
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE 

ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM)

Nr. crt. Denumirea acțiunii Fundamentarea acțiunii Termen  Obiectiv strategic Direcție de acțiune 

1

Proiect de act normativ pentru transpunerea în dreptul național a 

Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor 

Electronice 

Obiectivul acțiunii constă în elaborarea, până la data de 31 

martie 2020, a unui proiect de act normativ pentru 

transpunerea în dreptul național a Directivei privind instituirea 

Codului European al Comunicațiilor Electronice în vederea 

înaintării acestuia spre adoptare

trim. I 

2020

Consolidarea rolului 

Autorităţii în 

dezvoltarea pieţei 

comunicaţiilor și a 

serviciilor poștale, în 

condiţiile 

schimbărilor majore 

actuale

Desfăşurarea unei 

activităţi competente de 

administrare a resurselor 

limitate ale statului în 

domeniul comunicaţiilor și 

de reglementare a pieţei 

comunicaţiilor și a 

serviciilor poștale, bazate 

pe principiile şi 

standardele recunoscute 

la nivelul Uniunii 

Europene adaptate la 

specificul național, 

strategia și legislația 

naţională şi cele mai bune 

practici în domeniu. 

2
Stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de

rețea 

Scopul acestui proiect este de a contribui la facilitarea 

dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a 

elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii 

acestora, prin luarea de măsuri care să contribuie la evitarea 

apariției unor litigii între operatorii de rețea și furnizorii de 

comunicații electronice care solicită/beneficiază de acces la 

infrastructura acestora sau de asigurare a celerității 

soluționării unor astfel de litigii, în cazul apariției lor

trim. I 

2021

Competitivitatea 

rețelelor

Maximizarea 

disponibilităților 

serviciilor

 Rețele tot mai partajate                            

Stimularea cererii de 

servicii

3

Aprobarea condițiilor de acces deschis la infrastructura fizică în

conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016:

Bolintin Vale (trim III 2019-IV 2020), 

Târgu Mureș (trim I 2019-II 2020), 

Sebeș (trim II 2019-trim IV 2020)

Asigurarea accesului deschis al furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice la infrastructura fizică (canalizația 

subterană), realizată de orașele Bolintin Vale, Târgu Mureș, 

Sebeș, cu respectarea principiilor nediscriminării, 

proporţionalităţii şi obiectivităţii. Decizie a președintelui 

ANCOM de aprobare/respingere a condițiilor de acces

trim. IV 

2020

Competitivitatea 

rețelelor

Maximizarea 

disponibilităților 

serviciilor

 Rețele tot mai partajate                            

Stimularea cererii de 

servicii

 Plan de acţiuni al ANCOM pentru anul 2020

Implementarea Legii nr. 159/2016 - privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice

Transpunerea Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice
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Nr. crt. Denumirea acțiunii Fundamentarea acțiunii Termen  Obiectiv strategic Direcție de acțiune 

Transpunerea Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice

4

Studiu privind instituirea unui mecanism de verificare periodică a 

acurateței și a gradului de încredere a informației de localizare 

obținută la nivelul sistemului SNUAU, astfel încât să se poată 

identifica zone și/sau cazuri în care informația de localizare este 

insuficientă/inadecvată pe parametrii menționați pentru o intervenție 

eficace, și în continuare să se identifice soluții pentru ameliorarea 

acesteia

Contributia ANCOM la realizarea Masurii 10 prevăzute în 

raportul Comitetului interministerial privind SNUAU

trim. III 

2020

Competitivitatea 

rețelelor; 

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor; 

Reglementare 

simetrică; Rețele tot 

mai partajate; 

Stimularea cererii de 

servicii

Reglementare simetrică                  

Rețele tot mai partajate                            

Stimularea cererii de 

servicii

5
Revizuirea pieței de gros a serviciilor de acces la elemente de 

infrastructură 

Acțiunile urmăresc revizuirea definiției pieței și a situației 

concurențiale pe piața respectivă, în vederea re-evaluării 

necesității impunerii unor măsuri de reglementare

trim. II 

2020

Competitivitatea 

rețelelor; 

