instalate	sau	de	instalare	a	
unor	segmente	de	fire	metalice	pe	infrastructura	existentă,	termenul	
maxim	de	punere	la	dispoziţie	a	buclei	locale	sau	subbuclei	locale	
trebuie	 să	 reflecte	 operaţiunile	 suplimentare	 faţă	 de	 punerea	 la	
dispoziţie	a	unei	bucle	sau	subbucle	locale	existente,	în	acest	sens,	
Autoritatea	a	impus	un	termen	suplimentar	de	5	zile	lucrătoare	faţă	
de	termenul	maxim	de	punere	la	dispoziţie	a	unei	bucle	locale	active.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 legătura	 de	 transmisie	 între	 echipamentul	
beneficiarului	 şi	 cel	 mai	 apropiat	 punct	 de	 acces	 la	 reţeaua	
beneficiarului	 (serviciul	 „backhaul”),	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 are	
obligaţia	 de	 a	 publica	 în	 ORA	 toate	 tarifele	 asociate	 serviciului	
„backhaul”,	pentru	fiecare	tip	de	 legătură	de	transmisie	pe	care	 îl	
poate	furniza.	

De	 asemenea,	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 are	 obligaţia	 de	 a	 oferi	
Beneficiarilor	 conexiunea	 fizică	 corespunzătoare	 prin	 propriile	
conducte	de	cabluri	între	echipamentul	acestora	şi	cea	mai	apropiată	
cameră	de	tragere	din	afara	spaţiului	S.C.	Romtelecom	S.A.

2. Obligaţia de transparenţă.	 Autoritatea	 a	 decis	 menţinerea	 în	
sarcina	S.C	Romtelecom	S.A.	a	obligaţiei	de	transparenţă,	 inclusiv	
în	ceea	ce	priveşte	obligaţia	de	publicare	a	unei	oferte	de	referinţă	
pentru	accesul	necondiţionat	la	bucla	locală	(ORA).	

Autoritatea	a	considerat	că	obligaţia	de	publicare	a	unui	document	
privind	condiţiile	 interne	de	referinţă	pentru	accesul	necondiţionat	
la	bucla	locală	(CIRA)	poate	fi	retrasă,	întrucât	beneficiile	aduse	de	
această	 obligaţie,	 comparativ	 cu	 beneficiile	 aduse	 de	 obligaţia	 de	
publicare	a	ORA	sunt	limitate.

În	 plus,	 a	 fost	menţinută	 obligaţia	 impusă	 S.C.	 Romtelecom	S.A.	
de	 a	 publica	 pe	 pagina	 sa	 de	 internet,	 de	 a	 actualiza	 trimestrial	
şi	 de	 a	 transmite	 ANCOM	 setul	 de	 indicatori	 statistici	 referitor	 la	
furnizarea	 accesului	 necondiţionat	 la	 bucla	 locală,	 inclusiv	 pentru	
furnizarea	internă	a	serviciilor.	Publicarea	acestor	indicatori	asigură	
instrumentele	necesare	pentru	monitorizarea	respectării	obligaţiei	de	
nediscriminare,	precum	şi	pentru	monitorizarea	respectării	obligaţiei	
de acces.

S.C.	Romtelecom	S.A.	are	obligaţia	de	a	publica	toate	 informaţiile	
necesare	în	vederea	realizării	accesului	necondiţionat	la	bucla	locală,	
precum	şi	planurile	de	modificare	a	 reţelei	 şi	 elementele	de	 reţea	
afectate	şi	zonele	de	acoperire	a	elementelor	de	reţea	care	urmează	
a	fi	 instalate	 în	 format	 tabelar,	permiţând	accesarea	şi	prelucrarea	
cu	 uşurinţă	 a	 datelor	 şi	 utilizând	 aceeaşi	 convenţie	 de	 notare	
pentru	elemente	comune	diferitelor	fişiere	(cum	ar	fi	repartitoarele	
principale,	repartitoarele	intermediare	etc.).	

De	 asemenea,	 ANCOM	 a	 decis	 menţinerea	 în	 sarcina	 S.C.	
Romtelecom	S.A.	a	obligaţiei	de	a	 furniza	 informaţiile	necesare	 în	
vederea	 accesului	 necondiţionat	 la	 bucla	 locală.	 Aceste	 informaţii	
includ	 specificaţiile	 tehnice,	 caracteristicile	 reţelei,	modalităţile	 şi	
condiţiile	de	furnizare	şi	utilizare	a	serviciilor	şi	tarifele	practicate.	
ANCOM	a	considerat	necesar	ca	 în	ORA	să	fie	prevăzuţi	atât	setul	
de	parametri	relevanţi	pentru	calitatea	serviciilor	oferite	operatorilor,	
cât	 şi	 despăgubirile	 datorate	 de	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 în	 cazul	
nerespectării	acestora.

În	acelaşi	timp,	Autoritatea	a	menţinut	în	sarcina	S.C.	Romtelecom	
S.A.	 obligaţia	 de	 a	 notifica	 Beneficiarilor	 orice	 modificare	 adusă	
reţelei	sale	sau	spaţiilor	în	care	se	furnizează	accesul	necondiţionat	
la	bucla	 locală,	 care	 le-ar	 putea	 afecta	 serviciile	 furnizate,	 într-un	
termen	ce	nu	poate	fi	mai	 scurt	 de	12	 luni	 înainte	de	 efectuarea	
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modificării	 în	cauză.	De	asemenea,	S.C.	Romtelecom	S.A.	 rămâne	
obligat	ca	în	acest	caz	să	ia	toate	măsurile	pentru	ca	Beneficiarul	să	
poată	furniza	în	continuare,	la	parametri	normali,	propriile	servicii	de	
comunicaţii	electronice	prin	intermediul	accesului	necondiţionat	la	
bucla	locală.

Referitor	 la	 planurile	 de	 modificare	 a	 reţelei	 de	 acces,	 inclusiv	
cele	 determinate	 de	 modernizarea	 reţelei	 de	 acces	 (incluzând	
aici	 instalarea	 de	 fibră	 optică	 în	 reţeaua	 de	 acces	 până	 la	 nivelul	
cabinetelor	 stradale),	 ANCOM	 a	 decis	 menţinerea	 în	 sarcina	 S.C.	
Romtelecom	S.A.	 a	 obligaţiei	 de	 a	 publica	 în	ORA	 aceste	 planuri	
cu	 cel	 puţin	 12	 luni	 înaintea	 realizării	 modificării	 în	 cauză.	 S.C.	
Romtelecom	S.A.	 va	 publica,	 în	 cadrul	 planurilor	 de	modernizare,	
informaţii	 complete	 şi	 detaliate	 cu	 privire	 la	 elementele	 de	 reţea	
afectate	şi	a	zonelor	de	acoperire	a	elementelor	de	reţea	care	urmează	
a	fi	instalate,	prin	precizarea	codurilor	poştale	deservite.

De	 asemenea,	 pentru	 a	 asigura	 o	 predictibilitate	 acceptabilă	
operatorilor	interesaţi	să	achiziţioneze	servicii	de	acces	necondiţionat	
la	bucla	locală	şi	permite	S.C.	Romtelecom	S.A.	să	se	adapteze	şi	să	
concureze	pe	o	piaţă	dinamică	şi	concurenţială,	Autoritatea	a	impus	
un	termen	de	notificare	cu	doi	ani	în	avans	în	cazul	desfiinţării	unui	
repartitor	principal	sau	intermediar.

3. Obligaţia de nediscriminare.	 ANCOM	a	 impus	S.C	Romtelecom	
S.A.	obligaţia	de	nediscriminare	în	legătură	cu	furnizarea	accesului	
necondiţionat	la	bucla	locală	şi	a	serviciilor	auxiliare.	

Autoritatea	 a	 obligat	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 să	 aplice	 condiţii	
echivalente	de	furnizare	a	accesului	necondiţionat	la	bucla	locală	în	
circumstanţe	echivalente	tuturor	operatorilor	şi	să	pună	la	dispoziţia	
terţilor	toate	elementele	specifice	ale	reţelei,	infrastructura	asociată,	
serviciile	 şi	 informaţiile	 necesare	 în	 vederea	 realizării	 accesului	
necondiţionat	la	bucla	locală,	în	aceleaşi	condiţii,	inclusiv	în	ceea	ce	
priveşte	calitatea,	cu	cele	oferite	pentru	propriile	servicii	sau	pentru	
serviciile	furnizate	persoanelor	din	acelaşi	grup.	

S.C.	Romtelecom	S.A.	are	obligaţia	de	a	pune	la	dispoziţia	operatorilor	
informaţii	necesare	pentru	realizarea	accesului	necondiţionat	la	bucla	

locală	într-o	perioadă	de	timp	şi	pe	baza	unor	standarde	de	calitate,	cel	
puţin	echivalente	cu	cele	furnizate	intern	de	către	S.C.	Romtelecom	
S.A.	(incluzând	propriile	servicii	sau	serviciile	furnizate	persoanelor	
din	acelaşi	grup).	Astfel,	nu	trebuie	să	existe	întârzieri	nejustificate	
în	 furnizarea	 accesului	 necondiţionat	 la	 bucla	 locală,	 furnizarea	
serviciilor	 solicitate	nu	 trebuie	condiţionată	de	achiziţionarea	altor	
servicii	care	nu	sunt	necesare,	iar	prevederile	contractuale	nu	trebuie	
să	fie	abuzive.	La	punctele	de	acces	unde	există	cereri	de	colocare	
al	căror	 termen	a	 fost	depăşit,	S.C.	Romtelecom	S.A.	nu	va	putea	
începe	 furnizarea	 propriilor	 servicii	 de	 comunicaţii	 electronice	 în	
bandă	largă.	De	asemenea,	S.C.	Romtelecom	S.A.	are	obligaţia	de	
a	respecta	termenul	maxim	de	remediere	a	defecţiunilor,	precum	şi	
de	a	plăti	penalităţi	în	cazul	remedierii	cu	întârziere	a	defecţiunilor.	

De	 asemenea,	 ANCOM	 a	 simplificat	 reglementările	 referitoare	 la	
timpul	de	remediere	a	defecţiunilor	apărute	 la	bucla	sau	subbucla	
locală.	Astfel,	nu	mai	este	cazul	ca	termenul	maxim	de	remediere	a	
defecţiunilor	să	fie	diferenţiat	în	funcţie	de	formatul	de	prezentare	a	
rezultatelor testelor. 

Referitor	 la	 termenul	maxim	 de	 remediere	 a	 defecţiunilor	 apărute	
la	 bucla	 sau	 subbucla	 locală,	 Autoritatea	 a	 actualizat	 cuantumul	
acestuia	pornind	de	la	termenul	mediu	de	remediere	al	defecţiunilor	
realizat	 intern	 de	 către	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 pentru	 propriile	
activităţi	 cu	 amănuntul,	 conform	 indicatorilor	 statistici	 raportaţi	
aferenţi	anului	2009,	respectiv	19	ore.	

De	asemenea,	ANCOM	a	considerat	necesară	scurtarea	 termenului	
maxim	de	punere	la	dispoziţie	a	buclei	locale	sau	subbuclei	locale,	
stabilind	 nivelul	 acestuia	 la	 3	 zile	 lucrătoare,	 respectiv	 8	 zile	
lucrătoare	 în	 cazul	 în	 care	 furnizarea	 accesului	 necondiţionat	 la	
bucla	 locală	 necesită	 conectarea	 unor	 segmente	 de	 fire	 metalice	
deja	 instalate	 sau	 instalarea	 unor	 segmente	 de	 fire	 metalice	 pe	
infrastructura	existentă.

4. Obligaţia privind controlul tarifelor, inclusiv de fundamentare a 
tarifelor în funcţie de costuri. 

Având	în	vedere	faptul	că	analiza	de	piaţă	indică	lipsa	concurenţei	
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efective,	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 putând	 menţine	 tarifele	 pentru	
serviciile	de	acces	necondiţionat	la	bucla	locală	la	un	nivel	excesiv,	
sau	practica	tarife	substanţial	diferite	pentru	serviciile	oferite	pe	piaţa	
cu	amănuntul	faţă	de	cele	de	pe	piaţa	de	gros	percepute	furnizorilor	
ce	oferă	servicii	similare	pe	piaţa	cu	amănuntul,	cu	evidente	efecte	
anticoncurenţiale,	 ANCOM	 a	 decis	 menţinerea	 în	 sarcina	 S.C.	
Romtelecom	S.A.	a	obligaţiei	de	fundamentare	în	funcţie	de	costuri	
a	tarifelor	asociate	serviciilor	de	acces	necondiţionat	la	bucla	locală,	
pe	baza	unui	model	de	calculaţie	 a	 costurilor.	De	asemenea,	S.C.	
Romtelecom	S.A.	trebuie	să	stabilească	tarifele	la	un	nivel	care	să	
nu	permită	practici	de	tip	„margin	squeeze”.

Nivelul	 tarifelor	 pentru	 accesul	 necondiţionat	 la	 bucla	 locală	 şi	
pentru	serviciile	asociate,	 inclusiv	pentru	serviciile	active	de	acces	
echivalente	 practicate	 de	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 a	 fost	 stabilit	
pe	 baza	 rezultatelor	 modelului	 de	 tip	 bottom-up	 de	 calculaţie	
a	 costurilor	medii	 incrementale	 pe	 termen	 lung	 dezvoltat	 de	 S.C.	
Deloitte	 Consultanţă	 S.R.L.	 şi	 Deloitte	 Business	 Consulting	 S.A.	
pentru	ANCOM.

Astfel,	 începând	cu	1	noiembrie	2010,	tariful	maxim	pe	care	S.C.	
ROMTELECOM	 S.A.	 îl	 poate	 percepe	 pentru	 furnizarea	 accesului	
total	la	bucla	locală	este	de	6,02	euro/lună	pentru	fiecare	buclă	sau	
subbuclă	locală	furnizată	altor	operatori,	respectiv	unul	din	cele	mai	
competitive	tarife	reglementate	în	Europa.	În	ceea	ce	priveşte	tariful	
maxim	aferent	serviciului	de	acces	partajat	la	bucla	locală,	având	în	
vedere	 faptul	 că	 stabilirea	 imediată	 a	 tarifelor	 la	 nivelul	 costurilor	
medii	ar	fi	putut	determina	costuri	indirecte	excesive	pentru	ajustarea	
planurilor	de	afaceri	ale	S.C.	ROMTELECOM	S.A.,	a	fost	stabilită	o	
scurtă	pantă	de	ajustare	(9	luni)	astfel:	

 � 3,17	 euro/lună	 pentru	 fiecare	 buclă	 sau	 subbuclă	 locală,	
începând	cu	1	noiembrie		2010;	

 � 2,14	 euro/lună	 pentru	 fiecare	 buclă	 sau	 subbuclă	 locală,	
începând	cu	1	ianuarie	2011;

 � 1,11	 euro/lună	 pentru	 fiecare	 buclă	 sau	 subbuclă	 locală,	
începând	cu	1	iulie	2011.

5. Obligaţia de evidenţă contabilă separată. 

Având	în	vedere	faptul	că	ANCOM	a	considerat	necesară	menţinerea	
acestei	 obligaţii,	 S.C	 Romtelecom	 S.A.	 trebuie	 să	 întocmească	
şi	 să	 publice	 anual	 următoarele	 informaţii	 financiare	 în	 legătură	
cu	 furnizarea	 serviciilor	 de	 interconectare	 (cu	 respectarea	
confidenţialităţii	informaţiilor	comerciale	şi	a	altor	obligaţii	legale):

 � Contul	de	profit	şi	pierdere;

 � Situaţia	 capitalului	 mediu	 angajat,	 inclusiv	 rentabilitatea	
capitalului	mediu	angajat	(cu	detalierea	metodologiei	de	calcul	
şi	a	valorii	parametrilor	utilizaţi);

 � Reconciliere	 între	 contul	 de	 profit	 şi	 pierdere,	 respectiv	
situaţia	 capitalului	 mediu	 angajat,	 consolidate,	 întocmite	
în	 cadrul	 situaţiilor	 financiare	 separate	 şi	 contul	 de	 profit	 şi	
pierdere,	 respectiv	 bilanţul,	 incluse	 în	 situaţiile	 financiare	
anuale	întocmite	în	conformitate	cu	Standardele	Internaţionale	
de	 Raportare	 Financiară	 (dacă	 sunt	 auditate)	 sau	 situaţiile	
financiare	anuale	statutare	(în	cazul	în	care	situaţiile	financiare	
anuale	întocmite	în	conformitate	cu	IFRS	nu	sunt	auditate);

 � O	 descriere	 a	 metodologiei	 de	 cost,	 inclusiv	 referinţe	 la	
standardul	 de	 cost,	 metodologii	 de	 alocare	 şi	 evaluare,	
tratamentul	costurilor	indirecte;

 � O	 notă	 privind	 obligaţia	 de	 nediscriminare	 (prezentarea	
decontărilor	interne,	suficient	de	detaliat	în	vederea	justificării	
respectării	obligaţiei	de	nediscriminare);

 � Opinia	auditorului	independent;

 � Descrierea	 principiilor	 şi	 politicilor	 contabile	 şi	 a	 principiilor	
contabile reglementate.

Având	 în	 vedere	 disponibilitatea	 accesului	 la	 bucla	 locală	 (adică,	
menţinerea	reglementării	pieţei	de	gros	din	amonte),	nivelul	ridicat	
actual	 şi	 previzionat	 al	 concurenţei	 bazate	 pe	 infrastructuri	 (prin	
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Prin	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	6/2011	privind	identificarea	
pieţelor	 relevante	 din	 sectorul	 comunicaţiilor	 electronice	
corespunzătoare	serviciilor	de	 linii	 închiriate	–	segmente	 terminale	
cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	la	şi	inclusiv	2	Mbps,	ANCOM	
a	 identificat	piaţa	 relevantă	din	sectorul	comunicaţiilor	electronice	
corespunzătoare	serviciilor	de	 linii	 închiriate	–	segmente	 terminale	
cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	la	şi	inclusiv	2	Mbps	ca	fiind	
susceptibilă	pentru	reglementarea	ex	ante.

Pe	 baza	 criteriilor	 analizate,	 respectiv	 cota	 de	 piaţă	 ridicată	 şi	
evoluţia	acesteia	în	timp,	existenţa	barierelor	ridicate	şi	netranzitorii	
la	intrarea	pe	piaţă,	absenţa	puterii	de	contracarare	a	cumpărătorilor,	
prin	 Decizia	 nr.	 15/2011,	 ANCOM	 a	 desemnat	 S.C.	 Romtelecom	
S.A.	ca	furnizor	cu	putere	semnificativă	pe	piaţa	serviciilor	de	linii	
închiriate	 –	 segmente	 terminale	 cu	 capacitatea	 de	 transmisie	 de	
până	la	şi	inclusiv	2	Mbps	şi	i-a	impus	următoarele	obligaţii:

1. Obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente 
specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate.	Pentru	unii	operatori,	
furnizarea	 serviciilor	 de	 linii	 închiriate	 -	 segmente	 terminale	 cu	
capacitatea	de	transmisie	de	până	şi	inclusiv	2	Mbps	pe	piaţa	de	gros	
este	esenţială	 în	vederea	extinderii	 infrastructurii	 reţelelor,	precum	
şi	pentru	furnizarea	de	servicii	de	linii	închiriate	sau	a	altor	servicii	
de	 comunicaţii	 electronice	 pe	 piaţa	 cu	 amănuntul.	 Din	 analiza	
problemelor	 concurenţiale	 rezultă	 că	 furnizarea	 serviciilor	 de	 linii	
închiriate	-	segmente	terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	
şi	inclusiv	2	Mbps	este	necesară	în	vederea	promovării	concurenţei	
efective	pe	pieţele	cu	amănuntul.	

Zona	geografică	deservită	de	un	nod	de	transmisiuni	nu	poate	fi	mai	
extinsă	ca	întindere	decât	aria	acoperită	de	un	judeţ.

De	asemenea,	având	în	vedere	Decizia	Comisiei	Europene	2008/60/
CE	de	modificare	a	Deciziei	2003/548/CE	cu	privire	la	eliminarea	unor	
anumite	tipuri	de	linii	închiriate	din	setul	minim	de	linii	închiriate,	
ANCOM	a	eliminat	obligaţia	S.C.	Romtelecom	S.A.	de	a	oferi	tipurile	
de	 linii	 închiriate	 –	 segmente	 terminale	 prevăzute	 la	 punctul	1	 al	
Anexei	2	din	Decizia	preşedintelui	ANRC	nr.	1379/2003.

ANCOM	consideră	că	furnizarea	accesului	trebuie	să	se	realizeze	de	
îndată	ce	este	posibil,	 în	 termeni	 şi	condiţii	 corecte	şi	 rezonabile.	
Orice	 refuz	de	 furnizare	 a	 serviciilor	 de	 linii	 închiriate	 -	 segmente	
terminale	 trebuie	 justificat	 şi	 comunicat,	 în	 scris,	 solicitantului	 şi	
ANCOM	 în	 cel	 mult	 5	 zile	 lucrătoare	 de	 la	 data	 primirii	 cererilor	
iniţiale	 sau	 ulterioare	 de	 interconectare	 pentru	 linii	 închiriate	 -	
segmente terminale.

Ţinând	 cont	 de	 problemele	 concurenţiale	 identificate,	 ANCOM	 a	
menţinut	obligaţia	privind	termenul	maxim	de	negociere	în	vederea	
încheierii	unui	acord	privind	furnizarea	serviciilor	de	linii	închiriate	
-	 segmente	 terminale	 cu	 capacitatea	 de	 transmisie	 de	 până	 la	 şi	
inclusiv	2	Mbps	de	45	de	zile	lucrătoare	de	la	data	primirii	de	către	
S.C.	Romtelecom	S.A.	a	unei	cereri	în	acest	sens.

2. Obligaţia de transparenţă.	 ANCOM	 a	 decis	 că	 obligaţia	 de	
transparenţă	 impusă	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 trebuie	 menţinută,	
mai	ales	în	ceea	ce	priveşte	obligaţia	de	publicare	a	unei	oferte	de	
referinţă	 pentru	 interconectare	 pentru	 linii	 închiriate	 -	 segmente	
terminale (ORI). 

3.2.1.2 

Serviciile de linii închiriate - segmente terminale

intermediul	reţelelor	proprii	de	acces)	de	la	nivelul	pieţei	cu	amănuntul	
din	România,	absenţa	reglementării	ex	ante	a	pieţei	de	gros	de	acces	
în	bandă	largă	până	în	prezent,	precum	şi	impactul	pozitiv	aşteptat	
în	urma	introducerii	tarifelor	orientate	pe	costuri	pentru	accesul	 la	

bucla	locală,	Autoritatea	a	decis	că	introducerea	unor	reglementări	
ex-ante		privind	serviciile	de	gros	de	acces	la	servicii	în	bandă	largă	
nu	reprezintă	o	măsură	necesară	sau	justificată.
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ANCOM	 a	 impus	 în	 continuare	 în	 sarcina	 S.C.	 Romtelecom	
S.A.	 obligaţia	 de	 a	 oferi	 informaţii	 specifice	 privind	 serviciile	
furnizate,	 informaţii	 care	 trebuie	 să	 includă	 specificaţiile	 tehnice,	
caracteristicile	 reţelei,	 termenele	 şi	 condiţiile	 de	 furnizare	 şi	
utilizare,	tarifele	practicate,	necesare	pentru	furnizarea	serviciilor	de	
linii	închiriate	-	segmente	terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	de	
până	şi	inclusiv	2	Mbps.

De	 asemenea,	 Autoritatea	 a	 menţinut	 obligaţia	 impusă	 S.C.	
Romtelecom	 S.A.	 de	 a	 publica	 pe	 pagina	 sa	 de	 internet,	 de	 a	
actualiza	 trimestrial	 şi	 de	 a	 transmite	 ANCOM	 setul	 de	 indicatori	
statistici	referitor	la	furnizarea	serviciilor	de	linii	închiriate	-	segmente	
terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	şi	inclusiv	2	Mbps	
pe	piaţa	de	gros	precum	şi	la	furnizarea	serviciilor	de	linii	închiriate	
–	circuit	total	pe	piaţa	cu	amănuntul.

În	plus,	referitor	la	informaţiile	necesare	în	vederea	interconectării,	
pe	 care	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 are	 obligaţia	 de	 a	 le	 furniza	
Beneficiarilor,	 acestea	 vizează,	 pentru	 fiecare	 nod	 de	 transmisiuni	
aferent	 unui	 comutator	 de	 tranzit	 din	 reţeaua	 S.C.	 Romtelecom	
S.A.,	o	listă	cuprinzând	toate	nodurile	de	transmisiuni	de	la	nivelul	
reţelei	 de	 transmisiuni	 regionale	 din	 care	 acesta	 face	 parte,	 toate	
nodurile	de	transmisiuni	de	la	nivelul	reţelelor	de	transmisiuni	locale	
subordonate,	 respectiv	 toate	nodurile	de	 transmisiuni	de	 la	nivelul	
reţelelor	de	acces	subordonate,	conform	arhitecturii	 reţelei.	Pentru	
fiecare	din	punctele	de	acces	definite	de	nodurile	de	transmisiuni,	
S.C.	Romtelecom	S.A.	are	obligaţia	de	a	publica	o	serie	de	informaţii	
detaliate.

3. Obligaţia de nediscriminare.	 Pentru	 a	 preveni	 tipurile	 de	
comportament	discriminatoriu,	respectiv	discriminarea	între	operatori	
şi	 discriminarea	 între	 propriile	 servicii	 sau	 serviciile	 furnizate	
persoanelor	din	acelaşi	grup	şi	operatorii	cu	care	S.C.	Romtelecom	
S.A.	concurează	pe	piaţa	cu	amănuntul,	ANCOM	a	decis	menţinerea	
obligaţiei	S.C.	Romtelecom	S.A.	de	a	aplica	condiţii	echivalente	de	
interconectare	în	circumstanţe	echivalente	tuturor	operatorilor	şi	de	
a	 pune	 la	 dispoziţia	 terţilor	 toate	 elementele	 specifice	 ale	 reţelei,	
infrastructura	 asociată,	 serviciile	 şi	 informaţiile	 necesare	 pentru	
realizarea	interconectării	pentru	linii	închiriate	–	segmente	terminale	

cu	 capacitatea	 de	 transmisie	 de	 până	 la	 şi	 inclusiv	 2	 Mbps,	 în	
aceleaşi	condiţii,	inclusiv	în	ceea	ce	priveşte	calitatea,	cu	cele	oferite	
pentru	 propriile	 servicii	 sau	 pentru	 serviciile	 furnizate	 persoanelor	
din	acelaşi	grup.	

S.C.	 Romtelecom	 S.A.	 are	 obligaţia	 de	 a	 pune	 la	 dispoziţia	
operatorilor	informaţii	necesare	pentru	furnizarea	serviciilor	de	linii	
închiriate	-	segmente	terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	
la	şi	inclusiv	2	Mbps,	într-o	perioadă	scurtă	de	timp	şi	pe	baza	unor	
standarde	de	calitate,	cel	puţin	echivalente	cu	cele	furnizate	intern	
de	către	S.C.	Romtelecom	S.A.

Pentru	a	se	asigura	că	S.C.	Romtelecom	S.A.	nu	discriminează	 în	
favoarea	 propriilor	 servicii	 furnizate	 pe	 piaţa	 cu	 amănuntul	 (ori	 a	
serviciilor	furnizate	persoanelor	din	acelaşi	grup),	ANCOM	a	scurtat	
termenul	 de	 livrare	 a	 liniilor	 închiriate	 –	 segmente	 terminale	 cu	
capacitatea	de	transmisie	de	până	la	şi	inclusiv	2	Mbps,	la	12	zile	
lucrătoare,	având	în	vedere	nivelul	maxim	înregistrat	de	termenele	de	
livrare	a	liniilor	închiriate	–	segmente	terminale	în	anul	2009.	

Totodată,	ANCOM	a	impus	în	sarcina	S.C.	Romtelecom	S.A.	obligaţia	
de	 a	 oferi	 pentru	 liniile	 închiriate	 –	 segmente	 terminale	 digitale	
furnizate	 indicatorii	 de	 disponibilitate	 aferenţi	 liniilor	 închiriate	 –	
circuite	totale	furnizate	pe	piaţa	cu	amănuntul.	În	cazul	nerespectării	
nivelului	 disponibilităţii	 lunare	 garantate,	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.	
va	 acorda	 despăgubiri	 Beneficiarilor,	 respectiv	 nu	 va	 percepe	
suplimentele	tarifare	pentru	indicatorii	de	disponibilitate	superiori	şi	
va	acorda	reduceri	ale	tarifelor	de	utilizare	aferente	liniilor	închiriate	
-	segmente	terminale.		

De	 asemenea,	 pentru	 fiecare	 din	 indicatorii	 de	 disponibilitate	
precizaţi	mai	 sus,	 pornind	 de	 la	 oferta	 de	 pe	 piaţa	 cu	 amănuntul	
de	linii	închiriate	-	circuit	total,	S.C.	Romtelecom	S.A.	are	obligaţia	
de	a	publica	 termene	maxime	de	 remediere	a	defecţiunilor	pentru	
fiecare	 indicator	 de	 disponibilitate	 oferit.	 Având	 în	 vedere	 că	S.C.	
Romtelecom	S.A.	va	avea	obligaţia	de	a	oferi	despăgubiri	 în	cazul	
nerespectării	disponibilităţii	lunare	garantate,	ANCOM	consideră	că	
nu	mai	este	necesară	includerea	unor	prevederi	privind	acordarea	de	
despăgubiri	pentru	efectuarea	cu	întârziere	a	reparaţiilor.	
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În	ceea	ce	priveşte	liniile	închiriate	-	segmente	terminale	analogice,	
ANCOM	a	impus	ca	termenele	maxime	de	efectuare	a	reparaţiilor	să	
fie	egale	cu	 termenele	maxime	de	efectuare	a	 reparaţiilor	aferente	
liniilor	închiriate	–	circuit	total	furnizate	de	către	S.C.	Romtelecom	
S.A.	pe	piaţa	cu	amănuntul.	Conform	ofertei	S.C.	Romtelecom	S.A.	
pentru	linii	închiriate	analogice	de	pe	piaţa	cu	amănuntul,	termenul	
maxim	 de	 remediere	 a	 unei	 defecţiuni	 este	 de	 48	 de	 ore	 de	 la	
înregistrarea acesteia.

4. Obligaţia privind controlul tarifelor.	 ANCOM	 a	 considerat	 că	
simpla	monitorizare	a	tarifelor	aferente	serviciilor	de	linii	închiriate	–		
segmente	terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	la	şi	inclusiv	
2	Mbps	 furnizate	pe	piaţa	de	gros	ar	fi	o	măsură	de	 reglementare	
insuficientă	 ca	 răspuns	 la	 eşecurile	 pieţei.	 În	 consecinţă,	 ANCOM	
a	 decis	 că	 este	 necesară	 impunerea	 unor	 măsuri	 de	 control	 al	
tarifelor	aferente	serviciilor	de	linii	închiriate	–	segmente	terminale	
cu	capacitatea	de	până	la	şi	inclusiv	2	Mbps	furnizate	pe	piaţa	de	
gros,	bazate	pe	fundamentarea	în	funcţie	de	costuri,	nivelul	acestor	
tarife	fiind	stabilit	pe	baza	rezultatelor	modelului	de	tip	bottom-up	de	
calculaţie	a	costurilor	medii	incrementale	pe	termen	lung	dezvoltat	
de	S.C.	Deloitte	Consultanţă	S.R.L.	şi	Deloitte	Business	Consulting	
S.A.	pentru	ANCOM.	

În	cazul	acelor	elemente	ale	serviciilor	de	linii	închiriate	–	segmente	
terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	de	până	la	şi	inclusiv	2	Mbps	
furnizate	prin	intermediul	reţelei	de	transmisiuni	a	S.C.	Romtelecom	
S.A.,	 se	 vor	 aplica	 tarifele	precizate	 la	punctul	B.3.3	Legături	 ale	
reţelei	de	transmisiuni	din	cadrul	ORI	până	la	dezvoltarea	unui	model	
de	calculaţie	a	costurilor	pentru	reţeaua	de	transport.

5. Obligaţia de evidenţă contabilă separată.	Având	în	vedere	faptul	
că	 ANCOM	 a	 considerat	 necesară	 menţinerea	 acestei	 obligaţii,	
S.C	 Romtelecom	 S.A.	 trebuie	 să	 întocmească	 şi	 să	 publice	 anual	
următoarele	informaţii	financiare	în	legătură	cu	furnizarea	de	servicii	
de	linii	închiriate	-	segmente	terminale	cu	capacitatea	de	transmisie	
de	 până	 la	 şi	 inclusiv	 2	 Mbps	 (cu	 respectarea	 confidenţialităţii	
informaţiilor	comerciale	şi	a	altor	obligaţii	legale):

 � Contul	de	profit	şi	pierdere;

 � Situaţia	 capitalului	 mediu	 angajat,	 inclusiv	 rentabilitatea	
capitalului	mediu	angajat	(cu	detalierea	metodologiei	de	calcul	
şi	a	valorii	parametrilor	utilizaţi);

 � Reconciliere	 între	 contul	 de	 profit	 şi	 pierdere,	 respectiv	
situaţia	 capitalului	 mediu	 angajat,	 consolidate,	 întocmite	
în	 cadrul	 situaţiilor	 financiare	 separate	 şi	 contul	 de	 profit	 şi	
pierdere,	 respectiv	 bilanţul,	 incluse	 în	 situaţiile	 financiare	
anuale	întocmite	în	conformitate	cu	Standardele	Internaţionale	
de	 Raportare	 Financiară	 (dacă	 sunt	 auditate)	 sau	 situaţiile	
financiare	anuale	statutare	(în	cazul	în	care	situaţiile	financiare	
anuale	întocmite	în	conformitate	cu	IFRS	nu	sunt	auditate);

 � O	 descriere	 a	 metodologiilor	 de	 cost,	 inclusiv	 referinţe	 la	
standardul	 de	 cost,	 metodologiile	 de	 alocare	 şi	 evaluare,	
tratamentul	costurilor	indirecte;

 � O	 notă	 privind	 obligaţia	 de	 nediscriminare	 (prezentarea	
decontărilor	interne	suficient	de	detaliată	în	vederea	justificării	
respectării	obligaţiei	de	nediscriminare);

 � Descrierea	 politicilor	 contabile	 şi	 a	 principiilor	 contabile	 de	
reglementare;

 � Opinia	auditorului	independent.

De	 asemenea,	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 serviciile	 de	 linii	 închiriate	 -	
segmente	 terminale	cu	capacitatea	mai	mare	de	2	Mbps,	ANCOM	
a	 decis	 retragerea	 obligaţiilor	 de	 transparenţă,	 nediscriminare,	
ţinere	 a	 evidenţei	 contabile	 separate,	 furnizare	 a	 anumitor	 servicii	
şi	acordarea	accesului	la	anumite	facilităţi,	precum	şi	de	control	al	
tarifelor,	impuse	în	sarcina	S.C.	Romtelecom	S.A.

1	Versiunea	publică	a	Modelului	LRAIC+	al	reţelei	de	acces	a	S.C.	ROMTELECOM	S.A.	este	disponibilă	la		 
http://www.ancom.org.ro/DesktopModules/Interogation/DownloadFile.aspx?intSurveyID=880&intSurv
eyFilledInstancesID=1194372,	 principiile	 metodologice	 privind	 modelarea	 costurilor	 reţelei	 de	 acces	
a	 S.C.	 ROMTELECOM	 S.A.	 sunt	 disponibile	 la	 http://www.ancom.org.ro/DesktopModules/Interogation/
DownloadFile.aspx?intSurveyID=1103&intSurveyFilledInstancesID=1194372,	 iar	 documentaţia	
modelului la http://www.ancom.org.ro/DesktopModules/Interogation/DownloadFile.aspx?intSurveyID=110
4&intSurveyFilledInstancesID=1194372
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3.3 

Principalele măsuri de reglementare în domeniul serviciilor poştale 

3.3.1 

Reglementarea filatelică

Conform	dispoziţiilor	art.	34	din	Ordonanţa	Guvernului	nr.	31/2002	
privind	serviciile	poştale,	aprobată	cu	modificări	şi	completări	prin	
Legea	 nr.	 642/2002,	 cu	 modificările	 şi	 completările	 ulterioare,	
„Planurile	emisiunilor	filatelice,	condiţiile	de	emitere,	tipărire,	punere	
în	circulaţie,	retragere	din	circulaţie	şi	de	comercializare	a	timbrelor	
şi	efectelor	poştale,	se	stabilesc	de	autoritatea	de	reglementare.”

Desemnarea	 persoanelor	 juridice	 care	 desfăşoară	 activitatea	 de	
emitere	şi	comercializare	a	timbrelor	şi	efectelor	poştale,	precum	şi	
a	persoanelor	responsabile	cu	aducerea	 la	 îndeplinire	a	obligaţiilor	
prevăzute	 în	 acordurile	 internaţionale	 la	 care	România	 este	 parte,	
legate	de	emisiunile	de	timbre	poştale,	s-a	realizat	prin	intermediul	
a	două	acte	normative,	respectiv	Hotărârea	Guvernului	nr.	42/2004	
privind	înfiinţarea	Societăţii	Comerciale	„Romfilatelia”	–	S.A.,	ca	filială	
a	Companiei	Naţionale	„Poşta	Română”	–	S.A.,	şi	Ordinul	ministrului	
comunicaţiilor	 şi	 tehnologiei	 informaţiei	 nr.	 118/2004	 privind	
desemnarea	unor	persoane	juridice	de	drept	privat	responsabile	cu	
îndeplinirea	obligaţiilor	care	decurg	din	ratificarea	de	către	România	
a	Convenţiei	Uniunii	Poştale	Universale,	a	Aranjamentului	serviciilor	
de	plată	ale	poştei	şi	a	regulamentelor	lor	de	aplicare.	

Pe	parcursul	anului	2010	ANCOM	a	finalizat	primul	proiect	de	decizie	
privind	 condiţiile	 de	 stabilire	 a	 planurilor	 emisiunilor	 filatelice,	
condiţiile	 de	 emitere,	 tipărire,	 punere	 în	 circulaţie,	 retragere	 din	

circulaţie	şi	de	comercializare	a	timbrelor	şi	efectelor	poştale.

În	proiectul	de	decizie	supus	consultării,	Planul	emisiunilor	filatelice	
este	definit	ca	fiind	„document	emis	anual,	ce	cuprinde	emisiunile	
filatelice	ce	urmează	a	fi	puse	în	circulaţie	în	cursul	anului	următor,	
tematica	acestora,	calendarul	de	emitere,	componenţa	emisiunilor,	
tirajul	minim	estimat	al	fiecărei	 emisiuni	filatelice,	precum	şi	 alte	
aspecte	relevante	pentru	punerea	în	circulaţie	a	emisiunii	filatelice.”	

Plecând	de	la	această	definire	a	noţiunii,	prin	proiectul	de	decizie	
ce	 a	 fost	 supus	 consultării	 (procesului	 de	 consultare	 publică	 s-a	
derulat	între	7	octombrie	şi	8	noiembrie	2010),	ANCOM	îşi	propune	
să	stabilească	un	set	minimal	de	reguli	privind	modul	de	elaborare	
şi	conţinutul	Planului	filatelic,	precum	şi	o	procedură	referitoare	la	
adoptarea,	modificarea	şi	publicarea	acestuia.

Decizia	 preşedintelui	 ANCOM	 privind	 condiţiile	 de	 stabilire	 a	
planurilor	emisiunilor	filatelice,	condiţiile	de	emitere,	tipărire,	punere	
în	circulaţie,	retragere	din	circulaţie	şi	de	comercializare	a	timbrelor	
şi	efectelor	poştale	nu	a	fost	emisă	în	cursul	anului	2010,	procesul	
de	definitivare	a	acesteia	dovedindu-se	a	fi	unul	complex	şi	de	durată,	
cantitatea	şi	consistenţa	observaţiilor	primite	în	cursul	procesului	de	
consultare	publică	fiind	de	natură	să	ducă	la	prelungirea	termenului	
de	emitere,	aceasta	urmând	să	fie	publicată	în	Monitorul	Oficial	şi	să	
intre	în	vigoare	în	primul	trimestru	al	anului	2011.
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3.4 

Soluţionarea litigiilor între furnizori

Procedura	 administrativ-jurisdicţională	 de	 soluţionare	 a	 litigiilor	
dintre	 furnizorii	 din	 domeniul	 comunicaţiilor	 electronice	 de	 către	
ANCOM	este	facultativă	şi	gratuită.	

Începând	 cu	 data	 de	 19	 iulie	 2010,	 procedura	 de	 soluţionare	 a	
litigiilor	a	fost	modificată	ca	urmare	a	 intrării	 în	vigoare	a	Deciziei	
preşedintelui	ANCOM	nr.	480/2010	privind	stabilirea	procedurii	de	
soluţionare	 a	 litigiilor	 ce	 intră	 în	 competenţa	 Autorităţii	 Naţionale	
pentru	 Administrare	 şi	 Reglementare	 în	 Comunicaţii,	 publicată	
în	 Monitorul	 Oficial	 nr.	 497	 din	 19	 iulie	 2010,	 care	 a	 abrogat	
Decizia	 preşedintelui	 Autorităţii	 Naţionale	 pentru	 Reglementare	
în	 Comunicaţii	 nr.	 1331/2003	 privind	 stabilirea	 procedurii	 de	
soluţionare	a	litigiilor	ce	intră	în	competenţa	Autorităţii	Naţionale	de	
Reglementare	în	Comunicaţii.	

