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Art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, aprobat prin Decizia președintelui ANCOM nr. 662/20.06.2019, cu modificările
și completările ulterioare, prevede următoarele: „Art.9. – (1) ANCOM va publica pe pagina sa de internet,

până la data de 30 aprilie a fiecărui an, un raport detaliat privind activitatea sa în anul anterior.”
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Anul 2022 reprezintă un reper extrem de important pentru sectorul comunicațiilor electronice din România.

În acest an au fost puse bazele pentru dezvoltarea viitoare a tehnologiilor de generație nouă, iar acest
lucru a fost posibil doar prin comunicare și colaborare: între diferite instituții ale Statului, în relația dintre
Autoritate și industrie, în relația dintre Autoritate și utilizatorii de servicii de comunicații electronice și de
servicii poștale, între Autoritate și organismele internaționale din domeniul telecom.

Acest an a fost marcat de trei evenimente cu impact semnificativ asupra telecomunicațiilor: transpunerea
prevederilor Codului European al Comunicațiilor Electronice în legislația națională, găzduirea Conferinței
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) la București și organizarea licitației de
spectru radio pentru acordarea licențelor în benzile de frecvențe pretabile introducerii noilor tehnologii.

Noile prevederi legislative, transpuse în legislația primară prin Legea nr. 198/2022, revizuiesc legislația
europeană din 2002 și urmăresc stimularea concurenței și a creșterii investițiilor în rețelele 5G,
reglementări previzibile pentru spectrul radio, promovarea conectivității, precum şi servicii de calitate și o
mai bună protecție a utilizatorilor finali la nivelul Uniunii Europene. Aceste modificări implică și actualizarea
legislației secundare din domeniu, care va fi finalizată în cursului anului 2023.

Găzduirea principalului for al ITU la București a reprezentat o provocare pentru România, începând de la
aspectele logistice și până la cele din domeniul siguranței, de care s-a achitat cu succes. Reușita acestui
eveniment s-a datorat, într-o măsură covârșitoare, bunei coordonări și colaborări dintre numeroasele
instituții ale statului implicate. În cadrul conferinței au fost luate o serie de decizii cu privire la
reglementările viitoare din sectorul telecomunicațiilor mondiale.

În cea de-a doua jumătate a anului am organizat procedura de selecție competitivă pentru alocarea
spectrului de frecvențe disponibil. Prin această procedură de licitație, desfășurată într-un context socio-
economic nu tocmai favorabil, cei trei operatori participanți și-au adjudecat 420 MHz în benzile de 700
MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, adică 76% din cantitatea de spectru disponibilă în cadrul
procedurii de selecție, ceea ce le va permite extinderea acoperirii și îmbunătățirea masivă a calității
serviciilor spre beneficiul utilizatorilor finali. În același timp, s-a creat contextul necesar implementării
tehnologiilor de nouă generație în sectorul telecomunicațiilor.

Efectele acestor proiecte în piața telecomunicațiilor, în beneficiul tuturor ramurilor economice și al
utilizatorilor finali, vor fi vizibile în anii care vor veni.

2022 a fost un an care va influența decisiv dezvoltarea sectorului comunicațiilor pentru următoarele
decade.

Vlad Ștefan STOICA

Președinte ANCOM
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Cuvânt înainte1



ANCOM – misiune și obiective

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații este instituția care promovează
interesele utilizatorilor de servicii, prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor
electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse
de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri
și promovarea conectivității ultrarapide.
Prin acțiunile sale, ANCOM urmărește ca toţi locuitorii României, organizațiile publice și private să
beneficieze de servicii de comunicaţii electronice și poștale de calitate, sigure și la preţuri corecte, iar
furnizorii să se dezvolte prin inovaţie.
Obiectivele strategice ale activității ANCOM pentru perioada 2021-2024 sunt promovarea competitivității
rețelelor, maximizarea disponibilităților serviciilor digitale și poștale, fructificarea beneficiilor progresului
tehnologic în favoarea utilizatorilor și digitalizarea funcționării ANCOM.
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Găzduirea Conferinței Plenipotențiarilor
ITU PP-22 (Palatul Parlamentului, 26
septembrie – 14 octombrie 2022)