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor 

Stimularea cererii de 

servicii

6 Revizuirea pieței de gros a serviciilor de acces în bandă largă 

Acțiunile urmăresc revizuirea definiției pieței și a situației 

concurențiale pe piața respectivă, în vederea re-evaluării 

necesității impunerii unor măsuri de reglementare

trim. II 

2020

Competitivitatea 

rețelelor; 

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor 

Stimularea cererii de 

servicii

7
Stabilirea tarifelor serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor 

pe baza unui model de calculaţie a costurilor

Activitatea urmăreşte reviziuirea modelului de calculaţie a 

costurilor şi stabilirea noilor plafoane tarifare

trim. II 

2020
Competitivitatea 

rețelelor

Stimularea cererii de 

servicii

8
Revizuirea regimului de autorizare generală privind furnizarea 

reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

Această acţiune este necesară, în principal, în vederea 

armonizarării legislaţiei secundare, a cărei adoptare cade în 

sarcina Autorităţii, cu legislaţia primară în materie, aflată în 

curs de revizuire care va transpune cu fidelitate cadrul unic 

european de reglementare sectorială, iar, în subsidiar, se 

impune ca urmare a evoluţiilor tehnologice şi modelelor 

emergente de pe piaţa comunicaţiilor electronice, care au 

determinat inovaţii şi noi provocări în ceea ce priveşte 

substituibilitatea serviciilor şi convergenţa reţelelor de 

comunicaţii electronice

trim. III 

2021

Promovarea 

competitivității 

rețelelor: rețele mai  

eficiente, cu 

performanțe tehnice 

superioare care 

încorporează mai 

repede inovația, pot 

concura mai bine și 

permit furnizarea 

de servicii mai 

competitive în zone 

geografice mai 

extinse.

Desfăşurarea

unei activităţi competente 

de reglementare a pieţei 

comunicaţiilor

și a serviciilor poștale,  

bazate pe principiile şi 

standardele  recunoscute  

la nivelul Uniunii 

Europene

adaptate la specificul 

național, strategia și

legislația naţională şi cele 

mai bune practici în 

domeniu.

Reglementări servicii de comunicații electronice

Reglementări comunicații de urgență
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Nr. crt. Denumirea acțiunii Fundamentarea acțiunii Termen  Obiectiv strategic Direcție de acțiune 

Transpunerea Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice

9
Propunere Tehnică în cadrul normativelor tehnice prevăzute de Legea 

infrastructurii

Elaborare propunere tehnică transmisa către MDRAP și 

consultată public, în vederea redactării unei contribuții la 

normativele tehnice aprobate prin ordin comun al ministrului 

Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, al 

ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al 

Președintelui ANCOM

trim. IV 

2020

     Competitivitatea 

rețelelor                                     

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Reglementare simetrică                                              

Rețele tot mai partajate

Stimularea cererii de 

servicii

10
Rapoarte comunicații electronice: date statistice semestriale, servicii 

de roaming international, hartă acoperire cu servicii fixe la nivelul 

localităților

Monitorizarea situației și a dinamicii concurențiale în sectorul 

comunicațiilor electronice, respectiv informarea utilizatorilor 

de servicii de comunicații electronice

trim. IV 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor                   

Competitivitatea 

rețelelor

Reglementare simetrică                                                   

Stimularea cererii de 

servicii

11
Modificarea deciziei ANCOM nr. 333 / 2013 privind colectarea de date 

statistice în domeniul comunicatiilor electronice

Necesitatea updatării deciziei existente pentru reflectarea 

evoluțiilor pieței și a modificărilor legislative 

trim. II 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Reglementare simetrică

12
Aplicarea foii de parcurs din Strategia 5G pentru România (acțiunile 

18 și 19)

Acțiunile derivă din foaia de parcurs a Strategiei 5G pentru 

Romania și sunt în responsabilitatea ANCOM cu termen de 

realizare S2 2020. În particular, este vorba de 

operaționalizarea "Alianței pentru 5G" și Raportarea situației 

infrastructurilor pentru comunicații electronice din România

trim. IV 

2020
Planificare strategică

Facilitarea 5G în 

România/promovarea 

progresului tehnologic

13

Implementarea măsurilor de reglementare necesare în vederea

stabilirii unor plafoane tarifare, respectiv a unor formule de control al

modificării tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal

desemnat în domeniul serviciilor poștale, pentru furnizarea serviciilor

pe care a fost desemnat să le presteze. 

