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Înapoi la viitor: următorii 10 ani în piaţa de comunicaţii din 
România 

6 noiembrie 2012, Hotel Radisson Blu, Bucureşti 

Înregistrare, cafea 8.30-9.00 

Cuvânt de bun venit 

Cătălin MARINESCU, Preşedinte ANCOM 

Cuvânt de deschidere 

Dan NICA, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

Roberto VIOLA, Director General Adjunct, DG CONNECT, Comisia Europeană 

9.00-09.30 Deschidere 

Q & A 09.30-09.45 

Pauză de cafea 09.45-10.00 

Antreprenor în telecom – avantajul jocului pe teren propriu 

Antreprenori: 

Cătălin CUTURELA, fondator Digicom Systems  

               Iosif SZAVUJ, fondator Ines Grup  

Sorin MARPOZAN, fondator Logic Telecom  

               Dan BOABEŞ, fondator Parlatel  

Mihai BĂTRÎNEANU, fondator PCNet  

Gheorghe RUSU, fondator Starnets/Interglob 

 Moderator:  

               Dinu MALACOPOL, Preşedinte, Digital Cable Systems 

Prima sesiune 

Antreprenori din România care au fondat companii de succes în domeniul telecom sunt invitaţi 
să vorbească despre intrarea şi evoluţia companiilor lor pe piaţa românească şi despre 
avantajul cunoaşterii specificului pieţei într-o bătălie dominată de mari companii 
multinaţionale. Invitaţii ne vor împărtăşi din experienţa lor şi vor răspunde la întrebări pe care 
şi le pun toţi cei care vor să aibă succes în afaceri: 

1. Când şi cum aţi fondat compania? Aţi avut parteneri din ţară sau din străinătate, aţi 
împrumutat bani? 

2. Care a fost modelul de business iniţial, pe ce se baza, cum a evoluat?  

3. Cum aţi fructificat avantajul terenului propriu într-o piaţă dominată de companii 
multinaţionale? 

4. Când aţi avut sentimentul că aţi reuşit? 

5. Cum v-a ajutat sau încurcat reglementarea? 

6. Cum vi se pare că a evoluat piaţa de telecom în ultimii 10 ani şi cum credeţi că va 
arăta în următorii 10? 

7. Aţi mai începe acum un business în telecom şi dacă da, spre ce anume v-aţi 
îndrepta? 

10.00-11.30 

Pauză de cafea 11.30-11.45 
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Reforma reglementărilor europene – noile reguli ale jocului 

Keynote:  

Roberto VIOLA, Director General Adjunct, DG CONNECT, Comisia Europeană 

Participanţi: 

Georg SERENTSCHY, Preşedinte BEREC, Director, Autoritatea de Reglementare în 
Audiovizual şi Telecomunicaţii, Austria 

Göran MARBY, Vice-preşedinte BEREC, Agenţia de Reglementare pentru Poştă şi 
Telecomunicaţii din Suedia (PTS) 

Dr. Leonidas KANELLOS, Vice-preşedinte BEREC, Preşedinte EETT, Grecia 

Tom RUHAN, Preşedinte, Asociaţia Europeană pentru Concurenţă în 
Telecomunicaţii (ECTA) 

Marcin PACHLA, Director Executiv pe Relaţia cu Companiile, Asociaţia Operatorilor 
Reţelelor de Telecomunicaţii din Europa (ETNO) 

Peter ALEXIADIS, Partener, Gibson Dunn & Crutcher  

Moderator:  

Cătălin MARINESCU, Preşedinte, ANCOM 

11.45-13.30 A doua 
sesiune 

 

Cadrul european de reglementare în comunicaţii este subiectul unor revizuiri periodice, în 
special pentru a ţine pasul cu evoluţiile tehnologice şi dinamica pieţelor competitive, dar şi 
pentru consolidarea pieţei unice la nivelul Uniunii Europene. Revizuirea cadrului de 
reglementare din 2002 a fost adoptată în 2009, dar primele consultări publice pe acest 
subiect au început încă din 2006. În acest context, vom încerca să aflăm de la cei mai 
importanţi factori de decizie în acest proces de revizuire informaţii utile pentru toţi cei vizaţi 
de aceste schimbări, punându-le întrebări precum: 

1. 1998, 2002, 2009 şi următoarele - ce determină aceste revizuiri periodice ale cadrului 
legislativ din domeniu: schimbarea tehnologiilor, necesităţile utilizatorilor, schimbarea 
modelelor de business sau toţi aceşti factori? 

2. Ce urmează: o reformă sau o revizuire? 

3. Ce implicaţii concurenţiale presupune generalizarea conţinutului premium? 

4. Ne îndreptăm spre o reglementare simetrică a accesului? 

5. Ce mutaţii va suferi concurenţa bazată pe infrastructuri? 

 

Pauză de prânz 13.30-14.30 

A treia 
sesiune - 
interactivă 

 

Următorii 10 ani: ce anume va modela afacerile şi reglementarea în telecom în 
deceniul următor? 

Cuvânt înainte şi moderator:  

              Fabio COLASANTI, Preşedinte, Institutul Internaţional de Comunicaţii (IIC), Marea 
              Britanie 

Keynote:  

Dr. Adam SCOTT, Director al Departamentului de Studii, Curtea de Apel pe 
probleme de concurenţă, Marea Britanie 

Participanţi: 

Alexandru GHIŢĂ, 2K Telecom 

Stefanos THEOCHAROPOULOS, Cosmote România 

Jean-François FALLACHER, Orange România 

Valentin POPOVICIU, RCS&RDS 

Iñaki BERROETA, Vodafone România 

Cătălin MARINESCU, Preşedinte ANCOM, Romania  

Concluzii:  

Fabio COLASANTI, Preşedinte, Institutul Internaţional de Comunicaţii (IIC), Marea 
Britanie 

14.30-16.15 
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Q & A 

 Pentru a contura peisajul următorilor 10 ani pe piaţa de telecom, câştigătorii licitaţiei de 
spectru din România vor fi invitaţi să discute planurile şi viziunea care le va modela afacerile 
în această piaţă în următorul deceniu. Vom asista sau nu la o reconfigurare a pieţei, a 
modelelor de business şi a comportamentului de consum, vom vedea noi revoluţii 
tehnologice? Cei prezenţi în auditoriu vor avea posibilitatea de a adresa întrebări, dar şi de a 
alege şi vota răspunsurile la o serie de întrebări cheie despre viitorul comunicaţiilor în lume şi 
în România, astfel încât să obţinem o imagine de ansamblu asupra modului în care industria 
percepe evoluţia afacerilor şi, odată cu ele, a reglementării. 

 

Cuvânt de 
închidere 

Cătălin MARINESCU, Preşedinte ANCOM, România 16.15-16.30 

 