Prin	actuala	reglementare,	Autoritatea	a	păstrat	majoritatea	drepturilor	
procedurale	conferite	de	Decizia	nr.	1331/2003,	adăugând	totodată	
o	serie	de	drepturi	pe	care	părţile	nu	le	aveau	până	în	prezent,	cum	
ar	fi	posibilitatea	de	a	solicita	acordarea	unui	 termen	dacă	se	află	
în	 imposibilitatea	 de	 a	 se	 prezenta	 în	 ziua	 sau	 la	 ora	 stabilită	 de	
Comisia	de	soluţionare	a	litigiului	sau	dreptul	de	a	formula	observaţii	
la	 cererea	 de	 reanalizare	 introdusă	 de	 către	 una	 dintre	 părţi.	 De	
asemenea,	 Autoritatea	 a	 introdus	 prevederi	 speciale	 referitoare	
la	 termenul	 de	 perimare	 a	 acţiunii	 introduse	 în	 faţa	ANCOM	şi	 la	
condiţiile	în	care	se	poate	efectua	cererea	de	reanalizare	a	soluţiei	
preliminare,	 astfel	 încât	procedura	de	 soluţionare	 a	 litigiilor	 să	fie	
mai	rapidă	şi	eficientă.

În	ceea	ce	priveşte	cererile	privind	dispunerea	de	măsuri	cu	caracter	
provizoriu,	 a	 fost	 stabilită	o	procedură	dedicată	expres	 soluţionării	
lor.	 Astfel,	 au	 fost	 introduse	 dispoziţii	 referitoare	 atât	 la	 termenul	
maxim	în	care	Comisia	va	emite	decizia	de	soluţionare	a	cererilor,	cât	
şi	la	efectul	de	prorogare	pe	care	acestea	le	au	asupra	termenului	de	
4	luni	de	soluţionare	a	litigiului	în	cazul	în	care	cererile	sunt	însoţite	
şi	de	o	sesizare	pe	fond.

Regimul	 informaţiilor	 confidenţiale	 transmise	de	 către	 furnizori	 cu	
ocazia	soluţionării	litigiilor	a	fost	şi	el	clarificat.	Totodată,	în	scopul	
asigurării	 celerităţii	 procedurii	 de	 soluţionare,	 au	 fost	 prevăzute	

termene	mai	 scurte	pentru	 comunicarea	 actelor	de	procedură,	dar	
care	respectă	în	acelaşi	timp	dreptul	părţilor	de	a-şi	pregăti	apărarea.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 procedura	 propriu-zisă	 aplicabilă	 pentru	
soluţionarea	 unui	 litigiu	 apărut	 între	 furnizorii	 din	 domeniul	
comunicaţiilor	 electronice,	 spre	 deosebire	 de	 reglementarea	
anterioară,	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	480/2010	stabileşte	o	
singură	procedură,	şi	anume	procedura	contencioasă.

În	funcţie	de	natura	şi	complexitatea	litigiului,	preşedintele	ANCOM	
desemnează	 specialiştii	 care	 vor	 forma	 comisia	 responsabilă	 cu	
soluţionarea	 acestuia.	 Comisia	 efectuează	 o	 analiză	 preliminară	 a	
materialului	 furnizat	 de	 părţi	 şi	 conduce	procedura	 de	 soluţionare	
a	 litigiului.	 În	 cursul	 activităţii	 de	 soluţionare	 a	 litigiului,	 Comisia	
va	menţine	o	comunicare	permanentă	cu	părţile	şi	va	avea	în	vedere	
respectarea	 principiilor	 dreptului	 la	 apărare,	 egalităţii,	 celerităţii,	
contradictorialităţii	şi	rolului	activ.

În	 vederea	 soluţionării	 pe	 fond	 a	 litigiului,	 părţile	 pot	 fi	 invitate	
la	 întâlniri	 de	 către	 Comisie,	 numărul	 întâlnirilor	 depinzând	 de	
complexitatea	cazului.	 În	urma	analizării	 tuturor	 informaţiilor	 şi	 în	
urma	audierii	punctelor	de	vedere	exprimate,	Comisia	redactează	o	
soluţie	preliminară,	care	se	comunică	părţilor.	În	termen	de	10	zile	
de	la	comunicarea	acesteia,	oricare	dintre	părţi	poate	înainta	o	cerere	
motivată	în	vederea	reanalizării	de	către	Comisie	a	soluţiei	propuse.	
În	cazul	în	care	a	fost	formulată	o	cerere	de	reanalizare,	aceasta	se	va	
comunica	şi	celeilalte	părţi,	oferindu-i-se	posibilitatea	să	formuleze	
observaţii	 într-un	 termen	 de	 5	 zile.	 După	 finalizarea	 procedurii,	
Comisia	 prezintă	 preşedintelui	 ANCOM	 un	 raport	 conţinând	
propunerile	 pentru	 soluţionarea	 litigiului.	 În	 vederea	 soluţionării	
litigiului,	preşedintele	ANCOM	emite	o	decizie.	care	poate	fi	atacată	
la	 Curtea	 de	 Apel	 Bucureşti	 -	 Secţia	 contencios	 administrativ,	 în	
termen	de	30	de	zile	de	la	comunicare,	fără	parcurgerea	procedurii	
prealabile	prevăzute	la	art.	7	din	Legea	contenciosului	administrativ	
nr.	554/2004,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.

Termenul	de	soluţionare	a	litigiului	este	de	4	luni	de	la	data	sesizării	
ANCOM.	În	situaţii	excepţionale,	pentru	buna	soluţionare	a	cazului,	
acest	termen	poate	fi	prelungit	prin	decizie	a	preşedintelui	ANCOM.	
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3.4.1 

Litigii soluţionate în anul 2010

În	 cursul	 anului	 2010,	 ANCOM	 a	 soluţionat	 prin	 intermediul	
procedurii	contencioase	un	număr	de	9	litigii.	Dintre	acestea,	şase	
sesizări	de	litigiu	au	fost	introduse	la	sfârşitul	anului	2009.

De	asemenea,	având	în	vedere	atât	complexitatea	anumitor	sesizări,	
cât	şi	faptul	că	majoritatea	au	fost	introduse	la	sfârşitul	anului	2010,	
un	număr	de	şapte	sesizări	introduse	în	anul	2010	vor	fi	soluţionate	
în	2011.	De	altfel,	una	dintre	acestea	a	 fost	deja	soluţionată	prin	
decizie	a	preşedintelui	ANCOM	în	cursul	lunii	ianuarie	2011.

În	cazul	a	patru	litigii,	sesizarea	înaintată	de	reclamant	a	fost	retrasă	
întrucât	 părţile	 s-au	 înţeles	 ca	 urmare	 a	 negocierilor	 purtate	 pe	
parcursul	 desfăşurării	 litigiului	 introdus	 în	 faţa	 ANCOM.	 În	 cazul	
unui	alt	litigiu,	ANCOM	a	constatat	perimarea	acestuia	ca	urmare	a	
rămânerii	în	nelucrare	a	cererii,	din	voinţa	reclamantei.

Pentru	litigiile	soluţionate	în	cursul	anului	2010,	termenul	mediu	de	
soluţionare	a	fost	de	şapte	luni.	

Două	dintre	deciziile	de	soluţionare	a	litigiilor	emise	de	preşedintele	
ANCOM	în	anul	2010	au	fost	atacate	la	Curtea	de	Apel	Bucureşti,	

potrivit	 prevederilor	 art.	 12	 alin.	 (5)	 din	 Ordonanţa	 de	 urgenţă	 a	
Guvernului	 nr.	 22/2009	 privind	 înfiinţarea	 Autorităţii	 Naţionale	
pentru	Administrare	şi	Reglementare	în	Comunicaţii,	aprobată	prin	
Legea	nr.	113/2010,	litigiile	fiind	în	curs	de	soluţionare.	Unul	dintre	
acestea	este	în	curs	de	soluţionare	la	Curtea	de	Apel	Bucureşti,	iar	
cel	de-al	doilea	la	Înalta	Curte	de	Casaţie	şi	de	Justiţie	a	României,	
întrucât	 reclamantul	 a	 formulat	 recurs	 împotriva	deciziei	Curţii	 de	
Apel	Bucureşti.

În	general,	 sesizările	 furnizorilor	au	avut	ca	obiect	aspecte	privind	
interconectarea	dintre	reţelele	operate	de	părţi,	şi	anume	referitoare	
la	serviciul	de	terminare	a	apelurilor	indiferent	de	originea	acestora,	
tarifele	 aferente	 serviciilor	 asociate	 interconectării,	 tarifele	 pentru	
serviciul	de	terminare	a	apelurilor	la	numărul	unic	de	urgenţă	112	şi	
la	celelalte	numere	telefonice	naţionale	pentru	anunţarea	urgenţelor,	
accesul	 la	 numărul	 de	 telefon	 118.932	 aferent	 serviciului	 de	
informaţii	 privind	 abonaţii	 furnizat	 de	 S.C.	 Romtelecom	 S.A.,	
tarifele	aferente	serviciului	de	terminare	a	apelurilor	 la	puncte	fixe	
nediferenţiate	 pe	 paliere	 orare	 sau	 punerea	 la	 dispoziţia	 celorlalţi	
furnizori	a	bazelor	de	date	privind	abonaţii.	
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4.1 

Obiective şi priorităţi

4.2 

Administrarea eficientă a resurselor limitate – principalele măsuri de reglementare

4.2.1 

Armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz 

şi 1805-1842,5 MHz

Obiectivul	 principal	 al	 ANCOM	 este	 ca	 administrarea	 resurselor	
limitate	din	sfera	sa	de	competenţă,	spectrul	de	frecvenţe	radio	şi	
resursele	de	numerotaţie,	să	asigure	creşterea	pieţei	de	comunicaţii	
electronice	 şi	 a	 concurenţei,	precum	şi	 să	permită	 introducerea	 şi	
promovarea	noilor	tehnologii.	De	asemenea,	ANCOM	îşi	propune	să	
asigure	satisfacerea	interesului	public,	social	şi	de	apărare	al	ţării,	
precum	şi	satisfacerea	unui	maximum	de	beneficii	pentru	utilizatorii	
resurselor	 limitate,	 fie	 ei	 furnizori	 de	 rețele	 şi/sau	 de	 servicii	 de	
comunicații	electronice,	operatori	privaţi	sau	utilizatori	finali.

În	acest	scop	Autoritatea	urmăreşte	în	permanenţă:	

 � utilizarea	eficientă	şi	efectivă	a	spectrului	de	frecvenţe	radio;

 � identificarea	şi	eliberarea	unor	benzi	suplimentare	de	frecvenţe	
destinate	noilor	servicii,	precum	şi	dezvoltării	celor	existente;

 � punerea	la	dispoziţie	a	benzilor	de	frecvenţe	armonizate	pentru	
serviciile	paneuropene;

 � creşterea	numărului	aplicaţiilor	care	permit	utilizarea	liberă	a	
frecvenţelor;

 � asigurarea	 resurselor	 de	 numerotaţie	 adecvate	 furnizării	
serviciilor	de	comunicaţii	electronice;

 � utilizarea	eficientă	şi	efectivă	a	numerotaţiei;

 � eficientizarea	procesului	de	portare	a	numerelor.	

În	anul	2010,	ANCOM	a	 luat	o	serie	de	decizii	 importante	pentru	
piaţa	 telecom	 din	 România	 şi	 a	 făcut	 paşi	 semnificativi	 pentru	
îndeplinirea	unui	obiectiv	declarat:	acela	de	a	încuraja	concurenţa	şi	
accesul	la	internet	de	bandă	largă.	

În	acest	sens,	încă	de	la	începutul	anului,	ANCOM	a	finalizat	Decizia	
nr.	 168/2010	 pentru	 armonizarea	 utilizării	 benzilor	 de	 frecvenţe	
radio	pereche	880-915	MHz,	925-960	MHz,	1710-1747,5	MHz	şi	
1805-1842,5	MHz,	care	permite	operatorilor	să	furnizeze	în	paralel,	
în	benzile	900	MHz	şi	1800	MHz,	servicii	de	comunicaţii	electronice	
de	generaţia	a	treia	cu	servicii	de	comunicaţii	de	generaţia	a	doua.	

Furnizarea	de	servicii	3G	(servicii	multimedia	şi	de	transmisiuni	de	
date)	în	aceste	benzi	a	fost	posibilă	după	ce	licenţele	operatorilor	au	
fost	modificate,	cu	respectarea	unor	obligaţii:	continuitatea	furnizării	
serviciilor	2G	 (servicii	de	voce),	protecţia	sistemelor	GSM	care	vor	
funcţiona	 şi	 în	 continuare	 în	 benzile	 de	 900	MHz	 şi	 1800	MHz,	
precum	 şi	 protecţia	 sistemelor	 de	 radiocomunicaţii	 existente	 în	
benzile adiacente. 

Această	 decizie	 vine	 ca	 urmare	 a	 adoptării	 de	 Comitetul	 pentru	
Comunicaţii	 Electronice	 (ECC)	 din	 cadrul	 Conferinţei	 Europene	 a	
Administraţiilor	de	Poştă	şi	Telecomunicaţii	(CEPT)	a	unor	rapoarte	



30RAPORT ANUAL 2010

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4 Creșterea concurenței prin 
administrarea eficientă  
a resurselor limitate

	 4.1	 Obiective	şi	priorităţi

	 4.2	 Administrarea	eficientă	a	resurselor	limitate	-	principalele	
măsuri	de	reglementare

 4.2.1 Armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 
880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz şi 
1805-1842,5 MHz

 4.2.2 Deschiderea unor noi domenii de numerotaţie şi revizuirea 
reglementărilor referitoare la resursele de numerotaţie

 4.2.3 Procedura de alocare a numerelor naţionale scurte pentru 
servicii de interes public la nivel naţional

		 4.2.4	 Deschiderea	spre	alocare	a	unor	noi	numere	naţionale	
pentru	servicii	armonizate	cu	caracter	social

	 4.3	 Autorizarea	generală	a	furnizorilor	de	reţele	şi	servicii	de	
comunicaţii	electronice,	respectiv	poştale

	 4.4	 Gestionarea	spectrului	radio	

	 4.5	 Certificarea	operatorilor	radio	din	serviciile	de	
radiocomunicaţii	aeronautic	şi	naval

	 4.6	 Autorizarea	şi	certificarea	radioamatorilor,	certificarea	
operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

	 4.7	 Gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	Planul	naţional	
de	numerotaţie	(PNN)

	 4.8	 Administrarea	portabilităţii	numerelor

	 4.9	 Gestionarea	resurselor	tehnice

	 4.10	 Supravegherea	pieţei	echipamentelor

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

privind	compatibilitatea	dintre	sistemele	UMTS	şi	GSM	care	operează	
în	benzile	de	900	MHz	şi	1800	MHz	şi	compatibilitatea	dintre	UMTS	
900/1800	 MHz	 şi	 sistemele	 care	 operează	 în	 benzile	 adiacente,	
toate	 documentele	 amintite	 fiind	 adoptate	 în	 baza	 mandatului	
emis	de	Comisia	Europeană	către	CEPT,	 în	data	de	5	 iulie	2006.	

Ulterior	acestor	demersuri	ale	CEPT,	aşa	numita	Directivă	GSM	a	fost	
modificată	şi	semnată	în	luna	septembrie	2009	de	către	preşedintele	
Parlamentului	 European	 şi	 preşedintele	 Consiliului	 de	 Miniştri,	
Comisia	 Europeană	 adoptând,	 în	 acelaşi	 context,	 o	 decizie	 care	 a	
intrat	în	vigoare	odată	cu	directiva	amintită.

4.2.2 

Deschiderea unor noi domenii de numerotaţie şi revizuirea reglementărilor referitoare la resursele de numerotaţie

Cadrul	de	reglementare	din	domeniul	resurselor	de	numerotaţie	a	fost	
revizuit	în	anul	2010,	principalele	noutăţi	aduse	vizând	următoarele	
aspecte:

 � deschiderea	 spre	 alocare	 a	 domeniului	 de	 numere	 naţionale	
scurte	de	forma	19vx(y)	pentru	furnizarea	serviciilor	de	interes	
public	la	nivel	naţional	

 � deschiderea	spre	alocare	a	numerelor	pentru	servicii	de	interes	
general	la	nivel	local	din	domeniul	0Z	=	02;	utilizarea	aceleiaşi	
proceduri	de	alocare	atât	pentru	numerele	destinate	furnizării	

serviciilor	de	interes	general	la	nivel	local	din	domeniul	0Z	=	
02,	cât	şi	pentru	cele	din	domeniul		0Z	=	03;

 � relaxarea	condiţiilor	de	alocare	a	numerelor	destinate	serviciilor	
de	interes	general	la	nivel	local;

 � stabilirea	unui	nou	caz	de	suspendare	sau	retragere,	totală	sau	
parţială,	a	LURN,	respectiv	neutilizarea	pentru	o	perioadă	mai	
mare de 9 luni a blocurilor de numere sau a indicativelor de 
selectare	a	transportatorului.

4.2.3 

Procedura de alocare a numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 

În	data	de	22	 iulie	2010	a	 intrat	 în	 vigoare	Decizia	preşedintelui	
ANCOM	 nr.	 459/2010	 privind	 alocarea	 şi	 utilizarea	 numerelor	
naţionale	scurte	pentru	servicii	de	interes	public	la	nivel	naţional.	În	
conformitate	cu	prevederile	deciziei,	numerele	din	această	categorie	
pot	avea	4	sau	5	digiţi,	de	forma	19vx	sau	de	forma	19vxy.	În	prezent	
sunt	deschise	spre	alocare	numai	numerele	19vx,	ANCOM	urmând	a	
decide,	în	funcţie	de	solicitări,	dacă	este	necesară	creşterea	cantităţii	
de	numere	disponibile.

Prin	decizia	menţionată	sunt	stabilite	regulile	de	utilizare	a	numerelor	
naţionale	scurte	pentru	servicii	de	 interes	public	 la	nivel	naţional,	

procedura	de	acordare	a	licenţei	de	utilizare	a	acestor	numere	către	
furnizorii	 de	 servicii,	 precum	 şi	 drepturile	 şi	 obligaţiile	 specifice	
privind	utilizarea	lor.

Potrivit	 art.	 29	 din	Decizia	 preşedintelui	 ANRCTI	 nr.	 2.895/2007	
privind	Planul	naţional	de	numerotaţie,	servicii	de	interes	public	la	
nivel	naţional	pot	fi:

 � siguranţa	cetăţeanului	(poliţie,	jandarmerie	etc.);

 � servicii	de	asistenţă	medicală;
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 � deranjamente	utilităţi	publice	(telefon,	gaze,	energie	electrică,	
apă/canal	etc.);

 � asistenţa	 cetăţeanului	 (protecţia	 consumatorului,	 Avocatul	
Poporului	etc.);

 � servicii	 de	 informaţii	 (informaţii	 transporturi	 feroviare,	
informaţii	transporturi	aeriene,	starea	vremii,	starea	drumurilor	
etc.);

 � asistenţă	abonaţi	servicii	de	comunicaţii	electronice	(relaţii	cu	
clienţii,	ghidul	serviciilor	etc.).

În	afara	acestor	servicii	expres	identificate	în	decizie,	furnizorii	pot	
oferi	şi	alte	servicii,	 justificând	încadrarea	acestora	în	categoria	de	
servicii	de	interes	public	la	nivel	naţional.

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4 Creșterea concurenței prin 
administrarea eficientă  
a resurselor limitate

	 4.1	 Obiective	şi	priorităţi

	 4.2	 Administrarea	eficientă	a	resurselor	limitate	-	principalele	
măsuri	de	reglementare

	 4.2.1	 Armonizarea	utilizării	benzilor	de	frecvenţe	radio	pereche	
880-915	MHz,	925-960	MHz,	1710-1747,5	MHz	şi	
1805-1842,5	MHz

	 4.2.2	 Deschiderea	unor	noi	domenii	de	numerotaţie	şi	revizuirea	
reglementărilor	referitoare	la	resursele	de	numerotaţie

 4.2.3 Procedura de alocare a numerelor naţionale scurte pentru 
servicii de interes public la nivel naţional

  4.2.4 Deschiderea spre alocare a unor noi numere naţionale 
pentru servicii armonizate cu caracter social

	 4.3	 Autorizarea	generală	a	furnizorilor	de	reţele	şi	servicii	de	
comunicaţii	electronice,	respectiv	poştale

	 4.4	 Gestionarea	spectrului	radio	

	 4.5	 Certificarea	operatorilor	radio	din	serviciile	de	
radiocomunicaţii	aeronautic	şi	naval

	 4.6	 Autorizarea	şi	certificarea	radioamatorilor,	certificarea	
operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

	 4.7	 Gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	Planul	naţional	
de	numerotaţie	(PNN)

	 4.8	 Administrarea	portabilităţii	numerelor

	 4.9	 Gestionarea	resurselor	tehnice

	 4.10	 Supravegherea	pieţei	echipamentelor

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

4.2.4 

Deschiderea spre alocare a unor noi numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social

În	 data	 de	 30	 noiembrie	 2009,	 Comisia	 Europeană	 a	 adoptat	
Decizia	 2009/884/CE	 care	 amendează	 Decizia	 Comisiei	 Europene	
2007/116/CE,	 modificată	 şi	 completată	 prin	 Decizia	 Comisiei	
Europene	2007/698/CE.	Prin	această	nouă	decizie	sunt	identificate	
două	noi	numere	scurte	pentru	servicii	armonizate	cu	caracter	social:

 � 116006 	 –	 pentru	 serviciul	 „Linie	 de	 asistenţă	 telefonică	
pentru	victimele	infracţiunilor”;

 � 116117	 –	 pentru	 „Serviciu	medical	 telefonic	 ce	 nu	 intră	 în	
categoria	cazurilor	de	urgență”.

Ca	urmare,	în	data	de	12	aprilie	2010	au	fost	publicate	anunţurile	
privitoare	 la	 deschiderea	 spre	 alocare	 a	 celor	 două	 noi	 numere	
naţionale	 scurte,	 de	 forma	 116006	 şi	 116007,	 pentru	 servicii	

armonizate	cu	caracter	social,	dând	posiblitatea	furnizorilor	interesaţi	
ca,	începând	cu	14	aprilie	2010,	să	poată	solicita	ANCOM	alocarea	
acestora.	În	cursul	anului	2010	nu	au	fost	solicitări	de	alocare	pentru	
aceste	două	numere.

Până	 în	 prezent,	 în	România,	 au	 fost	 alocate	 următoarele	 numere	
naţionale	pentru	servicii	armonizate	cu	caracter	social:

 � 116000	–	pentru	serviciul	„Linii	telefonice	de	urgenţă	pentru	
copii	dispăruţi”;

 � 116111	–	pentru	serviciul	„Linii	de	asistenţă	telefonică	pentru	
copii”.

Numărul	116123	este	deschis	spre	alocare	pentru	serviciul	„Linii	de	
asistenţă	telefonică	care	oferă	sprijin	emoţional”.
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4.3 

Autorizarea generală a furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, respectiv poştale

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
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	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4 Creșterea concurenței prin 
administrarea eficientă  
a resurselor limitate

	 4.1	 Obiective	şi	priorităţi

	 4.2	 Administrarea	eficientă	a	resurselor	limitate	-	principalele	
măsuri	de	reglementare

 4.3 Autorizarea generală a furnizorilor de reţele  
şi servicii de comunicaţii electronice, respectiv poştale

 4.3.1 Autorizarea generală a furnizorilor de reţele  
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radiocomunicaţii	aeronautic	şi	naval

	 4.6	 Autorizarea	şi	certificarea	radioamatorilor,	certificarea	
operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

	 4.7	 Gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	Planul	naţional	
de	numerotaţie	(PNN)
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	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	
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4.3.1 

Autorizarea generală a furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Având	în	vedere	că	regimul	de	autorizare	generală	privind	furnizarea	
reţelelor	 şi	 a	 serviciilor	 de	 comunicaţii	 electronice	 reglementat	 în	
anul	2003	 răspundea	doar	parţial	 realităţilor	 legislative	 şi	 tehnice	
din	 domeniu,	 inclusiv	 prin	 prisma	 evoluţiei	 tehnologiilor,	 acesta	 a	
fost	revizuit	în	primul	semestru	al	anului	2010	în	scopul	eficientizării	
procedurii	 de	 autorizare,	 aducerii	 de	 clarificări,	 armonizării	 cu	
legislaţia	din	domeniul	comunicaţiilor	electronice,	cât	şi	cu	cea	din	
domenii	conexe	activităţii	ANCOM,	precum	şi	în	vederea	actualizării	
şi	 creşterii	 gradului	 de	 acurateţe	 a	 informaţiilor	 despre	 furnizori	
deţinute	de	către	ANCOM.

La	data	 de	29	mai	2010	 a	 intrat	 în	 vigoare	Decizia	 preşedintelui	
ANCOM	nr.338/2010	privind	regimul	de	autorizare	generală	pentru	
furnizarea	reţelelor	şi	a	serviciilor	de	comunicaţii	electronice,	şi,	în	
consecinţă,	cei	peste	1.900	de	furnizori	autorizaţi	la	acea	dată	aveau	
obligaţia	de	a	se	reautoriza	la	ANCOM	până	la	data	de	31	decembrie	

2010	dacă	doreau	să-şi	păstreze	dreptul	de	a	activa	pe	această	piaţă.	
Astfel	că,	până	la	sfârşitul	anului	2010,	un	procent	de	76%	dintre	
aceştia	au	 răspuns	pozitiv	demersului	ANCOM,	1.436	de	 furnizori	
optând	pentru	păstrarea	dreptului	de	a	furniza	reţele	sau	servicii	de	
comunicaţii	electronice.

La	 data	 de	 31	 decembrie	 2010,	 Registrul	 Furnizorilor	 înregistra	
un	 număr	 total	 de	1.523 de persoane autorizate pentru a furniza 
reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii	de	comunicaţii	
electronice	 destinate	 publicului,	 într-o	 scădere	 semnificativă,	 cu	
25,5	%,	faţă	de	nivelul	înregistrat	în	anul	2009.	Ca	atare,	au	rezultat	
scăderi	importante	ale	numărului	de		persoane	care	aveau	dreptul	de	
a	furniza	reţele	publice	de	comunicaţii	electronice	(34%),	servicii	de	
telefonie	destinate	publicului	 (44%),	 respectiv	servicii	de	acces	 la	
internet	(23%).

Situaţia	furnizorilor	de	reţele	şi	servicii	de	comunicaţii	
electronice	la	data	de	31	decembrie	2010

Fig. 4.10
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4.3.2 

Autorizarea generală a furnizorilor de servicii poştale

Regimul	 de	 autorizare	 generală	 aplicabil	 furnizorilor	 de	 servicii	
poştale	nu	a	suferit	modificări	în	cursul	anului	2010,	însă,	numărul	
de	furnizori	de	servicii	poştale	a	scăzut	pentru	prima	dată	după	mai	
mulţi	ani	de	creştere	moderată.	Această	situaţie	se	datorează	intrării	
în	 vigoare	 la	 data	 de	14	 noiembrie	 2009	 a	Deciziei	 preşedintelui	
ANCOM	 nr.891/2009	 de	 modificare	 şi	 completare	 a	 Deciziei	
preşedintelui	ANRCTI	 nr.2858/2007	privind	 regimul	 de	 autorizare	
generală	pentru	furnizarea	serviciilor	poştale,	decizie	care	a	creionat	
cadrul	de	evitare	a	„dublei	contabilizări”	a	furnizorilor	şi	indicatorilor	
de	 piaţă,	 dar	 şi	 de	 liberalizare	 a	 externalizării	 anumitor	 activităţi	
presupuse	de	furnizarea	serviciilor	poştale.

Astfel,	 la	 data	de	31	decembrie	2010,	Registrul	Public	 înregistra	
un	număr	total	de	465	de	furnizori	de	servicii	poştale,	în	scădere	cu	
48,5%	faţă	de	nivelul	înregistrat	în	anul	2009,	dintre	care	436	de		
persoane	aveau	dreptul	de	a	furniza	servicii	poştale	incluse	în	sfera	
serviciului	universal,	iar	453	de	persoane	aveau	dreptul	de	a	furniza	
servicii	poştale	neincluse	în	sfera	serviciului	universal.

De	 subliniat	 este	 şi	 faptul	 că	 scăderea	 numărului	 de	 furnizori	 de	
servicii	 poştale	 nu	 a	 afectat	 gradul	 de	 acoperire	 sau	 distribuţia	
teritorială	 a	 pieţei	 serviciilor	 poştale	 şi	 nici	 diversitatea	 ofertei	 de	
servicii	 poştale,	 piaţa	 serviciilor	 poştale	 parcurgând	 un	 proces	 de	
maturizare	şi	de	consolidare	a	concurenţei.

A6	 Serviciul	de	trimitere	cu	valoare	declarată	având	ca	obiect	
trimiteri	poştale	în	greutate	de	până	la	2	kg	sau	colete	
poştale	în	greutate	de	până	la	10	kg,	respectiv	colete	
poştale	cu	limita	de	greutate	între	10	şi	20	kg	expediate	
din	afara	teritoriului	României	către	o	adresă	aflată	pe	
teritoriul acesteia

B1	 Servicii	având	ca	obiect	trimiteri	poştale	în	greutate	mai	
mare	de	2	kg	(corespondenţă,	imprimate)

B2	 Serviciul	de	publicitate	prin	poştă	având	ca	obiect	trimiteri	
poştale	în	greutate	mai	mare	de	2	kg	

B3	 Servicii	având	ca	obiect	colete	poştale	interne	cu	limite	de	
greutate	între	10	şi	50	kg	

B4	 Servicii	având	ca	obiect	colete	poştale	cu	limite	de	
greutate	între	10	şi	50	kg	expediate	de	pe	teritoriul	
României	către	o	adresă	aflată	în	afara	teritoriului	acesteia	

B5	 Servicii	având	ca	obiect	colete	poştale	cu	limite	de	
greutate	între	20	şi	50	kg	expediate	din	afara	teritoriului	
României	către	o	adresă	aflată	pe	teritoriul	acesteia	

B6	 Serviciul	Ramburs	
B7	 Serviciul	Schimbare	destinaţie	
B8	 Serviciul	Livrare	specială
B9	 Serviciul	Confirmare	de	primire	
B10	Serviciul	Express	
B11	Serviciul	de	schimb	de	documente
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A1	 Colectarea,	sortarea,	transportul	şi	livrarea	trimiterilor	poştale	în	greutate	de	până	la	2	kg	(corespondenţă,	
imprimate)

A2	 Publicitate	prin	poştă	având	ca	obiect	trimiteri	poştale	în	greutate	de	până	la	2	kg	
A3	 Colectarea,	sortarea,	transportul	şi	livrarea	coletelor	poştale	în	greutate	de	până	la	10	kg	
A4	 Distribuirea	coletelor	poştale	în	greutate	de	până	la	20	kg	expediate	din	afara	teritoriului	României	către	o	

adresă	aflată	pe	teritoriul	acesteia	
A5	 Serviciul	de	trimitere	recomandată	având	ca	obiect	trimiteri	poştale	în	greutate	de	până	la	2	kg	sau	colete	

poştale	în	greutate	de	până	la	10	kg,	respectiv	colete	poştale	cu	limita	de	greutate	între	10	şi	20	kg	
expediate	din	afara	teritoriului	României	către	o	adresă	aflată	pe	teritoriul	acesteia
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4.4 

Gestionarea spectrului radio

Spectrul	 radio	 este	 o	 resursă	 naturală	 limitată,	 necesară	 pentru	
furnizarea	de	reţele	şi	servicii	de	comunicaţii	electronice	şi	de	aceea	
administrarea	eficientă	a	acestei	resurse	are	o	importanţă	strategică	
pentru	 asigurarea	 utilizării	 sale	 optime,	 în	 scopul	 satisfacerii	
interesului	public.

Un	obiectiv	important	al	Autorităţii	în	activitatea	de	administrare	a	
spectrului	radio,	în	anul	2010,	l-a	constituit	actualizarea	Tabelului	
naţional	 de	 atribuire	 a	 benzilor	 de	 frecvenţe	 (TNABF),	 ediţia	 din	
2009	(aprobată	prin	ORDINUL	MINISTRULUI	COMUNICAŢIILOR	şI	
SOCIETăŢII	INFORMAŢIONALE	nr.	789/11.11.2009).

TNABF	 este	 documentul	 prin	 care	 se	 planifică	 utilizarea	 la	 nivel	
naţional	a	spectrului	de	frecvenţe	radio	şi	se	adoptă	de	către	Ministerul	
Comunicaţiilor	şi	Societăţii	Informaţionale.	Modificările	aduse	în	anul	
2010,	aprobate	prin	ORDINUL	MINISTRULUI	COMUNICAŢIILOR	şI	
SOCIETăŢII	 INFORMAŢIONALE	 nr.	 701/30.07.2010,	 au	 vizat,	 în	
principal,	implementarea	prin	intermediul	TNABF:

 � a	 unor	 decizii	 ale	 Comisiei	 Europene	 privind	 armonizarea	
spectrului	 radio,	 apărute	 în	 cursul	 anului	 2010	 (este	 vorba	
despre	 decizia	 2010/166/UE	 din	 19	 martie	 2010,	 privind	
condiţiile	 armonizate	 de	 utilizare	 a	 spectrului	 radio	 pentru	
servicii	de	comunicaţii	mobile	la	bordul	navelor	(servicii	MCV)	
în	Uniunea	Europeană,	şi	despre	decizia	2010/267/UE	din	6	
mai	2010,	privind	condiţiile	tehnice	armonizate	de	utilizare	a	
benzii	 de	 frecvenţe	790	–	862	MHz	pentru	 sisteme	 terestre	
capabile	 să	 furnizeze	 servicii	 de	 comunicaţii	 electronice	 în	
Uniunea	Europeană);

 � a	unor	decizii	ale	Comitetului	de	Comunicaţii	Electronice	(ECC)	
al CEPT, asociate deciziilor CE amintite anterior (este vorba 
despre	decizia	ECC/DEC/(08)08,	privind	utilizarea	armonizată	
a	 sistemelor	 GSM	 la	 bordul	 navelor	 în	 benzile	 de	 frecvenţe	
880–915/925–960	MHz	şi	1710–1785/1805–1880	MHz,	şi	
despre	decizia	ECC/DEC/(09)03,	privind	condiţiile	armonizate	
pentru	reţelele	de	comunicaţii	mobile/fixe	(MFCN)	operând	în	
banda	de	frecvenţe	790–862	MHz).

Un	eveniment	internaţional	important	al	anului	2010,	în	domeniul	
spectrului	 radio,	 l-a	constituit	 reuniunea	plenară	a	Administraţiilor	
semnatare	 ale	 „Acordului	 HCM	 privind	 coordonarea	 frecvenţelor	
cuprinse	între	29,7	MHz	şi	39,5	GHz	pentru	serviciul	mobil	terestru	
şi	serviciul	fix”	(Acordul	HCM).	România,	prin	reprezentanţii	ANCOM	
şi	MCSI,	a	participat,	alături	de	celelalte	ţări	semnatare,	la	reuniunea	
plenară	 de	 la	 Zagreb	 din	 septembrie	 2010,	 ocazie	 cu	 care	 a	 fost	
adoptată	o	versiune	revizuită	a	Acordului	HCM.

Acordul	HCM	 are	 un	 pronunţat	 caracter	 tehnic,	 foarte	 specializat.	
El	 stabileşte	 procedurile	 administrative	 şi	 tehnice	 unitare	 (având	
la	bază	o	metodă	armonizată	de	calcul	–	HCM)	pentru	coordonarea	
internaţională	 a	 utilizării	 frecvenţelor	 radio	 în	 serviciile	 mobil	
terestru	 şi	 fix,	 pe	 care	 cele	 17	 administraţii	 semnatare	 le	 aplică	
în	 scopul	 asigurării	 compatibilităţii	 radioelectrice	 între	 reţelele	 de	
radiocomunicaţii	aflate	pe	teritoriul	acestor	ţări,	în	zonele	de	frontieră	
şi	adiacente	acestora.
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4.4.1 

Radiocomunicaţii în serviciul mobil terestru

În	domeniul	radiocomunicaţiilor	din	serviciul	mobil	terestru,	ANCOM	
gestionează	 benzile	 de	 frecvenţe	 atribuite	 prin	 TNABF	 serviciului	
mobil	terestru,	cu	statut	de	utilizare	neguvernamentală.	În	activitatea	
de	 gestionare	 a	 spectrului	 radio	 atribuit	 serviciului	mobil	 terestru,	
cu	 statut	 de	 utilizare	 neguvernamentală,	 Autoritatea	 urmăreşte	 ca	
obiective	majore:

 � asigurarea	 compatibilităţii	 radioelectrice	 între	 reţelele	 de	
radiocomunicaţii	 care	 utilizează	 frecvenţe	 radio	 din	 spectrul	
de	 frecvenţe	 atribuit	 serviciului	 mobil	 terestru,	 cu	 statut	 de	
utilizare	neguvernamentală;

 � utilizarea	 raţională	 şi	 eficientă	 a	 spectrului	 de	 frecvenţe	
radio atribuit serviciului mobil terestru, cu statut de utilizare 
neguvernamentală;

 � prevenirea	apariţiei	de	interferenţe	prejudiciabile	în	reţelele	de	
radiocomunicaţii	mobile	terestre	autorizate.

În	 sectorul	 radiocomunicaţiilor	 mobile	 profesionale	 de	 uz	 privat,	
dedicate	comunicaţiilor	pentru	desfăşurarea	activităţilor	proprii	ale	
organizaţiilor,	Autoritatea	a	acordat	în	cursul	anului	2010:

 � 235	noi	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	reţele	
de	radiocomunicaţii	de	uz	privat	–	tip	radiocomunicaţii	mobile	
profesionale	(PMR).

 � 240	 de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor,	 anexe	 la	
licenţele	pentru	 reţele	de	 radiocomunicaţii	de	uz	privat	 -	 tip	
radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR).

Utilizatorii	 specifici	 ai	 reţelelor	 de	 radiocomunicaţii	 mobile	
profesionale	 (PMR)	 de	 uz	 privat	 sunt	 atât	 mici	 întreprinzători,	
cât	 şi	 mari	 companii	 ale	 căror	 activităţi	 în	 diverse	 domenii	 ale	
economiei	naţionale	necesită	 comunicaţii	 radio	proprii.	Beneficiari	
ai	 unor	 astfel	 de	 aplicaţii	 radio	 pentru	 care	 au	 fost	 emise	 licenţe	
de	 utilizare	 a	 frecvenţelor	 sunt	 societăţi	 comerciale	 şi	 companii	
care	activează	în	diferite	domenii	de	activitate,	cum	sunt:	industrie,	

producţie,	transport	şi	distribuţie	de	utilităţi	publice	la	nivel	naţional,	
transporturi,	construcţii	şi	lucrări	publice,	agricultură,	administrarea	
reţelelor	hidrografice,	pază	şi	protecţie	a	vieţii	şi	proprietăţii	private,	
protecţie	publică,	sănătate	publică,	servicii	de	gospodărire	comunală	
etc.

Pentru	 furnizarea	 de	 reţele	 şi/sau	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	 în	
serviciul	mobil	 terestru	 au	mai	 fost	 de	 asemenea	 emise	 în	 cursul	
anului	2010:

 � 112	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	cu	caracter	ocazional	
pentru	 furnizarea	 de	 reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	
mobile	de	acces	public	(PAMR)	şi	de	reţele	de	radiocomunicaţii	
mobile	profesionale	(PMR).

 � 120	de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 anexe	 la	
licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	cu	caracter	ocazional	pentru	
furnizarea	de	reţele	şi	servicii	de	radiocomunicaţii	mobile	de	
acces	public	(PAMR)	şi	de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	
profesionale	(PMR).

Titularii	licenţelor	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	 reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	 mobile	 de	 acces	 public	
(PAMR)	sunt	operatori	publici	care	furnizează	servicii	de	comunicaţii	
mobile	unor	categorii	profesionale	de	utilizatori	sau	grupuri	dedicate	
de utilizatori.