Îndeplinirea, de către ANCOM, a obligației de a impune în 

sarcina furnizorului de serviciu universal desemnat în 

domeniul serviciilor poștale, a uneia sau mai multor măsuri 

tarifare, astfel cum dispun prevederile art. 16 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind 

serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, tarifele practicate de furnizorul de serviciu 

universal, pentru fiecare dintre serviciile pe care a fost 

desemnat să le presteze, trebuie supuse aprobării ANCOM cu 

respectarea, totodată, a principiilor accesibilității, 

transparenței, nediscriminării și fundamentării în funcție de 

costuri. Însă, având în vedere inclusiv dispozițiile legislative 

citate mai sus, considerăm că, pentru stimularea creșterii 

nivelului de eficiență este necesară revizuirea politicii de 

reglementare tarifară astfel încât furnizorului de serviciu 

universal să îi fie asigurată o dezvoltare sustenabilă, inclusiv 

prin acordarea posibilității acestuia de a-și spori 

productivitatea, în condițiile respectării obligațiilor ce îi 

incumbă în calitate de furnizor de serviciu universal

trim. IV 

2020

Competitivitatea 

rețelelor              

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor postale

Asigurarea dreptului de 

acces la serviciul 

universal în sectorul 

serviciilor poştale

Reglementări servicii poștale
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14
Analiza costului net aferent furnizării serviciului universal poștal în

anul 2019

Furnizorul de serviciu universal are dreptul de a solicita 

ANCOM compensarea costului net aferent furnizării serviciilor 

din sfera serviciului universal. Conform prevederilor art. 14 

alin. (6) din Decizia președintelui ANCOM nr. 541/2013 

privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de 

serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, cu 

modificările și completările ulterioare, cererea de compensare 

a costului net poate fi transmisă până la data de 14 august a 

exercițiului financiar ulterior celui pentru care se solicită 

compensarea. 

Decizia privind compensarea costului net este o obligație 

legală atribuită ANCOM prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 187/2013, cu modificările 

și completările ulterioare

 trim II 

2021 

Competitivitatea 

rețelelor              

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor poștale

Asigurarea dreptului de 

acces la serviciul 

universal în sectorul 

serviciilor poştale

15
Analiza cererii de compensare a costului net aferent anului 2017

Conform Deciziei ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea 

Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de 

serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, furnizorul de 

serviciu universal are dreptul de a solicita, până la data de 14 

august 2018, compensarea costului net pentru serviciile 

prestate în anul 2017. După verificarea calculului costului net, 

ANCOM  decide cu privire la compensarea costului net

trim. II 

2020

Competitivitatea 

rețelelor              

Maximizarea 

disponibilitatii 

serviciilor postale

Asigurarea dreptului de 

acces la serviciul 

universal în sectorul 

serviciilor poştale

16
Analiza cererii de compensare a costului net aferent anului 2018

Conform Deciziei ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea 

Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de 

serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, furnizorul de 

serviciu universal are dreptul de a solicita, până la data de 14 

august 2019, compensarea costului net pentru serviciile 

prestate în anul 2018. După verificarea calculului costului net, 

ANCOM  decide cu privire la compensarea costului net

trim. II 

2020

Competitivitatea 

rețelelor              

Maximizarea 

disponibilitatii 

serviciilor postale

Asigurarea dreptului de 

acces la serviciul 

universal în sectorul 

serviciilor poştale

17
Modificarea şi completarea regimului de autorizare generală privind

furnizarea serviciilor poștale

Această acţiune este necesară în vederea transpunerii noilor 

prevederi legale ale OG nr.27/2019, care modifică şi 

completează OUG nr.13/2013, astfel încât să se asigure, 

inclusiv la nivelul legislaţiei secundare, un cadru juridic 

adaptat realităţilor legislative din domeniu, în contextul în 

care regimul de autorizare generală privind furnizarea 

serviciilor poştale stabileşte procedura şi condiţiile de intrare 

pe piaţă a furnizorilor de servicii poştale, precum şi drepturile 

şi obligaţiile ce le incumbă pentru perioada în care deţin 

această calitate

trim. IV 

2020

Promovarea 

competitivității 

rețelelor: rețele mai  

eficiente, cu 

performanțe tehnice 

superioare care 

încorporează mai 

repede inovația, pot 

concura mai bine și 

permit furnizarea 

de servicii mai 

competitive în zone 

geografice mai 

extinse.