3.1 Context general
În perioada 26 septembrie – 14 octombrie
2022, România a găzduit Conferința
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor – PP-22, unul dintre cele
mai mari evenimente din domeniul TIC la nivel
mondial. Conferința a avut loc la Palatul
Parlamentului din București și a reprezentat
prima astfel reuniune a UIT desfășurată într-o
țară membră UE după mai bine de 30 de ani.
În plus, reuniunea a fost cel mai important
eveniment ONU organizat vreodată în România
de la aderarea la Națiunile Unite în 1955.
UIT este agenția specializată a Națiunilor Unite
pentru comunicații și tehnologia informației,
înființată în anul 1865, fiind astfel și cea mai
veche dintre agențiile specializate ONU. În
prezent, UIT numără 193 de state membre și
peste 700 de reprezentanți ai sectorului privat
și ai mediului academic, România fiind
membru al acestei organizații încă din anul
1866.
Conferința Plenipotențiarilor UIT, eveniment de
importanță majoră pentru sectorul IT&C la
nivel mondial, se desfășoară o dată la 4 ani și
este cel mai important for de decizie al UIT,
reunind reprezentanții cu drept de vot ai
administrațiilor statelor membre.
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În cadrul acesteia se stabilesc liniile generale ale politicilor Uniunii, se adoptă planurile strategice şi financiare pe
următorii patru ani și se aleg membrii conducerii Uniunii, ai Consiliului UIT şi ai Comitetului pentru Reglementări
Radio. La Conferință participă inclusiv Membrii de Sector ai UIT, organizațiile regionale de telecomunicații,
organizațiile interguvernamentale, Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale specializate, în calitate de
observatori.
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Astfel, Conferința Plenipotențiarilor oferă ocazia Statelor Membre ITU de a se reuni şi de a trasa liniile
directoare pe care să le urmeze Uniunea în viitor pentru a-și consolida poziția în sectorul dezvoltării globale
a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.

În anul 2019, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și ANCOM, în calitate de instituții cu
atribuții de reprezentare a României în cadrul UIT, au identificat oportunitatea găzduirii de către România a
Conferinței Plenipotențiarilor UIT, din 2022, având în vedere importanța activității desfășurate de UIT
pentru sectorul comunicațiilor electronice și societății informaționale din România, precum și implicarea
specialiștilor români în activitatea acestei agenții specializate a sistemului ONU, atât la nivelul grupurilor de
lucru tehnice, cât și la nivelul organismelor de conducere.

Ulterior confirmării acordului unanim al statelor membre UIT pentru organizarea Conferinței la București,
partea română a demarat, începând cu anul 2020, un amplu proces de pregătire și organizare, ținând cont
de complexitatea și particularitățile unui eveniment de o asemenea amploare. Astfel, în perioada 2020 –
2021 au fost întreprinse o serie de demersuri esențiale pentru găzduirea PP-22, dintre care amintim
operaționalizarea grupului de lucru inter-instituțional creat pentru o gestionare unitară a pregătirilor țării
gazdă (septembrie 2020), negocierea și semnarea Acordului de Găzduire cu UIT (prima jumătate a anului
2021) – document ce a stabilit în mod clar obligațiile asumate de România în calitate de țară gazdă,
desemnarea ANCOM drept instituție coordonatoare la nivel național a procesului de pregătire și organizare
(iunie 2021), nominalizarea Președintelui desemnat al PP-22 (iulie 2021), prima vizită tehnică de evaluare a
Secretariatului general UIT la București (septembrie 2021), concomitent cu organizarea unui număr
semnificativ de întâlniri tehnice și de pregătire atât cu reprezentanți ai principalelor instituții cu
responsabilități pentru organizarea Conferinței, cât și cu reprezentanții UIT.

Importanța găzduirii PP-22 de România s-a reflectat și în responsabilitățile de ordin logistic presupuse de
nivelul înalt de reprezentare al statelor participante, estimarea inițială a părții române, din experiența
edițiilor anterioare, fiind de peste 2.000 participanți, dintre care aproximativ 100 de delegați cu statut VIP
(miniștri de resort, șefi de autorități de reglementare, ambasadori, șefi de organizații internaționale etc).