În	 activitatea	 de	 întreţinere	 permanentă	 a	 licenţelor	 de	 utilizare	 a	
frecvenţelor	 radio	 şi	 a	 autorizaţiilor	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 pe	
care	le	gestionează,	Autoritatea	a	modificat	în	cursul	anului	2010,	
la	solicitările	titularilor	de	licenţe,	un	număr	total	de	554	de	licenţe	
de	 utilizare	 a	 frecvenţelor	 radio	 pentru	 furnizarea	 de	 reţele	 de	
radiocomunicaţii	mobile	profesionale	 (PMR)	 şi	de	 reţele	 şi	 servicii	
de	radiocomunicaţii	mobile	de	acces	public	(PAMR)	şi	un	număr	de	
700	de	autorizaţii	de	asignare	a	frecvenţelor,	anexe	la	licenţele	de	
utilizare	a	frecvenţelor,	din	care:

 � 127	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	 reţele	 de	 radiocomunicaţii	 mobile	 profesionale	 (PMR)	
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şi	 de	 reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	 mobile	 de	 acces	
public	(PAMR)	au	fost	modificate	de	către	Direcţia	Executivă	
Administrare	Spectru	Radio	şi	Numerotaţie	a	Autorităţii;

 � 141	 de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 anexe	 la	
licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	pentru	furnizarea	de	reţele	
de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	reţele	şi	
servicii	 de	 radiocomunicaţii	 mobile	 de	 acces	 public	 (PAMR)	
au	 fost	 modificate	 de	 către	 Direcţia	 Executivă	 Administrare	
Spectru	Radio	şi	Numerotaţie	a	Autorităţii;

 � 106	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	şi	respectiv	106	autorizaţii	de	asignare	a	frecvenţelor	
anexe	la	licenţe,	a	căror	valabilitate	a	fost	prelungită	de	Direcţia	
Regională	Bucureşti;

 � 25	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	au	fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Bucureşti;

 � 61	 de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 anexe	 la	
licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	pentru	furnizarea	de	reţele	
de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	reţele	şi	
servicii	de	radiocomunicaţii	mobile	de	acces	public	(PAMR)	au	
fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Bucureşti;

 � 61	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	şi	respectiv	79	de	autorizaţii	de	asignare	a	frecvenţelor	
anexe	la	licenţe,	a	căror	valabilitate	a	fost	prelungită	de	Direcţia	
Regională	Cluj;

 � 20	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	

reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	au	fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Cluj;

 � 57	 de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 anexe	 la	
licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	pentru	furnizarea	de	reţele	
de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	reţele	şi	
servicii	de	radiocomunicaţii	mobile	de	acces	public	(PAMR)	au	
fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Cluj;

 � 72	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	 şi	 respectiv	72	 autorizaţii	 de	asignare	a	 frecvenţelor	
anexe	la	licenţe,	a	căror	valabilitate	a	fost	prelungită	de	Direcţia	
Regională	Iaşi;

 � 26	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	au	fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Iaşi;

 � 52	 de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 anexe	 la	
licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	pentru	furnizarea	de	reţele	
de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	reţele	şi	
servicii	de	radiocomunicaţii	mobile	de	acces	public	(PAMR)	au	
fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Iaşi;

 � 85	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	 şi	 respectiv	92	 autorizaţii	 de	asignare	a	 frecvenţelor	
anexe	la	licenţe,	a	căror	valabilitate	a	fost	prelungită	de	Direcţia	
Regională	Timiş;

 � 32	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	pentru	furnizarea	
de	reţele	de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 radiocomunicaţii	mobile	de	 acces	public	
(PAMR)	au	fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Timiş;
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 � 40	 de	 autorizaţii	 de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 anexe	 la	
licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	pentru	furnizarea	de	reţele	
de	radiocomunicaţii	mobile	profesionale	(PMR)	şi	de	reţele	şi	
servicii	de	radiocomunicaţii	mobile	de	acces	public	(PAMR)	au	
fost	modificate	de	Direcţia	Regională	Timiş.

În	2010	au	fost	revizuite,	de	asemenea,	cele	3	licenţe	de	utilizare	
a	 frecvenţelor	 radio	 pentru	 furnizarea	 de	 reţele	 publice	 şi	 servicii	
de	comunicaţii	electronice	în	tehnologie	GSM,	în	sensul	liberalizării	
utilizării	benzilor	GSM	şi	pentru	tehnologia	UMTS.		

În	 activitatea	 de	 coordonare	 internaţională	 a	 utilizării	 frecvenţelor	
radio	 atribuite	 serviciului	 mobil	 terestru,	 cu	 administraţiile	 de	
comunicaţii	 ale	 ţărilor	 vecine	 Ungaria	 şi	 Ucraina,	 Autoritatea	 a	
urmărit	ca	obiective	majore:

 � respectarea	prevederilor	Acordului	HCM	(ediţia	2008)	privind	
coordonarea	 frecvenţelor	 în	 zonele	 de	 frontieră	 şi	 a	 altor	
acorduri	 sau	 protocoale	 internaţionale	 la	 care	 România	 este	
parte,	care	se	 referă	 la	utilizarea	spectrului	 radio	 în	serviciul	
mobil	terestru;

 � coordonarea	 prealabilă	 internă	 cu	 instituţiile	 guvernamentale	
a	utilizării	frecvenţelor	din	benzile	cu	utilizare	guvernamentală	
sau	în	partaj,	guvernamentală/neguvernamentală;

 � protejarea	intereselor	României	în	ceea	ce	priveşte	utilizarea	în	
zonele	de	frontieră	a	spectrului	radio	atribuit	serviciului	mobil	
terestru;

 � prevenirea	apariţiei	de	interferenţe	prejudiciabile	în	reţelele	de	
radiocomunicaţii	mobile	 terestre	 care	 funcţionează	 în	 zonele	
de	frontieră.

Pe	 parcursul	 anului	 2010,	 activităţile	 derulate	 în	 urmărirea	
obiectivelor	enumerate	s-au	concretizat	în:

 � 65 coordonări interne	 pentru	 frecvenţe	 din	 benzi	 cu	
utilizare	 guvernamentală	 sau	 în	 partaj	 guvernamentală/

neguvernamentală,	atribuite	serviciului	mobil	terestru;

 � 402 coordonări internaţionale	de	frecvenţe	cu	administraţiile	
de	comunicaţii	din	statele	vecine	Ungaria	şi	Ucraina,	în	benzi	
de	frecvenţe	atribuite	serviciului	mobil	terestru.

De	 asemenea,	 Autoritatea	 a	 răspuns	 solicitărilor	 de	 asignări	 de	
frecvenţe	 transmise	 prin	 Ministerul	 Afacerilor	 Externe	 din	 partea	
unor	misiuni	diplomatice	străine	acreditate	la	Bucureşti,	cu	ocazia	
vizitelor	oficiale	 la	nivel	 înalt	 în	România,	efectuând	în	acest	scop	
32 de asignări	de	frecvenţe	cu	caracter	temporar	în	serviciul	mobil	
terestru,	în	decursul	anului	2010.

Activitatea	internaţională	în	domeniul	managementului	spectrului	în	
serviciul	mobil	terestru	s-a	concretizat	şi	în	participarea	specialiştilor	
Autorităţii	la	reuniunile	Subgrupului	de	lucru	pentru	serviciul	mobil	
terestru	 (SWG-MS)	 al	 Grupului	 tehnic	 de	 lucru	 al	 Acordului	 HCM	
(TWG-HCM).	Având	 în	 vedere	obligaţiile	 ce	 revin	administraţiei	de	
comunicaţii	 a	 României	 în	 calitate	 de	 administraţie	 semnatară	 a	
Acordului	HCM,	precum	şi	atribuţiile	Autorităţii	de	punere	în	aplicare	
a	acordurilor	 internaţionale	în	domeniul	comunicaţiilor	electronice,	
la	care	România	este	parte,	Autoritatea	a	participat	activ	la	lucrările	
grupului	de	lucru	mandatat	cu	revizuirea	Acordului,	susţinând	poziţia	
României	în	materie	de	coordonare	a	utilizării	frecvenţelor	în	zona	de	
frontieră	în	serviciul	mobil	terestru.

Tot	în	cursul	anului	2010,	specialiştii	Autorităţii	au	participat	la	mai	
multe	reuniuni	bilaterale	şi	multilaterale	la	nivel	de	experţi	în	scopul	
încheierii	de	acorduri	cu	autorităţile	de	comunicaţii	ale	ţărilor	vecine	
privind	coordonarea	 frecvenţelor	 în	zonele	de	 frontieră	 în	benzi	de	
frecvenţe	atribuite	serviciului	mobil	terestru.

Astfel,	în	perioada	27-28	octombrie	2010,	reprezentanţii	Autorităţii	
au	 participat	 la	 reuniunea	 multilaterală	 la	 nivel	 de	 experţi	 între	
autorităţile	 de	 management	 al	 frecvenţelor	 din	 Austria,	 Croaţia,	
Ungaria,	România,	Serbia,	Republica	Slovacă,	Slovenia	şi	Ucraina,	
pe	probleme	de	coordonare	a	frecvenţelor	 în	zonele	de	frontieră	 în	
serviciul	mobil	terestru,	care	a	avut	loc	la	Budapesta,	în	cadrul	căreia	
au	fost	încheiate	următoarele	acorduri	multilaterale:
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 � „Aranjamentul	tehnic	între	autorităţile	naţionale	de	management	
al	frecvenţelor	din	Austria,	Croaţia,	Ungaria,	România,	Serbia,	
Republica	Slovacă,	Slovenia	şi	Ucraina	privind	coordonarea	în	
zonele	de	frontieră	a	sistemelor	IMT/UMTS	în	benzile	GSM”;

 � „Procedura	 tehnică	 între	 autorităţile	 de	 management	 al	
frecvenţelor	din	Croaţia,	Ungaria,	România,	Serbia	şi	Ucraina	
privind	 coordonarea	 frecvenţelor	 în	 zonele	 de	 frontieră	 în	
benzile	880-890	/	925-935	(E-GSM)”.

De	asemenea,	specialişti	ai	Autorităţii	au	participat	la	două	reuniuni	
bilaterale	 la	 nivel	 de	 experţi	 între	 autorităţile	 de	 management	 al	
frecvenţelor	din	Republica	Moldova	şi	România,	care	au	avut	loc	la	
Chişinău,	în	perioada	10	–	11	august	2010,	şi	respectiv	la	Iaşi,	în	
perioada	9	–	11	noiembrie	2010,	 în	scopul	negocierii	de	acorduri	
bilaterale	privind	coordonarea	şi	distribuţia	frecvenţelor	preferenţiale	
în	 benzile	 380-385	MHz	 /	 390-395	MHz	 destinate	 serviciilor	 de	
urgenţă	şi	890-915	MHz	/	935-960	MHz	destinate	sistemelor	GSM.		

Rezultatele	celor	două	întruniri	constau	în:	

 � Proiectul	 de	 “Acord	 bilateral	 între	 Ministerul	 Tehnologiilor	
Informaţionale	 şi	 Comunicaţiilor	 al	 Republicii	 Moldova	 şi	
Autoritatea	 Naţională	 pentru	 Administrare	 şi	 Reglementare	
în	Comunicaţii	 a	României	 privind	 coordonarea	 şi	 distribuţia	
frecvenţelor	 preferenţiale	 pentru	 sisteme	 digitale	 de	
radiocomunicaţii	mobile	terestre	în	benzile	de	frecvenţe	380-
385	 /	 390-395	MHz”,	 ce	 a	 fost	 agreat	 preliminar	 în	 cadrul	
celor	două	reuniuni	bilaterale	şi	urmează	a	fi	semnat	de	cele	
două	părţi	în	cursul	anului	2011;

 � Protocolul	 reuniunii	 de	 la	 Iaşi,	 care	 stabileşte	 temporar	
distribuţia	frecvenţelor	preferenţiale	în	benzile	890-915	MHz	
/	 935-960	 MHz	 (GSM)	 şi	 condiţiile	 tehnice	 de	 utilizare	 a	
acestora	pentru	zona	bilaterală	de	coordonare	între	Republica	
Moldova	şi	România,	aplicabile	până	la	data	de	31	decembrie	
2011	(data	expirării	licenţelor	GSM	ale	operatorilor	români	în	
benzile	în	cauză).

4.4.2 

Radiocomunicaţii în serviciul fix

În	cursul	anului	2010,	Autoritatea	a	demarat	procesul	de	elaborare	
a	 documentului	 de	 strategie	 privind	 introducerea	 la	 nivel	 naţional	
a	 sistemelor	 BWA	 (de	 acces	 pe	 suport	 radio	 de	 bandă	 largă)	 în	
benzile	 de	 frecvenţe	 de	 3,5	 GHz	 (3410-3600	 MHz)	 şi	 de	 3,7	
GHz	 (3600-3800	MHz).	 În	 acest	 sens,	Autoritatea	 a	 reanalizat	 în	
actualul	 context	 documentul	 de	 strategie	 existent	 pentru	 banda	
de	3,5	GHz,	elaborat	 în	anul	2007	şi	 rămas	 în	 stadiu	de	proiect,	
datorită	 neadoptării	 acestuia	 de	 către	Ministerul	 Comunicaţiilor	 şi	
Tehnologiei	 Informaţiei.	De	asemenea,	 în	 elaborarea	documentului	
de	strategie	amintit,	Autoritatea	a	ţinut	cont	de	rezultatele	procesului	
de	consultare	publică	referitor	la	utilizarea	viitoare	a	benzii	de	3,7	
GHz,	pe	care	l-a	desfăşurat	în	anul	2009,	în	perioada	25	mai	–	17	
iunie.

Proiectul	documentului	de	strategie	amintit	va	fi	definitivat	şi	va	fi	
supus	consultării	publice	 în	cursul	anului	2011,	urmând	apoi	a	fi	
finalizat,	în	funcţie	de	rezultatele	procesului	de	consultare	publică,	
şi	adoptat.

În	activitatea	curentă	în	domeniul	radiocomunicaţiilor	din	categoria	
serviciului	fix,	Autoritatea	alocă	şi	asignează	frecvenţe	radio	pentru	
reţele	de	radiocomunicaţii	ce	se	încadrează	în	serviciul	fix,	asigură	
–	după	necesităţi	 –	 coordonarea	 frecvenţelor	 radio,	 din	benzile	de	
frecvenţe	atribuite	serviciului	fix,	cu	administraţiile	de	comunicaţii	
ale	 ţărilor	 vecine,	 în	 conformitate	 cu	 acordurile	 internaţionale	
relevante	la	care	România	este	parte,	şi	acordă	licenţele	de	utilizare	
a	frecvenţelor	radio,	respectiv	autorizaţiile	de	asignare	a	frecvenţelor,	
pentru	furnizarea	de	reţele	şi	de	servicii	de	comunicaţii	electronice	



39RAPORT ANUAL 2010

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	final	
și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4 Creșterea concurenței prin 
administrarea eficientă  
a resurselor limitate

	 4.1	 Obiective	şi	priorităţi

	 4.2	 Administrarea	eficientă	a	resurselor	limitate	-	principalele	
măsuri	de	reglementare

	 4.3	 Autorizarea	generală	a	furnizorilor	de	reţele	şi	servicii	de	
comunicaţii	electronice,	respectiv	poştale

	 4.4	 Gestionarea	spectrului	radio	

	 4.4.1	 Radiocomunicaţii	în	serviciul	mobil	terestru

 4.4.2 Radiocomunicaţii în serviciul fix

 4.4.3 Radiodifuziune sonoră, televiziune şi reţele de comunicaţii 
electronice pentru difuzarea/retransmisia de programe 
audiovizuale

	 4.4.4	 Radiocomunicaţii	în	serviciile	fix	şi	mobil	prin	satelit

	 4.4.5	 Serviciile	de	radiocomunicaţii	navale

	 4.4.6	 Serviciile	de	radiocomunicaţii	mobil	aeronautic	şi	mobil	
aeronautic	prin	satelit

	 4.4.7	 Serviciul	de	radiodeterminare	–	radionavigaţie	aeronautică	
şi	maritimă,	radiolocaţie

	 4.4.8	 Identificarea	numerică	a	staţiilor	radio	de	navă	şi	de	
aeronavă

	 4.5	 Certificarea	operatorilor	radio	din	serviciile	de	
radiocomunicaţii	aeronautic	şi	naval

	 4.6	 Autorizarea	şi	certificarea	radioamatorilor,	certificarea	
operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

	 4.7	 Gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	Planul	naţional	de	
numerotaţie	(PNN)

	 4.8	 Administrarea	portabilităţii	numerelor

	 4.9	 Gestionarea	resurselor	tehnice

	 4.10	 Supravegherea	pieţei	echipamentelor

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

în	regim	fix	şi	nomadic.

Radiocomunicaţiile	 în	 serviciul	 fix	 cuprind	 toate	 tipurile	 de	
radiocomunicaţii	civile	care	funcţionează	în	benzi	de	frecvenţe	radio	
cu	statut	de	utilizare	neguvernamental	sau	partajat	(neguvernamental/
guvernamental),	atribuite	potrivit	TNABF	serviciului	fix.

Pe	 parcursul	 anului	 2010	 au	 fost	 acordate,	 în	 conformitate	 cu	
prevederile	procedurii	în	vigoare	de	licenţiere	a	drepturilor	de	utilizare	
a	spectrului	radio:

 � 11	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	şi	30	de	autorizaţii	
de	asignare	a	frecvenţelor	radio,	cu	caracter	permanent;

 � 13	 licenţe	 de	 utilizare	 a	 frecvenţelor	 radio	 şi	 13	 autorizaţii	
de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio,	 pentru	 transmisii	 radio	 cu	
caracter	experimental;

 � 12	acorduri	prealabile,	conţinând	asignări	de	frecvenţe	pentru	
99	de	linii	de	radioreleu	grupate	în	reţele	complexe	destinate	
transmisiilor	de	voce/date;

 � 12	acorduri	prealabile	pentru	linii	de	modulaţie	aferente	unor	
emiţătoare	de	radiodifuziune	sonoră	sau	televiziune.

De	asemenea,	pe	parcursul	anului	2010	au	fost	procesate	notificări	
pentru	972	de	linii	de	radioreleu	ce	fac	parte	din	reţelele	naţionale	
de	 infrastructură	 pe	 suport	 radio	 (x	 staţii	 de	 radiocomunicaţii	
cuprinzând	tot	atâtea	asignări	de	frecvenţe	–	introduse	în	Registrul	
naţional	al	asignărilor	de	frecvenţe).	Aceste	reţele	de	infrastructură	
asigură	transportul	traficului	generat	în	reţelele	de	telefonie	mobilă	
celulară	 în	 diverse	 tehnologii:	 GSM900,	 DCS1800,	 CDMA450,	
CDMA410,	 IMT-2000/UMTS	 (3G),	 precum	 şi	 în	 reţele	 publice	 de	
tip-multipunct	pentru	transmisii	de	date	(FWA,	BWA).

4.4.3 

Radiodifuziune sonoră, televiziune şi reţele de comunicaţii electronice pentru difuzarea/retransmisia 

de programe audiovizuale

În	anul	2010	Autoritatea	a	continuat	să	fie	implicată	în	acţiunile	de	
implementare	a	serviciilor	digitale	terestre	de	radiodifuziune,	având	
în	vedere	intrarea	în	vigoare	a	Acordului	asociat	Conferinţei	Regionale	
de	Radiocomunicaţii	de	la	Geneva	din	2006	(RRC06)	încă	din	anul	
2007,	precum	şi	stabilirea	obiectivului	de	tranziţie	de	la	televiziunea	
analogică	terestră	la	cea	digitală	până	la	1	ianuarie	2012.	

Pe	parcursul	anului,	odată	cu	apariţia	HG	nr.464	din	12	mai	2010,	
au	 fost	 lansate	 procedurile	 de	 selecţie	 pentru	 acordarea	 a	 două	
multiplexe	de	televiziune	digitală	terestră	care	să	fie	implementate	
în	 perioada	 de	 tranziţie	 la	 televiziunea	 digitală.	 Având	 în	 vedere	
că	s-a	stabilit	ca	procedurile	de	selecţie	să	fie	comparative,	a	 fost	
necesar	să	se	 întreprindă	o	serie	de	acţiuni	premergătoare	 lansării	
acestora.	Acestea	 au	constat	 în	 elaborarea	proiectelor	 caietelor	de	

sarcini,	supunerea	acestora	în	consultare	publică,	elaborarea	sintezei	
observaţiilor	şi	publicarea	formei	finale	a	caietelor	de	sarcini.

Procedurile	de	selecţie	lansate	au	fost	însă	sistate	prin	apariţia	HG	
nr.833	din	11.08.2010,	prin	care	s-a	prelungit	şi	termenul	de	switch	
off	pentru	televiziunea	analogică	la	1	ianuarie	2015.

În	vederea	încurajării	tranziţiei	la	televiziunea	digitală,	în	cursul	anului	
2010	au	fost	emise	acorduri	privind	realizarea	unor	experimente	de	
televiziune	digitală	terestră	de	ultimă	generaţie	DVB-T2.	

Deşi	 contextul	 actual	 european	 şi	 naţional	 a	 impus	 concentrarea	
activităţii	în	direcţia	tranziţiei	la	televiziunea	digitală,	o	mare	parte	
din	 activitatea	 curentă	 a	 Autorităţii	 în	 acest	 domeniu	 constă	 în	
gestionarea	benzilor	de	radiodifuziune	şi	televiziune	analogică.	
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Prin	 apariţia	 Legii	 nr.333/2009	 privind	 aprobarea	 Ordonanţei	 de	
urgenţă	a	Guvernului	nr.	181/2008	pentru	modificarea	şi	completarea	
Legii	 audiovizualului	 nr.	 504/2002,	 a	 fost	 necesară	 revizuirea	
Deciziei	 Preşedintelui	 IGCTI	 nr.385/2005	 privind	 procedura	 de	
autorizare	a	furnizării	serviciilor	de	programe	audiovizuale.	În	urma	
discuţiilor	 cu	 toţi	 factorii	 implicaţi,	 s-a	 elaborat	 o	 nouă	 decizie	
nr.629/2010,	 printre	 prevederile	 căreia,	 alături	 de	 cele	 privind	
autorizarea	 serviciilor	 digitale	 de	 televiziune,	 se	 află	 şi	 aceea	 de	
revizuire	a	Licenţei	nr.1/2004	pentru	furnizarea	serviciilor	publice	de	
radiodifuziune	şi	televiziune	deţinută	de	către	Societatea	Naţională	
de	 Radiocomunicaţii	 (SNR).	 Astfel,	 până	 la	 sfârşitul	 anului	 2010	
au	fost	emise	licenţe	de	emisie	individuale	pentru	toate	staţiile	de	
radiodifuziune	sonoră	autorizate	deţinute	de	SNR.

De	asemenea,	Autoritatea	a	venit	în	sprijinul	activităţii	radiodifuzorilor,	
răspunzând	numeroaselor	solicitări	de	modificare	a	parametrilor	de	
emisie,	astfel	încât	acoperirea	oferită	să	fie	optimizată,	asigurându-
se	accesul	publicului	la	o	cât	mai	mare	diversitate	de	programe.

O	parte	din	activitate	a	fost	concentrată	asupra	problemei	gestionării	
spectrului	 radio	 pentru	 retransmisia	 programelor	 audiovizuale	 prin	
intermediul	 sistemelor	MMDS	 (Multipoint	Multichanel	Distribution	
System).	Având	în	vedere	dezvoltarea	comunicaţiilor	pe	fibră	optică,	şi	
în	acest	an	s-au	înregistrat	o	serie	de	renunţări	la	utilizarea	sistemului	
MMDS	în	zonele	unde	fibra	optică	a	constituit	o	alternativă,	fără	a	
minimiza	însă	eficienţa	sistemului	în	zonele	rurale,	greu	accesibile.

Din	totalul	de	432	de	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	pentru	MMDS,	
în	anul	2010	s-au	retras	68	de	licenţe,	faţă	de	40	şi,	respectiv,	83	
în	anii	2009	şi	2008,	comparativ	cu	un	număr	de	111	retrageri	la	
cerere	înregistrate	în	perioada	2004-2007,	în	momentul	de	faţă	fiind	
valabile	numai	99	de	licenţe	MMDS.

Autoritatea	a	emis	în	decursul	anului	2010	următoarele	documente:

Televiziune

 � 3	licenţe	de	emisie	noi

 � 45	de	 licenţe	de	emisie	modificate	dintr-un	 total	de	239	de	
licenţe	de	emisie	existente

 � 96	de	solicitări	de	coordonare	 televiziune	digitală	din	partea	
altor	administraţii	rezolvate

 � 22	de	acorduri	modificare	parametri	tehnici

Direcţia Regională Bucureşti a emis 2	 autorizaţii	 tehnice	 noi	 şi	 a	
modificat	alte	125	de	autorizaţii	 tehnice	dintr-un	 total	de	188 de 
autorizaţii	tehnice	existente.	De	asemenea,	pentru	13	staţii	au	fost	
necesare	măsurători	tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	
înscrişi	în	licenţe	şi	standarde.	

Direcţia Regională Cluj a emis 54	 de	 autorizaţii	 tehnice	 noi	 şi	
a	 modificat	 alte	118	 autorizaţii	 tehnice	 dintr-un	 total	 de	231 de 
autorizaţii	 tehnice	 existente.	 Pentru	52	 de	 staţii	 au	 fost	 necesare	
măsurători	tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	înscrişi	în	
licenţe	şi	standarde.	

Direcţia Regională Iaşi a emis 35	 de	 autorizaţii	 tehnice	 noi	 şi	 a	
modificat	 alte	 83	 de	 autorizaţii	 tehnice	 dintr-un	 total	 de	 146 de 
autorizaţii	 tehnice	 existente.	 Pentru	49	 de	 staţii	 au	 fost	 necesare	
măsurători	tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	înscrişi	în	
licenţe	şi	standarde.	

Direcţia Regională Timişoara a emis 22	de	autorizaţii	tehnice	noi	şi	a	
modificat	alte	6	autorizaţii	tehnice	dintr-un	total	de	160	de	autorizaţii	
tehnice	existente.	De	asemenea,	pentru	23	de	staţii	au	fost	necesare	
măsurători	tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	înscrişi	în	
licenţe	şi	standarde.	

Radiodifuziune	sonoră

 � 145	de	licenţe	de	emisie	noi

 � 349	de	licenţe	de	emisie	modificate	dintr-un	total	de	877 de 
licenţe	de	emisie	existente
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 � 914	de	solicitări	de	coordonare	de	 radiodifuziune	din	partea	
altor	administraţii	rezolvate

 � 109	acorduri	de	modificare	a	parametrilor	tehnici

Direcţia Regională Bucureşti a emis 20 de autorizaţii	tehnice	noi	şi	
a	modificat	alte	130	de	autorizaţii	tehnice	dintr-un	total	de	292 de 
autorizaţii	tehnice	existente.	De	asemenea,	pentru	30	de	staţii	au	fost	
necesare	măsurători	tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	
înscrişi	în	licenţe	şi	standarde.	

Direcţia Regională Cluj a emis 7	autorizaţii	tehnice	noi	şi	a	modificat	
alte 127	de	autorizaţii	 tehnice	dintr-un	total	de	269	de	autorizaţii	
tehnice	existente.	Pentru	60	de	 staţii	 au	 fost	necesare	măsurători	
tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	 înscrişi	 în	licenţe	şi	
standarde. 

Direcţia Regională Iaşi a emis 9	autorizaţii	tehnice	noi	şi	a	modificat	
alte 87	 de	 autorizaţii	 tehnice	 dintr-un	 total	 de	188	 de	 autorizaţii	

tehnice	existente.	Pentru	36	de	 staţii	 au	 fost	necesare	măsurători	
tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	 înscrişi	 în	licenţe	şi	
standarde. 

Direcţia Regională Timişoara a emis 27	de	autorizaţii	tehnice	noi	şi	
a	modificat	alte	46	de	autorizaţii	 tehnice	dintr-un	total	de	149 de 
autorizaţii	tehnice	existente.	De	asemenea,	pentru	33	de	staţii	au	fost	
necesare	măsurători	tehnice	de	verificare	a	respectării	parametrilor	
înscrişi	în	licenţe	şi	standarde.	

MMDS

 � 8	licenţe	noi	de	utilizare	a	frecvenţelor	şi	9	autorizaţii	noi	de	
asignare	 a	 frecvenţelor	 radio	 pentru	 furnizarea	 de	 reţele	 de	
comunicaţii	electronice;

 � 48	de	 licenţe	modificate	de	utilizare	a	 frecvenţelor	 şi	54 de 
autorizaţii	modificate	de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 radio	pentru	
furnizarea	de	reţele	de	comunicaţii	electronice.

4.4.4 

Radiocomunicaţii în serviciile fix şi mobil prin satelit

La	 finele	 anului	 2010,	 ANCOM	gestiona	19 licenţe de utilizare a 
frecvenţelor în serviciul fix prin satelit	(dintre	care	5	pentru	reţele	de	
comunicaţii	prin	satelit	–	publice	sau	private	prin	care	se	transmit	
date,	 voce,	 internet	 –	 şi	 restul	 pentru	 terminale	VSAT	 individuale)	
şi	2.213 autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţiile 
coordonatoare de reţea (HUB) şi terminalele VSAT	 (Very	 Small	
Aperture	Terminal)	care	fac	parte	din	arhitectura	acestor	reţele.	

Un	 alt	 segment	 important	 al	 comunicaţiilor	 fixe	 prin	 intermediul	
satelitului	 este	 transportul	 către	 satelit	 al	 unor	 programe	 de	
radiodifuziune	 sonoră	 şi/sau	 televiziune,	 în	 vederea	 distribuirii	
controlate	 a	 acestora	 (de	 ex:	 către	 reţele	 CATV	 sau	 emiţătoare	
terestre	 de	 radiodifuziune	 sonoră	 sau	 televiziune)	 sau	 în	 vederea	
difuzării	directe	către	marele	public.	Până	la	sfârşitul	anului	2010	

ANCOM acordase 25 de licenţe de utilizare a frecvenţelor pentru 
staţii de comunicaţii prin satelit destinate transportului către satelit 
al unor programe de radiodifuziune sonoră şi/sau televiziune,	 prin	
intermediul	cărora	erau	ridicate	la	satelit	120	de	servicii	de	programe	
de	radio	şi	televiziune.	

De	 asemenea,	 ANCOM	 gestionează	 licenţele de utilizare a 
frecvenţelor acordate în anii 2005-2006 unui număr de 5 operatori 
de platforme DTH:	RCS&RDS	(Digi	TV),	Focus	Sat	România	(Focus	
Sat),	Digital	Cable	Systems	(AKTA	TV),	DTH	Television	Grup	(Boom	
TV)	şi	Romtelecom	(Dolce	TV).

Pentru staţiile transportabile de comunicaţii prin satelit DSNG 
(Digital	Satellite	News	Gathering),	destinate	transmisiilor	ocazionale,	
temporare	 prin	 satelit	 către	 studiouri	 a	 reportajelor,	 ştirilor,	
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evenimentelor	 cultural/sportive	 şi	 a	 altor	 producţii	 audiovizuale	
realizate	 în	 afara	 studiourilor,	 ANCOM	 gestiona,	 la	 finele	 anului	
2010,	47 de autorizaţii de asignare a frecvenţelor pentru cei 13 
operatori deţinători de licenţe de utilizare a frecvenţelor pentru 
aplicaţii tip SNG. 

De	 asemenea,	 în	 cursul	 anului	 2010,	 ANCOM	 a	 emis	 7 licenţe 
temporare de utilizare a frecvenţelor pentru staţii transportabile 
de comunicaţii prin satelit (DSNG) deţinute de operatori străini, 
care	 au	 fost	 utilizate	 pentru	 transmisii	 ocazionale,	 temporare	 prin	
satelit,	către	studiouri	din	afara	ţării	noastre,	a	reportajelor,	ştirilor,	
evenimentelor	 cultural/sportive	 şi	 a	 altor	 producţii	 audiovizuale	
desfăşurate	pe	teritoriul	României.

O	 componentă	 importantă	 a	 comunicaţiilor	 prin	 intermediul	
sateliţilor	sunt	comunicaţiile	în	serviciul	mobil	prin	satelit.	La	finele	
anului	2010,	ANCOM	gestiona	trei	licenţe	de	utilizare	a	frecvenţelor	
pentru	 furnizarea	 către	 public	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	 mobile	
personale	(S-PCS),	pe	teritoriul	României,	ale	următorilor	operatori:	
Iridium Satellite LLC	(prin	intermediul	sistemului	IRIDIUM), Global 
Communications Services Romania	 (prin	 intermediul	 sistemului	
THURAYA)	şi	Rokura	(prin	intermediul	sistemului	ORBCOMM).

Totodată,	 până	 la	 sfârşitul	 anului	 2010,	 ANCOM	 a	 acordat	 13 
licenţe de utilizare a frecvenţelor pentru utilizatori ce deţineau 27 
de terminale mobile funcţionând în diferite standarde INMARSAT.

4.4.5 

Serviciile de radiocomunicaţii navale

4.4.5.1 

Serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit

Pe	parcursul	 anului	2010,	ANCOM	şi-a	 întărit	poziţia	de	 referinţă	
în	domeniul	serviciilor	de	 radiocomunicaţii	mobil	maritim	şi	mobil	
maritim	prin	satelit,	atât	pe	plan	european,	cât	şi	internaţional.	Modul	
activ	în	care	s-a	implicat	ANCOM	în	problematica	radiocomunicaţiilor	
maritime,	soluţiile	propuse	şi	modalităţile	de	rezolvare	a	problemelor	
apărute	au	făcut	ca	ANCOM	să	fie	recunoscută	ca	un	lider	regional	
important.	

Activitatea	a	continuat	pe	aceleaşi	coordonate	ca	şi	în	2009,	pentru	
a	asigura	coerenţa	obiectivelor	propuse:

 � analiza	 modului	 de	 îmbunătăţire	 a	 securităţii	 navelor	 şi	
porturilor	împotriva	potenţialelor	atacuri	teroriste	sau	piratereşti	
prin	 propuneri	 concrete	 de	 modificări	 ale	 regulamentelor	 în	
vigoare	şi	alocări	suplimentare	de	spectru	radio;

 � alinierea	la	normele	impuse	de	proiectul	european	IRIS	2	prin	
introducerea	terminalelor	Inland	AIS	atât	la	bordul	navelor,	cât	
şi	 în	 locaţii	 fixe	pe	 ţărm	şi	 alocarea	de	 identificări	numerice	
în	condiţiile	stabilite	de	Regulamentul	Radiocomunicaţiilor	al	
Uniunii	Internaţionale	a	Telecomunicaţiilor	(RR	al	ITU);

 � eliminarea	 treptată	 a	 echipamentelor	 radar	 din	 sistemele	 de	
supraveghere	şi	dirijare	a	traficului	pe	Dunăre;	

 � analiza	 propunerilor	 de	 implementare	 a	 unor	 tehnologii	
revoluţionare	de	urmărire	a	containerelor	de	la	bordul	navelor	
port-containere	 şi	 a	 terminalelor	 specializate,	 în	 condiţiile	
deschiderii	 unui	 astfel	 de	 terminal	 în	 portul	 Constanţa	 din	
perspectiva	echipamentelor	ce	utilizează	spectrul	radio;
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 � îmbunătăţirea	utilizării	 frecvenţelor	 stabilite	prin	Anexa	18	a	
RR	al	ITU	pentru	asigurarea	creşterii	numărului	de	utilizatori	
potenţiali	 şi	 reducerea	 apariţiei	 interferenţelor	 prejudiciabile	
prin	 diferite	 metode:	 splitarea	 canalelor	 duplex,	 utilizarea	
benzilor	„gap”,	digitalizare;

 � eficientizarea	 utilizării	 spectrului	 radio	 alocat	 în	 general	
radiocomunicaţiilor	maritime,	 ţinând	 cont	de	 faptul	 că	 acest	
tip	de	spectru	radio	este	armonizat	la	nivel	mondial.

ANCOM	 a	 avut	 în	 permanenţă	 în	 vedere	 menţinerea	 unei	 poziţii	
echidistante	care	să	asigure	rezultate	benefice	atât	pentru	armatorii	
din	 ţara	 noastră,	 cât	 şi	 pentru	 furnizorii	 de	 echipamente	 radio	
maritime. 

Respectând	condiţiile	stabilite	de	RR	al	ITU,	ANCOM	a	luat	măsurile	

necesare	astfel	încât	navele	să	dispună	de	echipamentul	radio	adecvat	
şi	să	urmărească	procedurile	corespunzătoare	în	vederea	transmiterii	
şi	 recepţionării	cu	maximă	eficienţă	a	comunicaţiilor	de	primejdie,	
securitate,	 urgenţă,	 precum	 şi	 a	 celor	 aferente	 operaţiunilor	 de	
căutare	şi	salvare.

Echipamentele	 de	 radiocomunicaţii	 maritime	 utilizate	 în	 cadrul	
Sistemului	 Global	 de	 Securitate	 Maritimă	 şi	 de	 Localizare	 în	
caz	 de	 Sinistru	 (GMDSS)	 au	 făcut	 în	 continuare	 obiectul	 unei	
permanente	atenţii	din	partea	ANCOM.	Astfel,	au	fost	monitorizate	şi	
controlate	sistemele	maritime	mobile	prin	satelit,	echipamentele	de	
radiocomunicaţii	funcţionând	în	sistemul	de	apel	selectiv	numeric,	
radiobalizele	de	localizare	a	sinistrelor,	transponderele	de	căutare	şi	
salvare,	receptoarele	automate	de	informaţii	de	securitate	maritimă,	
aparatele	 radio	 pentru	 ambarcaţiunile	 de	 salvare,	 sistemele	 de	
identificare	automată.

4.4.5.2 

Serviciul de radiocomunicaţii pe căile de navigaţie interioară

ANCOM	este	administraţie	membră	a	Comitetului	European	RAINWAT	
(Regional	 Arrangement	 for	 INland	 WATerways),	 organizaţie	 ce	
evaluează	permanent	şi	actualizează,	în	funcţie	de	interesele	ţărilor	
membre,	Aranjamentul	Regional	cu	privire	la	radiocomunicaţiile	pe	
căile	de	navigaţie	interioară,	semnat	la	Basel,	în	anul	2000,	de	16	
ţări	 europene	 riverane	 fluviilor	 Rin,	Main	 şi	 Dunăre.	 Aranjamentul	
Regional	 a	 fost	 încheiat	 sub	 egida	 UIT,	 în	 temeiul	 articolului	 6	
al	 Regulamentului	 Radiocomunicaţiilor	 al	 UIT.	 ANCOM	 deţine	
preşedinţia	 RAINWAT	 din	 anul	 2002,	 reprezentantul	 ANCOM,	
Aurelian	 Sorinel	 Calinciuc,	 fiind	 reconfirmat	 în	 această	 funcţie	 ca	
urmare	 a	 rezultatelor	 în	 coordonarea	 şi	 managementul	 activităţii	
Comitetului	pentru	un	mandat	de	încă	doi	ani	în	anul	2009.	

Pentru	RAINWAT,	 anul	 2010	 a	marcat	 lărgirea	 zonei	 acoperite	 de	
organizaţie	prin	semnarea	documentelor	de	acceptare	de	către	cea	de	
a	17-a	ţară	membră,	Muntenegru	şi	organizarea	reuniunii	grupului	de	
lucru	ce	se	ocupă	cu	revizuirea	textului	Aranjamentului,	eveniment	
găzduit	la	Bucureşti.	 	

În	 anul	 2010,	 ANCOM	 a	 eliberat	 pentru	 serviciile	 mobil	 maritim	
şi	 mobil	 maritim	 prin	 satelit,	 radiotelefonic	 pe	 căile	 de	 navigaţie	
interioară	şi	experimentale	pentru	nave	în	probe	un	număr	de	72 de  
licenţe de utilizare a frecvenţelor	şi	un	număr	de	264 de autorizaţii 
de asignare a frecvenţelor.
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4.4.6 

Serviciile de radiocomunicaţii mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit

4.4.7 

Serviciul de radiodeterminare – radionavigaţie aeronautică şi maritimă, radiolocaţie

şi	în	acest	an,	ca	şi	în	cel	precedent,	ANCOM	a	gestionat	serviciile	
de	radiocomunicaţii	mobil	aeronautic	şi	mobil	aeronautic	prin	satelit,	
asigurându-se	că	activitatea	urmăreşte	cerinţele	stabilite	atât	de	RR	
al	UIT,	cât	şi	de	Anexa	10	la	Convenţia	aviaţiei	civile	ICAO.	Scopul	
activităţii	 ANCOM	 a	 fost	 eficientizarea	 utilizării	 spectrului	 radio	
alocat	 serviciilor	 de	 radiocomunicaţii	 mobil	 aeronautic	 şi	 mobil	
aeronautic	 prin	 satelit	 prin	 studierea	 posibilităţilor	 de	 introducere	
a	 comunicaţiilor	 digitale	 (conceptul	 de	 COM-DLA-Datalink	
Applications/	 Implementation	 in	 Europe),	 gestionarea	 introducerii	
ecartului	 de	 8,33	 kHz	 în	 România	 în	 banda	 de	 VHF	 voce	 pentru	
multiplicarea	 frecvenţelor	 posibil	 a	 fi	 utilizate,	 reîntoarcerea	 către	
banda	HF	aeronautic	care	poate	reduce	congestia	comunicaţiilor	în	
VHF.

ANCOM	 a	 urmărit	 ca	 aeronavele	 aflate	 sub	 pavilion	 românesc,	
indiferent	că	sunt	de	linie,	low	cost	sau	particulare,	să	corespundă 
din	punctul	 de	 vedere	 al	 transmiterii	 şi	 recepţionării	mesajelor	 de	
primejdie,	securitate	şi	urgenţă,	precum	şi	căutare	şi	salvare	ce	pot	
proveni	de	la	autorităţile	de	dirijare	a	traficului	aerian	de	la	sol	sau	de	
la	alte	aeronave,	în	conformitate	cu	cerinţele	RR	al	ITU.	Astfel	au	fost	
monitorizate	şi	controlate	sistemele	aeronautice	mobile	prin	satelit,	
echipamentele	de	radiocomunicaţii	ce	operează	atât	analogic,	cât	şi	
digital	(VDL),	radiobalizele	de	localizare	a	sinistrelor,	echipamentele	
de	urmărire	meteorologică	sau	de	radionavigaţie.

În	anul	2010	ANCOM	a	eliberat	pentru	serviciile	mobil	aeronautic	şi	
mobil	aeronautic	prin	satelit	18 licenţe de utilizare a frecvenţelor şi 
82 de autorizaţii de asignare a frecvenţelor.

Orice	 tip	 de	 echipament	 de	 radiolocaţie	 amplasat	 la	 ţărm	 (pentru	
cercetări	 meteorologice	 sau	 pentru	 dirijarea	 traficului	 maritim	
ori	 aeronautic)	 sau	 orice	 echipament	 utilizat	 în	 vederea	 asigurării	
securităţii	 navigaţiei	 prin	 descoperirea	 şi	 achiziţionarea	 de	 ţinte	
staţionare	 sau	 în	 mişcare	 (pentru	 maritim,	 aeronautic	 sau	 căi	 de	
navigaţie	interioară)	aparţin	serviciului	de	radiodeterminare.	