Desfăşurarea

unei activităţi competente 

de reglementare a pieţei 

comunicaţiilor

și a serviciilor poștale,  

bazate pe principiile şi 

standardele  recunoscute  

la nivelul Uniunii 

Europene

adaptate la specificul 

național, strategia și

legislația naţională şi cele 

mai bune practici în 

domeniu.
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18

Elaborare Decizie privind condiţiile de întocmire şi auditare a

situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta

Română S.A.

Potrivit prevederilor art. 24 din OUG13/2013 privind serviciile 

postale cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorul de 

serviciu universal are obligația de a ține o evidență contabilă 

separată în  cadrul contabilității interne de gestiune, prin 

aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea 

sistemului de evidență contabilă separată și a cerințelor 

privind întocmirea și transmiterea situațiilor financiare 

separate stabilite de autoritatea de reglementare

trim. II 

2020

Competitivitatea 

rețelelor              

Maximizarea 

disponibilitatii 

serviciilor postale

Asigurarea dreptului de 

acces la serviciul 

universal în sectorul 

serviciilor poştale

19

Studiu privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului

electronic asupra pieței serviciilor poștale

Organizare întâlnire cu industria de profil (furnizorii care prelucrează

trimiteri rezultate din comerțul electronic) - evoluții, necesități,

oportunități

Acțiunea are ca scop monitorizarea evoluțiilor serviciilor 

poștale utilizate ca suport pentru comerțul online;

Creșterea gradului de interacțiune între participanții de pe 

piața de profil a serviciilor poștale din România

trim. IV 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor poștale și 

promovarea 

concurenței în 

domeniul serviciilor 

poștale

Promovarea concurenţei 

în domeniul serviciilor 

poştale

20
Decizie privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a

respectării obiectivelor de calitate de către FSU

Promovarea intereselor utilizatorilor prin elaborarea legislaţiei 

secundare privind monitorizarea calității serviciilor din sfera 

SU

Actualizarea actului normativ privind stabilirea condiţiilor şi 

procedurii de evaluare a respectării obiectivelor de calitate de 

către FSU-serv poștale, ulterior desemnării noului FSU

trim. II 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor poștale și 

promovarea 

concurenței în 

domeniul serviciilor 

poștale

 Promovarea intereselor 

utilizatorilor de servicii 

poştale

21
Actualizarea Contractului Cadru și a Regulilor aplicabile serviciilor 

poştale pentru care FSU a fost desemnat 

Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare la întocmirea 

Contractului Cadru cu utilizatorul şi a Regulilor aplicabile 

serviciilor poştale pentru care FSU a fost desemnat, ulterior 

desemnarii noului FSU

trim. II 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor poștale și 

promovarea 

concurenței în 

domeniul serviciilor 

poștale

 Promovarea intereselor 

utilizatorilor de servicii 

poştale

22 Elaborarea listei cu localităţile în condiţii geografice excepţionale
Definirea ariei geografice acoperite de serviciile postale 

pentru care FSU a fost desemnat

trim. II 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor poștale și 

promovarea 

concurenței în 

domeniul serviciilor 

poștale

 Promovarea intereselor 

utilizatorilor de servicii 

poştale

23
Modificarea deciziei ANCOM nr. 314/2017 privind colectarea de date 

statistice poștale

Necesitatea updatării deciziei existente pentru reflectarea 

evoluțiilor pieței și a modificărilor legislative

trim. I 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Reglementare simetrică
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24

