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Subiect: solicitare informaţii privind măsurile de securitate implementate 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii este instituţia 

independentă de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, 
echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul 
de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale.  

Conform dispoziţiilor art. 46 alin. (1) - (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, “Art. 46 - (1) Furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia 
de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot 
afecta securitatea reţelelor şi serviciilor. 

(2) Măsurile luate potrivit alin. (1) trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător 
riscului identificat şi să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra 
utilizatorilor şi reţelelor interconectate, având în vedere cele mai noi tehnologii. 

(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a lua măsurile 
necesare pentru a garanta integritatea reţelelor şi pentru a asigura continuitatea furnizării 
serviciilor prin intermediul acestor reţele”. 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 48 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011, ANCOM poate stabili modalitatea de implementare a dispoziţiilor citate mai sus. Prin 
planul de acţiuni pe anul 2012, ANCOM şi-a propus stabilirea măsurilor minime de securitate ce 
trebuie implementate de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv şi în temeiul prevederilor art. 49 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, vă solicităm să ne transmiteţi, până la data 
de 10 august 2012, informaţii privind măsurile de securitate ce sunt deja implementate de către 
societatea dumneavoastră, răspunzând la întrebările chestionarului din Anexa la prezenta adresă. 
Chestionarul este disponibil, de asemenea, şi în format electronic pe pagina de internet a ANCOM 
(www.ancom.org.ro), secţiunea Securitate: http://www.ancom.org.ro/securitate_4774 .  

Informaţiile solicitate trebuie transmise către ANCOM atât pe suport de hârtie, prin poştă, la 
sediul central din str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, la registratura ANCOM sau prin fax la 
numărul 0372.845.402, cât şi în format electronic la adresa de poştă electronică 
ssce@ancom.org.ro. 

Pentru orice informaţii şi precizări pe care le consideraţi necesare, vă rugăm să vă adresaţi 
doamnei Loredana Ciufu, Serviciul Securitate Comunicaţii Electronice, Departamentul 
Reglementare Tehnică, Direcţia Executivă Reglementare, la adresa de poştă electronică 
loredana.ciufu@ancom.org.ro sau la numărul de telefon +40372 845 509. 

 
Vă aducem la cunoştinţă că potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, ANCOM poate aplica amenzi administrative în cuantum de 
până la 30.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu veţi furniza în mod complet şi 
corect informaţiile care v-au fost solicitate. 

 
 