În	 vederea	 evitării	 unor	 eventuale	 interferenţe	 prejudiciabile,	
s-a	 continuat	 supravegherea	 atentă	 a	 sistemelor	 deja	 instalate	 de	
urmărire	şi	dirijare	radar	în	funcţiune	de-a	lungul	şenalului	navigabil	
al	 Dunării,	 precum	 şi	 cele	 aflate	 în	 proceduri	 de	 determinare	
a	 locurilor	 de	 instalare	 şi	 a	 zonelor	 acoperite.	 Datele	 obţinute	
vor	 permite	 ANCOM,	 pe	 lângă	 utilizarea	 acestora	 în	 procesul	 de	
autorizare,	şi	definitivarea	procedurilor	de	coordonare	transfrontaliere	
cu	administraţiile	coriverane	Dunării	maritime	şi	fluviale.	Demararea	

construcţiei	podului	peste	fluviul	Dunăre	de	la	Calafat,	care	a	avut	
loc	anul	acesta,	a	consemnat	instalarea	unui	grup	de	echipamente	
de	urmărire,	dirijare,	fluidizare	şi	asigurare	a	securităţii	navigaţiei	în	
zona	afectată	de	construcţie.	Din	punct	de	vedere	al	serviciului	de	
radiodeterminare,	ANCOM	s-a	implicat	în	autorizarea	echipamentelor	
radar	din	zona	afectată.	

În	anul	2010	ANCOM	a	continuat	colaborarea	cu	instituţiile	naţionale	
implicate	 în	 implementarea	 pe	 teritoriul	 nostru	 a	 elementelor	
programului	IRIS	2	de	gestionare	şi	dirijare	a	traficului	pe	culoarul	
VII	transeuropean	de	transport	pe	căile	de	navigaţie	interioară.	Anul	
2010	 a	 însemnat	 un	 moment	 crucial	 în	 desfăşurarea	 serviciilor	
informaţionale	 (RIS)	 dedicate	 navigaţiei	 pe	 fluviul	 Dunărea,	
ANCOM	având	un	rol	deosebit	de	important	în	asigurarea	condiţiilor	
operaţionale	pentru	echipamentele	radio	implicate.	
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4.4.8 

Identificarea numerică a staţiilor radio de navă şi de aeronavă

4.5 

Certificarea operatorilor radio din serviciile de radiocomunicaţii aeronautic şi naval

ANCOM	 a	 asigurat	 gestionarea	 bazei	 de	 identificări	 numerice	
şi	 alfanumerice	 şi	 a	 efectuat	 alocările	 necesare	 desfăşurării	
regulamentare	a	 traficului	 radio	maritim,	aeronautic	 şi	pe	căile	de	
navigaţie	interioară.

Modul	 de	 compunere	 a	 identităţilor	 numerice	 şi	 alfanumerice,	
precum	şi	distribuirea	acestora	pe	ţări,	sunt	stabilite	prin	prevederi	
speciale	cuprinse	în	RR	al	UIT.

ANCOM	raportează	periodic	identificările	alocate	staţiilor	de	navă	de	
pe	căile	de	navigaţie	interioară	către	pagina	de	internet	a	Comitetului	
RAINWAT,	www.rainwat.bipt.be,	care	găzduieşte	baza	de	coduri	ATIS	
la	nivel	european.	Codurile	ATIS	sunt	generate	pe	baza	prevederilor	
cuprinse	 în	 Aranjamentul	 regional,	 iar	 acestea	 sunt	 la	 rândul	 lor	
bazate	pe	prevederile	amintite	mai	sus	din	RR	al	UIT.

ANCOM	 raportează	 periodic	 identificările	 alocate	 staţiilor	 de	 navă	

maritime	către	baza	de	date	maritimă	a	UIT	denumită	MARS,	dar	
asigură	şi	punct	de	contact	în	caz	de	solicitare	din	partea	organizaţiilor	
cu	atribuţii	de	căutare	şi	salvare	navale	şi/sau	aeronautice.

Pe	 parcursul	 anului	 2010,	 ANCOM	 a	 continuat	 activitatea	 de	
gestionare	 a	 fondului	 de	 identităţi	 pentru	 staţiile	 de	 navă,	 de	
aeronavă,	de	coastă,	amplasate	pe	ţărm	şi	aeronautice.	Totodată	a	fost	
definitivată	 aplicarea	 procedurii	 perfecţionate	 de	 către	ANCOM	de	
formare	a	codului	ATIS	pentru	navele	ce	aparţin	unor	ţări	nemembre	
RAINWAT	şi	care	intră	pe	căile	de	navigaţie	interioară	acoperite	de	
prevederile	RAINWAT.	În	acelaşi	timp,	s-au	administrat	în	continuare	
cele	două	baze	de	date	accesibile	on-line.

Pagina	de	internet	a	ANCOM	găzduieşte	o	bază	de	date	pentru	navele	
sub	pavilion	românesc	accesibilă	24/7	Centrului	de	căutare	şi	salvare	
(MRCC)	a	Autorităţii	Navale	Române	din	Constanţa.

ANCOM	 a	 desfăşurat	 şi	 pe	 parcursul	 anului	 2010	 o	 activitate	
susţinută	în	vederea	asigurării	unui	standard	ridicat	de	competenţe	
în	 condiţiile	 în	 care	 personalul	 de	 operare	 constituie	 elementul	
primordial	în	asigurarea	radiocomunicaţiilor,	în	general,	şi	a	acţiunilor	
de	căutare	şi	salvare,	în	special.	Tipurile	de	personal	operator	radio	
acoperă	personalul	de	comandă	al	navelor	şi	aeronavelor,	personalul	
de	 supraveghere,	 informare	 şi	 dirijare	 a	 traficului	 atât	 naval,	 cât	
şi	 aerian,	 precum	 şi	 personalul	 din	 cadrul	 autorităţilor	 maritime,	
respectiv	aeronautice.	Toate	aceste	categorii	de	personal	nu	îşi	pot	
desfăşura	activitatea	cu	respectarea	condiţiilor	stabilite	de	legislaţia	
în	 vigoare	 fără	 a	 deţine	 un	 certificat	 de	 operator	 radio	 valabil	 şi	
corespunzător	serviciului	de	radiocomunicaţii	căruia	i	se	adresează.	

Principalele	activităţi	desfăşurate	în	anul	2010	au	fost:

 � menţinerea	unei	pieţe	concurenţiale	echidistante	în	domeniul	
instruirii	candidaţilor	la	obţinerea	diferitelor	tipuri	de	certificate	

radio,	pentru	a	se	asigura	acces	neîngrădit	al	centrelor	către	
potenţialii	solicitanţi;	

 � monitorizarea	 şi	 controlul	 permanent	 al	 modului	 în	 care	 se	
respectă	 regulamentele	 în	 vigoare,	 atât	 la	 nivel	 naţional,	 cât	
şi	internaţional	de	către	operatorii	certificaţi	de	către	ANCOM;

 � revizuirea	 protocoalelor	 încheiate	 cu	 centrele	 de	 pregătire	
în	 vederea	 obţinerii	 unei	 eficienţe	 maxime	 a	 procesului	 de	
pregătire,	examinare,	eliberare	a	certificatului;

 � menţinerea	procedurilor	ANCOM	în	linie	cu	cerinţele	stabilite	
de	RR	al	ITU,	având	în	vedere	că	posesorii	acestor	certificate	îşi	
desfăşoară	activitatea	oriunde	în	lume,	pe	nave	sau	aeronave,	
indiferent	de	pavilionul	sub	care	se	află	acestea,	modul	lor	de	
prezentare;
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 � s-au	 demarat	 acţiunile	 pregătitoare	 în	 vederea	 începerii	
introducerii	noului	concept	european	de	centru	de	examinare	
independent,	un	concept	modern	care	va	asigura	obiectivitatea	
deplină	 şi	 separarea	 celor	 două	 aspecte	 principale	 şi	 anume	
instruirea	şi	examinarea.	

2.758 de operatori radio profesionişti	 au	 fost	 autorizaţi	 pentru	
serviciile	 mobil	 aeronautic	 şi	 mobil	 aeronautic	 prin	 satelit,	 mobil	
maritim	 şi	mobil	maritim	 prin	 satelit	 şi	 radiotelefonic	 pe	 căile	 de	
navigaţie	interioară	de	către	ANCOM.

4.6 

Autorizarea şi certificarea radioamatorilor, certificarea operatorilor radio în serviciul mobil terestru 

Activitatea	de	autorizare	si	certificare	in	cadrul	serviciului	de	amator	
a	continuat	şi	 în	anul	2010	urmărindu-se	 respectarea	prevederilor	
RR	al	ITU	şi	a	recomandărilor	CEPT	(eliberarea	benzii	de	70	MHz	
pentru	activitatea	de	radioamator,	creşterea	puterii	de	emisie	până	
la	1	Kw,	acordarea	de	indicative	speciale,	actualizarea	callbook)	în	
scopul	 unei	 mai	 bune	 integrări	 a	 radioamatorilor	 din	 Romania	 în	
cadrul	comunităţii	internaţionale.

La	 nivelul	 CEPT	 s-au	 continuat	 demersurile	 pentru	 definirea	 unei	

baze	de	date	unitare	 a	 subiectelor	de	examinare	a	 radioamatorilor	
avându-se	în	vedere	actualizarea	acestora	cu	noile	tendinţe	apărute	
în	domeniul	comunicaţiilor,	folosindu-se	în	acest	sens	şi	experienţa	
acumulată	de	către	IARU	(International	Amateur	Radio	Union).	Acest	
proces	va	continua	şi	în	anii	următori.

Situaţia	 documentelor	 emise	 în	 serviciul	 de	 radiocomunicaţii	 de	
amator	 şi	 a	 certificării	 operatorilor	 în	 serviciul	mobil	 terestru	 este	
următoarea:

Direcţii	Regionale Bucureşti Cluj Iaşi	 Timişoara Total

Radioamatori

1.	Numărul	de	autorizaţii	de	radioamator	emise	(noi	şi	prelungiri)	în	cursul	anului	2010: 194 113 85 68 460

2.	Numărul	de	certificate	de	radioamator	emise	în	cursul	anului	2010: 184 105 54 53 396

3.	Numărul	de	sesiuni	(ordinare	si	extraordinare)	pentru	acordarea	certificatelor	

de	radioamator	în	cursul	anului	2010:

5 4 3 4 16

4.	Numărul	total	de	autorizaţii	de	radioamator	în	vigoare	la	sfârşitul	anului	2010: 2.690 999 817 960 5.466

5.	Numărul	total	de	certificate	de	radioamator	în	vigoare	la	sfârşitul	anului	2010: 1.498 2.778 2.312 2.210 8.798

Certificarea	operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

1.	Numărul	de	certificate	emise	în	serviciul	mobil	terestru	în	cursul	anului	2010: 474 143 206 155 978

2.	Numărul	de	sesiuni	(ordinare	şi	extraordinare)	pentru	acordarea	certificatelor	în	serviciul	
mobil	terestru	în	cursul	anului	2010:

10 12 44 11 77

3.	Numărul	total	de	certificate	în	serviciul	mobil	terestru	în	vigoare	la	sfârşitul	anului	2010: 12.289 776 1.413 1.097 15.575
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4.7 

Gestionarea resurselor de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie (PNN)

4.7.1 

Operaţiuni privind gestionarea resurselor de numerotaţie din PNN

4.7.1.1 

Alocări de resurse de numerotaţie

Activităţile	derulate	în	anul	2010	în	legătură	cu	gestionarea	resurselor	
de	numerotaţie	din	PNN	au	cuprins:

 � alocări	de	resurse	de	numerotaţie;

 � eliberări	de	resurse	de	numerotaţie	ca	urmare	a	unor	cereri	de	
renunţare	sau	a	radierii	unor	furnizori	de	servicii	de	comunicaţii	
electronice	destinate	publicului;

 � cedări	de	licenţe;

 � modificări	ale	formatului	resurselor	de	numerotaţie	alocate	în	
prealabil,	la	cererea	titularilor	de	licenţe;

 � operaţiuni	efectuate	din	oficiu.

Dreptul	 de	 a	 utiliza	 anumite	 resurse	 de	 numerotaţie	 din	 PNN	 se	
acordă	prin	Licenţa	de	utilizare	a	resurselor	de	numerotaţie	(LURN).

În	 anul	 2010,	 la	 ANCOM	 au	 fost	 înregistrate	 24 de solicitări de 
alocare	 a	 unor	 resurse	 de	 numerotaţie	 şi	 au	 fost	 acordate 24 de 
licenţe.	Din	analiza	solicitărilor	depuse	în	2010	rezultă	că:

 � 5 cereri	 au	 fost	 depuse	 de	 companii	 care	 solicitau	 pentru 
prima dată alocarea	de	resurse	de	numerotaţie,	având	ca	efect	
acordarea a 5 licenţe.	În	plus,	a	mai	fost	emisă	o	licenţă	pentru	
o	cerere	de	acest	tip	înregistrată	înainte	de	sfârşitul	anul	2009.	

 � 19 cereri	 au	 vizat	 alocarea	 de	 resurse	 de	 numerotaţie	
suplimentare	 faţă	de	cele	atribuite	 în	prealabil,	determinând	

emiterea a 18 licenţe.	A	19-a	cerere	a	fost	depusă	înainte	de	
sfârşitul	 anului	 2010,	 îndeplinind	 cerinţele	 procedurale,	 iar	
emiterea	 licenţei	urmează	a	 avea	 loc	 în	 anul	2011.	Datorită	
modificărilor	procedurale	 introduse	prin	Decizia	preşedintelui	
ANRCTI	 nr.	 2.896/2007,	 licenţele	 acordate	 ca	 răspuns	 la	
acest	 tip	 de	 solicitări	 apar	 ca	 licenţe	 noi,	 nemodificându-se	
licenţele	anterior	emise.	

Prin	 soluţionarea	 cererilor	 de	mai	 sus,	 volumul	 alocărilor	 realizate	
în	anul	2010,	corespunzător	diferitelor	domenii	de	numerotaţie	ale	
PNN	se	prezintă	astfel:
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 4.7.1 Operaţiuni privind gestionarea resurselor de numerotaţie din 
PNN

 4.7.1.1 Alocări de resurse de numerotaţie

4.7.1.2		 Eliberări	de	resurse	de	numerotaţie	prin	modificarea	sau	
încetarea	LURN

4.7.1.3		 Cedări	de	resurse	de	numerotaţie,	modificări	ale	formatului	
resurselor	alocate	sau	ale	prevederilor	din	licenţe

	 4.8	 Administrarea	portabilităţii	numerelor

	 4.9	 Gestionarea	resurselor	tehnice

	 4.10	 Supravegherea	pieţei	echipamentelor

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri
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Domeniu	PNN Numere alocate

Z=2

numere	geografice	de	10	cifre
30.000

Z=2

numere	geografice	de	7	cifre
-

Z=3	

numere	geografice	de	10	cifre
470.000

Z=3	

numere	geografice	de	7	cifre
20

Z=3	

numere	nongeografice	(independente	de	locaţie)
150.000

Z=7 3.000.000

Z=8

numere	nongeografice	
pentru	servicii	diverse

0800

0801

0805

0808

0870

1.000

-

3.000

1.000

-

Z=9

numere	nonegeografice	
pentru	servicii	
cu	tarif	special

0900

0903

0906

1.000

1.000

1.000

Categorii Numere/indicative	alocate

Indicative	10xy -

Indicative	16xy -

Numere	naţionale	116xyz -

Numere	naţionale	118xyz 1

Numere	naţionale	19vx 4

Resurse	de	numerotaţie	alocate	sub	formă	de	blocuri

Resurse	de	numerotaţie	 alocate	 sub	 formă	unitară	
(numere	naţionale	scurte	şi	 indicative	de	selectare	
a	transportatorului)	

Tabel 4.1

Tabel 4.2
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4.7.1.2 

Eliberări de resurse de numerotaţie prin modificarea sau încetarea LURN

În	 cursul	 anului	 2010	 s-au	 consemnat	 eliberări	 de	 resurse	 de	
numerotaţie	 ca	urmare	 a	 cererilor	 de	 renunţare	parţială	 sau	 totală	
la	 LURN	 depuse	 de	 unii	 titulari	 LURN,	 precum	 şi	 în	 cazurile	 de	
încetare	a	dreptului	de	a	furniza	serviciile	de	comunicaţii	electronice	
pentru	care	au	fost	acordate	resursele	de	numerotaţie.

Astfel,	pentru	soluţionarea	cererilor	de	renunţare	parţială	sau	totală	
la	numerotaţia	alocată,	depuse	de	titularii	LURN,	ANCOM	a	emis	în	
anul	2010	19	decizii	având	ca	obiect	încetarea	totală	sau	parţială	a	
dreptului	de	utilizare	a	resurselor	de	numerotaţie.	

Dintre	 aceste	 cazuri,	 au	 fost	 înregistrate	 11	 revocări	 parţiale	 ale	
licenţelor	pentru	11	titulari	şi	8	revocări	totale	ale	licenţelor	pentru	8	
titulari.	Dintre	deciziile	de	revocare	parţială,	una	a	fost	emisă	pentru	
rezolvarea	unei	cereri	primite	în	anul	2009.

În	cazurile	cererilor	de	renunţare	parţială,	au	fost	emise	de	asemenea	
11	 licenţe	modificate,	conţinând	resursele	de	numerotaţie	pe	care	
titularii	LURN	preconizau	a	le	utiliza	în	continuare.	Dintre	acestea,	
una	dintre	 licenţe	a	 fost	acordată	pentru	 rezolvarea	unei	cereri	de	
renunţare	pentru	care	decizia	corespunzătoare	a	fost	emisă	înainte	de	
31	decembrie	2009.	S-a	consemnat	un	caz	de	renunţare	parţială	în	
care	nu	a	fost	necesar	să	se	emită	licenţă,	deoarece	restul	resurselor	
de	numerotaţie	au	făcut	obiectul	unei	cedări	LURN.

S-au	constatat	9	cazuri	de	încetare	a	dreptului	de	a	furniza	serviciile	
de	comunicaţii	electronice	destinate	publicului	pentru	care	au	fost	
acordate	resursele	de	numerotaţie,	rezolvat	prin	9	decizii	de	revocare	
totală	a	LURN.

Astfel,	au	fost	eliberate	următoarele	resurse	de	numerotaţie:

Domeniu	PNN Numere alocate

Z=2

numere	geografice	de	10	cifre
10.000

Z=2

numere	geografice	de	7	cifre
-

Z=3	

numere	geografice	de	10	cifre
2.149.000

Z=3	

numere	geografice	de	7	cifre
-

Z=3	

numere	nongeografice	(independente	de	locaţie)
10.000

Z=7

numere	nongeografice	mobile
-

Z=8

numere	nongeografice	
pentru	servicii	diverse

0800

0801

0805

0808

0870

6.000

5.000

4.000

9.000

4.000

Z=9

numere	nonegeografice	
pentru	servicii	
cu	tarif	special

0900

0903

0906

7.000

8.000

7.000

Categorii Numere/indicative	alocate

Indicative	10xy 11

Indicative	16xy 10

Numere	naţionale	116xyz -

Numere	naţionale	118xyz 7

Numere	naţionale	19vx 6

Resurse	de	numerotaţie	alocate	sub	formă	de	blocuri

Resurse	de	numerotaţie	 alocate	 sub	 formă	unitară	
(numere	naţionale	scurte	şi	 indicative	de	selectare	
a	transportatorului)	

Tabel 4.3

Tabel 4.4
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4.7.1.3 

Cedări de resurse de numerotaţie, modificări ale formatului resurselor alocate sau ale prevederilor din licenţe

În	2010	au	fost	analizate	11	solicitări	privind	resursele	de	numerotaţie	
care	nu	au	afectat	totalul	de	resurse	de	numerotaţie	alocate.

a) cedări LURN

În	2010	s-au	depus	11	cereri	de	cedare	de	resurse	de	numerotaţie.	În	
afară	de	acestea,	a	fost	tratată	o	solicitare	pentru	care	documentele	
au	fost	 transmise	 în	2009.	Procedura	a	fost	finalizată	 în	9	cazuri,	
prin	 emiterea	 către	 cedenţi	 a	9	decizii	 de	 încetare	 a	dreptului	 de	
utilizare	 a	 resurselor	 de	 numerotaţie,	 însoţite	 de	13	 licenţe	 (două	
licenţe	modificate	unora	dintre	 cedenţi	 şi	11	 licenţe	 cesionarilor).	
Sunt	 în	 curs	 de	 soluţionare	 două	 cereri,	 pentru	 care	 finalizarea	
cedărilor	urmează	a	avea	loc	în	2011.

A	fost	dată	o	soluţie	de	respingere	a	unei	cereri	de	cedare	LURN,	
prin	refuzul	ANCOM	de	a	emite	acordul	prealabil	referitor	la	cedarea	
numărului	naţional	scurt	pentru	servicii	de	informaţii	privind	abonaţii	
118931.	 Procesul	 de	 cedare	 a	 fost	 supus	 consultării	 publice	 şi,	
ulterior,	a	făcut	obiectul	analizei	interne	a	ANCOM.	Au	fost	avute	în	
vedere	valoarea	economică	unică	a	numărului	cedat	(prin	prezenţa,	
în	componenţa	sa,	a	combinaţiei	„931”,	utilizată	de	fostul	operator	
monopolist,	istoric,	pentru	furnizarea	propriului	serviciu	de	informaţii	
privind	abonaţii),	necesitatea	 îndeplinirii	 condiţiei	de	 fond	ca	prin	
cedare	să	nu	fie	restrânsă,	împiedicată	sau	denaturată	concurenţa	pe	
piaţă,	stadiul	incipient	de	dezvoltare	al	pieţei	serviciilor	de	informaţii	

privind	abonaţii,	desemnarea	în	prealabil	a	cesionarului	ca	furnizor	
de	 serviciu	universal	pe	 segmentul	 serviciilor	de	 informaţii	 privind	
abonaţii.	 Din	 evaluarea	 efectuată	 a	 rezultat	 că	 în	 urma	 cedării	
numărului	 118931,	 cesionarul	 ar	 putea	 beneficia	 de	 un	 avantaj	
semnificativ	asupra	oricărui	competitor	de	pe	piaţă,	ceea	ce	ar	putea	
afecta	în	mod	negativ	concurenţa.	

b) modificarea formatului unui bloc de numere alocat

A	 fost	 soluţionată	 o	 cerere	 a	 unui	 titular	 de	 LURN,	 privind	
modificarea	formatului	unor	blocuri	alocate	anterior.	În	acest	sens,	a	
fost	emisă	o	decizie	de	încetare	a	dreptului	de	utilizare	a	resurselor	
de	numerotaţie	la	care	s-a	renunţat	şi	a	fost	acordată	o	licenţă	prin	
care	s-au	consemnat	înlocuirile.

c) transferarea dreptului de utilizare

A	fost	rezolvată	din	oficiu	o	situaţie	de	transmitere	a	drepturilor	şi	
obligaţiilor	prevăzute	în	licenţa	unui	titular,	către	un	alt	furnizor	de	
servicii	de	comunicaţii	electronice,	în	urma	unei	fuziuni	prin	absorbţie.	
În	acest	caz	a	fost	emisă	o	decizie	prin	care	s-a	constatat	transmiterea	
drepturilor	şi	obligaţiilor	privind	resursele	de	numerotaţie.	Nu	a	fost	
emisă	noului	titular	licenţa	corespunzătoare,	acesta	manifestându-şi	
intenţia	de	a	renunţa	la	resursele	de	numerotaţie	respective.

La	sfârşitul	anului	2010,	un	număr	de	95	furnizori	deţineau	LURN.	

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	final	
și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4 Creșterea concurenței prin 
administrarea eficientă  
a resurselor limitate

	 4.1	 Obiective	şi	priorităţi

	 4.2	 Administrarea	eficientă	a	resurselor	limitate	-	principalele	
măsuri	de	reglementare

	 4.3	 Autorizarea	generală	a	furnizorilor	de	reţele	şi	servicii	de	
comunicaţii	electronice,	respectiv	poştale

	 4.4	 Gestionarea	spectrului	radio	

	 4.5	 Certificarea	operatorilor	radio	din	serviciile	de	
radiocomunicaţii	aeronautic	şi	naval

	 4.6	 Autorizarea	şi	certificarea	radioamatorilor,	certificarea	
operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

	 4.7	 Gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	Planul	naţional	
de	numerotaţie	(PNN)

	 4.7.1	 Operaţiuni	privind	gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	
PNN

	4.7.1.1	 Alocări	de	resurse	de	numerotaţie

4.7.1.2		 Eliberări	de	resurse	de	numerotaţie	prin	modificarea	sau	
încetarea	LURN

4.7.1.3  Cedări de resurse de numerotaţie, modificări ale formatului 
resurselor alocate sau ale prevederilor din licenţe

	 4.8	 Administrarea	portabilităţii	numerelor

	 4.9	 Gestionarea	resurselor	tehnice

	 4.10	 Supravegherea	pieţei	echipamentelor

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact
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 4 Creșterea concurenței prin 
administrarea eficientă  
a resurselor limitate

	 4.1	 Obiective	şi	priorităţi
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operatorilor	radio	în	serviciul	mobil	terestru

	 4.7	 Gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	Planul	naţional	
de	numerotaţie	(PNN)

	 4.7.1	 Operaţiuni	privind	gestionarea	resurselor	de	numerotaţie	din	
PNN

	4.7.1.1	 Alocări	de	resurse	de	numerotaţie

4.7.1.2		 Eliberări	de	resurse	de	numerotaţie	prin	modificarea	sau	
încetarea	LURN

4.7.1.3  Cedări de resurse de numerotaţie, modificări ale formatului 
resurselor alocate sau ale prevederilor din licenţe

	 4.8	 Administrarea	portabilităţii	numerelor

	 4.9	 Gestionarea	resurselor	tehnice

	 4.10	 Supravegherea	pieţei	echipamentelor

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Numere	geografice	de	10	digiţi,	începând	cu	02 8 

Numere	geografice	de	10	digiţi,	începând	cu	03	 72 

Numere	geografice	de	7	digiţi,	începând	cu	02 1 

Numere	geografice	de	7	digiţi,	începând	cu	03 2 

Numere	independente	de	locaţie,	începând	cu	037 30	

Numere	nongeografice	mobile,	începând	cu	07	 6

Numere	nongeografice	pentru	servicii	diverse,	începând	cu	08:

		acces	gratuit	pentru	apelant	(începând	cu	0800)	

		servicii	cu	costuri	partajate	(începând	cu	0801)

		servicii	cu	trafic	atipic	(începând	cu	0805)

		acces	indirect	la	servicii	(începând	cu	0808)

		acces	la	servicii	de	transmisiuni	de	date	şi	la	internet	
		(începând	cu	0870)

43

6

11

33

8

Numere	nongeografice	pentru	servicii	cu	tarif	special	
(Premium	Rate),	începând	cu	09:

		divertisment,	jocuri	şi	concursuri	(începând	cu	900)

		informaţii	diverse	(generale,	de	afaceri,	de	marketing,	utilitare	
		etc.),	divertisment,	jocuri	şi	concursuri	(începând	cu	903)

		divertisment	pentru	adulţi	(începând	cu	906)

21

22

17

Numere	naţionale	scurte	pentru	furnizarea	serviciilor	
de	informaţii	privind	abonaţii,	de	forma	118xyz	

8

Numere	naţionale	scurte	pentru	servicii	armonizate	la	nivel	
european,	de	forma	116xyz	

1

Indicative	de	selectare	a	transportatorului	pentru	formarea	
cu	ton	intermediar,	de	forma	10xy

24

Indicative	de	selectare	a	transportatorului	pentru	formarea	
fără	ton	intermediar	şi	pentru	preselectarea	transportatorului,	
de	forma	16xy

34

Situaţia	furnizorilor	titulari	de	LURN	pentru	diferite	
categorii	de	resurse	de	numerotaţie	se	prezintă	astfel:

Resurse	de	numerotaţie	alocate	sub	formă	de	blocuri

Resurse	 de	 numerotaţie	 alocate	 sub	 formă	 unitară	
(numere	naţionale	scurte	şi	indicative	de	selectare	a	
transportatorului)

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Tabel 4.7

Cantitatea	totală	de	resurse	de	numerotaţie	din	PNN	alocate	până	la	
31	decembrie	2010

Domeniu	PNN Numere alocate

Z=2

numere	geografice	de	10	cifre
11.310.000

Z=2

numere	geografice	de	7	cifre
3.330

Z=3	

numere	geografice	de	10	cifre
15.599.000

Z=3	

numere	geografice	de	6	cifre
30

Z=3	

numere	nongeografice	(independente	de	locaţie)
3.000.000

Z=7 56.000.000

Z=8

numere	nongeografice	
pentru	servicii	diverse

0800

0801

0805

0808

0870

146.000

106.000

12.000

136.000

57.000

Z=9

numere	nonegeografice	
pentru	servicii	
cu	tarif	special

0900

0903

0906

30.000

31.000

26.000

Categorii Numere/indicative	alocate

Indicative	10xy 24

Indicative	16xy 34

Numere	naţionale	116xyz 2

Numere	naţionale	118xyz 12

Numere	naţionale	19vx 6
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din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	final	
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 4.9 Gestionarea resurselor tehnice
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control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare
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	 9	 Management	şi	Resurse	umane
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2010	

 13 Contact

4.8 

Administrarea portabilităţii numerelor

4.9 

Gestionarea resurselor tehnice

Gestionarea	 proceselor	 administrative	 asociate	 portabilităţii	 se	
realizează	 prin	 intermediul	 unui	 sistem	 informatic	 administrat	
de	 către	 ANCOM,	 denumit	 Baza	 de	 date	 centralizată	 (BDC).	
Acesta	 colectează	 şi	 stochează	 informaţii	 referitoare	 la	 numerele	
portate	 şi	 permite	 ca	 informaţiile	 privind	 procesul	 de	 portare	 să	
fie	 schimbate	 între	 furnizori.	 Sistemul	 informatic	 este	 alcătuit	
dintr-o	 bază	 de	 date	 care	 stochează	 informaţiile	 într-o	 formă	
determinată,	 precum	 şi	 dintr-un	 set	 de	 funcţii	 care	 realizează	
operaţiuni	 asupra	 datelor	 şi	 asigură	 comunicarea	 cu	 sistemele	
informatice	 ale	 furnizorilor	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	 electronice,	
fie	prin	intermediul	unor	interfeţe	punct-la-punct	securizate,	fie	prin	
intermediul	 unei	 aplicaţii	 web	 securizate.	 De	 asemenea,	 Baza	 de	
date	centralizată	(BDC)	alimentează	o	pagină	de	internet	accesibilă	
publicului,	 care	 asigură	 informaţii	 referitoare	 la	 numerele	
portate.	 Prin	 intermediul	 acestei	 pagini	 (www.portabilitate.ro),  
utilizatorii	pot	afla	 informaţii	despre	portabilitate	şi	ce	 trebuie	să	
facă	 pentru	 a-şi	 porta	 numărul,	 având	 la	 dispoziţie	 un	motor	 de	
căutare	pentru	 a	 afla	dacă	un	număr	 este	portat,	 respectiv	 în	 ce	
reţea	este	portat.	

Pentru	 a	 menţine	 un	 nivel	 ridicat	 de	 siguranţă	 în	 funcţionare	 în	
contextul	creşterii	nivelului	de	încărcare	a	BDC	şi	pentru	a	îmbunătăţi	
anumite	 funcţionalităţi	 ale	 bazei	 de	 date	 centralizate	 aferente	
portabilităţii,	ANCOM	a	continuat	în	cursul	anului	2010	procesul	de	
dezvoltare	a	acesteia,	atât	la	nivelul	soluţiei	software	de	portabilitate,	
cât	și	al	infrastructurii	hardware.

Obiectivele	urmărite	prin	dezvoltarea	componentei	software	a	BDC	au	
vizat	 îmbunătăţirea	 şi	 optimizarea	proceselor	 asociate	portabilităţii	
numerelor,	folosind	ca	bază	experienţa	acumulată	de	la	implementarea	
portabilităţii	 numerelor.	 S-a	 urmărit	 îmbunătăţirea	 funcţionalităţii	
de	raportare,	 în	vederea	asigurării	unui	 instrument	mai	performant	
pentru	monitorizarea	proceselor	 de	portare	 şi	 evaluarea	 respectării	
obligaţiilor	 furnizorilor	 cu	 privire	 la	 implementarea	 portabilităţii	
numerelor,	optimizarea	accesului	la	BDC	prin	intermediul	aplicaţiei	
web,	precum	şi	prin	intermediul	interfeţei	automate,	îmbunătăţirea	
funcţiei	 de	 administrare	 şi	 îmbunătăţirea	 sistemului	 de	 arhivare	
periodică	a	datelor	istorice	rar	utilizate.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 extinderea	 hardware,	 aceasta	 face	 posibilă	
redistribuirea	sarcinilor	pe	mai	multe	echipamente	hardware,	utilizarea	
unor	 echipamente	 dedicate	 pentru	 prelucrarea	 anumitor	 tipuri	 de	
mesaje	sau	generarea	mai	rapidă	a	rapoartelor.	A	fost	de	asemenea	
urmărită	 îmbunătăţirea	 soluţiei	 de	 back-up	 şi	 implementarea	 unei	
soluţii	de	management	pentru	toate	echipamentele	hardware	utilizate	
în sistem. 

Prin	implementarea	acestor	optimizări	este	posibilă	mărirea	vitezei	
de	 accesare	 a	 bazei	 de	 date,	 precum	 şi	 reducerea	 timpului	 de	
procesare	a	mesajelor,	baza	de	date	fiind	astfel	pregătită	să	răspundă	
în	 condiţii	 de	 eficienţă	 atât	 la	 nivelul	 de	 încărcare	 actual,	 cât	 şi	
pentru	eventuale	creşteri	ale	acestuia	în	viitor.	Scopul	final	este	acela	
ca	portabilitatea	să	constituie	un	instrument	accesibil,	care	să	poată	
fi	folosit	cât	mai	ușor	și	fără	erori	atât	de	către	utilizatorii	finali,	cât	
și	de	către	furnizorii	de	servicii	de	comunicaţii	electronice.

Categoriile	principale	de	resurse	tehnice	gestionate	de	ANCOM:

 � Coduri	ale	punctelor	de	semnalizare	naţionale	(NSPC);

 � Coduri	ale	punctelor	de	semnalizare	internaţionale	(ISPC);

 � Coduri	de	reţele	mobile	(MNC);

 � Indicative	de	identificare	a	reţelei	(IIR);

 � Numere de rutare (RN).
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4.9.1 

Gestionarea dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naţionale şi internaţionale SS7

4.9.2 

Gestionarea dreptului de utilizare a codurilor de reţele mobile

În	 cursul	 anului	 2010	 au	 fost	 emise	6 decizii	 individuale	 pentru	
alocarea	 codurilor	 de	 identificare	 a	 punctelor	 de	 semnalizare	 SS7	
naţionale	(NSPC)	şi	internaţionale	(ISPC).	Prin	aceste	decizii	au	fost	
alocate	în	total	4	blocuri	NSPC	(deci	32	coduri)	şi	3	coduri	ISPC.

De	asemenea,	au	fost	emise	16 decizii	individuale	pentru	încetarea	
dreptului	 de	 utilizare	 a	 codurilor	 de	 identificare	 a	 punctelor	 de	
semnalizare	 SS7	 naţionale	 (NSPC)	 şi	 internaţionale	 (ISPC).	 Prin	
aceste	decizii	a	încetat	dreptul	de	utilizare	pentru	15	blocuri	NSPC	
(deci	120	coduri)	şi	3	coduri	ISPC.	

Situaţia	 cumulată,	 la	 sfârşitul	 anului	 2010,	 a	 alocării	 codurilor	
punctelor	de	semnalizare	naţionale	(NSPC)	şi	internaţionale	(ISPC)	
se	prezintă	astfel:	

 � Numărul	furnizorilor	cărora	li	s-a	alocat	NSPC	–	79;

 � Numărul	furnizorilor	cărora	li	s-a	alocat	ISPC	–	22.

Codurile	de	reţele	mobile	(MNC)	sunt	utilizate	de	către	furnizorii	de	
reţele	 publice	mobile	 în	 vederea	 stabilirii	 identităţii	 internaţionale	
a	 abonaţilor	 mobili	 (IMSI).	 Recomandarea	 ITU-T	 E.212	 defineşte	
codul	IMSI	=	MCC+MNC+MSIN,	unde:

 � MCC	–	Mobile	Country	Code	–	alocat	de	 ITU-T.	România	are	
alocat	MCC=226;

 � MNC	–	Mobile	Network	Code	–	alocat	de	ANCOM;

 � MSIN	–	Mobile	Subscriber	Identification	Number	–	alocat	de	
către	operatorii	mobili.

Situaţia	 cumulată	 a	 alocării	 codurilor	de	 reţele	mobile	 se	prezintă	
astfel:

Domeniu Total	nr.	de	blocuri	alocate	României Total	nr.	de	coduri	alocate	României Total nr. de blocuri alocate de ANCOM Total nr. de coduri alocate de ANCOM

ISPC 7 56 - 50

NSPC - - 283 2.264

Situaţia	alocării	codurilor	punctelor	de	semnalizare	naţionale	(NSPC)	şi	internaţionale	(ISPC)

Situaţia	alocării	codurilor	de	reţele	mobile

Tabel 4.8

Tabel 4.9

Domeniu Nr.	furnizori Total	nr.	MNC-uri	alocate	de	ANCOM

MNC 6 7
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4.9.3 

Gestionarea dreptului de utilizare a indicativelor de identificare a reţelei

4.9.4 

Gestionarea dreptului de utilizare a numerelor de rutare

Indicativul	de	identificare	a	reţelei	(IIR)	este	un	cod	de	forma	17xy	
care	identifică	reţeaua	din	care	este	originat	apelul,	utilizat	în	cazul	
în	 care	 interconectarea	 dintre	 reţeaua	 de	 originare	 a	 apelului	 şi	
reţeaua	de	 terminare	 a	 apelului	 se	 realizează	 prin	 tranzit	 comutat	
prin	intermediul	serviciilor	furnizate	de	un	operator	terţ.	

În	cursul	anului	2010	a	fost	emisă	o	decizie	de	alocare	pentru	un	IIR	
şi	o	decizie	de	retragere	a	dreptului	de	utilizare	a	IIR	pentru	un	IIR.

La	sfârşitul	anului	2010,	situaţia	cumulată	a	alocării	indicativelor	de	
identificare	a	reţelei	se	prezintă	astfel:

Numerele	de	rutare	(RN)	se	alocă	furnizorilor	de	servicii	de	telefonie	
destinate	 publicului	 care	 au	 calitatea	 de	 furnizori	 acceptori	 în	
procesul	de	portabilitate	a	numerelor.	În	funcţie	de	structura	reţelei	
furnizorului	acceptor,	RN	poate	identifica	fie	furnizorul	acceptor,	fie	
un	comutator	din	reţeaua	unui	furnizor	acceptor.

În	cursul	anului	2010	au	fost	emise	6	decizii	de	acordare	a	dreptului	
de	utilizare	pentru	un	număr	total	de	9	RN	şi	7	decizii	de	retragere	
a	dreptului	de	utilizare	a	RN	pentru	un	număr	total	de	14	RN.	La	
sfârşitul	 anului	 2010,	 situaţia	 cumulată	 a	 alocării	 numerelor	 de	
rutare	se	prezintă	astfel:

Domeniu Nr.	furnizori Total	nr.	IIR-uri	alocate	de	ANCOM

IIR 32 32

Domeniu Nr.	furnizori Total	nr.	RN-uri	alocate	de	ANCOM

RN 65 247

Situaţia	alocării	indicativelor	de	identificare	a	reţelei

Situaţia	alocării	numerelor	de	rutare

Tabel	4.10

Tabel 4.11
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4.10 

Supravegherea pieţei echipamentelor

Conform	 obiectivelor	 formulate	 în	 cuprinsul	 Ordonanţei	 de	 urgenţă	 a	
Guvernului	nr.	22/2009	privind	înfiinţarea	Autorităţii	Naţionale	pentru	
Administrare	 şi	 Reglementare	 în	 Comunicaţii	 (ANCOM),	 aprobată	
prin	 Legea	 nr.	 113/2010,	 autoritatea	 de	 reglementare	 din	 domeniul	
comunicaţiilor	electronice	are	ca	rol	fundamental,	printre	altele,	punerea	
în	aplicare	a	politicii	naţionale	în	domeniile	comunicațiilor	electronice,	
comunicațiilor	 audiovizuale,	 echipamentelor	 radio	 și	 echipamentelor	
terminale	de	telecomunicaţii,	compatibilității	electromagnetice,	domenii	
ce	fac	obiectul	legislaţiei	Uniunii	Europene	armonizate.	

ANCOM	 a	 participat	 la	 campania	 a	 III-a	 de	 supraveghere	 a	 pieţei	 în	
vederea	stabilirii	situaţiei	conformităţii	unor	echipamente	cu	dispoziţiile	
Directivei	2004/108/CE	existente	pe	piaţa	unică	europeană	desfăşurată	
în	perioada	august	2009	–	iunie	2010	în	cadrul	UE.	Obiectivele	unor	
astfel	de	campanii	constau	 în	 îmbunătăţirea	schimbului	de	 informaţii	
dintre	statele	membre	şi	au	ca	punct	de	plecare	cooperarea	administrativă.

Produsele	propuse	pentru	 supraveghere	 au	 fost	 televizoare	de	diferite	
tehnologii	(LCD,	LED,	Plasmă),	DVD	şi	Blu-Ray	player.	Rezultatele	finale	
au	fost	trimise	de	ANCOM	la	grupul	de	coordonare	a	campaniei	şi	au	fost	
încărcate	pe	server-ul	Comisiei	Europene	unde	sunt	accesibile	şi	pentru	
statele	membre	ale	UE.

De	 asemenea,	 ANCOM	 a	 participat	 în	 perioada	 1	 septembrie	 2010	
–	 15	 octombrie	 2010	 la	 a	 V-a	 campanie	 de	 supraveghere	 a	 pieţei	
echipamentelor	radio	care	a	fost	organizată	în	cadrul	Uniunii	Europene	
cu	scopul	stabilirii	celor	mai	bune	practici	pentru	evaluarea	conformităţii	
produselor	şi	propunerii	celor	mai	potrivite	acţiuni	ce	trebuie	întreprinse	
în	cazul	produselor	nonconforme.	