Rapoarte servicii poștale: raport anual date statistice, implementarea 

Regulamentului (UE) 2018/644 privind serviciile de livrare 

transfrontalieră de colete (art. 4 și 5), hartă rețele poștale la nivel de 

localitate

Monitorizarea situatiei si a dinamicii concurentiale în sectorul 

serviciilor poștale, respectiv informarea utilizatorilor de servicii 

poștale

trim. IV 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor                   

Competitivitatea 

rețelelor

Reglementare simetrică                                                   

Stimularea cererii de 

servicii

25

Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție 

(stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare și a 

regulilor de desfășurare a procedurii de selecție) pentru acordarea 

drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de 

frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 

MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații 

electronice de bandă largă și a altor acte normative necesare

Acțiunea urmărește realizarea obiectivelor Agendei Digitale 

pentru Europa privind accesul la serviciile de comunicații de 

bandă largă până în 2020, precum și a obiectivelor "Planului 

de acțiuni: 5G pentru Europa" privind introducerea 

coordonată a serviciilor 5G în Uniune; în acest scop, este 

necesară punerea la dispoziția furnizorilor de servicii de 

comunicații electronice a resurselor de spectru necesare, prin 

implementarea Deciziilor relevante ale Parlamentului 

European și ale Consiliului aplicabile privind armonizarea 

utilizării benzilor de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 

MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru sisteme terestre 

capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice de 

bandă largă în Uniune

trim. III 

2020

Competitivitatea 

rețelelor   

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Planificarea și utilizarea 

spectrului

Procese de licențiere 

îmbunătățite

Stimularea cererii de 

servicii

26

Desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de 

utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe vizate pentru 

furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de 

bandă largă

Punerea la dispoziția furnizorilor de rețele publice și servicii 

de comunicații electronice a resurselor de spectru necesare 

pentru implementarea serviciilor de comunicații electronice de 

bandă largă, inclusiv 5G, la nivel național; Implementarea 

Deciziilor relevante ale Parlamentului European și ale 

Consiliului și a Deciziilor Comisiei Europene aplicabile privind 

armonizarea benzilor de frecvențe vizate pentru sisteme 

terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații 

electronice de bandă largă în Uniune

trim. IV   

2020

Competitivitatea 

rețelelor   

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Planificarea și utilizarea 

spectrului

Procese de licențiere 

îmbunătățite

Stimularea cererii de 

servicii

27
Prelungirea valabilității drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în 

banda de 2100 MHz, care urmează să expire la finalul lunii martie 

2020  

Acțiunea urmărește asigurarea resurselor de spectru necesare 

pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații 

electronice de bandă largă neutre tehnologic, la nivel 

național, în conformitate cu Decizia CE relevantă privind 

armonizarea benzilor de frecvențe 1920-1980 MHz/2110-

2170 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze 

servicii de comunicații electronice în Uniune; asigurarea 

continuității serviciilor de comunicații electronice furnizate 

prin  intermediul utilizării spectrului din banda de 2100 MHz

trim. I   

2020

Competitivitatea 

rețelelor   

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Planificarea și utilizarea 

spectrului

Procese de licențiere 

îmbunătățite

Stimularea cererii de 

servicii

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe
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Chestionar adresat pieței naționale de comunicații electronice privind 

oportunitatea acordării, în cursul anului 2020, a unor drepturi de 

utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de tip 

MFCN, în benzi peste 24 GHz („milimetrice”), și actualizarea 

corespunzătoare a Documentului de poziție adoptat de ANCOM 

anterior pentru banda de 26 GHz

 Acțiunea urmărește determinarea gradului de interes 

manifestat de piața națională de comunicații electronice cu 

privire la achiziționarea, în cursul anului 2020, a unor drepturi 

de utilizare pentru furnizarea de rețele publice de tip MFCN în 

banda 24,25 - 27,5 GHz, precum și, în funcție de rezultatele 

Conferinței mondiale de radiocomunicații din 2019, în alte 

benzi de frecvențe superioare acesteia, ținând cont în mod 

corespunzător de evoluția reglementărilor tehnice CEPT și UE 

relevante pentru respectivele benzi de frecvențe;