Campania	 a	 fost	 gândită	 pentru	 a	 se	 stabili	 dacă	 există	 diferenţe	
între	 modurile	 de	 abordare	 ale	 autorităţilor	 de	 supraveghere	 a	 pieţei	
echipamentelor	din	ţările	membre	atunci	când	evaluează	conformitatea	
aceluiaşi	tip	de	produs	şi	dacă	Directiva	R&TTE	oferă	pentru	toate	statele	
membre	dispoziţiile	necesare	pentru	a	avea	o	activitate	de	supraveghere	
a	pieţei	armonizată.

Pentru	a	respecta	obligaţiile	României	de	informare	şi	comunicare	care	
decurg	din	prevederile	 art.	17(1)	 şi	18(5)	din	Regulamentul	 (CE)	nr.	
765/2008,	 ANCOM	 a	 întocmit	 Programul	 sectorial	 de	 supraveghere	
a	 pieţei	 echipamentelor	 pentru	 anul	 2010	 corespunzător	 legislaţiei	
europene	aplicabile	(Directiva	1999/5/CE	şi	Directiva	2004/108/CE),	l-a	

publicat	pe	pagina	de	internet	şi	l-a	transmis	Comisiei	Europene.

Pe	 parcursul	 anului	 2010,	 ANCOM	 a	 desfăşurat	 mai	 multe	 acţiuni	
de	 control	 în	 concordanţă	 cu	 Programul	 sectorial	 de	 supraveghere	 a	
pieţei,	precum	şi	pornind	de	la	informaţii	despre	utilizarea	în	România	
a	jammerelor.	În	urma	acestor	acţiuni	de	control,	pe	baza	informaţiilor	
puse	la	dispoziţie	de	ANCOM	în	conformitate	cu	reglementările	naţionale	
în	vigoare,	Ministerului	Comunicaţiilor	şi	Societăţii	Informaţionale	a	emis	
ordinele	de	ministru	nr.	886/2010	şi	nr.	953/2010	privind	retragerea	de	
pe	piaţă,	interzicerea	comercializării	şi	utilizării	echipamentelor	destinate	
pentru	bruierea	semnalului	GSM/3G	(jammere),	introduse	pe	piaţa	din	
România.

Ca	o	modalitate	proactivă,	Autoritatea	a	dispus	prin	adrese	oficiale	către	
administratorii	de	domenii	retragerea	de	pe	mai	multe	site-uri	web	din	
România,	a	anunţurilor	de	vânzare	a	unor	astfel	de	dispozitive.	

Jammerele	 sunt	 echipamente	 care	 nu	 sunt	 conforme	 cu	 prevederile	
Directivei	 1999/5/CE	 (privind	 echipamentele	 radio	 şi	 echipamentele	
terminale	de	 telecomunicaţii	 şi	 recunoaşterea	mutuală	a	conformităţii	
acestora),	precum	şi	ale	Directivei	2004/108/CE	(privind	compatibilitatea	
electromagnetică),	 iar	utilizarea	acestora	este	 interzisă	 în	toate	statele	
membre	ale	Uniunii	Europene	întrucât	nu	se	mai	poate	asigura	acoperirea	
cu	servicii	de	telefonie	mobilă,	la	o	calitate	corespunzătoare.	Mai	mult,	
prin	 folosirea	 jammerelor	 este	 blocat	 accesul	 la	 serviciile	 de	 urgenţă,	
fiind	astfel	 încălcate	nu	doar	drepturile	utilizatorilor,	ci	şi	posibilitatea	
operatorilor	 de	 a-şi	 îndeplini	 obligaţiile	 legale	 pe	 care	 aceştia	 le	 au,	
conform	 licenţelor	 de	 utilizare	 a	 spectrului,	 în	 ce	 priveşte	 acoperirea	
garantată.	

ANCOM	 şi-a	 actualizat	 procedura	 privind	 notificarea	 echipamentelor	
radio	care	folosesc	benzi	de	frecvenţe	a	căror	utilizare	nu	este	armonizată	
în	cadrul	Uniunii	Europene,	adoptând	formularul	de	notificare	electronică	
armonizat	în	cadrul	UE,	conform	acordului	statelor	membre	realizat	în	
cadrul TCAM.

În	perioada	1	ianuarie	–	31	decembrie	2010,	830	de	notificări	au	fost	
înregistrate	 prin	 sistemul	 de	 notificare	 electronică	 OSN	 -	 One	 Stop	
Notification	propus	de	Comisie	şi	accesibil	prin	DG	Enterprise	&	Industry	
Stakeholder	Portal		la	care	România	a	aderat.	Sistemul	simplifică,	pentru	
părţile	interesate,	modul	de	realizare	a	notificării	echipamentelor	radio,	
prevăzută	de	Directiva	1999/5/CE.
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5 

Asigurarea eficacităţii reglementărilor prin monitorizare şi control al pieţei

5.1 

Principalele obiective stabilite pentru anul 2010 

Activitatea	de	monitorizare,	supraveghere	şi	control	desfăşurată	de	
ANCOM	 are	 ca	 scop	 asigurarea	 aplicării	 şi	 respectării	 în	 practică	
a	 prevederilor	 legislaţiei	 şi	 reglementărilor	 impuse	 de	 Autoritate	
pentru	promovarea	concurenţei	pe	pieţele	de	comunicaţii	electronice	
şi	 de	 servicii	 poştale,	 precum	 şi	 pentru	 protejarea	 drepturilor	 şi	
intereselor	 utilizatorilor.	 O	 componentă	 importantă	 a	 activităţii	 de	
control	este	monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio	cu	utilizare	
neguvernamentală,	 care	 urmăreşte	 atât	 susţinerea	 procesului	 de	
gestionare	 eficientă	 a	 spectrului,	 cât	 şi	 respectarea	 obligaţiilor	
cuprinse	în	licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	şi	în	autorizaţiile	
de	 asignare	 a	 frecvenţelor	 sau	 în	 reglementările	 din	 domeniul	

comunicaţiilor	electronice	care	utilizează	spectrul	radio.

Aceste	 activităţi	 se	 desfăşoară	 în	 condiţii	 de	 transparenţă,	
imparţialitate	şi	obiectivitate	şi	vizează	persoanele	fizice	şi	juridice	
care	 intră	 sub	 incidenţa	 dispoziţiilor	 legislaţiei	 din	 domeniul	
comunicaţiilor	electronice	şi	al	serviciilor	poştale.	Controlul	aplicării	
prevederilor	cuprinse	în	actele	normative	în	vigoare	şi	al	respectării	
obligaţiilor	 impuse	 furnizorilor	 stabilit	 în	 competenţa	 autorităţii	
de	 reglementare	 este	 asigurat	 de	 către	 personalul	 de	 control	 de	
specialitate	împuternicit	în	acest	scop	de	către	preşedintele	ANCOM.

În	activitatea	de	verificare	a	respectării	dispoziţiilor	legale	desfăşurată	
pe	parcursul	anului	2010,	ANCOM	s-a	axat	în	principal	pe:

 � investigarea	 implementării	 regimului	 de	 autorizare	 generală	
pentru	 furnizarea	 reţelelor	 şi	 a	 serviciilor	 de	 comunicaţii	
electronice;	

 � verificarea	 respectării	 obligaţiilor	 stabilite	 prin	 deciziile	
individuale	 de	 desemnare	 ca	 furnizori	 de	 serviciu	 universal	
(în	domeniul	comunicaţiilor	electronice	şi	 în	cel	al	serviciilor	
poştale);	

 � monitorizarea	 introducerii	 pe	 piaţă,	 punerii	 în	 funcţiune	 şi	
utilizării	dispozitivelor	de	blocare	a	serviciilor	de	comunicaţii	
electronice	autorizate;	

 � evaluarea	respectării	obligaţiilor	de	către	titularii	de	licenţe	3G.

De	asemenea,	pentru	protejarea	intereselor	şi	drepturilor	utilizatorilor	

finali,	 în	anul	2010,	ANCOM	a	continuat	campania	de	verificare	a	
respectării	dispoziţiilor	legale	referitoare	la	modalităţile	de	informare	
a	 utilizatorilor	 finali	 de	 către	 furnizorii	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	
electronice	 destinate	 publicului,	 precum	 şi	 în	 ceea	 ce	 priveşte	
clauzele	minime	pe	care	trebuie	să	le	conţină	contractele	încheiate	
cu	utilizatorii	finali.

Totodată,	 s-a	 continuat	 urmărirea	 evoluţiei	 pieţei	 de	 comunicaţii	
electronice	 şi	 de	 servicii	 poştale	 prin	 colectarea,	 verificarea,	
prelucrarea	şi	analizarea	datelor	statistice	raportate	de	furnizorii	care	
activează	pe	aceste	pieţe.

În	 plus,	 anul	 2010	 a	 fost	 dedicat	 eficientizării	 mecanismelor	 de	
supraveghere	 şi	 control	 şi	 abordării	 unitare	 a	 acestor	 activităţi	 la	
nivelul	 celor	41	de	 structuri	 organizaţionale	din	 teritoriu.	 În	 acest	
scop	a	fost	continuată	activitatea	începută	în	anul	2009	de	elaborare	
de	 proceduri	 operaţionale	 specifice	 care	 au	 urmărit	 identificarea	
succesiunii	activităţilor	în	cadrul	acestor	procese	şi	optimizarea	lor,	
stabilirea	unor	metode	unitare	de	 lucru	şi	a	unor	 reguli	de	aplicat	
pentru	îndeplinirea	sarcinilor	şi	atribuţiilor.



58RAPORT ANUAL 2010

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

 5 Asigurarea eficacităţii reglementărilor 
prin monitorizare şi control al pieţei

	 5.1	 Principalele	obiective	stabilite	pentru	anul	2010

 5.2 Controlul aplicării reglementărilor specifice sectorului 
comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, precum şi a 
celor referitoare la informarea şi educarea utilizatorilor

	 5.3.	 Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

5.2 

Controlul aplicării reglementărilor specifice sectorului comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, precum 

şi a celor referitoare la informarea şi educarea utilizatorilor

În	 domeniul	 comunicaţiilor	 electronice	 şi	 al	 serviciilor	 poştale,	
activitatea	de	control	s-a	concretizat,	în	cursul	anului	2010,	într-un	
număr	total	de	12.333 de acţiuni de control(2), dintre care 10.199 
acţiuni de control	 în	domeniul	comunicaţiilor	electronice	şi	2.134 
acţiuni de control	 în	 domeniul	 serviciilor	 poştale,	 având	 ca	 scop	
verificarea	respectării	obligaţiilor	impuse	de	Autoritate	pentru	aceste	
domenii.	În	anul	2010	au	fost	transmite	469	de	notificări	în	vederea	
aplicării	 sancţiunii,	 iar	 la	 nivel	 contravenţional	 s-a	 înregistrat	 un	
număr	total	de	269	de	avertismente	şi	23	de	amenzi	în	valoare	totală	
de	448.500	de	lei.

Totodată,	 după	 29	 mai	 2010,	 data	 intrării	 în	 vigoare	 a	 Deciziei	
preşedintelui	 ANCOM	 nr.	 338/2010	 privind	 regimul	 de	 autorizare	

generală	 pentru	 furnizarea	 reţelelor	 şi	 a	 serviciilor	 de	 comunicaţii	
electronice,	ANCOM	a	demarat	o	campanie	de	control	şi	în	acelaşi	
timp	de	informare	a	furnizorilor	de	reţele	sau	de	servicii	de	comunicaţii	
electronice,	înscrişi	în	Registrul	public	al	furnizorilor	de	reţele	sau	de	
servicii	de	comunicaţii	electronice,	în	vederea	informării	acestora	cu	
privire	la	drepturile	şi	obligaţiile	dobândite	de	aceştia	prin	noul	regim	
de	autorizare	generală.

Ulterior	datei	menţionate	anterior	şi	ca	urmare	a	acestei	campanii,	un	
număr	de	1.570	de	furnizori	de	reţele	sau	de	servicii	de	comunicaţii	
electronice	 şi-au	 respectat	 obligaţia	 de	 renotificare	 prevăzută	 de	
Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	338/2010.

Verificări ale furnizorilor de telefonie

Verificări ale furnizorilor de transmisiuni de 
date și acces la internet 

Verificări ale furnizorilor de retransmisie prin
cablu a programelor audiovizuale

Verificări ale furnizorilor servicii postale

Verificări ale furnizorilor care utilizează 
frecvențe radio 

Verificări ale furnizorilor de servicii de 
radiodifuziune sonoră și televiziune 

Verificări ale furnizorului de serviciu 
universal în sectorul serviciilor poștale 

Verificări ale echipamentelor pieței 

Verificări	ale	furnizorilor	de	telefonie	

Verificări	ale	furnizorilor	de	transmisiuni	de	date	și	acces	la	internet

Verificări	ale	furnizorilor	de	retransmisie	prin	cablu	a	programelor	audiovizuale

Verificări	ale	furnizorilor	de	servicii	postale

Verificări	ale	furnizorilor	care	utilizează	frecvențe	radio

Verificări	ale	furnizorilor	de	servicii	de	radiodifuziune	sonoră	și	televiziune

Verificări	ale	furnizorului	de	serviciu	universal	în	sectorul	serviciilor	poștale

Verificări	ale	echipamentelor	pieței

Acţiuni	de	control	în	domeniul	comunicaţiilor	electronice	 
şi	al	serviciilor	poştale

Fig. 5.1

13.92%

12.81%

16.98%

1.98%
11.12%

12.18%

4.50%

26.51%

2 Acţiunile	de	supraveghere	a	echipamentelor	radio	şi	echipamentele	terminale	de	telecomunicaţii	existente	
pe	 piaţă	 (2095	 acţiuni	 de	 control)	 sunt	 tratate	 separat	 în	 Capitolul	 IV	 –	 “Creşterea	 concurenţei	 prin	
administrarea	eficientă	a	resurselor	limitate”.
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5.2.1 

Controlul furnizorilor autorizaţi 

5.2.1.1 

Verificări ale furnizorilor de servicii de telefonie 

5.2.1.2 

Verificări ale furnizorilor de transmisiuni de date şi acces la internet   

Pe	 parcursul	 anului	 2010,	 personalul	 de	 control	 de	 specialitate	
al	ANCOM	a	derulat	un	număr	 total	de	245 de acţiuni de control 
la	 furnizorii	 de	 servicii	 de	 telefonie	 fixă	 şi	mobilă,	 în	 urma	 cărora	
au	 fost	 întocmite	 14	 notificări	 în	 vederea	 aplicării	 sancţiunii,	 în	
majoritatea	situaţiilor	fiind	remediate	obligaţiile	încălcate	identificate	
de	 ANCOM.	 În	 cazurile	 de	 neremediere	 identificate,	 Autoritatea	 a	
aplicat	9	 sancţiuni	 contravenţionale,	 din	 care	3	 avertismente	 şi	 5	
amenzi	contravenţionale,	în	valoare	totală	de	313.000	lei.

Totodată,	a	fost	continuată	şi	finalizată	campania	de	control,	începută	
în	anul	2009,	care	a	avut	ca	scop	principal	 verificarea	 respectării	
obligaţiilor	de	informare	a	utilizatorilor	impuse	de	ANCOM	prin	Decizia	
preşedintelui	 ANC	 nr.	 77/2009	 privind	 obligaţiile	 de	 informare	
a	 utilizatorilor	 finali	 de	 către	 furnizorii	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	
electronice	destinate	publicului.	Acţiunile	de	control	desfăşurate	de	
agenţii	constatatori	ai	Autorităţii	au	fost	efectuate	la	punctele	de	lucru	
aparţinând	unui	număr	de	28	de	furnizori	de	servicii	de	telefonie	sau	
partenerilor	acestora	şi	au	urmărit,	în	special,	respectarea	modalităţii	

de	a	pune	la	dispoziţia	publicului	informaţiile	referitoare	la	condiţiile	
de	 obţinere	 şi	 utilizare	 a	 serviciilor.	 Campania	 s-a	 desfăşurat	 în	
întreaga	ţară,	conform	unor	planuri	 judeţene	care	au	ţinut	cont	de	
numărul	punctelor	de	lucru	proprii	şi	partenere	ale	fiecărui	operator.	
ANCOM	a	efectuat	astfel	343	de	controale	la	punctele	de	lucru	sau	
la	distribuitorii	Orange	România,	282	la	Vodafone	România,	249	la	
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, 82 la Romtelecom, 
46	la	Telemobil,	40	la	RCS	&	RDS,	32	la	UPC	Romania,	8	la	New	
Com	 Telecomunicaţii,	 5	 la	 Atlas	 Telecom	 Network	 România,	 3	 la	
Societatea	 Naţională	 de	 Radiocomunicaţii	 şi	 Euroweb	 România	 şi	
câte	 unul	 la	 Advanced	 Business	 Solutions	 International,	 Canal	 S,	
Combridge,	 Connet	 Ro,	 Datek	 Telecom,	 Dial	 Telecom,	 Digicom	
Systems,	 Idilis,	 Intersat,	 Media	 Sat,	 Net-Connect	 Internet,	 Nevi	
Telecom,	Nextgen	Communication,	Telcor	Communications,	Thomas	
Hook	 Communications	 Romania,	 Trans	 Tel	 Services	 şi	 Voxility.	 În	
urma	campaniei	de	control	au	fost	transmise	88	de	notificări	privind	
intenţia	aplicării	sancţiunii	în	cazul	unui	număr	de	20	de	furnizori	
contravenienţi,	toate	abaterile	constatate	fiind	în	final	remediate.	

Pe	piaţa	 transmisiunilor	 de	date	 şi	 a	 accesului	 la	 internet,	 pe	 întreg	
parcursul	 anului	 2010	 a	 fost	 desfăşurată	 o	 amplă	 campanie	 de	
monitorizare	 a	 respectării	 dispoziţiilor	 legale	 referitoare	 la	 clauzele	
minime	pe	care	trebuie	să	le	includă	contractele	încheiate	de	furnizorii	
de	 servicii	 de	 acces	 la	 internet	 cu	 utilizatorii	 finali.	 S-au	 efectuat	
1.372 acţiuni de control	având	ca	obiect	verificarea	dispoziţiilor	Legii	
nr.	 304/2003	 pentru	 serviciul	 universal	 şi	 drepturile	 utilizatorilor	 cu	
privire	la	reţelele	şi	serviciile	de	comunicaţii	electronice,	republicată.	Pe	
baza	încălcărilor	constatate	de	personalul	de	control	de	specialitate	al	
ANCOM	au	fost	întocmite	102	notificări	în	vederea	aplicării	sancţiunii,	
prin	acestea	Autoritatea	stabilind	condiţii	şi	termene	pentru	reintrarea	
în	 legalitate	 a	 contravenienţilor,	 fiind	 aplicate	 totodată	 11	 sancţiuni	

contravenţionale	 (9	 avertismente	 şi	 2	 amenzi	 contravenţionale	 în	
cuantum	total	de	12.000	lei).	Cele	mai	frecvente	nereguli	întâlnite	în	
cadrul	acestor	acţiuni	de	control	au	fost	cele	referitoare	la	nerespectarea	
obligaţiei	de	a	introduce	în	contractele	încheiate	cu	utilizatorii	finali	a	
clauzelor minime legale.

De	 asemenea,	 pe	 parcursul	 anului	 2010,	 în	 vederea	 elaborării	 unui	
raport	solicitat	de	Ministerul	Comunicaţiilor	şi	Societăţii	Informaţionale,	
a	fost	derulată	o	campanie	de	control	de	către	personalul	de	specialitate	
al	ANCOM	menită	să	identifice	zonele	(localităţile)	defavorizate	în	ceea	
ce	priveşte	asigurarea	accesului	la	serviciile	de	comunicaţii	electronice	
în	bandă	largă	din	România.
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5.2.1.3 

Verificări ale furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale

5.2.1.4 

Verificări ale furnizorilor de servicii poştale 

În	anul	2010	au	fost	efectuate	1.501 acţiuni de control	la	furnizorii	
de	 reţele	de	 tip	CATV	 în	vederea	verificării	dispoziţiilor	Ordonanţei	
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.	

În	 vederea	 remedierii	 abaterilor	 constatate	 în	 timpul	 acţiunilor	 de	
control	 au	 fost	 transmise	 101	 notificări	 privind	 intenţia	 aplicării	
sancţiunii.	Ca	urmare	a	transmiterii	către	furnizori	a	acestor	notificări,	
toţi	furnizorii	au	intrat	în	legalitate,	cu	excepţia	unuia	singur	care	a	
fost	sancţionat	contravenţional	cu	amendă	în	cuantum	de	5.000	lei.	

Pe	 piaţa	 serviciilor	 poştale,	 în	 anul	 2010,	 în	 vederea	 respectării	
obligaţiilor	din	domeniul	serviciilor	poştale	a	fost	efectuat	un	număr	
de 555 acţiuni de control	la	nivelul	întregii	ţări.	Au	fost	aplicate	32	
de	sancţiuni	contravenţionale,	dintre	care	29	de	avertismente	şi	3	
amenzi	 contravenţionale	 în	 valoare	 totală	 de	 20.000	 lei.	 Cea	mai	

gravă	contravenţie	constatată	a	fost	furnizarea	de	servicii	poştale	de	
către	persoane	neautorizate	pentru	acest	 tip	de	activitate,	 iar	cele	
mai	frecvente	abateri	au	constat	în	nerespectarea	de	către	furnizorii	
de	servicii	poştale	a	obligaţiei	de	informare	a	ANCOM	cu	privire	la	
apariţia	oricărei	modificări	a	datelor	înscrise	în	notificare.

5.2.1.5 

Verificări ale furnizorilor care utilizează frecvenţe radio 

5.2.1.6 

Verificări ale furnizorilor de servicii de radiodifuziune sonoră si televiziune

Pentru	 verificarea	 utilizării	 de	 către	 furnizorii	 de	 servicii	 de	
radiocomunicaţii	a	frecvenţelor	radio	în	conformitate	cu	prevederile	
Ordonanţei	 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	 au	 fost	 efectuate	3.269 de acţiuni de control. În urma 
acestor	 acţiuni	 de	 control	 a	 fost	 identificată	 o	 serie	 de	 situaţii	 de	
nerespectare	a	obligaţiilor	legale	prevăzute	în	Licenţele	de	utilizare	a	

frecvenţelor	radio	şi	Autorizaţiile	de	asignare	a	frecvenţelor	radio.	În	
aceste	cazuri	au	fost	emise	158	de	notificări	privind	intenţia	aplicării	
sancţiunii,	prin	care	au	fost	stabilite	termenele	şi	condiţiile	de	intrare	
în legalitate. 

Ca	urmare	a	notificărilor	transmise,	un	număr	de	60	de	contravenienţi	
nu	 şi-au	 respectat	 obligaţiile	 legale	 stabilite	 prin	 notificarea	
Autorităţii,	motiv	pentru	care	au	fost	acordate	59	de	avertismente	şi	
aplicată	o	amendă	contravenţională	în	cuantum	de	500	lei.	

1.717 acţiuni de control	au	fost	desfăşurate	de	Autoritate	la	reţelele	
de	difuzare	sau	retransmitere	a	serviciilor	de	programe	audiovizuale	
a	furnizorilor	în	vederea	verificării	dispoziţiilor	Legii	nr.	504/2002	a	
audiovizualului,	 cu	modificările	 şi	 completările	 ulterioare.	 În	urma	
acestor	acţiuni	de	control	a	fost	depistată	o	serie	de	abateri	pentru	

care	 s-au	fixat	 termene	şi	condiţii	pentru	 intrarea	 în	 legalitate.	Ca	
urmare	a	acestor	acţiuni,	un	număr	de	43	de	furnizori	nu	au	intrat	în	
legalitate,	acestora	fiindu-le	aplicate	38	de	avertismente	şi	5	amenzi	
contravenţionale	în	cuantum	total	de	30.000	lei.	
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5.2.2

Monitorizarea evoluţiei pieţei de comunicaţii electronice 

5.2.3

Monitorizarea procesului de implementare a serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 

şi serviciilor poştale

5.2.3.1

Instalarea de telecentre

5.2.3.2

Serviciul de informaţii privind abonaţii şi registrul abonaţilor

În	 anul	 2010,	 ca	 urmare	 a	 nerespectării	 prevederilor	 art.3	 din	
Decizia	 preşedintelui	 ANRC	 nr.151/2006	 privind	 raportarea	 unor	
date	statistice	de	către	furnizorii	de	reţele	şi	servicii	de	comunicaţii	
electronice	au	fost	transmise	către	furnizorii	de	reţele	şi	servicii	de	

comunicaţii	electronice	un	număr	de	94	de	notificări	privind	intenţia	
aplicării	 sancţiunii	 pentru	 netransmiterea	 semestrială	 a	 datelor	
statistice în termenul legal.

În	 anul	 2010,	 personalul	 de	 control	 de	 specialitate	 al	 ANCOM	
a	 efectuat	 o	 serie	 de	 acţiuni	 de	 control	 la	 telecentre	 în	 vederea	
verificării	 respectării	 obligaţiilor	 specifice	 impuse	 prin	 deciziile	 de	
desemnare	a	furnizorilor	de	serviciu	universal,	în	condiţiile	stabilite	
în	Caietul	de	sarcini	al	licitaţiei	şi	în	propunerea	tehnică.	Tot	în	anul	

2010,	ANCOM	a	compensat	costul	net	înregistrat	de	S.C.	Vodafone	
România	S.A.,	S.C.	Orange	România	S.A.	şi	Societatea	Naţională	de	
Radiocomunicaţii	S.A.	ca	urmare	a	instalării	şi	punerii	în	funcţiune	a	
29	de	telecentre,	suma	totală	compensată	fiind	de	988.979,58	lei.

În	 vederea	 verificării	 obligaţiilor	 stabilite	 prin	 cele	 două	 decizii	 de	
desemnare	 a	 S.C.	 Infoclick	 S.A.	 ca	 furnizor	 de	 serviciu	 universal	
în	 vederea	punerii	 la	dispoziţia	utilizatorilor	finali	 a	unui	 registru	al	
abonaţilor,	precum	şi	a	unui	serviciu	de	informaţii	privind	abonaţii,	pe	

parcursul	anului	2010	au	fost	efectuate	mai	multe	acţiuni	de	control	
la	 furnizorul	 de	 serviciu	 universal,	 S.C.	 Infoclick	 S.A.	 Ca	 urmare	 a	
abaterilor	 constatate	 de	Autoritate,	 furnizorul	 a	 fost	 sancţionat	 prin	
decizie	a	preşedintelui	ANCOM	cu	amendă	în	cuantum	de	15.000	lei.	
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5.2.3.3

Implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale

5.3

Monitorizarea spectrului de frecvenţe radio

5.3.1

Monitorizarea spectrului de frecvenţe cu destinaţie neguvernamentală

În	 ceea	 ce	 priveşte	 acţiunile	 de	 control	 desfăşurate	 la	 Compania	
Naţională	 Poşta	 Română	 S.A.	 în	 vederea	 respectării	 obligaţiilor	
stabilite	prin	decizia	de	desemnare	ca	furnizor	de	serviciu	universal	
în	domeniul	serviciilor	poştale,	pe	parcursul	anului	2010,	ANCOM	a	
identificat	53	de	încălcări	la	diverse	puncte	de	lucru	ale	furnizorului,	
concretizate	 în	 48	 de	 avertismente	 şi	 5	 amenzi	 contravenţionale	
în	 cuantum	 de	 53.000	 lei.	 Numărul	 total	 de	 acţiuni de control 

desfăşurate	 la	 Compania	 Naţională	 Poşta	 Română	 S.A.	 a	 fost	 de	
1.579.

Principalele	abateri	identificate	au	constat	în	nerespectarea	obligaţiei	
de	a	pune	la	dispoziţia	utilizatorilor	finali	a	cel	puţin	o	cutie	poştală	
sau	un	alt	punct	de	acces	permanent,	precum	şi	cel	puţin	un	punct	
de	contact	propriu	în	fiecare	localitate	de	pe	teritoriul	României.

Activitatea	de	monitorizare	a	spectrului	de	frecvenţe	radio	cu	utilizare	
neguvernamentală	are	următoarele	trei	obiective:

1. Rezolvarea	 cazurilor	 de	 interferenţe	 prejudiciabile	 din	 spectrul	
electromagnetic	 atât	 la	 nivel	 local,	 cât	 şi	 la	 nivel	 regional	 sau	
global;

2. Susţinerea	procesului	de	gestionare	eficientă	a	spectrului;

3. Susţinerea	activităţilor	de	supraveghere	şi	control	al	 respectării	
obligaţiilor	cuprinse	în	licenţele	de	utilizare	a	frecvenţelor	radio	
şi	în	autorizaţiile	de	asignare	a	frecvenţelor	sau	în	reglementările	
din	domeniul	comunicaţiilor	electronice	care	utilizează	spectrul	
radio.

Datele	colectate	 în	urma	activităţii	de	monitorizare	a	spectrului	se	
referă	la:

a. ocupanţa	reală	a	spectrului	pe	benzi	de	frecvenţă	comparată	cu	
ocupanţa	spectrului	de	benzi	de	frecvenţă	conform	documentelor	
de	autorizare;

b. deviaţiile	 faţă	 de	 valorile	 autorizate	 ale	 parametrilor	 de	 emisie	
pentru	emiţătoarele	autorizate;

c. date	privind	 identificarea	parametrilor	 de	 emisie,	 localizarea	 şi	
conţinutul	 semnalului	 transmis	 pentru	 emiţătoarele	 ilegale	 sau	
neautorizate.

Datele	sunt	în	fapt	rezultatele	unor	măsurători	parametrice	referitoare	
la:	frecvenţa	centrală,	banda	de	frecvenţe	ocupată,	puterea,	tipul	de	
modulaţie	şi	parametrii	de	modulare,	direcţia	de	sosire	a	semnalelor,	
perioadele	 de	 timp	 în	 care	 semnalele	 au	 fost	 prezente	 în	 eter,	
identificarea	emiţătoarelor	şi	conţinutul	semnalelor	emise.
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Captură	ecran	staţie	de	monitorizare

Tabelul	naţional	de	atribuire	a	benzilor	de	frecvenţe

Fig. 5.2

Fig. 5.3
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Rezultatele	 analizei	 datelor	 obţinute	 pe	 parcursul	 activităţii	 de	
monitorizare	se	concretizează	în:

 � recomandări	 în	 vederea	 eliminării	 interferenţelor	 (aceste	
recomandări	 pot	 fi	 pentru	 titularii	 de	 licenţe	 de	 emisie	 sau	
pentru	serviciile	de	gestiune	a	spectrului	ale	ANCOM);

 � identificarea	 şi	 localizarea	 emisiilor	 ilegale,	 necunoscute	 sau	
neautorizate;	 furnizarea	 acestor	 informaţii	 către	 serviciile	 de	
control	din	cadrul	ANCOM	în	vederea	demarării	demersurilor	
legale;

 � localizarea	 frecvenţelor	de	SOS	sau	a	emisiilor	 în	benzile	de	
urgenţe	(în	cazul	în	care	este	necesară	această	misiune);

 � identificarea	 frecvenţelor	 sau	 benzilor	 de	 frecvenţe	 pentru	
care	 există	 risc	 ridicat	de	 congestii	 sau	experimentează	deja	
interferenţe	 prejudiciabile	 sau	 probleme	 de	 coordonare	
internaţională	şi	elaborarea	de	recomandări	către	serviciile	de	
gestiune	a	spectrului;

 � identificarea	frecvenţelor	sau	benzilor	de	frecvenţe	insuficient	
utilizate	în	vederea	reutilizării	sau,	dacă	este	cazul,	a	schimbării	
destinaţiei	acestora	(refarming);

 � identificarea	 emiţătoarelor	 care	 nu	 respectă	 parametrii	 de	
emisie	autorizaţi;

 � identificarea	frecvenţelor	sau	benzilor	de	frecvenţă	disponibile	
la	nivel	naţional,	regional	sau	local.
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Raport	de	ocupanţă	al	benzii	de	frecvenţe	 
88	–	108	MHz

Sistemul	Naţional	de	Monitorizare	a	Spectrului	 
din dotarea ANCOM

Fig. 5.4 Fig. 5.5
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Sistemul	Naţional	de	Monitorizare	a	Spectrului	din	dotarea	ANCOM	
este	 format	 din	 38	 de	 staţii	 de	monitorizare	 fixe	 şi	 transportabile	
(staţiile	 de	 monitorizare	 transportabile	 pot	 funcţiona	 în	 regim	 de	
staţii	fixe	de	monitorizare,	dar	pot	fi	relocate	dacă	este	necesar)	şi	
10	staţii	de	monitorizare	mobile	(instalate	pe	autospeciale)	şi	este	
capabil	să	monitorizeze	spectrul	până	la	frecvenţa	maximă	de	3	GHz.

Suplimentar,	 sunt	 utilizate	 şi	 alte	 echipamente	 de	 monitorizare	
(în	 general	 analizoare	de	 spectru)	pentru	a	 extinde	aria	 geografică	
acoperită	şi	pentru	a	extinde	banda	de	frecvenţe	şi	gama	serviciilor	
posibil	a	fi	monitorizate.

Pe	parcursul	anului	au	fost	efectuate	6.391 acţiuni de monitorizare 
utilizând	Sistemul	Naţional	de	Monitorizare	a	Spectrului.	În	cadrul	
acestora,	în	funcţie	de	specificul	fiecărei	acţiuni,	sunt	monitorizate	
de la 206 frecvenţe	(pentru	o	acţiune	de	monitorizare	a	spectrului	de	
radiodifuziune	sonoră)	până	la	1.327 frecvenţe	(pentru	o	acţiune	de	
monitorizare	pentru	spectrul	de	radiotelefonie).

De	asemenea,	au	fost	realizate	de	către	Oficiile	Judeţene	un	număr	
de 376 acţiuni de monitorizare	a	spectrului	utilizând	analizoarele	de	
spectru	şi	antenele	din	dotările	acestor	compartimente.
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5.3.2

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în licenţele 3G 

În	 perioada	 8	 ianuarie	 –	 31	 martie	 2010,	 ANCOM	 a	 verificat	
respectarea	 obligaţiilor	 de	 acoperire	 impuse	 prin	 licenţele	 de	 3G	
acordate	în	2006	operatorilor	RCS	&	RDS	şi	Telemobil.	

Verificările	 în	 teren	au	 fost	 efectuate	 folosind	 sistemul	 integrat	de	
inspecţie	a	sistemelor	radio	–	RADIS,	sistem	format	din	autospeciale	
ce	 înglobează	 fiecare:	 terminale	 de	 măsură,	 scanere	 2G	 şi	 3G	
conectate	la	antene	exterioare,	receptor	GPS	şi	un	computer	pe	care	
rulează	un	soft	specializat	în	achiziţie	şi	prelucrări	date.	

Autospecială	destinată	
măsurătorilor	asupra	reţelelor	
de	telefonie	mobilă	aflată	 
în dotarea ANCOM

Fig. 5.6

Verificarea	a	fost	efectuată	conform	unei	proceduri	operaţionale	ce	are	
la	bază	Raportul	103	al	Comitetului	pentru	Comunicaţii	Electronice	
(ECC)	 din	 cadrul	 Conferinţei	 Europene	 a	 Administraţiilor	 Poştei	 şi	
Telecomunicaţiilor	(CEPT)	-	”UMTS	coverage	measurements”,	Nisa,	
Mai	2007,	procedură	ce	presupune	evaluarea	acoperirii	cu	semnal	
3G	 ţinând	 cont	 de	 un	 parametru	 calitativ	 (Ec/Io)	 şi	 un	 parametru	
de	 nivel	 de	 semnal	 (RSCP).	 De	 asemenea,	 procedura	 impune	

parcurgerea	drumurilor	cu	o	viteză	maximă	de	80	km/h	astfel	încât	
pentru	 orice	 porţiune	 de	 drum	 parcurs,	 scanerul	 3G	 să	 efectueze	
un	număr	minim	de	achiziţii	 de	date	necesar	pentru	ca	evaluarea	
acoperirii	 să	 fie	 corectă.	 Au	 fost	 parcurse	 principalele	 bulevarde,	
străzi	şi	pieţe,	precum	şi	străzi	secundare	şi	periferii,	astfel	încât	să	
fie	verificate	cât	mai	omogen	întregile	zone	intravilane.
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Harta	acoperirii	pe	praguri	de	nivel	RSCP	 
a	oraşului	Craiova

Fig. 5.7
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însumând	3.763 km,	 iar	pentru	Telemobil	au	fost	verificate	62 de 
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	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

 5 Asigurarea eficacităţii reglementărilor 
prin monitorizare şi control al pieţei

	 5.1	 Principalele	obiective	stabilite	pentru	anul	2010

	 5.2	 Controlul	aplicării	reglementărilor	specifice	sectorului	
comunicaţiilor	electronice	şi	serviciilor	poştale,	precum	şi	a	
celor	referitoare	la	informarea	şi	educarea	utilizatorilor

							5.3.	Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio

	 5.3.1	 Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	cu	destinaţie	
neguvernamentală

	 5.3.2	 Verificarea	îndeplinirii	obligaţiilor	prevăzute	în	licenţele	3G	

 5.3.3 Tratarea cazurilor de perturbaţii radioelectrice

	 5.3.4	 Campanii	de	monitorizare	specifice

	 5.3.5	 Alte	activităţi

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

5.3.3

Tratarea cazurilor de perturbaţii radioelectrice

Un	 serviciu	 de	 radiocomunicaţii	 poate	 fi	 perturbat	 la	 un	 moment	
dat	 din	mai	multe	 cauze,	 dintre	 care:	 funcţionarea	 defectuoasă	 a	
unor	 componente	 utilizate	 chiar	 de	 serviciul	 în	 sine,	 funcţionarea	
defectuoasă	a	unui	alt	serviciu	(care	nu	utilizează	în	mod	obligatoriu	
aceeaşi	 bandă	de	 frecvenţă	 sau	 o	 bandă	de	 frecvenţă	 învecinată),	
nerespectarea	 parametrilor	 de	 emisie	 de	 către	 un	 alt	 emiţător	
autorizat,	 emisii	 neautorizate,	 utilizarea	 de	 persoane	 fizice	 de	
dispozitive	 neomologate	 sau	 destinate	 utilizării	 într-o	 altă	 zonă	
geografică	(de	exemplu	terminale	destinate	a	fi	folosite	în	SUA	sau	
Asia	şi	care	sunt	incompatibile	cu	serviciile	pentru	care	a	fost	alocată	
o	bandă	în	Europa),	intermodulaţiile	create	de	alte	servicii,	anomalii	
de	propagare	etc.

Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice	constituie	una	dintre	
cele	mai	 complexe	 sarcini	 ale	ANCOM,	 întrucât	 rezolvarea	 acestor	
cazuri	 presupune	 cunoştinţe	 tehnice	 aprofundate	 referitoare	 la	
serviciile	perturbate,	la	serviciile	potenţial	perturbatoare,	propagare,	
compatibilitate	electromagnetică	şi	inginerie	a	spectrului	şi	implică	
utilizarea	unor	aparate	de	măsură	avansate	(de	exemplu,	analizor	de	
spectru	în	timp	real).

În	 vederea	 menţinerii	 unui	 spectru	 cât	 mai	 liber	 de	 perturbaţii,	
ANCOM	 acţionează	 atât	 preventiv	 (prin	 monitorizarea	 continuă	 a	
spectrului	de	frecvenţe,	unele	cauze	ale	perturbaţiilor	fiind	eliminate	
încă	înainte	de	a	produce	efecte),	cât	şi	reactive	(răspunzând	în	cel	
mai	scurt	timp	posibil	la	orice	solicitare	de	rezolvare	a	perturbaţiilor).

Pe	parcursul	anului	2010	au	fost	tratate	un	număr	de	142 de cazuri 
de perturbaţii electromagnetice.

Captură	ecran	analizor	de	spectru	perturbaţie	CATVFig. 5.8
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5.3.4

Campanii de monitorizare specifice

5.3.4.1

Campanie de monitorizare a spectrului de radiodifuziune sonoră FM în zona frontierei de vest

În	 perioada	 iulie	 -	 august	 2010	 a	 fost	 desfăşurată	 o	 campanie	
de	monitorizare	 a	 spectrului	 de	 radiodifuziune	 sonoră	 FM	 în	 zona	
frontierei	de	vest,	având	ca	scop	determinarea	gradului	de	ocupare	a	
benzii	de	radiodifuziune	sonoră	FM	(87,5	MHz	÷	108	MHz)	de	către	

emisiile	 staţiilor	 româneşti	 şi	 străine.	Au	 fost	efectuate	măsurători	
atât	în	locaţii	aflate	pe	frontieră,	cât	şi	în	locaţii	aflate	în	interiorul	
ţării.

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

 5 Asigurarea eficacităţii reglementărilor 
prin monitorizare şi control al pieţei

	 5.1	 Principalele	obiective	stabilite	pentru	anul	2010

	 5.2	 Controlul	aplicării	reglementărilor	specifice	sectorului	
comunicaţiilor	electronice	şi	serviciilor	poştale,	precum	şi	a	
celor	referitoare	la	informarea	şi	educarea	utilizatorilor

							5.3.	Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio

	 5.3.1	 Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	cu	destinaţie	
neguvernamentală

	 5.3.2	 Verificarea	îndeplinirii	obligaţiilor	prevăzute	în	licenţele	3G	

	 5.3.3	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice

 5.3.4 Campanii de monitorizare specifice

 5.3.4.1 Campanie de monitorizare a spectrului de radiodifuziune 
sonoră FM în zona frontierei de vest

	5.3.4.2	 Verificarea	acoperirii	cu	servicii	de	internet	broadband

	5.3.4.3	 Verificarea	respectării	obligaţiilor	impuse	prin	licenţa	de	
WIMAX	acordată	SNR

	 5.3.5	 Alte	activităţi

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact
Locaţiile	 din	 care	 a	 fost	 desfăşurată	
campania	de	monitorizare	a	spectrului	
de	radiodifuziune	sonoră	FM

Fig. 5.9
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5.3.4.3

Verificarea respectării obligaţiilor impuse prin licenţa de WIMAX acordată SNR

În	 perioada	 mai	 -	 septembrie	 a	 fost	 desfăşurată	 o	 campanie	 de	
verificare	a	respectării	condiţiilor	impuse	prin	licenţa	WiMax	acordată	
Societăţii	Naţionale	de	Radiocomunicaţii	S.A.	Campania	a	constat	în	
verificarea	amplasării	a	41	de	staţii	de	bază	WiMax	în	17	municipii	

şi	7	oraşe,	verificarea	furnizării	de	servicii	WiMax	din	aceste	locaţii	
şi	verificarea	respectării	caracteristicilor	impuse	prin	licenţă	acestor	
staţii	de	bază.	

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

 5 Asigurarea eficacităţii reglementărilor 
prin monitorizare şi control al pieţei

	 5.1	 Principalele	obiective	stabilite	pentru	anul	2010

	 5.2	 Controlul	aplicării	reglementărilor	specifice	sectorului	
comunicaţiilor	electronice	şi	serviciilor	poştale,	precum	şi	a	
celor	referitoare	la	informarea	şi	educarea	utilizatorilor

							5.3.	Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio

	 5.3.1	 Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	cu	destinaţie	
neguvernamentală

	 5.3.2	 Verificarea	îndeplinirii	obligaţiilor	prevăzute	în	licenţele	3G	

	 5.3.3	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice

	 5.3.4	 Campanii	de	monitorizare	specifice

	5.3.4.1	 Campanie	de	monitorizare	a	spectrului	de	radiodifuziune	
sonoră	FM	în	zona	frontierei	de	vest

 5.3.4.2 Verificarea acoperirii cu servicii de internet broadband

 5.3.4.3 Verificarea respectării obligaţiilor impuse prin licenţa de 
WIMAX acordată SNR

	 5.3.5	 Alte	activităţi

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Analizor	de	spectru	portabil	din	dotarea	ANCOM Captură	analizor	semnal	WiMaxFig.	5.10 Fig. 5.11

5.3.4.2

Verificarea acoperirii cu servicii de internet broadband

În	perioada	august	-	septembrie	2010	a	fost	desfăşurată	o	campanie	
de	monitorizare	a	acoperirii	cu	servicii	de	internet	broadband	wireless	
(internet	de	mare	viteză	furnizat	prin	transmisii	radio).	

A	fost	verificată	acoperirea	cu	servicii	de	internet	mobil	broadband	a	
unui	număr	de	255 de localităţi.
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	 5.3.2	 Verificarea	îndeplinirii	obligaţiilor	prevăzute	în	licenţele	3G	

	 5.3.3	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice

	 5.3.4	 Campanii	de	monitorizare	specifice

	 5.3.5	 Alte	activităţi

 5.3.5.1 Stagii de practică pentru studenţi

	5.3.5.2	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice	internaţionale

	5.3.5.3	 Emiterea	de	avize	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	
construire

	5.3.5.4	 În	pas	cu	evoluţia	noilor	tehnologii

  6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

5.3.5.1

Stagii de practică pentru studenţi

În	 luna	 septembrie	 2010	 a	 avut	 loc	 un	 stagiu	 de	 practică	 pentru	
studenţii	 din	 anii	 terminali,	 stagiu	 desfăşurat	 în	 sediile	 ANCOM	
din	Bucureşti,	Cluj,	Iaşi	şi	Timişoara.	Pe	parcursul	unei	săptămâni	
,studenţii	au	fost	puşi	la	curent	cu	activităţile	de	monitorizare	şi	cadrul	
legislativ	mondial	(ITU)	şi	european	(ECC)	referitor	la	managementul	
spectrului,	 cu	 componentele	 sistemului	 naţional	 de	 monitorizare	
şi	 sistemul	 în	 ansamblul	 său	 şi	metode	 de	măsurători	 utilizate	 în	

activitatea	 de	monitorizare	 a	 spectrului.	 De	 asemenea,	 studenţilor	
le-au	fost	prezentate	aparatura	de	măsură	din	dotarea	ANCOM,	softul	
de	monitorizare	 a	 spectrului	 şi	 cel	 de	 achiziţie	 şi	 prelucrare	 date	
telefonie	mobilă	2G	şi	3G	şi	au	participat	la	măsurători	practice	cu	
autospecialele	de	monitorizare	–	goniometrarea	semnalelor,	staţiile	
fixe	de	monitorizare	 a	 spectrului	 şi	 diverse	 tipuri	de	analizoare	de	
spectru	şi	antene	de	recepţie.

5.3.5

Alte activităţi

Imagini	de	la	stagiile	de	practică	cu	studenţiiFig. 5.12
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5.3.5.2

Tratarea cazurilor de perturbaţii radioelectrice internaţionale

ANCOM	 are	 în	 atribuţii	 colaborarea	 cu	 instituţii	 şi	 organizaţii	
naţionale	 şi	 internaţionale	din	domeniul	 comunicaţiilor	 electronice	
în	vederea	asigurării	compatibilităţii	electromagnetice.	

Pe	 parcursul	 anului	 2010,	 ANCOM	 a	 tratat	 un	 număr	 de	 7 
cazuri de perturbaţii radioelectrice internaţionale	 cu	 respectarea	
reglementărilor	cuprinse	în	Radio	Regulations.

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

 5 Asigurarea eficacităţii reglementărilor 
prin monitorizare şi control al pieţei

	 5.1	 Principalele	obiective	stabilite	pentru	anul	2010

	 5.2	 Controlul	aplicării	reglementărilor	specifice	sectorului	
comunicaţiilor	electronice	şi	serviciilor	poştale,	precum	şi	a	
celor	referitoare	la	informarea	şi	educarea	utilizatorilor

							5.3.	Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio

	 5.3.1	 Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	cu	destinaţie	
neguvernamentală

	 5.3.2	 Verificarea	îndeplinirii	obligaţiilor	prevăzute	în	licenţele	3G	

	 5.3.3	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice

	 5.3.4	 Campanii	de	monitorizare	specifice

	 5.3.5	 Alte	activităţi

	5.3.5.1	 Stagii	de	practică	pentru	studenţi

 5.3.5.2 Tratarea cazurilor de perturbaţii radioelectrice internaţionale

	5.3.5.3	 Emiterea	de	avize	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	
construire

	5.3.5.4	 În	pas	cu	evoluţia	noilor	tehnologii

  6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Localizare	sursă	de	perturbaţii

Fig. 5.13
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comunicaţiilor	electronice	şi	serviciilor	poştale,	precum	şi	a	
celor	referitoare	la	informarea	şi	educarea	utilizatorilor

							5.3.	Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	radio

	 5.3.1	 Monitorizarea	spectrului	de	frecvenţe	cu	destinaţie	
neguvernamentală

	 5.3.2	 Verificarea	îndeplinirii	obligaţiilor	prevăzute	în	licenţele	3G	

	 5.3.3	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice

	 5.3.4	 Campanii	de	monitorizare	specifice

	 5.3.5	 Alte	activităţi

	5.3.5.1	 Stagii	de	practică	pentru	studenţi

	5.3.5.2	 Tratarea	cazurilor	de	perturbaţii	radioelectrice	internaţionale

 5.3.5.3 Emiterea de avize în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire

 5.3.5.4 În pas cu evoluţia noilor tehnologii

  6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

5.3.5.4

În pas cu evoluţia noilor tehnologii

În	vederea	monitorizării	calităţii	şi	acoperirii	noilor	servicii	ce	sunt	sau	
vor	deveni	disponibile	în	viitorul	apropiat,	precum	şi	pentru	asigurarea	
funcţionării	acestora	într-un	spectru	de	frecvenţe	liber	de	perturbaţii	
electromagnetice	 şi	 interferenţe,	 ANCOM	 investeşte	 continuu	 în	
îmbunătăţirea	aparaturii	de	monitorizare	şi	măsură.

Pe	 parcursul	 anului	 2010,	 a	 fost	 actualizat	 sistemul	 integrat	 de	
inspecţie	 a	 sistemelor	 radio	 –	 RADIS	 astfel	 încât	 acesta	 să	 poată	
efectua	măsurători	 şi	 asupra	sistemelor	HSxPA, CDMA 410 MHz şi 
UMTS 900 MHz,	a	fost	îmbunătăţit	sistemul	naţional	de	monitorizare	

a	spectrului	prin	înlocuirea	calculatoarelor	achiziţionate	în	anii	2000	
cu	 calculatoare	 actuale	 şi	 migrarea	 aplicaţiei	 de	monitorizare	 pe	 o	
platformă	modernă	şi	au	fost	achiziţionate	sisteme	de	măsură	pentru	
servicii	WiMax.

De	 asemenea,	 a	 fost	 achiziţionat	 un	 sistem	 de	 goniometrie	 şi	
monitorizare	 a	 spectrului	 cu	 capabilităţi	 de	măsură	 până	 în	6	GHz	
pentru	 goniometrie	 şi	 26.5	 GHz	 pentru	 monitorizarea	 spectrului	
şi	bandă	de	captură	 largă	 şi	 care	 respectă	 toate	 recomandările	 ITU	
actuale	atât	în	efectuarea	măsurătorilor,	cât	şi	în	interpretarea	datelor.

5.3.5.3

Emiterea de avize în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Funcţionarea	 corectă	 a	 sistemului	 de	 monitorizare	 a	 spectrului	
este	condiţionată	de	respectarea	unor	condiţii	şi	restricţii	privitoare	
la	 amplasarea	 clădirilor,	 a	 construcţiilor	 metalice	 (piloni)	 şi	 a	
emiţătoarelor	radioelectrice	în	vecinătatea	staţiilor	de	monitorizare.

În	 vederea	 asigurării	 compatibilităţii	 electromagnetice	 cu	 sistemul	
naţional	 de	 monitorizare	 a	 spectrului,	 administrat	 de	 ANCOM,	
Autoritatea a analizat 572 de documentaţii	 eliberând	 avizele	 în	
vederea	obţinerii	autorizaţiilor	de	construire	pentru	amplasamentele	
respective.
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6

Piaţa de comunicaţiii electronice şi servicii poştale

6.1

Telefonie fixă 

Analiza	indicatorilor	statistici	care	au	caracterizat	piaţa	de	comunicaţii	
electronice	în	primul	semestru	al	anului	2010	a	relevat	creşteri	pe	
segmentul	conexiunilor	de	internet	broadband	fix	şi	mobil,	creşteri	
ale	traficului	de	voce/SMS,	dar	şi	scăderi	ale	numărului	de	abonaţi	
la	serviciile	de	telefonie	(atât	fixă,	cât	şi	mobilă)	şi	 la	serviciile	de	
retransmisie	a	programelor	audiovizuale.

Piaţa	serviciilor	poştale	a	scăzut	cu	33%	din	punctul	de	vedere	al	
traficului	 total	 poştal,	 scădere	 cauzată	 în	 principal	 de	 diminuarea	
cu	peste	40%	a	 traficului	 intern	 înregistrat	 de	 către	 furnizorul	 de	
serviciu	universal,	Compania	Naţională	Poşta	Română	(CNPR).	Deşi	
traficul	poştal	internaţional	a	înregistrat	scăderi	în	ultimii	ani,	în	anul	
2009	acesta	a	cunoscut	o	creştere	de	peste	60%.

Pe	 segmentul	 de	 telefonie	 fixă	 s-au	 înregistrat	 scăderi	 uşoare	 ale	
numărului	de	abonaţi	şi	de	 linii	de	acces,	concomitent	cu	creşteri	
uşoare	ale	traficului	şi	duratei	medii	a	unui	apel.	Astfel,	numărul	de	
abonaţi	a	ajuns	la	4,04	milioane	(-0,4%),	iar	liniile	de	acces	la	4,68	

milioane	 (-1%),	 scăderi	 ce	 au	 atras	 după	 sine	 şi	 scăderea	 ratelor	
de	penetrare	 la	100	de	 locuitori	 (21,8%)	 şi	 la	100	de	 gospodării	
(52,8%).	

Ratele	de	penetrare	a	serviciilor	de	telefonie	fixă	
la	nivel	de	populaţie/gospodării

Fig. 6.1
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Traficul	înregistrează	o	creştere	de	0,4%	faţă	de	semestrul	al	II-lea	
al	anului	2009,	românii	vorbind	3,75	miliarde	de	minute	la	telefonul	
fix	pe	parcursul	primei	părţi	a	anului	2010.	Cei	mai	multi	utilizatori	
folosesc	telefonul	fix	pentru	a	suna	în	propria	reţea	(traficul	de	voce	

în	reţeaua	proprie	reprezintă	aproximativ	62%	din	totalul	traficului),	
în	timp	ce	14%	din	trafic	are	ca	destinaţie	reţelele	mobile.	Durata	
medie	a	unui	apel	originat	în	reţelele	de	telefonie	fixă	a	crescut	cu	6	
secunde,	până	la	3	minute	şi	2	secunde.

Structura	traficului	total	originat	prin	intermediul	
retelelor	publice	fixe,	în	semestrul	I	2010

Fig. 6.2

6.2

Telefonie mobilă

Numărul	de	utilizatori	activi	ai	serviciilor	de	telefonie	mobilă	a	scăzut	
cu	4%	pe	parcursul	semestrului	I	al	anului	2010,	ajungând	la	24,4	
milioane,	rata	de	penetrare	la	100	de	locuitori	a	acestor	servicii	fiind	
de	113,5%	la	30	iunie	2010.	Structura	utilizatorilor	în	funcţie	de	

modalitatea	de	plată	 şi	de	categorie	este	asemănătoare	cu	cea	de	
până	 în	prezent,	60%	fiind	cartele	SIM	preplătite	active,	 iar	40%	
cartele	SIM	aferente	utilizatorilor	pe	bază	de	abonament	lunar	(28%	
pentru	persoane	fizice	şi	12%	pentru	persoane	juridice).	
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Dinamica	 numărului	 total	 de	 „utilizatori”	 de	 servicii	 de	
telefonie	mobilă	(cartele	SIM	„active”)	în	perioada	30	iunie	
2008	–	30	iunie	2010

Evoluţia	 volumului	 de	 trafic	 de	 voce	 originat	 în	 reţelele	
publice	 mobile	 şi	 a	 duratei	 medii	 a	 unui	 apel	 originat	
(min:sec)	 în	 reţelele	 proprii	 ale	 furnizorilor	 în	 perioada	
semestrul	I	2008	–	semestrul	I	2010

Fig. 6.3
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Deşi	numărul	total	de	utilizatori	a	scăzut,	traficul	de	voce	a	continuat	
să	crească	în	sectorul	telefoniei	mobile,	cu	11,7%	faţă	de	semestrul	
II	2009,	până	la	25,5	miliarde	minute.	Numărul	total	de	apeluri	a	
crescut	cu	doar	5%,	astfel	că	o	parte	din	creşterea	volumului	total	
de	 trafic	exprimat	 în	minute	se	datorează	creşterii	duratei	medii	a	
unui	apel,	care	a	ajuns	 la	2	minute	şi	14	secunde	(în	creştere	cu	
peste	6%	faţă	de	cea	înregistrată	pe	parcursul	semestrului	anterior).	

De	asemenea,	traficul	mediu	lunar	realizat	per	cartelă	SIM	activă	a	
înregistrat	creşteri	semestriale:	2	ore	şi	51	minute	în	cazul	traficului	
de	voce	(+12%),	respectiv	27	SMS	(+2%).	Acest	lucru	demonstrează	
faptul	 că	 operatorii	 au	 reuşit	 să	 îşi	 adapteze	 ofertele	 la	 contextul	
economic	 actual,	 atât	 prin	 reducerea	 tarifelor,	 cât	 şi	 prin	 oferirea	
unui	volum	mai	mare	de	trafic	inclus	în	abonamente/extraopţiuni.

Număr	utilizatori	servicii	de	telefonie	mobilă	(SIM	„active”)

Penetrarea	telefoniei	mobile	la	100	de	locuitori	(SIM	„active”)
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Utilizatorii	din	România	vorbesc	sau	trimit	mesaje	SMS	cel	mai	mult	
în	propria	reţea,	acest	tip	de	trafic	(„on-net”)	deţinând	ponderea	cea	
mai	mare	 în	 traficul	 total	 realizat	prin	 intermediul	 reţelelor	mobile	

atât	în	cazul	traficului	de	voce	(86%),	cât	şi	în	cazul	traficului	SMS	
(93%).	
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6.3

Servicii de acces la internet, linii închiriate şi transmisiuni de date

Potrivit	 datelor	 colectate	 şi	 prelucrate	 de	ANCOM	 în	 primele	 şase	
luni	ale	anului	2010,	serviciile	de	 internet	au	 înregistrat	cele	mai	
importante	 creşteri,	 în	 special	 conexiunile	 de	 internet	 la	 puncte	
mobile	 care	 au	 crescut	 cu	 26%	 ajungând	 la	 5,77	 milioane	 de	
conexiuni.	Dintre	acestea,	3,32	milioane	sunt	conexiuni	 la	puncte	
mobile	în	bandă	largă	(prin	EDGE/CDMA/EV-DO/3G),	în	creştere	cu	
31%	faţă	de	sfârşitul	anului	2009.

Numărul	conexiunilor	de	acces	 la	 internet	 la	puncte	fixe	 în	bandă	
largă	a	crescut	cu	4%	faţă	de	finele	anului	2009,	ajungând	la	2,93	
milioane.	 Creşterea	 se	 datorează	 aproape	 în	 exlusivitate	 creşterii	
numărului	de	abonaţi	persoane	fizice,	care	reprezintă	aproape	90%	
din	totalul	conexiunilor	la	puncte	fixe.	În	funcţie	de	suportul	utilizat,	
cea	mai	mare	pondere	în	totalul	numărului	de	conexiuni	la	puncte	
fixe	(peste	53%)	o	deţin	în	continuare	tehnologiile	de	acces	de	tipul	
FTTB/FTTC/FTTN	+	cablu	UTP/FTP.

Structura	numărului	de	conexiuni	de	acces	la	internet	în	bandă	largă	
furnizate	la	puncte	fixe	în	perioada	30.06.2008	–	30.06.2010

Fig. 6.5
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Evoluţia	 pieţei	 de	 linii	 închiriate	 în	 perioada	 30.06.2008	 –	
30.06.2010

Evoluţia	numărului	de	conexiuni	servicii	de	transmisiuni	de	date	în	
perioada	30.06.2008	–	30.06.2010

Fig. 6.6
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*	Pentru	calculul	numărului	de	linii	închiriate	-	segmente	terminale	şi,	respectiv,	
segmente	de	trunchi,	au	fost	luate	în	considerare	inclusiv	segmentele	terminale	
şi,	respectiv,	segmentele	de	trunchi	corespunzătoare	numărului	de	linii	închiriate	-	
circuite	totale.	Astfel,	pentru	fiecare	linie	închiriată	-	circuit	total	vândută	la	nivel	
de	gros	s-au	considerat	un	circuit	-	segment	de	trunchi	şi	două	circuite	-	segmente	
terminale.

În	timp	ce	numărul	conexiunilor	la	servicii	de	transmisiuni	de	date	furnizate	la	nivelul	pieţei	cu	amănuntul	a	scăzut	cu	1%,	numărul	celor	
furnizate	la	nivelul	pieţei	de	gros	a	crescut	cu	4%.
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6.4

Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale

Numărul	total	de	abonaţi	la	serviciile	de	retransmisie	a	programelor	
audiovizuale	a	scăzut	în	prima	jumătate	a	anului	2010	până	la	5,73	
milioane	abonaţi	(-1,7%),	înregistrându-se	scăderi	atât	ale	numărului	
de	 abonaţi	 ai	 reţelelor	 prin	 cablu	 (-1,2%),	 cât	 şi	 ale	 numărului	
abonaţilor	 prin	 reţele	 DTH	 (-3%).	 Deşi	 creşterea	 numărului	 de	

abonaţi	la	servicii	de	IPTV	este	foarte	mare	(creştere	semestrială	de	
17	ori),	ponderea	acestora	în	numărul	total	de	abonaţi	la	servicii	de	
retransmisie	a	programelor	audiovizuale	nu	a	atins	deocamdată	decât	
valoarea	de	0,2%.	

Din	totalul	de	3,37	milioane	de	abonaţi	ai	 reţelelor	de	cablu	(rata	
de	 penetrare	 la	 100	 gospodării	 fiind	 de	 46%),	 2,62	 de	milioane	
sunt	abonaţi	din	mediul	urban	(rata	de	penetrare	la	100	gospodării:	
66%),	 în	timp	ce	0,74	de	milioane	sunt	abonaţi	din	mediul	rural,	
penetrarea	reţelelor	de	cablu	 în	mediul	 rural	fiind	de	doar	22%	la	
100	gospodării.

2,63	milioane	 de	 abonaţi	 recepţionează	 servicii	 de	 retransmisie	 a	
programelor	 audiovizuale	 în	 format	 digital,	 atât	 prin	 intermediul	
reţelelor	de	cablu	(0,35	milioane	abonaţi),	cât	şi	prin	reţele	satelit	de	
tip	DTH	(2,26	milioane	abonaţi)	sau	IPTV	(13.000	abonaţi).	Este	de	
remarcat	faptul	că	în	această	perioadă	s-a	înregistrat	prima	scădere	
semestrială	a	numărului	de	abonaţi	prin	 intermediul	 reţelelor	DTH	
(-3%),	în	timp	ce	numărul	de	abonaţi	ai	reţelelor	prin	cablu	în	format	
digital	înregistrează	în	continuare	creşteri	(+10,5%).	
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Evoluţia	 procentuală	 anuală	 a	 numărului	 total	 de	 abonaţi	
la	 serviciile	 de	 retransmisie	 a	 programelor	 audiovizuale	 în	
perioada	30.06.2008	–	30.06.2010,	în	funcţie	de	suportul	
utilizat

Fig. 6.8
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6.5

Serviciile poştale 

6.5.1

Piaţa serviciilor poştale

6.5.2

Traficul poştal total în anul 2009

ANCOM	a	elaborat,	în	anul	2010,	Raportul	privind	piaţa	serviciilor	
poştale	 din	 România	 în	 anul	 2009,	 pe	 baza	 datelor	 statistice	
corespunzătoare	 domeniului	 serviciilor	 poştale	 aferente	 anului	
2009,	raportate	conform	prevederilor	Deciziei	nr.1301/2004	privind	
raportarea	unor	date	statistice	de	către	furnizorii	de	servicii	poştale.

În	cursul	anului	2009,	742	de	furnizori	(reprezentând	84,41%	din	
totalul	furnizorilor	care	au	transmis	date	statistice)	au	fost	prezenţi	
activ	pe	piaţa	serviciilor	poştale,	lucrând	în	nume	propriu	sau	fiind	
mandataţi	 a	 presta	 servicii	 poştale	 în	 numele	 şi	 pe	 răspunderea	
altor	 furnizori.	Tot	 în	această	perioadă,	156	de	 furnizori	 autorizaţi	
(reprezentând	 17,75%	 din	 totalul	 de	 879	 respondenţi)	 nu	 şi-au	
exercitat	dreptul	de	a	furniza	servicii	poştale	 în	timp	ce	un	număr	
de	54	de	furnizori	au	renunţat	la	dreptul	de	a	presta	servicii	poştale.

Traficul	 poştal	 total	 corespunzător	 anului	 2009	 a	 fost	 de	 460,6	
milioane	trimiteri	poştale	din	care	431,9	milioane	au	fost	trimiteri	
poştale	 interne,	 reprezentând	93,77%	din	 traficul	 poştal	 total,	 iar	

28,6	milioane	au	fost	trimiteri	poştale	internaţionale,	reprezentând	
6,23%	din	traficul	poştal	total.
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Dinamica	traficului	poștal	total	2005-2009

Fig. 6.9
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6.5.3

Analiza structurală a traficului poştal

6.5.4

Analiza structurală a traficului poştal

În	anul	2009,	 traficul	poştal	 al	 trimiterilor	din	poşta	de	 scrisori	 a	
reprezentat	94,15%	din	 traficul	poştal	 total	 şi	 a	 fost	 în	număr	de	
433,6	milioane	de	trimiteri.	De	asemenea,	în	cursul	anului	2009	au	
fost	prelucrate:

 � 407,5 milioane	de	trimiteri	interne;	

 � 26,1 milioane	de	trimiteri	internaţionale.

În	ceea	ce	priveşte	coletele	poştale,	în	anul	2009,	au	fost	colectate	
şi	distribuite	un	număr	de	17,1	milioane,	reprezentând	3,71%	din	
traficul	poştal	total.	

De	asemenea,	în	cursul	anului	2009	au	fost	prelucrate:

 � 15,3 milioane de colete	interne;	

 � 1,8 milioane	de	colete	internaţionale.	

Traficul	poştal	total	aferent	serviciilor	Express	în	anul	2009	a	fost	de	
9,85	milioane	de	trimiteri	poştale	şi	 reprezintă	2,14%	din	traficul	
poştal	total.	

De	asemenea,	din	analiza	datelor	statistice	corespunzătoare	serviciilor	
Express	în	anul	2009,	s-a	constatat	că	au	fost	realizate:

 � 9,07 milioane	de	trimiteri	interne;

 � 0,77 milioane	de	trimiteri	internaţionale.

Acoperirea	poştală	 se	calculează	 în	 funcţie	de	numărul	de	puncte	
de	acces	şi	de	contact	raportate	la	100	Km2.	În	anul	2009,	reţeaua	
poştală	din	România	a	însumat	8.549	puncte	de	acces	şi	de	contact	
deservite	de	personal	care	au	aparţinut	atât	furnizorului	de	serviciu	
universal,	cât	şi	celorlalţi	furnizori.

Raportând	acest	număr	la	suprafaţa	ţării	(238.391	Km2)	se	obţine	
un	 indice	 de	 acoperire	 de	 3,58	 (puncte	 acces/contact)/100	 Km2. 
S-a	observat	că	acest	indice	s-a	menţinut	constant	peste	3	(puncte	
acces/contact)/100	Km2  în ultimii trei ani. 
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Numărul	punctelor	de	acces	și	contact	ale	CNPR	 
și	ale	furnizorilor	privați

Fig.	6.10

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

20092008200720062005

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

  6 Piaţa de comunicaţii electronice  
şi servicii poştale

	 6.1	 Telefonie	fixă

	 6.2	 Telefonie	mobilă

	 6.3	 Servicii	de	acces	la	internet,	linii	închiriate	şi	transmisiuni	
de date

	 6.4	 Servicii	de	retransmisie	a	programelor	audiovizuale	

	 6.5	 Serviciile	poştale

	 6.5.1	 Piaţa	serviciilor	poştale

	 6.5.2	 Traficul	poştal	total	în	anul	2009

	 6.5.3	 Analiza	structurală	a	traficului	poştal

 6.5.4 Analiza reţelelor poştale

 6.5.5 Serviciile poştale din sfera serviciului universal în anul 
2009

	 6.5.6	 Traficul	poştal	aferent	serviciilor	rezervate	CNPR

	 6.5.7	 Serviciile	poştale	din	afara	sferei	serviciului	universal	în	
anul	2009

	 6.6	 Traficul	trimiterilor	poştale	destinate	nevăzătorilor	
(cecograme)

	 6.7	 Date	referitoare	la	statistica	reclamaţiilor	privind	prestarea	
serviciile	poştale

  7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

În	anul	2009,	în	timp	ce	numărul	punctelor	de	acces/contact	ale	furnizorului	de	serviciu	universal	a	crescut	cu	3,49%	faţă	de	2008,	numărul	
punctelor	de	acces/contact	ale	celorlalţi	furnizori	a	scăzut	cu	35,67%.

6.5.5

Serviciile poştale din sfera serviciului universal în anul 2009

Serviciile	poştale	din	sfera	serviciului	universal	au	fost	furnizate,	în	
cursul	anului	2009,	atât	de	către	CNPR,	în	calitate	de	furnizor	de	
serviciu	universal,	cât	și	de	alți	furnizori	de	servicii	poștale.	

Traficul	poştal	aferent	serviciilor	poştale	din	sfera	serviciului	universal	
corespunzător	 anului	 2009	 a	 fost	 de	 378,5	milioane	 de	 trimiteri	
poştale	şi	reprezintă	un	procent	de	82,19%	din	traficul	total	poştal	
realizat în acest an.

Acesta	a	fost	format	din:	

 � 352,5 milioane	de	trimiteri	poştale	interne;	

 � 25,9 milioane	de	trimiteri	poştale	internaționale

Traficul	 poştal	 al	 trimiterilor	 din	 poşta	 de	 scrisori	 a	 reprezentat	
99,11%	 din	 traficul	 poştal	 realizat	 în	 sfera	 serviciului	 universal	
(378,5	milioane)	şi	a	fost	în	număr	de	375,16	milioane	de	trimiteri.	

De	asemenea,	au	fost	prelucrate:

 � 349,99 milioane	de	trimiteri	interne;

 � 25,17 milioane	de	trimiteri	internaţionale.
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Traficul	poştei	de	scrisori	din	sfera	serviciului	universal	2005-2009

Traficul	de	colete	din	sfera	serviciului	universal	2005	–	2009

Fig. 6.11
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În	ceea	ce	priveşte	traficul	de	colete	din	sfera	serviciului	universal,	acesta	a	avut	o	scădere	considerabilă	în	2009	faţă	de	2008.
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6.5.6

Traficul poştal aferent serviciilor rezervate CNPR

6.5.7

Serviciile poştale din afara sferei serviciului universal în anul 2009

Traficul	 poştal	 realizat	 de	 către	 furnizorul	 de	 serviciu	 universal,	
CNPR,	ca	urmare	a	drepturilor	rezervate	de	care	a	beneficiat	în	anul	
2009,	a	fost	de	240,8	milioane		de	trimiteri,	reprezentând	63,61%	

din	traficul	aferent	serviciului	universal	(378,5	milioane)	şi	92,52%	
din	 întregul	 trafic	 de	 corespondenţă	 (260,3	milioane	 de	 trimiteri)	
realizat de CNPR. 

Traficul	poştal	aferent	serviciilor	poştale	din	afara	sferei	serviciului	
universal	 corespunzător	 anului	 2009	 a	 fost	 de	 82	 milioane	 de	
trimiteri	 poştale,	 reprezentând	 un	 procent	 de	 17,81%	din	 traficul	
total	poştal	realizat	în	acest	an		şi	a	fost	format	din:

 � 79,3 milioane	de	trimiteri	poştale	interne;

 � 2,7 milioane	de	trimiteri	poştale	internaţionale.

Dinamica	traficului	de	corespondenţă	
rezervată	CNPR,	2005-2009

Fig. 6.13
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Dinamica	traficului	poștal	total	din	afara	sferei	
serviciului	universal	2005-2009

Fig. 6.14
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6.6

Traficul trimiterilor poştale destinate nevăzătorilor (cecograme)

Cecograme	sunt	trimiteri	poştale	în	greutate	de	până	la	7	kg,	precum	
trimiterile	 poştale	 cecografice	 prezentate	 deschise,	 clişeele	 care	
poartă	 însemne	 ale	 cecografiei,	 înregistrările	 sonore	 şi	 pe	 hârtie	
specială	 destinate	 numai	 pentru	 folosinţa	 nevăzătorilor,	 dacă	 sunt	
expediate	de	sau	către	un	institut	pentru	nevăzători;	pentru		această	
categorie	 de	 trimiteri	 poştale	 Actele	 Uniunii	 Poştale	 Universale		
prevăd	gratuitate.

Traficul	 trimiterilor	 poştale	 destinate	 nevăzătorilor	 în	 anul	 2009	 a	
fost	de	5.919	cecograme,	realizat	exclusiv	de	către	CNPR	astfel:

 � trimiteri	interne	5.801

 � trimiteri	internaţionale	118.
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6.7

Date referitoare la statistica reclamaţiilor privind prestarea serviciile poştale

Pentru	reclamaţiile	 înregistrate,	care	s-au	dovedit	 întemeiate	să	se	
acorde	despăgubiri	 (15,36%	din	 totalul	 reclamaţiilor)	 furnizorii	de	
servicii	 poştale	 au	 acordat	 despăgubiri	 în	 cursul	 anului	 2009	 în	
valoare	de	1.001.042	lei,	din	care	70.035	lei	au	fost	despăgubiri	
acordate	 de	 către	 furnizorul	 de	 serviciu	 universal	 (CNPR)	 pentru	
5,47%	din	toate	reclamaţiile	primite	de	către	acesta.

Din	 totalul	 reclamaţiilor	 înregistrate	 întemeiate	 dar	 care	 nu	 s-au	
soluţionat	 cu	 acordarea	 de	 despăgubiri,	 19,56%	 revin	 furnizorilor	

privaţi	 şi	numai	5,17%	furnizorului	de	 serviciu	universal,	 în	acest	
caz	 considerându-se	 că	prejudiciul	 reclamat,	 conform	contractului	
încheiat	cu	utilizatorul	serviciului	poştal,	nu	se	despăgubeşte.

Din	 totalul	 reclamaţiilor	 înregistrate	 (38.836)	 în	 cursul	 anului	
2009,	 69,86%	 au	 fost	 reclamaţii	 neîntemeiate,	 cele	 primite	 de	
către	furnizorii	privaţi	de	servicii	poştale	reprezintă	40,17%	iar	cele	
înregistrate	de	CNPR	au	fost	în	număr	de	11.531.	
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Statistica	reclamaţiilor	utilizatorilor	de	servicii	poştale	în	anul	2009
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7

Comunicare

7.1

Obiectivele anului 2010

7.2

Principalele activităţi de comunicare în 2010

Principalul	 obiectiv	 al	 activităţii	 de	 comunicare	 a	 ANCOM	 a	 fost	
şi	 în	 anul	 2010	 informarea	 promptă,	 proactivă	 şi	 transparentă	 a	
publicului	 cu	 privire	 la	 activitatea	 Autorităţii,	 astfel	 încât	 toate	

grupurile	de	public	interesate	să	beneficieze	în	cel	mai	înalt	grad	de	
reglementările	şi	serviciile	Autorităţii.	

Autoritatea	 a	 acordat	 şi	 în	 anul	 2010	 o	 importanţă	 deosebită	
informării	utilizatorilor	finali	cu	privire	la	drepturile	şi	obligaţiile	pe	
care	le	au	în	relaţia	cu	furnizorii	de	servicii	de	comunicaţii	electronice	
prin	 intermediul	 secţiunii	 dedicate	 acestora,	 InfoCentru	 pentru	
Consumatori,	unde	utilizatorii	finali	pot	afla	mai	multe	lucruri	despre	
dreptul	 lor	de	a	fi	 informaţi	de	către	 furnizori,	despre	contracte	şi	
facturi,	despre	serviciul	de	portabilitate,	dar	şi	despre	potenţialele	
riscuri	 la	 utilizarea	 unor	 anumite	 servicii	 (cum	 ar	 fi	 fraudele	 prin	
intermediul	 telefonului	 sau	 roamingul	 involuntar).	 Totodată,	 s-a	
continuat	seria	de	broşuri	„Ghidul	utilizatorului”,	broşuri	ce	au	drept	
scop	principal	educarea	şi	consilierea	utilizatorilor	şi	s-a	răspuns	cu	
promptitudine	solicitărilor	de	informaţii	şi	petiţii	transmise	de	către	
utilizatorii	finali.

Tot	 pe	 parcursul	 anului	 2010,	 Autoritatea	 a	menţinut	 dialogul	 cu	
reprezentanţii	industriei	de	comunicaţii	electronice	prin	organizarea	
la	 nivel	 naţional	 a	 unei	 serii	 de	 şapte	 întâlniri	 cu	 operatorii	 din	
teritoriu.	 Prin	 intermediul	 acestor	 întâlniri,	 reprezentanţii	 ANCOM	
au	 prezentat	 furnizorilor	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	 electronice	 şi	
servicii	 poştale	 stadiul	pieţei,	 obiectivele	 şi	 priorităţile	ANCOM	pe	
termen	 scurt	 şi	 mediu,	 noile	 reglementări	 şi	 modificări	 legislative	
în	domeniu,	precum	şi	activităţile	privind	monitorizarea	şi	controlul	

pieţei.	Cu	ocazia	 reuniunilor,	ANCOM	 i-a	 informat	pe	 furnizorii	 de	
reţele	 şi	 servicii	 de	 comunicaţii	 electronice	 şi	 cu	 privire	 la	 noul	
regim	 de	 autorizare	 generală	 stabilit	 în	 anul	 2010	 care	 atrăgea	
după	sine	obligaţia	tuturor	furnizorilor	de	reţele	sau/şi	de	servicii	de	
comunicaţii	electronice	de	a	se	reautoriza	la	ANCOM,	până	la	data	
de	31	decembrie	2010.

Dialogul	 cu	 reprezentanţii	 industriei	 a	 fost	 menţinut	 şi	 prin	
intermediul	 procesului	 de	 consultare	 publică	 şi	 a	 Consiliului	
Consultativ	şi	al	numeroaselor	întâlniri	de	consultare	şi	de	lucru	pe	
proiecte,	organizate	la	iniţiativa	ANCOM	sau	a	industriei.	

Un	 rol	 important	 în	 procesul	 de	 comunicare	 cu	 industria	 şi	
consumatorii	 îl	 au	 pagina	 de	 internet	 a	 insituţiei	 şi	 materialele	
informative	 transmise	 de	 Autoritate	 ori	 de	 câte	 ori	 acest	 demers	
este	oportun	(comunicate	de	presă)	ori	săptămânal	(newsletter)	prin	
mijloace	electronice.	Materialele	informative	ale	Autorităţii,	redactate	
în	limbile	română	şi	engleză,	au	fost	transmise	prin	poştă	electronică	
unui	 număr	 de	 aproximativ	 3.000	 de	 persoane	 (reprezentanţi	
ai	 industriei,	 ai	 utilizatorilor,	 ai	 mass-media	 din	 România	 şi	 din	
străinătate,	ai	Comisiei	Europene	şi	ai	autorităţilor	de	reglementare	
din	Europa).
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7.2.1

Procesul de consultare publică şi comunicarea cu industria

Prin	 intermediul	 paginii	 de	 internet	 a	 ANCOM,	 în	 anul	 2010,	
autoritatea	a	organizat	23	de	consultări	publice	pe	marginea	a	24	de	
proiecte	de	acte	normative	sau	individuale.	

În	cadrul	procesului	de	consultare	publică	s-au	primit	în	total	340	
de	recomandări,	atât	în	scris,	cât	şi	în	cadrul	celor	cinci	şedinţe	ale	
Consiliului	 Consultativ,	 iar	 106	dintre	 acestea	 au	 fost	 considerate	
întemeiate	şi	au	dus	la	modificarea	sau	completarea	proiectelor	de	
decizii ale ANCOM. 

Procesul	de	consultare	publică	în	anul	2010

1.	Numărul	de	acte	normative	adoptate	în	2010 14

2.	Numărul	de	acte	individuale	comunicate	în	2010 1

3.	Numărul	proiectelor	care	au	fost	consultate	public	în	2010:

					-	pe	pagina	proprie	de	internet

					-	prin	afişare	la	sediul	propriu

					-	prin	mass-media

23

23

23

23

4.	Numărul	proiectelor	neadoptate 1

5.	Numărul	proiectelor	fără	caracter	normativ 4

6.	Numărul	persoanelor	responsabile	pentru	relaţia	cu	societatea	civilă	care	au	fost	
desemnate

3

7.	Numărul	total	al	recomandărilor	primite 340*

8.	Numărul	total	al	recomandărilor	incluse	în	decizii 106*

9.	Număr	participanţi	în	cadrul	consultărilor	cu	industria 150

10.	şedinţe	ale	Consiliului	Consultativ 5

11.	Numărul	acţiunilor	în	justiţie	împotriva	deciziilor	emise	de	ANCOM	pentru	
nerespectarea	procedurilor	de	consultare	publică	în	anul	2010

0

12.	Numărul	acţiunilor	în	justiţie	pentru	nerespectarea	prevederilor	legii	privind	
transparenţa	decizională	intentate	administraţiei	publice

0 Tabel nr. 7.1

*	include	şi	numărul	de	recomandări	primite	şi	incluse	pe	marginea	a	2	proiecte	de	decizie	care	au	fost	
consultate	în	cursul	anului	2009	dar	care	au	intrat	în	vigoare	în	cursul	anului	2010.	Aceste	recomandări	nu	au	
fost	incluse	în	raportul	de	transparenţă	pentru	anul	2009.
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Solicitări	de	informaţii	pe	domenii	de	interes3	în	anul	2010 968

Solicitări	de	informaţii	pe	domenii	de	interes

Comunicaţii	electronice

			telefonie

   servicii de acces la internet

			televiziune	prin	cablu

			analize	de	piaţă/tarife

			autorizare	(procedură,	formulare	tip)	

   interconectare

			frecvenţe	(licenţă,	tarife,	formulare	tip)

			echipamente	GSM

91

26

13

44

72

8

62

59

Servicii	poştale 19

Portabilitate 112

Pornografie 5

Date	generale	despre	ANCOM	(coordonate	contact,	organizare	etc.)	 77

Altele 385

Solicitări	clasate 1

Solicitări	respinse 0

Solicitări	redirecţionate 12

Solicitări	adresate	în	scris

-pe	suport	de	hârtie

-pe	suport	electronic

287

6

281

7.2.2

Informarea şi drepturile utilizatorilor

şi	în	acest	an	ANCOM	a	acordat	o	importanţă	deosebită	informării,	
educării	 şi	 consilierii	 utilizatorilor	 finali.	 ANCOM	 a	 realizat	 acest	
lucru	 prin	 intermediul	 secţiunii	 dedicate	 acestora	 de	 pe	 pagina	
noastră	de	internet,	InfoCentru	pentru	Consumatori,	prin	pagina	de	
internet	 creată	 pentru	 cei	 interesaţi	 de	 serviciul	 de	 portabilitate	 a	
numerelor	de	telefon,	www.portabilitate.ro,	dar	şi	prin	răspunsurile	
la	cele	968	de	solicitări	de	informaţii	şi	1129	de	petiţii	care	ne-au	
fost	adresate	direct.