Analiza chestionarului stă la baza deciziei de oportunitate ce 

va fi luată de ANCOM cu privire la organizarea unei proceduri 

de selecție în vederea acordării unor drepturi de utilizare a 

frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de tip 

MFCN, în benzi peste 24 GHz („milimetrice”), în cursul anului 

2020 și actualizarea corespunzătoare a Documentului de 

poziție adoptat de ANCOM anterior pentru banda de 26 GHz

trim. III 

2020

Competitivitatea 

rețelelor   

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Stimularea cererii de 

servicii

29
Actualizarea interfetelor radio RO-IR din Decizia presedintelui ANCOM 

nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio 

exceptate de la regimul de licenţiere

Adoptarea masurilor necesare pentru implementarea Deciziei 

de punere în aplicare (UE) 2019/1345 a Comisiei din 2 august 

2019 de modificare a Deciziei 2006/771/CE;

Actualizarea condițiilor tehnice armonizate de utilizare a 

spectrului radio pentru dispozitivele radio de proximitate  

trim. IV 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Planificarea și utilizarea 

spectrului

30
Campanie de monitorizare pentru evaluarea situațiilor de roaming 

involuntar în zonele de graniță

Campania urmărește identificarea localităților cu risc de 

roaming pentru fiecare operator de telefonie mobilă

trim. IV 

2020

Maximizarea 

disponibilității 

serviciilor

Planificarea și utilizarea 

spectrului            

31

Revizuirea reglementărilor secundare cu privire la administrarea și 

gestionarea resurselor de numerotație în concordanță cu legislația 

primară care transpune în dreptul național Directiva privind instituirea 

Codului European al Comunicațiilor Electronice (CECE)

Asigurarea condițiilor optime de implementare a noilor 

prevederi ale legislației primare;  

Adoptarea și publicarea deciziilor de reglementare

trim. I 

2021

Competitivitatea 

rețelelor Fructificarea 

beneficiilor IP 

Adaptarea reglementărilor 

cu privire la resursele de 

numerotație  (Reforma 

numerotației)

32
Campanie de Informare a utilizatorilor cu privire la utilitatea hărții de 

acoperire cu servicii mobile realizată de ANCOM pe baza 

măsurătorilor efectuate

ANCOM a lansat în octombrie 2019 o hartă interactivă care 

oferă informații cu privire la nivelul semnalului operatorilor 

mobili din România în peste 250.000 de puncte măsurate pe 

întreg teritoriul țării. Campania va populariza acest nou 

instrument pus la dispoziția utilizatorilor pentru o corectă 

informare

trim. IV 

2020

Creşterea cunoașterii 

rolului și atribuțiilor 

ANCOM și a nivelului 

de încredere și 

colaborare în rândul 

grupurilor de public

Consolidarea poziţiei 

ANCOM prin comunicarea 

transparentă şi susţinută 

cu publicul larg, industria 

de comunicaţii şi proprii 

angajaţi.

Cooperare & Comunicare

Administrarea  resurselor de numerotație
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Campanie/Acţiuni de informare privind beneficiile 5G și efectele în 

rândul autorităților locale, cetățenilor și mediului de afaceri și pentru 

reducerea asimetriei de informații privind implementarea 5G în 

România

În anul 2019, ANCOM a redactat în cadrul unui grup de lucru 

interministerial o strategie pentru implementarea 5G în 

România. Strategia a fost asumată de Guvernul României prin 

intermediul HOTĂRÂRII nr. 429 din 20 iunie 2019

trim. IV 

2020

Creşterea cunoașterii 

rolului și atribuțiilor 

ANCOM și a nivelului 

de încredere și 

colaborare în rândul 

grupurilor de public

Consolidarea poziţiei 

ANCOM prin comunicarea 

transparentă şi susţinută 

cu publicul larg, industria 

de comunicaţii şi proprii 

angajaţi.

34 Organizarea Conferinței anuale internaționale a ANCOM 2020

Consolidarea poziţiei ANCOM pe plan intern și pe plan extern 

prin comunicarea transparentă şi susţinută cu publicul larg, 

organizațiile internaționale, industria de comunicaţii, 

partenerii externi ai ANCOM şi proprii angajaţi

trim. IV 

2020

Creşterea cunoașterii 

rolului și atribuțiilor 

ANCOM și a nivelului 

de încredere și 

colaborare în rândul 

grupurilor de public

Consolidarea poziţiei 

ANCOM prin comunicarea 

transparentă şi susţinută 

cu publicul larg, industria 

de comunicaţii şi proprii 

angajaţi.
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