Totodată,	seria	de	broşuri	„Ghidul	utilizatorului”	a	 fost	completată	
cu	 broşura	 referitoare	 la	 serviciului	 de	 roaming,	 referindu-se	 la	
beneficiile,	dar	şi	 la	riscurile	pe	care	le	poate	presupune	utilizarea	
acestuia,	 precum	 şi	 cu	 cea	 privind	 numerele	 de	 telefon	 unice	

europene.

Numărul	tot	mai	mare	de	petiţii	şi	de	solicitări	de	informaţii	pe	care	
le	 primeşte	 Autoritatea	 reflectă	 dinamica	 pieţei	 de	 comunicaţii,	
diversificarea	ofertei	de	servicii,	dar	şi	faptul	că	utilizatorii	sunt	mai	
informaţi	şi	încep	să-şi	cunoască	drepturile	pe	care	le	au	în	raport	
cu	furnizorii	acestor	servicii.	Reacţia	Autorităţii	la	acestea	a	fost,	pe	
lângă	soluţionarea	problemelor	punctuale	reclamate	de	utilizatori,	şi	
cea	de	a	solicita	furnizorilor	să	remedieze	încălcarea	unor	prevederi	
ale	 legislaţiei	 din	 domeniul	 comunicaţiilor	 electronice	 cu	 impact	
asupra	unui	număr	mare	de	utilizatori,	aplicând,	unde	a	fost	cazul,	
şi	sancţiuni.	

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare
	 7.1	 Obiectivele	anului	2010

	 7.2	 Principalele	activităţi	de	comunicare	în	2010

	 7.2.1	 Procesul	de	consultare	publică	şi	comunicarea	cu	industria

 7.2.2 Informarea, educarea şi consilierea utilizatorilor

	 7.2.3	 Comunicarea	cu	mass-media

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Solicitări	de	informaţii	pe	parcursul	anului	2010

Tabel nr. 7.2

3	Anumite	solicitări	se	referă	la	mai	multe	domenii	de	interes.
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Solicitări	adresate	telefonic 681

Solicitări	adresate	de	persoane	fizice 669

Solicitări	adresate	de	persoane	juridice 299

Reclamaţii	administrative 0

Plângeri	în	instanţă 0

Costuri totale 0

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare
	 7.1	 Obiectivele	anului	2010

	 7.2	 Principalele	activităţi	de	comunicare	în	2010

	 7.2.1	 Procesul	de	consultare	publică	şi	comunicarea	cu	industria

 7.2.2 Informarea, educarea şi consilierea utilizatorilor

	 7.2.3	 Comunicarea	cu	mass-media

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Petiţiile	primite	de	ANCOM	 
pe	parcursul	anului	2010

Tabel nr. 7.3

Petiţii	 1.129

Petiţii	pe	domenii	de	interes

Telefonie	fixă	

			facturare 72

			probleme	tehnice 20

			informare 8

   contract 43

   altele 18

Telefonie	mobilă

			facturare 89

			probleme	tehnice 54

			informare 22

			fraudă 10

   contract 148

   altele 30

Servicii	acces	la	internet	fix

			facturare 14

			probleme	tehnice 62

			informare 1

   contract 50

   altele 14

Servicii	acces	la	internet	mobil

			facturare 21

			probleme	tehnice 33

			informare 6

Solicitări	de	informaţii	pe	parcursul	anului	2010

Tabel nr. 7.2

3	Anumite	solicitări	se	referă	la	mai	multe	domenii	de	interes.
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   contract 22

   altele 12

CATV

			facturare 11

			probleme	tehnice 33

			informare 3

   contract 42

   altele 12

Servicii	poştale 11

Portabilitate 136

Spectru	radio 10

Nocivitate	echipamente	GSM 34

Altele 183

Petiţii	după	furnizorul	de	reţele/servicii

			S.C.	RCS	&	RDS	S.A. 293

			S.C.	Orange	Romania	S.A. 186

			S.C.	Vodafone	Romania	S.A. 127

			S.C.	Cosmote	RMT	S.A 92

			S.C.	Romtelecom	S.A. 70

			S.C.	UPC	Romania	S.R.L. 36

			S.C.	Telemobil	S.A. 18

Poşta	Română 9

Alţi	furnizori 48

Petiţii	adresate	de	persoane	fizice 940

Petiţii	adresate	de	persoane	juridice 189

Petiţii	clasate 45

Petiţii	redirecţionate 71

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare
	 7.1	 Obiectivele	anului	2010

	 7.2	 Principalele	activităţi	de	comunicare	în	2010

	 7.2.1	 Procesul	de	consultare	publică	şi	comunicarea	cu	industria

 7.2.2 Informarea, educarea şi consilierea utilizatorilor

	 7.2.3	 Comunicarea	cu	mass-media

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Petiţiile	primite	de	ANCOM	 
pe	parcursul	anului	2010

Tabel nr. 7.3
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7.2.3

Comunicarea cu mass-media

Reprezentanţii	mass-media	acreditaţi	pe	lângă	Autoritate	au	primit,	
pe	parcursul	anului	2010,	un	număr	de	57	de	comunicate	de	presă	

şi	au	formulat	210	solicitări	de	informaţii	care	s-au	reflectat	într-un	
număr	de	peste	1.401	materiale	de	presă.		

Comunicarea	 cu	 reprezentanţii	mass-media	 este	 tot	mai	 eficientă,	
anul	2010	fiind	anul	cu	cel	mai	mic	număr	de	comunicate,	dar	care	
au	generat	un	număr	important	de	apariţii	în	presă.	Peste	63%	din	
apariţiile	 media	 au	 fost	 generate	 din	 surse	 ANCOM	 (comunicate	

de	 presă,	 răspunsuri	 la	 solicitări,	 interviuri,	 pagina	 de	 internet,	
participări	 la	 evenimente),	 majoritatea	 articolelor,	 indiferent	 de	
sursă,	fiind	neutre.

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare
	 7.1	 Obiectivele	anului	2010

	 7.2	 Principalele	activităţi	de	comunicare	în	2010

	 7.2.1	 Procesul	de	consultare	publică	şi	comunicarea	cu	industria

	 7.2.2	 Informarea,	educarea	şi	consilierea	utilizatorilor

 7.2.3 Comunicarea cu mass-media

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

Evoluţia	apariţiilor	mass-media	vs.	Comunicate	emise		

Fig. 7.1

0 500 1.000 1.500 2.000
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Număr	total	de	materiale	mass-media	din	care: 1.401

Materiale	presa	scrisă	din	care: 552

		-	materiale	de	presă	cu	tentă	pozitivă 163

		-	materiale	de	presă	cu	tentă	neutră 365 

		-	materiale	de	presă	cu	tentă	negativă 24

Materiale	presa	electronică 760

		-	apariţii	radio-tv 89
Reflectarea	în	presă	a	activităţii	Autorităţii,	ianuarie	-	
decembrie	2010

Tabel nr. 7.4

Comunicate emise

Apariții	mass-media

93 660

88 499

71 788

68 1.003

80 1.450

93 1.769

59 1.837

57 1.401
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Număr	total	solicitări 210

Solicitări	pe	domenii	de	interes	(cele	mai	frecvente)

			reglementare	economică 46

			protejarea	şi	informarea	utilizatorilor 42

			date	piaţă 29

			legislaţie	şi	probleme	legale 28

   organizare ANCOM 15

			portabilitate 4

			spectru	radio 11

			televiziune	digitală 27

   controale 8

Solicitări	rezolvate	 210

Solicitări	nerezolvate 0

Solicitări	retrase 0

Solicitări	redirecţionate 0

Solicitări	adresate	în	scris 84

			pe	suport	de	hârtie 0

			pe	suport	electronic 84

Solicitări	adresate	telefonic 126

Solicitări	adresate	personal 0

Costuri totale nu	a	fost	necesară	alocarea	unor	resurse	
suplimentare

Interval	mediu	de	răspuns	la	solicitări	scrise 7,46	h

Interval	maxim	de	răspuns	la	solicitări	scrise 48	h

Interval	minim	de	răspuns	la	solicitări	scrise 0	h

Răspuns	la	solicitările	telefonice imediat
Petiţiile	primite	de	ANCOM	 
pe	parcursul	anului	2010

Tabel nr. 7.3

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare
	 7.1	 Obiectivele	anului	2010

	 7.2	 Principalele	activităţi	de	comunicare	în	2010

	 7.2.1	 Procesul	de	consultare	publică	şi	comunicarea	cu	industria

	 7.2.2	 Informarea,	educarea	şi	consilierea	utilizatorilor

 7.2.3 Comunicarea cu mass-media

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact
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 1 Autoritatea de reglementare  
în	comunicaţii	din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

 8 Relaţii internaţionale şi proiecte 
finanţate din fonduri europene

	 8.1	 Obiectivele	anului	2010

	 8.2	 ANCOM	în	EUROPA

 8.3 ANCOM în lume

	 8.4	 Proiecte	PHARE	implementate	în	2010

	 8.5	 Finanţări	din	fonduri	structurale

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

	 10	 Date	financiare

	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact

8 
Relaţii internaţionale şi proiecte
finanţate din fonduri europene
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8

Relaţii internaţionale şi proiecte finanţate din fonduri europene

8.1

Obiectivele anului 2010

8.2

ANCOM în EUROPA

Dacă	 ar	 trebui	 să	 rezumăm	 activitatea	 de	 relaţii	 internaţionale	 şi	
afaceri	europene	din	2010	a	ANCOM	la	câteva	cuvinte,	acestea	ar	
fi	 „mai mult“.	 În	 2010,	 ANCOM	 şi-a	 propus	mai	mult,	 a	 realizat	
mai	mult,	 a	 fost	mai	 vizibilă,	 a	 reprezentat	mai	mult,	 a	 organizat	
mai	 mult,	 a	 contribuit	 mai	 mult,	 a	 comunicat	 şi	 relaţionat	 mai	
mult.	 La	 momentul	 stabilirii	 obiectivelor	 pentru	 anul	 2010,	 s-a	
considerat	 necesară	 atât	 continuarea	 activităţii	 în	 cadrul	 celor	 4	
obiective	 generale	 lansate	 în	 2009,	 în	 direcţia	 deschiderii	 unui	
nou	 capitol	 în	 sfera	 organizaţională	 internaţională	 şi	 europeană	 -	
un	capitol	 în	care	ANCOM	să	fie	mai	 implicată	şi	mai	aproape	de	
decizii,	cât	şi	 identificarea	unor	obiective	specifice	în	 jurul	a	două	
evenimente	majore	 ce	 urmau	 să	marcheze	 anul	 2010:	 Conferinţa	
Plenipotenţiarilor	Uniunii	 Internaţionale	 a	 Telecomunicaţiilor	 (UIT)	

şi	consolidarea	Organismului	Autorităţilor	Europene	de	Reglementare	
în	domeniul	Comunicaţiilor	Electronice	(BEREC).

Pornind	 de	 la	 aceste	 premise,	 ANCOM	 şi-a	 propus,	 ca	 obiective	
generale,	 valorificarea	 statutului	 României	 de	 membru	 al	 Uniunii	
Europene,	creşterea	gradului	de	reprezentare	a	Autorităţii	în	cadrul	
organismelor	 internaţionale,	 poziţionarea	 ca	 actor	 relevant	 pe	
scena	internaţională	şi	dezvoltarea	relaţiilor	cu	autorităţile	similare	
din	 regiune.	 Mergând	 mai	 departe,	 între	 obiectivele	 specifice	 ale	
ANCOM,	cele	mai	importante	au	fost	câştigarea	de	către	ţara	noastră	
a	încă	unui	mandat	în	cadrul	Consiliului	UIT,	alegerea	unui	expert	
al	ANCOM	în	cadrul	Comitetului	pentru	Reglementări	Radio	al	UIT,	
implicarea	activă	în	construcţia	BEREC	şi	accederea	la	statutul	de	
lider	regional	în	domeniul	comunicaţiilor	electronice.

Europa	 înseamnă	 pentru	 ANCOM	 sistemul	 instituţional	 al	 Uniunii	
Europene,	organizaţii	din	afara	UE,	dar	şi	relaţii	bilaterale	cu	statele	
europene.	Astfel,	în	2010,	ANCOM	a	reprezentat	interesele	României	
şi	ale	pieţei	naţionale	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale	
în	 structurile	 Uniunii	 Europene	 (UE),	 în	 Organismul	 Autorităţilor	
Europene	de	Reglementare	 în	domeniul	Comunicaţiilor	Electronice	
(BEREC),	Grupul	Reglementatorilor	 Independenţi	 (IRG),	Conferinţa	
Europeană	 a	 Administraţiilor	 de	 Poştă	 şi	 Telecomunicaţii	 (CEPT),	
Acordul	RAINWAT	 (Regional	Arrangement	 for	 Inland	Waterways)	 şi	
Acordul	HCM	(Harmonised	Calculation	Methods,	2008).	O	noutate	
a	anului	2010	a	constituit-o	înfiinţarea	Grupului	Reglementatorilor	
Europeni	pentru	Servicii	Poştale	(ERGP),	platformă	a	reglementatorilor	
de	servicii	poştale	din	spaţiul	comunitar.

Ca	 autoritate	 publică	 a	 unui	 stat	 membru	 al	 Uniunii	 Europene,	
ANCOM	este	implicată	în	mod	activ	în	procesul	decizional	la	nivel	
european.	Astfel,	pe	parcursul	anului	2010,	ANCOM	a	continuat	să	
coopereze	cu	Ministerul	Comunicațiilor	și	Societății	 Informaționale	
(MCSI)	și	cu	Reprezentanța	permanentă	a	României	la	Bruxelles	în	
vederea	 promovării	 unei	 poziții	 naționale	 consecvente	 și	 coerente	
față	de	proiectele	legislative	comunitare.	

La	nivelul	Uniunii	Europene,	 o	mare	parte	din	 activitatea	ANCOM	
se	desfăşoară	în	organismele	cu	rol	consultativ,	cu	specific	tehnic.	
În	 cadrul	 acestora,	ANCOM	a	 reprezentat	 interesele	naţionale	 şi	 a	
cooperat	 cu	 reprezentanții	 Comisiei	 Europene	 în	 vederea	 adoptării	
măsurilor	de	executare	concretizate	 în	deciziile	Comisiei	Europene	
privind	condițiile	 armonizate	de	utilizare	a	 spectrului	de	 frecvențe	
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radio	pentru	exploatarea	serviciilor	de	comunicații	mobile	la	bordul	
navelor	 (servicii	 MCV)	 în	 Uniunea	 Europeană,	 privind	 condițiile	
tehnice	armonizate	de	utilizare	a	benzii	de	frecvențe	790-862	MHz	
pentru	sistemele	terestre	capabile	să	furnizeze	servicii	de	comunicații	
electronice	 în	 UE,	 privind	 modificarea	 Deciziei	 2006/771/CE	 de	
armonizare	 a	 spectrului	 de	 frecvențe	 radio	 în	 vederea	 utilizării	 de	
dispozitive	 cu	 rază	 mică	 de	 acțiune,	 precum	 şi	 în	 recomandările	
Comisiei	 referitoare	 la	 autorizarea	 sistemelor	 destinate	 serviciilor	
de	comunicații	mobile	la	bordul	navelor	(servicii	MCV)	şi	la	accesul	
reglementat	 la	 rețelele	 de	 acces	 de	 nouă	 generație	 (NGA).	 Altfel	
spus,	pe	parcursul	anului	2010,	ANCOM	a	continuat	să	se	implice	
în	mod	activ	 în	procesul	 legislativ	 comunitar	din	poziția	 sa	de	 for	
de	expertiză	tehnică	în	vederea	maximizării	beneficiilor	utilizatorilor	
români	și	europeni.

BEREC	împreună	cu	IRG au constituit organismele unde ANCOM a 
avut	cea	mai	mare	 implicare	 la	nivel	european	 în	2010.	 În	cadrul	
nou	 înfiinţatului	 BEREC	 s-au	 pus	 bazele	 activităţilor	 viitoare,	 iar	
Autoritatea	a	 jucat	un	rol	 important	atât	 la	nivelului	Consiliului	de	
Conducere,	 cât	 şi	 la	 nivel	 de	 expertiză.	 ANCOM	a	 făcut	 parte	 din	
comitetul	 de	 selecţie	 a	 directorului	 Oficiului	 BEREC,	 iar	 experţii	
săi	au	adus	contribuţii	importante	în	echipele	de	proiect	în	care	au	
activat,	 pe	 teme	 ca	 neutralitatea	 reţelelor,	 roaming	 internaţional,	
securitatea	reţelelor,	 tarifele	de	terminare	 la	puncte	fixe	şi	mobile,	
serviciul	 universal,	 contabilitatea	 de	 reglementare	 sau	 Next	
Generation	Networks.	Mai	mult	de	atât,	ANCOM	şi-a	 îndeplinit	 cu	
succes	rolul	în	procesul	de	armonizare	a	practicilor	la	nivel	european	
prin	intermediul	Reţelei	de	Contact	şi	a	platformei	specializate	pentru	
schimbul	de	informaţii	din	cadrul	BEREC/IRG.	O	realizare	a	anului	
2010	 rămâne	 co-preşedinţia	 echipei	 de	 proiect	 privind	 utilizatorii	
finali,	dar	şi	selectarea	României	ca	gazdă	a	reuniunilor	plenare	ale	
BEREC	şi	IRG	din	decembrie	2011.

Unul	 dintre	 cele	mai	 importante	 organisme	 europene	 în	 domeniul	
comunicaţiilor	electronice	şi	al	poştei,	care	nu	face	parte	din	sistemul	
instituţional	al	UE,	este	Conferinţa	Europeană	a	Administraţiilor	de	
Poştă	 şi	 Telecomunicaţii	 (CEPT).	 La	 fel	 ca	 şi	 până	 în	 prezent,	 în	

2010,	ANCOM	a	depus	o	activitate	intensă	în	toate	cele	trei	structuri	
ale	CEPT:	Comitetul	pentru	Comunicaţii	Electronice	(ECC), Comitetul 
pentru	Reglementări	Poştale	(CERP)	şi	nou	înfiinţatul	Comitet	pentru	
Politica	UIT	 (Com-ITU).	 În	cadrul	ECC,	Autoritatea	a	 luat	parte	 la	
lucrările	majorităţii	grupurilor	de	lucru,	care	au	atribuţii	în	principal	în	
administrarea	spectrului	radio,	cum	ar	fi	utilizarea	benzilor	de	7	GHZ	
şi	8	GHz	pentru	serviciul	fix	în	Europa,	utilizarea	benzilor	900/1800	
MHz,	studii	de	compatibilitate	electromagnetică	între	serviciile	MSS	
CGC	 (Mobile	 Satellite	 Service-Complementary	Ground	Component)	
din	banda	2483,5-2500	MHz	şi	serviciile	IMT	din	banda	2500-2690	
MHz,	 rapoarte	 privind	 stadiul	 îndeplinirii	 mandatelor	 încredinţate	
de	 către	 Comisia	 Europeană	 (MSS,	 UWB,	 SRR,	MCV	 etc.).	 CERP	
a	 avut	 ca	 principale	 puncte	 pe	 agenda	 de	 lucru	 din	 2010	 rolul	
autorităţilor	de	reglementare	în	sectorul	relaţiilor	cu	consumatorii,	un	
studiu	dedicat	cunoaşterii	nevoilor	utilizatorilor	de	servicii	poştale,	
reorganizarea	CERP	ca	urmare	a	înfiinţării	ERGP	şi	problemele	legate	
de	 reglementările	 adoptate	 la	 nivel	 european.	 Com-ITU	 a	 avut	 ca	
principal	punct	pe	agendă	Poziţia	Comună	Europeană	la	Conferinţa	
Plenipotenţiarilor	UIT.	O	importantă	realizare	a	anului	2010	în	cadrul	
CEPT	o	reprezintă	activitatea	de	coordonare	a	punctului	1.10	de	pe	
agenda	Conferinţei	Mondiale	de	Radiocomunicatii	2012	(WRC-12)	
de	către	reprezentantul	ANCOM.

ANCOM	 a	 continuat	 să	 asigure	 preşedinţia	 RAINWAT,	 în	 timpul	
mandatul	reprezentantului	român	realizându-se	şi	aderarea	celui	de-
al	17-lea	membru	(Muntenegru),	în	timp	ce	acordul	de	funcţionare	
al HCM	a	fost	revizuit	şi,	pe	baza	acestuia,	s-a	continuat	activitatea	
de	coordonare	a	utilizării	frecvenţelor	în	zonele	de	graniţă.	Mai	mult	
decât	 atât,	ANCOM	a	devenit	membru	al	 Institutului	European	de	
Standardizare	 în	 Telecomunicaţii	 (ETSI),	 principalul	 organism	 de	
standardizare	în	Europa	în	domeniul	telecomunicaţiilor.

Din	 punct	 de	 vedere	 al	 relaţiilor	 bilaterale,	 ANCOM	a	menţinut	 şi	
întărit	 relaţiile	 de	 colaborare	 cu	majoritatea	 autorităţilor	 europene	
similare,	 iar	 un	 accent	 special	 a	 fost	 pus	 pe	 consolidarea	 relaţiei	
cu	 autorităţile	 de	 reglementare	 din	Republica	Moldova	 (ANRCETI,	
CNFR). 
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8.3

ANCOM în lume 

În	2010,	cuvântul	de	ordine	pentru	sectorul	telecomunicaţiilor	la	nivel	
mondial	a	fost	Conferinţa	Plenipotenţiarilor	Uniunii	Internaţionale	a	
Telecomunicaţiilor	(PP-10),	care	a	avut	loc	în	luna	octombrie	2010	
la	Guadalajara,	Mexic	 -	cel	mai	amplu	şi	 important	eveniment	din	
domeniu,	organizat	odată	la	4	ani.	De	aceea,	o	parte	importantă	din	
activitatea	de	relaţii	internaţionale	a	ANCOM	a	fost	dedicată	acestui	
eveniment	şi	susţinerii	cu	succes	a	intereselor	României,	alături	de	
ceilalţi	membri	 ai	 delegaţiei.	 Ţara	 noastră	 şi-a	 propus	 un	 program	
ambiţios	pentru	PP-10:	realegerea	României	la	Consiliul	UIT,	pentru	
un	al	cincilea	mandat	consecutiv	ca	reprezentant	al	Regiunii	C,	şi	
alegerea	colegului	nostru,	Aurelian	Sorinel	Calinciuc,	ca	membru	în	
cadrul	Comitetului	pentru	Reglementări	Radio	al	UIT.

Pentru	 a-şi	 atinge	 obiectivele,	 ANCOM	 a	 dus	 o	 campanie	 intensă	
de	 promovare	 a	 candidaturilor,	 încă	 de	 la	 începutul	 anului	 2010,	
colaborând	 în	 acest	 sens	 cu	 Ministerul	 Afacerilor	 Externe	 şi	
Ministerul	 Comunicaţiilor	 şi	 Societăţii	 Informaţionale.	 Pe	 lângă	
lansarea	candidaturilor	cu	ocazia	reuniunii	anuale	a	Consiliului	UIT	
din	luna	aprilie,	ANCOM	a	apelat	şi	la	celelalte	instrumente	specifice	
de	promovare	(pliante,	broşuri,	materiale	promoţionale,	blog	etc.)	şi	
a	 fost	 reprezentată	 la	 lucrările	 Conferinţei	Mondiale	 de	Dezvoltare	
a	Telecomunicaţiilor	organizată	de	UIT	 (WTDC-10).	Munca	 întregii	
echipe	a	condus	la	câştigarea	de	către	administraţia	română	a	unui	
nou	mandat	în	cadrul	Consiliului	UIT,	însă	ANCOM	a	pierdut	cursa	
pentru	Comitetul	pentru	Reglementări	Radio.	Adevăratul	câştig	este	
însă	faptul	că	România	a	dobândit	o	mai	mare	vizibilitate	în	rândul	
statelor	 membre	 UIT,	 o	 imagine	 de	 stat	 cu	 potenţial	 în	 viitoarea	
arhitectură	a	Uniunii	şi	că	s-a	iniţiat	o	nouă	etapă	în	relaţiile	noastre	
internaţionale	în	domeniul	telecomunicaţiilor.	De	asemenea,	PP-10	
a	 oferit	 posibilitatea	 României	 să	 îşi	 ofere	 contribuţia	 la	 trasarea	
liniilor	 directoare	 ale	UIT	pentru	următorii	 ani	 în	 ceea	 ce	priveşte	
securitatea	 cibernetică,	 guvernarea	 internetului,	 funcţionarea	 UIT,	
interoperabilitatea	etc.

În	 anul	 2010,	 ANCOM	 a	mai	 fost	 prezentă	 pe	 plan	 internaţional	
la	 reuniunile	 comune	 ale	 Organizaţiei	 Maritime	 Internaţionale	 cu	
organismele	europene,	pe	probleme	de	telecomunicaţii	maritime.

Evenimente internaţionale în România

În	2010,	ANCOM	a	organizat	o	serie	de	evenimente	internaţionale	care	
au	contribuit	la	creşterea	vizibilităţii	internaţionale,	a	relevanţei	instituţiei	
pe	plan	internaţional	şi	la	poziţionarea	ca	lider	regional.	Cel	mai	amplu	
eveniment	 din	 2010	 a	 fost	 Forumul	 Regional	 pe	 tema	 “Dividendul	
Digital	–	provocări	şi	oportunităţi	în	regiune”,	organizat	în	data	de	30	
martie	2010,	la	Bucureşti.	Lucrările	acestuia	au	reunit	înalţi	oficiali	ai	
autorităţilor	de	reglementare	şi	ai	operatorilor	de	comunicaţii	electronice	
din	regiune,	iar	printre	vorbitorii	invitaţi	s-au	numărat	reprezentanţi	ai	
Comisiei	Europene,	UIT	şi	CEPT.	Scopul	 forumului	a	 fost	dezbaterea	
provocărilor	şi	oportunităţilor	cu	care	se	confruntă	statele	din	regiune	în	
tranziţia	către	televiziunea	digitală	şi	în	utilizarea	dividendului	digital	şi	
creionarea	unui	calendar	regional	al	procesului	tranziţiei.

Un	moment	 important	 l-a	 constituit	 vizita	 în	România	a	Secretarului	
General	 Adjunct	 al	 UIT,	 Houlin	 Zhao.	 ANCOM	 a	 găzduit	 şi	 vizita	
Directorului	 Biroului	 pentru	 Dezvoltare	 al	 UIT,	 domnul	 Sami	 S.	 Al-
Basheer.	 Au	 avut	 întâlniri	 cu	 conducerea	 ANCOM,	 cu	 Ministrul	
Comunicaţiilor	şi	Societăţii	Informaţionale,	cu	reprezentanţii	industriei	
de	profil	din	România,	precum	şi	cu	reprezentanţii	organizaţiilor	non-
profit	din	domeniul	comunicaţiilor	electronice.	În	cadrul	acestor	vizite,	
oficialii	 UIT	 au	 apreciat	 evoluţia	 sectorului	 telecomunicaţiilor	 din	
România.

ANCOM	 a	 mai	 găzduit	 reuniunea	 extraordinară	 a	 grupului	 de	 lucru	
al	 Comitetului	 RAINWAT,	 în	 zilele	 de	 8	 şi	 9	 iunie	 2010,	 reuniunea	
grupului	 de	 lucru	 responsabil	 cu	 problemele	 de	 ingineria	 spectrului	
(WG	SE)	din	cadrul	Comitetului	pentru	Comunicaţii	Electronice	(ECC)	
al	CEPT,	 în	perioada	13-17	 septembrie	2010,	 reuniunea	 echipei	 de	
proiect	 privind	 portabilitatea	 numerelor	 (PT	 NP)	 din	 cadrul	 grupului	
de	 lucru	 Numerotaţie	 şi	 Reţele	 (WG	NaN)	 al	 ECC,	 în	 perioada	 3–4	
noiembrie	2010,	precum	şi	întâlnirea	bilaterală	dintre	specialiştii	din	
cadrul	ANCOM	şi	reprezentanţii	Întreprinderii	de	Stat	“Centrul	Naţional	
pentru	Frecvenţe	Radio”	(CNFR)	din	cadrul	Ministerului	Tehnologiilor	
Informaţionale	 şi	 Comunicaţiilor	 al	 Republicii	Moldova	 şi	 ai	 Agenţiei	
Naţionale	pentru	Reglementare	în	Comunicaţii	Electronice	şi	Tehnologia	
Informaţiei	 (ANRCETI)	 din	 Republica	 Moldova,	 în	 perioada	 9-11	
noiembrie	2010.
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Proiectul	 face	 parte	 din	 Programul	 de	 sprijin	 comunitar	 PHARE	
Naţional	 2006	 şi	 se	 implementează	 în	 conformitate	 cu	 legislaţia	
românească	 (OUG	 nr.	 34/19	 aprilie	 2006	 privind	 atribuirea	
contractelor	 de	 achiziţie	 publică,	 a	 contractelor	 de	 concesiune	 de	
lucrări	publice	şi	a	contractelor	de	concesiune	de	servicii).	Perioada	
totală	de	implementare	a	proiectului	a	fost	de	15	luni,	fiind	finalizat	
în	februarie	2010.

Obiectivul	 general	 al	 acestui	 proiect	 îl	 constituie	 maximizarea	
beneficiilor	 utilizatorilor	 finali	 prin	 promovarea	 concurenţei	
sustenabile	în	furnizarea	serviciilor	de	telefonie	şi	acces	la	internet	
în	bandă	largă.

Obiectivul	 specific	 al	 proiectului	 este	 îmbunătăţirea	 capacităţii	
instituţionale	 a	 ANCOM	 în	 domeniul	 reglementării	 economice	
prin	 dezvoltarea	 unor	 sisteme	 informaţionale	 tehnice,	 economice	
şi	 financiare	 şi	 prin	 furnizarea	 instruirii	 necesare,	 care	 să	 asigure	
autorităţii	 capacitatea	 de	 înţelegere	 şi	 îmbunătăţire	 a	 mediului	
concurenţial	 şi	 de	 investiţii	 pe	 toate	 pieţele	 serviciilor	 oferite	 prin	
intermediul	reţelei	de	acces	a	operatorului	cu	putere	semnificativă.

Proiectul	este	structurat	pe	următoarele	activităţi:

 � dezvoltarea	unui	model	de	calculaţie	a	costurilor	pentru	reţeaua	
de	acces	a	Romtelecom;

 � revizuirea	 informaţiilor	 de	 cost	 prezentate	 de	 Romtelecom	
pentru	a	asigura	corectitudinea	şi	relevanţa	informaţiilor;

 � dezvoltarea	unui	model	optimizat	de	calculaţie	a	costurilor	şi	
stabilirea	pe	baza	lui	a	tarifelor	serviciilor	oferite	pe	reţeaua	de	
acces	a	Romtelecom;

 � dezvoltarea	unor	modele	economico-financiare	pentru	fluxurile	
de	trezorerie	în	vederea	evaluării	stimulentelor	de	a	investi	şi	
inova;

 � instruirea	personalului	Autorităţii.

Prin	intermediul	acestui	proiect	se	asigură	maximizarea	beneficiilor	
utilizatorilor	 finali	 prin	 promovarea	 concurenţei	 sustenabile	 în	
furnizarea	serviciilor	de	telefonie	şi	acces	la	internet	în	bandă	largă	
prin	 intermediul	 reţelei	 de	 acces	 a	 operatorului	 fost	 monopolist	
(Romtelecom).
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8.5.1

Proiectul „Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali”

8.5.2

Proiectul „E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING ANCOM“

Proiectul	 propus	 face	 parte	 din	 necesităţile	 identificate	 la	 nivelul	
instituţiei	 pentru	 care	 a	 fost	 elaborată	 şi	 depusă	 documentaţia	
aferentă	 în	 vederea	 obţinerii	 finanţării	 în	 cadrul	 Programului	
Operaţional	Sectorial	„Creşterea	Competitivităţii	Economice”,	Axa	III	
„Tehnologia	Informaţiei	şi	Comunicaţiilor	pentru	sectoarele	privat	şi	
public”,	Domeniul	Major	de	Intervenţie	2	„Dezvoltarea	şi	creşterea	
eficienţei	serviciilor	publice	electronice”,	Operaţiunea	1	„Susţinerea	
implementării	 de	 soluţii	 de	e-guvernare	 şi	 asigurarea	conexiunii	 la	
broadband,	acolo	unde	este	necesar”.	

Obiectivul	specific	al	proiectului	constă	în	realizarea,	administrarea	
şi	 punerea	 la	 dispoziţia	 publicului	 a	 unei	 pagini	 de	 internet	 care	
să	 ofere	 informaţii	 comparative	privind	 tarifele	 şi	 condiţiile	 oferite	
de	 furnizorii	 principalelor	 trei	 tipuri	 de	 servicii	 de	 comunicaţii	

electronice	 destinate	 publicului	 –	 telefonie	 fixă,	 telefonie	 mobilă	
şi	acces	la	internet	în	bandă	largă	–	prin	intermediul	unei	aplicaţii	
interactive	de	tip	„calculator	de	preţuri”.

Activităţile	 ce	 urmează	 a	 se	 realiza	 în	 cadrul	 proiectului	 includ	
dezvoltarea	şi	implementarea	aplicaţiei	interactive	de	tip	„calculator	
de	 preţuri”,	 branding-ul	 şi	 mediatizarea	 aplicaţiei,	 auditarea	
financiară	şi	din	punctul	de	vedere	al	securităţii,	precum	şi	instruirea	
personalului	ANCOM.	

În	urma	evaluării	documentaţiei	de	finanţare,	proiectul,	având	cod	
SMIS	14183,	a	fost	aprobat	pentru	a	se	realiza	cu	sprijinul	Fondului	
European	 de	 Dezvoltare	 Regională,	 contractarea	 şi	 începerea	
implementării	urmând	a	se	realiza	în	anul	2011.

Propunerea	 de	 proiect	 face	 parte	 din	 necesităţile	 identificate	
la	 nivelul	 instituţiei,	 pentru	 care	 a	 fost	 elaborată	 documentaţia	
aferentă	 în	 vederea	 obţinerii	 finanţării	 în	 cadrul	 Programului	
Operaţional	Sectorial	“Creşterea	Competitivităţii	Economice”,	Axa	III	
„Tehnologia	Informaţiei	şi	Comunicaţiilor	pentru	sectoarele	privat	şi	
public”,	Domeniul	Major	de	Intervenţie	2	„Dezvoltarea	şi	creşterea	
eficienţei	serviciilor	publice	electronice”,	Operaţiunea	3	„Susţinerea	
implementării	de	aplicaţii	de	e-Educaţie	şi	asigurarea	conexiunii	la	
broadband,	acolo	unde	este	necesar”.	

Obiectivul	 general	 al	 proiectului	 constă	 în	 dezvoltarea	 unui	 portal	
e-educaţie	care	să	faciliteze	accesul	la	informaţie	şi	suport	tehnologic	

de	 ultimă	 oră	 în	 vederea	 eficientizării	 procesului	 de	 educaţie,	
perfecţionare	şi	informare	continuă.

Obiectivul	 specific	 al	 acestui	 proiect	 vizează	 implementarea	 unui	
sistem	 de	 tip	 e-educaţie	 pentru	 instruirea	 online	 a	 angajaţilor	
ANCOM,	 a	 radioamatorilor	 şi	 operatorilor	 radio	 aflaţi	 în	 serviciul	
radio	 mobil	 terestru	 din	 întreaga	 ţară,	 a	 studenţilor	 din	 cadrul	
universităţilor	de	profil,	precum	şi	a	angajaţilor	altor	entităţi	de	profil,	
interesate.	Domeniile	de	 instruire	vizate	sunt:	 radiocomunicaţii,	 IT	
pentru	utilizatori,	achiziţii	publice,	legislaţia	muncii	etc.	

Proiectul,	având	cod	SMIS	23363,	se	află	în	proces	de	evaluare	la	
Ministerul	Comunicaţiilor	şi	Societăţii	Informaţionale.
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Management şi Resurse umane

9.1

Perfecţionarea sistemului de management

9.2

Principalele direcţii abordate în managementul resurselor umane 

9.2.1

Reproiectarea posturilor

9.2.2

Etică şi conduită profesională

Echipa	ANCOM	a	continuat	demersul	de	îmbunătăţire	a	sistemului	
de	 management,	 în	 concordanţă	 cu	 principiile	 de	 bună	 practică	
acceptate	pe	plan	 internaţional	 şi	 cu	 cerinţele	Codului	 controlului	
intern	în	entităţile	publice,	aprobat	prin	Ordinul	nr.	946/2005	emis	
de	Ministrul	Finanţelor	Publice.

Orientarea	 ANCOM	 spre	 îmbunătăţirea	 continuă	 a	 calităţii	 şi	
satisfacerii	cerinţelor	tuturor	părţilor	interesate	de	activitatea	sa	este	
o	certitudine,	iar	certificatul	de	conformitate	cu	cerinţele	standardului	
internaţional	ISO	9001:2008,	obţinut	în	acest	an,	o	confirmă.

În	 anul	 2010,	 an	 de	 stabilitate	 instituţională,	 eforturile	
compartimentului	de	resurse	umane	s-au	concentrat	spre	menţinerea	
unei	 culturi	 organizaţionale	 orientate	 spre	 atingerea	 obiectivelor	 şi	
excelenţă	în	activitate,	având	convingerea	că	oamenii	sunt	cea	mai	
valoroasă	resursă	a	Autorităţii.	

Abordarea	managerială	în	domeniul	resurselor	umane	a	avut	în	vedere	
în	principal	asigurarea	unui	cadru	instituţional	intern	propice	pentru	
manifestarea	 atitudinilor	 şi	 comportamentelor	 socio-umane	menite	
de	 a	 consolida	 imaginea	 de	 echipă	 puternică	 şi	 profesionistă,	 de	
încredere,	orientată	spre	calitate	şi	dezvoltare	profesională	continuă.

În	anul	2010,	compartimentul	de	resurse	umane	a	continuat	efortul	
de	optimizare	a	structurii	organizatorice,	demarat	cu	un	an	înainte,	
prin	organizarea	pe	tot	parcursul	anului	a	unui	proces	de	reproiectare	

a	 posturilor,	 în	 direcţia	 standardizării	 competenţelor	 profesionale,	
atribuţiilor	 şi	 responsabilităţilor	 alocate	 fiecărui	 post	 de	 lucru	 din	
Autoritate. 

ANCOM	doreşte	să	dezvolte	şi	să	menţină	relaţii	bazate	pe	încredere	
cu	 toate	 părţile	 interesate	 de	 activitatea	 sa:	 instituţii	 ale	 statului,	
angajaţi,	 furnizori	 de	 servicii	 de	 comunicaţii,	 utilizatori	 finali	 ai	
serviciilor	 de	 comunicaţii,	 mass-media,	 instituţii	 de	 reglementare	
internaţionale,	etc.

Codul de Etică şi Conduită Profesională,	 document	 ce	 stabileşte	

principiile	şi	normele	de	etică	şi	conduită	profesională	la	care	aderă	
angajaţii	ANCOM,	a	fost	aprobat	şi	comunicat	atât	intern,	cât	şi	pe	
pagina	de	internet	a	Autorităţii.	Astfel,	orice	angajat	sau	beneficiar	
are	 posibilitatea	 de	 a	 sesiza	 eventualele	 abateri	 de	 la	 principiile	
şi	 normele	 etice	 adoptate,	 în	 scopul	 îmbunătăţirii	 permanente	 a	
conduitei	 personalului,	 astfel	 încât	 Autoritatea	 să-şi	 îndeplinească	
misiunea	asumată.	
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9.2.3

Dezvoltarea personalului şi gestiunea carierei

9.2.3.1

Formarea profesională continuă

În	vederea	susţinerii	principiului	de	formare	profesională	continuă,	
conform	 politicii	 adoptate	 pentru	 anul	 2010,	 s-a	 pus	 accent	 pe	
dezvoltarea	oamenilor,	prin	iniţierea	şi	încurajarea	participării	lor	la	
programe	dedicate	de	instruire,	inclusiv	la	cursuri	interne,	susţinute	
de	lectori	selectaţi	din	cadrul	angajaţilor.	Temele	de	instruire	au	fost	
diverse,	vizând	în	special:

 � Perfecţionarea	competenţelor	profesionale	în	domeniul	tehnic	
de	 specialitate,	 pentru	 angajaţii	 cu	 atribuţii	 de	 administrare	
spectru	şi	control;

 � Perfecţionarea	competenţelor	profesionale	în	domeniul	IT,	atât	
pentru	specialiştii	din	domeniu,	cât	şi	pentru	ceilalţi	angajaţi,	
în	 calitatea	 lor	 de	 utilizatori	 finali	 de	 aplicaţii	 şi	 de	 sisteme	
informatice;

 � Perfecţionarea	 competenţelor	 manageriale	 pentru	 personalul	
cu	funcţii	de	conducere;

 � Dezvoltarea	 competenţelor	 sociale,	 îndeosebi	 abilităţile	 de	
comunicare	şi	spirit	de	echipă	şi	a	competenţelor	lingvistice	–	
limba	engleză	pentru	angajaţii	ANCOM.

Puncte de reper:

DEZVOLTAREA	PERSONALULUI	ANCOM:

								71%	dintre	angajaţi	au	participat	la	programe	de	formare	profesională:	o	creştere	cu	3%	faţă	de	2009

								98	de	programe	de	formare	profesională:	o	creştere	cu	23%	faţă	de	2009

								6,09	–	numărul	mediu	de	zile	de	formare	pe	angajat:	o	creştere	cu	13%	faţă	de	2009

ACCENT	PE	INSTRUIREA	INTERNă:

								46%	dintre	angajaţi	au	participat	la	programe	interne	de	formare	profesională:	o	creştere	cu	21%	faţă	de	2009

								16	angajaţi	-	lectori	interni
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9.2.3.2

Promovarea angajaţilor

9.2.3.3

Mobilitatea internă a angajaţilor

Promovarea	angajaţilor,	prin	transformarea	posturilor	de	execuţie	în	posturi	cu	cerinţe	superioare	de	studii.

Mobilitatea	internă	a	angajaţilor,	prin	transferul	pe	posturi	cu	cerinţe	similare,	în	compartimentele	în	care	personalul	existent	era	insuficient	
pentru	atingerea	obiectivelor.

Puncte de reper:

GESTIUNEA	CARIEREI	PERSONALULUI	ANCOM

								648	de	angajaţi,	la	sfârşitul	anului	2010.

								81%	din	angajaţi	au	studii	superioare,	din	care:

           •	60%	-	studii	tehnice;

           •	23%	-	studii	economice;

          	•	9%	-	studii	juridice;

           •	8%	-	alte	studii	superioare.

								87%	din	angajaţi	la	potenţialul	maxim	din	cariera	profesională

								11%	din	angajaţi	în	ascensiune	profesională

								3%	din	angajaţi	constituie	grupul	de	elită	al	seniorilor	cu	un	înalt	nivel	de	expertiză.

								11	angajaţi	promovaţi	în	anul	2010.

								11	angajaţi	transferaţi	intern	în	anul	2010.
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9.3

ANCOM – un angajator în sprijinul tinerilor specialişti în devenire

Preocuparea	ANCOM	pentru	dezvoltarea	competenţelor	profesionale	
nu	 s-a	 rezumat	 doar	 la	 angajaţii	 săi,	 ci	 s-a	 extins	 şi	 către	 piaţa	
educaţiei	din	România	din	dorinţa	de	a	sprijini	pregătirea	practică	a	
viitorilor	ingineri	de	comunicaţii	din	România	şi	de	a	se	poziţiona	ca	
angajator	potenţial	în	rândul	viitorilor	absolvenţi.	

Prin	 urmare,	 în	 cursul	 anului	 2010,	ANCOM	s-a	 implicat	 activ	 în	
pregătirea	specialiştilor	în	devenire	organizând	o	serie	de	sesiuni	de	
practică	pentru	studenţii	în	ani	terminali	ai	facultăţilor	de	electronică	

şi	 telecomunicaţii	 și	masteranzi	din	patru	mari	 centre	universitare	
(Bucureşti,	Cluj-Napoca,	Iaşi	şi	Timişoara).	În	perioada	septembrie	
-	octombrie,	timp	de	2	săptămâni,	peste	43	de	studenţi	au	parcurs	
un	program	intens	de	pregătire	în	domeniul	administrat	de	ANCOM	
şi	au	avut	prilejul	de	a	cunoaşte	în	practică	Autoritatea,	activităţile	
sale	şi	modul	său	de	operare.	În	timpul	acestui	program	şi	ulterior,	
participanţii	au	beneficiat	de	servicii	de	consiliere	în	carieră	oferite	
de	specialiştii	din	cadrul	compartimentului	de	resurse	umane.
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10

Date financiare

Bilanţ	încheiat	la	data	de	31.12.2010

cod	01 -	lei	-

Nr. Crt. DENUMIREA	INDICATORILOR Cod	rând Sold	la	începutul	anului Sold	la	sfârşitul	perioadei

A B C 1 2

A ACTIVE 01   

I. ACTIVE	NECURENTE 02   

1. Active	fixe	necorporale	(ct.	203+205+206+208+233-280-290-
293*)

03 3.022.358 3.371.434 

2. Instalaţii	tehnice,	mijloace	de	transport,	animale,	plantaţii,	mobilier,	
aparatură	birotică	şi	alte	active	corporale	(ct.213+214+231-281-
291-293*)

04 105.634.315 102.086.283

3. Terenuri	şi	clădiri	(ct.211+212+231-281-291-293*) 05 41.866.592 63.109.434

4. Alte	active	nefinanciare	(ct.215) 06 0	 0	

5. Active	financiare	necurente	(investiţii	pe	termen	lung)	-	peste	1	an	
(ct.260+265+2671	+2672+2673+2675+2678+2679-296)

07 39.279 39.279 

Titluri	de	participare	(260-296) 08 0 0

6. Creanţe	necurente	-	sume	ce	urmează	a	fi	încasate	după	o	perioada	
mai	mare	de	1	an	din	care:	(ct.	4112+4118+4282+4612-4912-
4962)

09 0	 0	

Creanţe	comerciale	necurente	-	sume	ce	urmează	a	fi	încasate	după	
o	perioada	mai	mare	de	1	an	(ct.	4112+4118+4612-4912-4962)

10

7. TOTAL	ACTIVE	NECURENTE	(rd.	03+04+05+06+07+09) 15 150.562.544 168.606.430

 ACTIVE	CURENTE 18 	x x	

1. Stocuri	(ct.	301+302+303+304+305+30
7+309+331+332+341+345+346+347	+	
349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-
378-391-392-393-394-395-396-397-398)

19 5.348.319 5.667.930	

2. Creanţe	curente	-	sume	ce	urmează	a	fi	încasate	într-o	o	perioada	
mai	mică	de	1	an

20 x x

 Creanţe	din	operaţiuni	comerciale,	avansuri	şi	alte	decontări	 
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ 
4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128)	din	care:

21 13.457.006 14.569.918 

 Creanţe	comerciale	şi	avansuri	
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)

22 13.446.512 14.561.382 
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Avansuri	acordate	(ct.232+234+409) 22.1 2.401 2.401

 Creanţe	bugetare	 
(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446** 
+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481+482-497)
din care:

23 0 36.052

 Creanţele	bugetului	general	consolidat	
(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)

24 0	 0	

 Creanţe	din	operaţiuni	cu	fonduri	externe	nerambursabile	şi	fonduri	
de	la	buget	(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+453
1+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45
73+4581+4583+473**+474)	din	care:

25 0	 0	

Sume	de	primit	de	la	Comisia	Europeană	
(ct.4501+4503+4505+4507)

26 0 0

Imprumuturi	pe	termen	scurt	acordate	(ct.2671+2672+2673+267
5+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+
4686+4687+4688+4689+469)

27 0 0

Total	creanţe	curente	(rd.	21+23+25+27) 30 13.457.006 14.605.970

3. Investiţii	pe	termen	scurt	(ct.505-595) 31 0	 0	

4. Conturi	la	trezorerii	şi	instituţii	de	credit: 32  

 Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 51
0+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187++
5201+5211+5212+	5221+5222+523+524+5251+5252+5253+
526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+	532+54
2+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560	+	56
02+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+57
44) din care:

33 375.248.638 422.206.163	

 depozite	(5153+5187+5222+5602+5714+5744) 34 302.733.333 200.722.222	

 Conturi	la	instituţii	de	credit,	casa,	avansuri	de	trezorerie	(ct.	5112+
5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153
+	5161+5162+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+558+
5601+	602)din	care:

35 4.594.683 4.652.645

 depozite	(ct.5153+5187+5602)	 36 0	 0	

Total	disponibilităţi	(rd.	33+35) 40 379.843.321 426.858.808

5. Conturi	de	disponibilităţi	ale	Trezoreriei	Centrale	(ct.5126+5127+5
201+5202+5203+5241+5242+5243)

41

6. Cheltuieli	în	avans	(ct.471) 42 41.058.703 37.203.103

7. TOTAL	ACTIVE	CURENTE	(rd.19+30+31+40+41+42) 45 439.707.349 484.335.811 

8. TOTAL	ACTIVE	(rd	15+45) 46 590.269.893 652.942.241 

B. DATORII 50 	x x	

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10 Date financiare
	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact
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 DATORII	NECURENTE	-	sume	ce	urmează	a	fi	plătite	după	o	
perioadă	mai	mare	de	1	an

51 	x x	

1. Sume	necurente	–	sume	ce	urmează	a	fi	plătite	după	o	perioadă	mai	
mare	de	un	an	(ct.269+401+403+4042+405+4622+509)din	care:

52 0 0

 Datorii	comerciale	(ct.	401+403+4042+405+4622) 53 0 0

2. Împrumuturi	pe	termen	lung	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+ 
1661+1662+1672+168-169)

54 104.308.631 81.139.654

3. Provizioane (ct. 151) 55 0	 0	

 TOTAL	DATORII	NECURENTE	(rd.52+54+55) 58 104.308.631 81.139.654

DATORII	CURENTE	-	sume	ce	trebuie	plătite	într-o	perioadă		de		
până	la	1	an

59 x x	

1. Datorii	comerciale,	avansuri	şi	alte	decontări	(ct.401+403+4041+
405+408+419+4621+473+481+482+483+269	509+5128)din	
care:

60 2.688.662 2.514.187 

 Datorii	comerciale	şi	avansuri(
ct.401+403+4041+405+408+419+4621)

61 2.688.662 2.514.187 

Avansuri	primite	(ct.419) 61.1

2. Datorii	către	bugete	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+4
46+4481+4555+4671+	672	+4673+4674+4675+4679+473+48
1+482)din	care:

62 3.479.753 2.157.204	

Datoriile	instituţiilor	publice	către	bugete	(ct.	
431+437+4423+4428+444+446+4481)

63 3.479.753 2.157.204

Contribuţii	sociale	(ct.431+437) 63.1 1.035.041 692.485

Sume	datorate	bugetului	din	Fonduri	exterbe	nerambursabile	(ct.	
4555)

64

3. Datorii	din	operaţiuni	cu	Fonduri	externe	nerambursabile	şi	fonduri	
de	la	buget,	alte	datorii	către	alte	organisme	internaţionale	(ct.4502
+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+	54
4+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)

65 0	 0	

Din	care:	sume	datorate	Comisiei	Europene	(ct.	
4502+4504+4506+459+462)

66

4. Împrumuturi	pe	termen	scurt	-	sume	ce	urmează	a	fi	plătite	într-o	
perioadă	de	până	la	1	an	(ct.	5186+5191+5192++5193+5194+51
95+5196+5197+5198)

70 0	 0	

5. Împrumuturi	pe	termen	lung	-	sume	ce	urmează	
a	fi		plătite	în	cursul	exerciţiului	curent	(ct.	
1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)

71 34.772.827 41.486.858

6. Salariile	angajaţilor	(ct.	421+423+426+4271+4273+4281) 72 2.292.341 2.078.224

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
din	România

	 2	 Activitatea	de	reglementare	între	protejarea	utilizatorului	
final	și	creșterea	pieței	de	comunicații

	 3	 Concurența	–	cheia	dezvoltării	durabile

	 4	 Creșterea	concurenței	prin	administrarea	eficientă	 
a resurselor limitate

	 5	 Asigurarea	eficacităţii	reglementărilor	prin	monitorizare	şi	
control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10 Date financiare
	 11	 Tabel	de	termeni	şi	abrevieri

	 12	 Lista	deciziilor	preşedintelui	Autorităţii	adoptate	în	anul	
2010	

 13 Contact
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7. Alte	drepturi	cuvenite	altor	categorii	de	persoane	
(pensii,	indemnizaţii	de	şomaj,	burse)	(ct.	
422+424+426+4272+4273+429+438)

73 0	 0	

Pensii,	indemnizaţii	de	şomaj,	burse	(ct.422+424+429) 73.1

8. Venituri în avans (ct. 472) 74 0	 0	

9. Provizioane (ct. 151) 75 0	 0	

10. TOTAL	DATORII	CURENTE	(rd.	60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 43.233.583 48.236.473

11. TOTAL	DATORII	(rd.	58+78) 79 147.542.214 129.376.127

12. ACTIVE	NETE	=	TOTAL	ACTIVE	-	TOTAL	DATORII	=	CAPITALURI	
PROPRII	(rd.80=	rd.	46	-	79)

80 442.727.679 523.566.114

C. CAPITALURI	PROPRII 83 	x 	x

1. Rezerve,	fonduri	(ct.	100+101+102+103+104+105+106+131+1
32+133+134	+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396
+1399)

84 94.431.180 22.341.703	

2. Rezultat	reportat	(ct.	117-sold	creditor) 85 272.552.642 437.896.565 

3. Rezultat	reportat	(ct.	117-sold	debitor) 86 0	 0	

4. Rezultat	patrimonial	al	exerciţiului	(	ct.	121	-	sold	creditor	) 87 75.743.857 63.327.846

5. Rezultat	patrimonial	al	exerciţiului	(	ct.	121	-	sold	debitor) 88 0	 0	

6. TOTAL	CAPITALURI	PROPRII	(rd.	84+85-86+87-88) 90 442.727.679 523.566.114

	 1	 Autoritatea	de	reglementare	în	comunicaţii	 
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control	al	pieţei

	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
europene

	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10 Date financiare
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	 	6	 Piaţa	de	comunicaţii	electronice	şi	servicii	poştale

 7 Comunicare

	 8	 Relaţii	internaţionale	şi	proiecte	finanţate	din	fonduri	
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	 9	 Management	şi	Resurse	umane

 10 Date financiare
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2010	

 13 Contact

Contul	de	execuţie	a	bugetului	instituţiilor	publice	–	cheltuieli	la	data	de	31.12.2010

-lei-

DENUMIREA	
INDICATORILOR

Cod indicator Credite de 
angajament

Credite bugetare Angajamente	
bugetare

Angajamente	
legale

Plăţi	
efectuate

Angajamente	
legale de 
plătit

Cheltuieli	
efective

Iniţiale Definitive

A B 1 2 3 4 5 6 7=	5-6 8

TOTAL	CHELTUIELI	
(01+70+79+84)

85.10. 21.839.000 290.963.000 290.963.000 215.614.383 215614383 206.416.310 9.198.073 215.505.688

CHELTUIELI	CURENTE	
(10+20+30+40	
50+51+55+57+	9)	

01 2.119.000 192.751.000 192.751.000 157.551.207 157.551.207 150.103.315 7.447.892 160.659.966

TITLUL	I	CHELTUIELI	
DE	PERSONAL	(cod	
10.01+10.02+10	03)	

10 0 77.335.000 77.335.000 72.595.675 72.595.675 68.281.645 4.314.030 68.737.316

Cheltuieli	salariale	in	
bani	(cod	10.01.01	la	
10.01.30)	

10.01 0 58.404.000 58.404.000 55.650.296 55.650.296 52.424.752 3.225.544 52.942.179

Salarii	de	bază	 10.01.01 0 49.435.190 49.435.190 48.004.749 48.004.749 44.866.265 3.138.484 45.600.596

Salarii	de	merit	 10.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Indemnizatie de conducere 10.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Spor	de	vechime	 10.01.040 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporuri	pentru	conditii	de	
munca

10.01.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte	sporuri	 10.01.06 0 3.939 3.939 3.939 3.939 3.939 0 0

Ore	suplimentare	 10.01.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond	de	premii	 10.01.08 0 2.436.871 2.436.871 2.432.760 2.432.760 2.432.760 0 2.432.760

Prima de vacanta 10.01.09 0 4.223.000 4.223.000 3.883.279 3.883.279 3.872.365 10.914 3.658.962

Indemnizaţii	de	delegare	 10.01.13 0 344.000 344.000 232.657 232.657 232.560 97 237.963

Alte	drepturi	salariale	in	
bani 

10.01.30 0 1.961.000 1.961.000 1.092.912 1.092.912 1.016.863 76.049 1.011.898

Cheltuieli	salariale	in	
natură	(	cod	10.02.01	la	
10.02.30)	

10.02 0 1.550.000 1.550.000 1.137.349 1.137.349 1.137.349 0 1.154.625

Tichete	de	masă	 10.02.01 0 1.550.000 1.550.000 1.137.349 1.137.349 1.137.349 0 1.154.625
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Alte	drepturi	salariale	în	
natură	

10.02.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuţii	(cod	10.03.01	
la	10.03.06)	

10.03 0 17.381.000 17.381.000 15.808.030 15.808.030 14.719.544 1.088.486 14.640.512

Contribuţii	de	asigurări	
sociale de stat 

10.03.01 0 13.009.000 13.009.000 11.794.656 11.794.656 10.965.588 829.068 11.084.755

Contribuţii	de	asigurări	de	
şomaj	

10.03.02 0 313000 313.000 277.352 277.352 258.052 19.300 260.998

Contribuţii	de	asigurări	
sociale	de	sănătate	

10.03.03 0 3253000 3.253.000 2.954.122 2.954.122 2.747.606 206.516 2.775.978

Contribuţii	de	asigurări	
pentru	accidente	de	muncă	
şi	boli	profesionale	

10.03.04 0 106.000 106.000 95.472 95.472 8.8751 6.721 89.533

Contribuţii	pentru	concedii	
şi	indemnizaţii	

10.03.06 0 700.000 700.000 686.428 686.428 659.547 26.881 429.248

TITLUL	II	BUNURI	SI	
SERVICII	(cod	20.01	la	
20.30)	

20 0 52.754.000 52.754.000 30.554.437 30.554.437 27.469.154 3.085.283 28.747.616

Bunuri	si	servicii	(cod	
20.01.01	la	20.01.30)	

20.01 0 21.975.000 21.975.000 12.268.087 12.268.087 10.667.266 1.600.821 10.881.958

Furnituri de birou 20.01.01 0 1.150.000 1.150.000 123.098 123.098 123.098 0 268.813

Materiale	pentru	curăţenie	 20.01.02 0 210.000 210.000 92.906 92.906 92.906 0 86.177

Încălzit,	iuminat	si	forţa	
motrică

	20.01.03 0 2.241.000 2.241.000 1.392.904 1.392.904 1.300.183 92.721 1.273.289

Apă,	canal	şi	salubritate	 20.01.04 0 131.000 131.000 86.527 86.527 79.469 7.058 80.663

Carburanţi	şi	lubrifianţi	 20.01.05 0 1.501.000 1.501.000 1.034.292 1.034.292 839.265 195.027 852.719

Piese	de	schimb	 20.01.06 0 393.000 393.000 165.113 165.113 165.113 0 173.295

Transport 20.01.07 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Poştă,	telecomunicaţii,	
radio, tv, internet 

20.01.08 0 2.998.000 2.998.000 2.254.639 2.254.639 1.700.210 554.429 1.747.212

Materiale	şi	prestări	
de servicii cu caracter 
funcţional	

20.01.09 0 4.804.000 4.804.000 2.603.371 2.603.371 2.481.087 122.284 2.549.021

Alte bunuri si servicii 
pentru	întreţinere	şi	
funcţionare	

20.01.30 0 8.542.000 8.542.000 4.515.237 4.515.237 3.885.935 629.302 3.850.769

Reparaţii	curente	 20.02 0 1.294.000 1.294.000 594.716 594.716 460.476 134.240 462.899
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Bunuri	de	natura	obiectelor	
de	inventar	(cod	20.05.01	
la	20.05.30)	

20.05 0 584.000 584.000 214.066 214.066 214.066 0 31.732

Uniforme	si	echipament	 20.05.01 0 4.000 4.000 306 306 306 0 0

Lenjerie	si	accesorii	de	pat	 20.05.03 0 0 0 0 0 0 0 28

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 580.000 580.000 213.760 213.760 213.760 0 31.704

Deplasări,	detaşări,	
transferări	(cod	
20.06.01+20.06.	2)	

20.06 0 2.691.000 2.691.000 2.125.467 2.125.467 2.120.978 4.489 2.163.496

Deplasări	interne,	detaşări	,	
transferări	

20.06	01 0 1.550.000 1.253.000 863.619 863.619 859.130 4.489 860.808

Deplasări	în	străinătate	 20.06	02 0 1.141.000 1.438.000 1.261.848 1.261.848 1.261.848 0 1.302.688

Cărţi,	publicaţii	şi	materiale	
documentare 

20.11 0 291.000 291.000 61.871 61.871 60.272 1.599 51.238

Consultanta	si	expertiza	 20.12 0 4.350.000 4.350.000 2.515.785 2.515.785 1.253.725 1.262.060 2.413.101

Pregătire	profesională	 20.13 0 1.000.000 1.000.000 821.212 821.212 794.012 27.200 794.308

Protecţia	muncii	 20.14 0 412.000 412.000 151.833 151.833 140.307 11.526 96.288

Comisioane	şi	alte	costuri	
aferente	împrumuturilor

20.24 0 310.000 310.000 70.991 70.991 70.991 0 71.409

Comisioane	şi	alte	costuri	
aferente	împrumuturilor	
exerne

20.24.01 0 310.000 310.000 70.991 70.991 70.991 0 71.409

Comisioane	şi	alte	costuri	
aferente	împrumuturilor	
interne

20.24.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Stabilirea	riscului	de	ţara 20.24.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Comisioane	şi	alte	costuri	
aferente	împrumuturilor	
preluate	de	MEF	în	baza	
OUG	64/2007

20.24.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli	judiciare	si	
extrajudiciare	derivate	din	
acţiuni	în	reprezentarea	
intereselor	statului,	potrivit	
dispoziţiilor	legale

20.25 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0

Alte	cheltuieli	(cod	
20.30.01	la	20.30.30)

20.30 0 19.407.000 19.407.000 11.730.409 11.730.409 11.687.061 43.348 11.781.187

Reclama	si	publicitate 20.30.01 0 1.970.000 1.970.000 159.654 159.654 159.654 0 159.654

Protocol	si	reprezentare 20.30.02 0 1.296.000 1.296.000 812.042 812.042 806.584 5.458 815.667
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Prime	de	asigurare	non-
viata 

20.30.03 0 540.000 540.000 243.091 243.091 243.091 0 279.956

Chirii	 20.30.04 0 9.821.000 9.821.000 9.205.751 9.205.751 9.169.597 36.154 9.212.832

Fondul	Preşedintelui/
Fondul	conducătorului	
instituţiei

20.30.07 0 187.000 187.000 164.007 164.007 162.271 1.736 162.270

Executarea	silită	a	
creanţelor	bugetare	

20.30.09 0 43.000 43.000 0 0 0 0 0

Alte	cheltuieli	cu	bunuri	si	
servicii 

20.30.30 0 5.550.000 5.550.000 1.145.864 1.145.864 1.145.864 0 1.150.808

Alte	cheltuieli 20.30.30.02 0 1.550.000 1.550.000 156.884 156.884 156.884 0 161.828

Cheltuieli	Serviciul	
Universal

20.30.30.03 0 4.000.000 4.000.000 988.980 988.980 988.980 0 988.980

TITLUL	III	DOBANZI	(cod	
30.01+30.02+30.03)	

30 0 18.639.000 18.639.000 15.506.303 15.506.303 15.506.303 0 24.290.993

Dobânzi	aferente	datoriei	
publice	externe	(cod	
30.02.01la	30.02.05)	

30.02 0 18.629.000 18.629.000 15.500.834 15.500.834 15.500.834 0 24.285.524

Dobânzi,	aferente	datoriei	
publice	externe	directe	

30.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobânzi	aferente	creditelor	
externe	contractate	de	
ordonatorii de credite 

30.02.02 0 18.629.000 18.629.000 15.500.834 15.500.834 15.500.834 0 24.285.524

Dobânzi	aferente	creditelor	
externe	garantate	si/sau	
directe	subîmprumutate	

30.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobânzi	aferente	datoriei	
publice	externe	locale	

30.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte	dobânzi	(cod	
30.03.01la	30.03.05)	

30.03 0 10.000 10.000 5.469 5.469 5.469 0 5.469

Dobânzi	aferente	
împrumuturilor	din	fondul	
de tezaur 

30.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobânda	datorată	
trezoreriei statului 

30.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobânzi	aferente	
împrumuturilor	temporare	
din trezoreria statului 

30.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0
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Dobânzi	la	depozite	si	
disponibilităţi	păstrate	in	
contul trezoreriei statului 

30.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobânzi	la	operaţiunile	de	
leasing 

30.03.05 0 10.000 10.000 5.469 5.469 5.469 0 5.469

TITLUL	VI	TRANSFERURI	
INTRE	UNITATI	ALE	
ADMINISTRATIEI	PUBLICE	
(cod	51.01+51.02)

51 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 0 38.000.000

Transferuri	curente	(cod	
51.01.01	la	51.01.43)	

51.01 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 0 38.000.000

Transferuri	reprezentând	
cota-parte	din	tarifele	de	
utilizare	a	spectrului	

51.01.22 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuţia	vărsată	la	
bugetul	de	stat	pentru	
organizarea	şi	funcţionarea	
Sistemului	naţional	unic	
pentru	apeluri	de	urgenţă

51.01.42 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 0 38.000.000

TITLU	VII	ALTE	
TRANSFERURI	(cod	
55.01+55.02 
+55.03+55.04)

55 0 335.000 335.000 183.104 183.104 183.104 0 205.023

B.	Transferuri	curente	în	
străinătate(către	organizaţii	
internaţionale)(cod	
55.02.01	la	55.02.04)

55.02 0 335.000 335.000 183.104 183.104 183.104 0 205.023

Contribuţii	şi	cotizaţii	la	
organisme	internaţionale

55.02.01 0 335.000 335.000 183.104 183.104 183.104 0 205.023

TITLUL	VIII	PROIECTE	
CU	FINANŢARE	DIN	
FONDURILE	EXTERNE	
NERAMBURSABILE	(FEN)

56 2.119.000 857.000 857.000 0 0 0 0 0

Alte	programme	comunitare	
finanţate	în	perioada	2007	
-	2013

56.15 2.119.000 857.000 857.000 0 0 0 0 0

Finanţare	naţională 56.15.01 1.745.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0

Finanţare	de	la	Uniunea	
Europeană

56.15.02 35.761 705.000 70.500 0 0 0 0 0

Cheltuieli	neeligibile 56.15.03 338.239 13.700 137.000 0 0 0 0 0

TITLUL	IX.	ASISTENŢă	
SOCIALă

57 0 4.531.000 4.531.000 711.688 711.688 663.109 48.579 679.018
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Ajutoare	sociale	(cod	
57.02.01	+	57.02.04)

57.02 0 4.531.000 4.531.000 711.688 711.688 663.109 48.579 679.018

Ajutoare	sociale	in	numerar 57.02.01 0 4.483.000 4.483.000 711.688 711.688 663.109 48.579 679.018

Tichete	de	creşă 57.02.03 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0

Tichete	cadou	acordate	
pentru	cheltuieli	sociale

57.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

TITLUL	X	ALTE	
CHELTUIELI	(cod	59.01	la	
59.30)	

59 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0

Despăgubiri	civile 59.17 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0

CHELTUIELI	DE	CAPITAL	
(cod	71+72+75)	

70 19.720.000 70.262.000 70.262.000 31.992.511 31.992.511 30.242.330 1.750.181 28.811.378

TITLUL	XII	ACTIVE	
NEFINANCIARE (cod 
71.01+71.02)	

71 19.720.000 70.262.000 70.262.000 31.992.511 31.992.511 30.242.330 1.750.181 28.811.378

Active	fixe	(inclusiv	
reparaţii	capitale)(cod	
71.01.01	la	71.01.30)	

71.01 19.720.000 70.262.000 70.262.000 319.92.511 31.992.511 30.242.330 1.750.181 28.811.378

Construcţii 71.01.01 12.120.000 14.177.000 14.177.000 6.978.991 6.978.991 6.192.754 786.237 2.024.023

Maşini,	echipamente	si	
mijloace	de	transport	

71.01.02 0 42.611.000 42.611.000 21.635.437 21.635.437 20.754.896 880.541 24.832.672

Mobilier,	aparatură	birotică	
şi	alte	active	corporale	

71.01.03 0 486.000 486.000 55.180 55.180 55.180 0 985.426

Alte	active	fixe	(inclusiv	
reparaţii	capitale)

71.01.30 7.600.000 12.988.000 12.988.000 3.322.903 3.322.903 3.239.500 83.403 969.257

TITLUL	XIII	ACTIVE	
FINANCIARE 

72 0 0 0 0 0 0 0

TITLUL	XIV	FONDUL	
NAŢIONAL	DE	
DEZVOLTARE

75 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERATIUNI	FINANCIARE	
(cod	80+81)	

79 0 27.950.000 27.950.000 26.314.005 26.314.005 26.314.005 0 26.034.344

TITLUL	XV	ÎMPRUMUTURI 80 0 0 0 0 0 0 0 0

TITLUL	XVI	RAMBURSăRI	
DE	CREDITE	(cod	
81.01+81.02)	

81 0 27.950.000 27.950.000 26.314.005 26.314.005 26.314.005 0 26.034.344

Rambursări	de	credite	
externe	(cod	81.01.01	la	
81.01.06)

81.01 0 27.950.000 27.950.000 26.314.005 26.314.005 26.314.005 0 26.034.344
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Rambursări	de	credite	
externe	contractate	de	
ordonatorii de credite 

81.01.01 0 27.950.000 27.950.000 26.314.005 26.314.005 26.314.005 0 26.034.344

Rambursări	de	credite	
externe	garantate	si	directe	
subîmprumutate

81.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursări	de	credite	
aferente	datoriei	publice	
externe	locale	

81.01.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferenţe	de	curs	aferente	
datoriei	publice	externe	

81.01.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursări	de	credite	
interne	(cod	81.02.01	la	
81.02.05)	

81.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursări	de	credite	
interne garantate 

81.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferenţe	de	curs	aferente	
datoriei	publice	interne	

81.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursări	de	credite	
aferente	datoriei	publice	
interne locale 

81.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

PLăŢI	EFECTUATE	ÎN	
ANII	PRECEDENŢI	şI	
RECUPERATE	ÎN	ANUL	
CURENT	(cod	85)

84 0 0 0 -243.340 -243.340 -243.340 0 0

TITLUL	XVII		PLăŢI	
EFECTUATE	ÎN	ANII	
PRECEDENŢI	şI	
RECUPERATE	ÎN	ANUL	
CURENT	(cod	85.01)

85 0 0 0 -243.340 -243.340 -243.340 0 0

Plăţi	efectuate	în	anii	
precedenţi	şi	recuperate	în	
anul curent

85.01 0 0 -243.340 -243.340 -243.340 0 0

TITLUL	XVIII	REZERVE,	
EXCEDENT-DEFICIT

90 0 61.182.000 61.182.000 48.962.573 0 0

Rezerve 91.01 0 0 0 0 0 0

Excedent 92.01 0 0 0 48.962.573 0 0

Deficit 93.01 0 61.182.000 61.182.000 0 0 0
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Contul	de	execuţie	a	bugetului	instituţiei	publice-venituri	la	data	de	31.12.2010

Denumirea	
indicatorilor

Cod
Prevederi 
bugetare 
iniţiale

Prevederi 
bugetare 
definitive

	Drepturi	constatate
Încasări	 
realizate

Stingeri	
pe	alte	
cai	decât	
încasări

Drepturi	 
constatate de 
încasat

Total, din care: din anii 
precedenţi

din anul 
curent

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

Venituri totale  229.781.000 229.781.000 271.176.343 16.211.485 254.964.858 255.378.883 484.135 15.313.325

Alte	impozite	şi	taxe	
pe	bunuri	şi	servicii

12.10 0 0 11.915.764 2.690.760 9.225.004 4.767.747 280.597 6.867.420

Venituri din cota 
parte	pe	cifra	de	
afaceri	în	domeniul	
comunicaţiilor	
electronice

12.10.08 0 0 11.915.764 2.690.760 9.225.004 4.767.747 280.597 6.867.420

Venituri	din	prestări	
servicii	şi	alte	
activităţi

33.10 219.650.000 219.650.000 239.073.568 8.748.673 230.324.895 231.926.535 203.537 6.943.496

Venituri	din	prestări	
servicii

33.10.08 219.650.000 219.650.000 239.073.568 8.748.673 230.324.895 231.926.535 203.537 6.943.496

Venituri	din	dobânzi 31.10 10.000.000 10.000.000 18.025.351 2.776.448 15.248.903 17.268.387 0 756.964

Alte venituri din 
dobânzi

31.10.03 10.000.000 10.000.0000 18.025.351 2.776.448 15.248.903 17.268.387 0 756.964

Diverse	venituri 36.10 0 0 2.161.411 1.995.604 165.807 1.415.966 0 745.445

Alte venituri 36.10.50 0 0 2.161.411 1.995.604 165.807 1.415.966 0 745.445

Venituri din 
valorificarea	unor	
bunuri

39.10 0 0 249 0 249 248 1 0

Venituri din 
valorificarea	
unor bunuri ale 
instituţiilor	publice

39.10.01 	0 0 249 0 249 248 1 0

Sume	primite	de	la	
UE	în	contul	plăţilor	
efectuate

45.10 131.000 131.000 0 0 0 0 0 0

Programe 
comunitare 
finanţate	în	
perioada	2007	-	
2013

45.10.15 131.000 131.000 0 0 0 0 0 0

Sume	primite	în	
contul	plăţilor	
efectuate	în	anul	
curent

45.10.15.0 131.000 131.000 0 0 0 0 0 0
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ANCOM Autoritatea	Naţională	pentru	Administrare	şi	Reglementare	în	
Comunicaţii

AOMR Asociaţia	Operatorilor	Mobili	din	România

BEREC Organismul	de	Reglementare	European	pentru	Comunicaţii	
Electronice

BWA sisteme	de	acces	pe	suport	radio	de	bandă	largă

CATV Cable TV

CE Comisia	Europeană

CEPT Conferinţa	Europeană	a	Administraţiilor	de	Poştă	şi	Telecomunicaţii

CNA Consiliul	Naţional	al	Audiovizualului

CNPR Compania	Naţională	„Poşta	Română”

CoCom Comitetul	pentru	Comunicaţii

DSNG Digital	Satellite	News	Gathering

DTH Direct-to-home

ERG Grupul	Reglementatorilor	Europeni	pentru	Reţele	şi	Servicii	de	
Comunicaţii	Electronice

GMDSS Sistemul	Global	de	Securitate	Maritimă	şi	de	Localizare	în	caz	de	
Sinistru

GMPCS Global	Mobile	Personal	Communications	by	Satellite

HDTV High	Definition	Television

IARU International	Amateur	Radio	Union

ICCJ Înalta	Curte	de	Casaţie	şi	Justiţie	

IIR Indicative	de	identificare	a	reţelei

INS Institutul	Naţional	de	Statistică

IRG Grupul	Reglementatorilor	Independenţi

ISPC Coduri	ale	punctelor	de	semnalizare	internaţionale

ITU Uniunea	Internationala	a	Telecomunicatiilor

LURN Licenţa	de	utilizare	a	resurselor	de	numerotaţie

MCSI Ministerul	Comunicaţiilor	şi	Societăţii	Informaţionale

MHP Multimedia	Home	Platform

MMDS Multipoint	Multichanel	Distribution	System

MNC Coduri	de	reţele	mobile

NSPC Coduri	ale	punctelor	de	semnalizare	naţionale

ORI Ofertă	de	referinţă	pentru	interconectare

PAMR Radiocomunicaţii	mobile	de	acces	public

PMR Radiocomunicaţii	mobile	profesionale

PNN Planul	naţional	de	numerotaţie

PVR Personal Video Recorder

RAINWAT Regional	Arrangement	for	INland	WATerways

RN Numere de rutare

RSC Comitetul	pentru	Spectrul	Radio

RSPG Grupul	pentru	Politica	de	Spectru	Radio

S-PCN Satellite-Personal	Communication	Networks

S-PCS Satellite	Personal	Communications	Services

SNR Societatea	Naţională	de	Radiocomunicaţii	–	S.A.

SNUAU Sistemul	Naţional	Unic	pentru	Apeluri	de	Urgenţă

TNABF	 Tabel	naţional	de	atribuire	a	benzilor	de	frecvenţe

VoIP Voice over Internet Protocol

VPN Virtual	Private	Networks

VSAT Very	Small	Aperture	Terminal

11

Tabel de abrevieri
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Lista deciziilor preşedintelui Autorităţii adoptate în anul 2010 

1. Decizia	 nr.	 168/2010	pentru	 armonizarea	 utilizării	 benzilor	 de	
frecvenţe	radio	pereche	880-915	MHz,	925-960	MHz,	1710-
1747,5	MHz	şi	1805-1842,5	MHz

2. Decizia	nr.	178/2010	pentru	 aprobarea	 regulamentului	 privind	
realizarea	modelului	de	calculaţie	a	costurilor,	bazat	pe	metoda	
costurilor	 complet	 alocate,	 de	 către	 SOCIETATEA	NAŢIONALă	
DE	RADIOCOMUNICAŢII	–	S.A.	

3. Decizia	nr.	339/2010	privind	modificarea	tarifelor	de	portare	a	
numerelor 

4. Decizia	 nr.	 338/2010	 privind	 regimul	 de	 autorizare	 generală	
pentru	 furnizarea	 reţelelor	 şi	 a	 serviciilor	 de	 comunicaţii	
electronice

5. Decizia	 nr.	 458/2010	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	 unor	
reglementări	din	domeniul	resurselor	de	numerotaţie	

6. Decizia	presedintelui	ANCOM	nr.	459/2010	privind	alocarea	si	
utilizarea	numerelor	nationale	scurte	pentru	servicii	de	 interes	
public	la	nivel	national

7. Decizia	nr.	480/2010	privind	stabilirea	procedurii	de	soluţionare	
a	 litigiilor	 ce	 intră	 în	 competenţa	 autorităţii	 naţionale	 pentru	
administrare	şi	reglementare	în	comunicaţii

8. Decizia	nr.	532/2010	privind	modificarea	şi	completarea	Deciziei	
preşedintelui	 Inspectoratului	 General	 pentru	 Comunicaţii	
şi	 Tehnologia	 Informaţiei	 nr.	 686/2005	 pentru	 aprobarea	
Procedurii	de	tarifare	şi	a	Listei	cuprinzând	tarifele	de	utilizare	

a	 spectrului	 radio,	 datorate	 anual	 către	 Inspectoratul	 General	
pentru	Comunicaţii	şi	Tehnologia	Informaţiei	

9. Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	649/2009,	cu	modificările	 şi	
completările	ulterioare,	astfel	cum	a	fost	completată	şi	modificată	
prin	Decizia	preşedintelui	ANCOM	nr.	571/2010	privind	numirea	
personalului	 de	 control	 de	 specialitate	 al	 Autoritatii	Nationale	
pentru	Administrare	si	Reglementare	in	Comunicatii

10.		Decizia	nr.	226/2010	pentru	modificarea	şi	completarea	Deciziei	
preşedintelui	 Inspectoratului	 General	 pentru	 Comunicaţii	
şi	 Tehnologia	 Informaţiei	 nr.	 660/2005	 privind	 aprobarea	
Regulamentului	de	radiocomunicaţii	pentru	serviciul	de	amator	
din	România

11. 	Decizia	presedintelui	ANCOM	nr.	626/2010	privind	identificarea	
pieţelor	 relevante	 din	 sectorul	 comunicaţiilor	 electronice	 ale	
serviciilor	de	acces	la	elemente	de	infrastructură	

12. 	Decizia	presedintelui	ANCOM	nr.	653/2010	privind	obligaţiile	
impuse	operatorului	cu	putere	semnificativă	pe	piaţa	serviciilor	
de	acces	la	elemente	de	infrastructură

13. 	Decizia	nr.	629/2010	privind	procedura	de	autorizare	a	furnizării	
serviciilor	de	programe	audiovizuale	

14. 	Decizia	nr.	861/2010	privind	modificarea	Deciziei	preşedintelui	
Autorităţii	Naţionale	pentru	Comunicaţii	nr.	1.023/2008	privind	
realizarea	 comunicaţiilor	 către	 Sistemul	 naţional	 unic	 pentru	
apeluri	de	urgenţă	
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Contact

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare  
în Comunicaţii (ANCOM)
Str.	Delea	Nouă,	nr.	2,	Sector	3,	Cod	030925	
Bucureşti,	România
telefon:	0372.845.400
fax:	0372.845.402
e-mail:	ancom@ancom.org.ro	
www.ancom.org.ro

Relaţii cu publicul 
telefon:	0372.845.845
fax:	0372.845.404
e-mail:	relatii_cu_publicul@ancom.org.ro

Relaţii cu mass-media
telefon:	0372.845.417
fax:	0372.845.404
e-mail:	pr@ancom.org.ro

Direcţia Executivă Reglementare 
telefon:	0372.845.590
fax:	0372.845.356

Direcţia Executivă Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie
telefon:	0372.845.497
fax:	0372.845.402

Direcţia Executivă Monitorizare şi Control
tel:	0372.845.594
fax:	0372.845.356

Direcţiile regionale ale ANCOM:

Direcţia Regională Bucureşti 
Adresă:	Str.	Lucian	Blaga	nr.	4,	bl.	M110,	tronson	I,	 
sector	3,	Bucureşti
telefon:	0372.845.001
fax:	021.323.31.97
e-mail:	drb@ancom.org.ro

Direcţia Regională Cluj
Adresă:	Cluj-Napoca,	str.	Câmpeni	nr.	28,	jud.	Cluj
telefon:	0372.845.778
fax:	0264.484.077
e-mail:	drcj@ancom.org.ro

Direcţia Regională Iaşi
Adresă:	Stradela	Moara	de	Vânt	nr.	37	A,	jud.	Iaşi
telefon:	0372.845.214
fax:	0232.219.338
e-mail:	dris@ancom.org.ro

Direcţia Regională Timişoara
Adresă:	Str.	Horia	nr.	24,	jud.	Timiş
telefon:	0372.845.871
fax:	0256.471.699
e-mail:	drtm@ancom.org.ro