Amploarea evenimentului și implicațiile majore, atât politice, cât și logistice, au condus la conștientizarea
necesității unui efort susținut comun la nivelul administrației române, care să implice Administrația
Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României și alte instituții cu atribuții specifice.

În acest context, expertiza vastă a ANCOM cu privire la Conferințele Plenipotențiarilor ITU a fost
recunoscută la nivel național, dovadă fiind rezultatele din ce în ce mai bune obținute la ultimele ediții ale
PP-urilor, concretizate prin faptul că România fusese aleasă, la ediția anterioară din 2018, membru în
cadrul Consiliului ITU, pentru al șaptelea mandat consecutiv. De asemenea, ANCOM era implicată în
dezbaterile grupurilor de lucru, reuniunilor regionale, reuniunilor pregătitoare și altor formate și evenimente
desfășurate sub egida ITU, contribuțiile și intervențiile experților români fiind extrem de apreciate de
administrațiile participante. Prin urmare, experiența ANCOM în cadrul ITU, pe care nicio altă instituție din
România nu o deține, a fost argumentul major pentru care autoritatea de reglementare a fost însărcinată
să coordoneze, la nivel național, activitatea de pregătire și desfășurare a PP-22, atât din punct de vedere
logistic și financiar, cât și din punct de vedere politic.

Astfel, structurarea procesului de organizare și desfășurare a PP-22 din perspectiva ANCOM a avut
următoarele componente:

• colaborarea interinstituțională și responsabilitățile specifice ale ANCOM;

• coordonarea și gestionarea PP-22 la nivelul ANCOM;

• rezultatele obținute.

Raport Anual 2022, ANCOM
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3.2 Colaborarea interinstituțională și responsabilitățile specifice ale ANCOM

Complexitatea și amploarea unui eveniment internațional precum PP-22 au impus, încă din fazele timpurii
ale procesului de organizare, necesitatea desemnării de către partea română a unei instituții care să
asigure coordonarea la nivel național, concomitent cu identificarea unui mecanism de cooperare inter-
instituțională, în condițiile în care obligațiile asumate de România (locație, securitate, infrastructura tehnică,
vize și consular, aspecte financiare drepturi și imunități etc.) erau în apanajul mai multor structuri
guvernamentale.

Așa cum a fost menționat mai sus, prin Memorandumul aprobat de Guvernul României la data de 9 iunie
2021, ANCOM a fost desemnată instituţie cu rol de coordonator la nivel național pentru procesul de
pregătire și organizare a PP-22, decizia fiind luată în baza experienței ANCOM în reprezentarea
administrației române la UIT și prestigiului de care se bucură experții Autorității în cadrul Uniunii. Drept
urmare, pentru o mai bună gestionare internă a tuturor obligațiilor asumate, la nivelul ANCOM a fost creat
în cursul lunii septembrie 2021 o structură temporară, dedicată exclusiv procesului de pregătire și
organizare a PP-22, denumită Compartimentul PP-22. În acest context, anul 2022 a reprezentat punctul de
apogeu pentru procesul de pregătire și organizare a PP-22, derulat sub coordonarea ANCOM și în
colaborare cu instituțiile componente ale grupului de lucru interinstituțional, a cărui componență a fost
adaptată la natura obligațiilor asumate de România și a atribuțiilor legale. Din grupul de lucru inter-
instituțional au făcut parte: ANCOM, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Finanțe, Ministerul Culturii, Ministerul Antreprenoriatului
și Turismului, Ministerul Sănătății, SGG, SPP, STS, Camera Deputaților, Senatul României, TVR și Primăria
Municipiului București.

Responsabilitățile specifice ale ANCOM pe parcursul anului 2022 au inclus:

Înainte de începerea PP-22:

• Coordonarea procesului de organizare a Conferinței PP-22 și conducerea grupul de lucru inter-
instituțional;

• Organizarea unor reuniuni regulate ale grupului de lucru inter-instituțional;

• Organizarea unor reuniuni inter-instituționale distincte, cu instituții specializate pe anumite domenii,
precum securitate, transport, promovare etc;

• Organizarea în februarie și iunie 2022, cu sprijinul MAE, a două întâlniri cu ambasadele acreditate la
București, oferind corpului diplomatic toate informațiile relevante cu privire la aspectele logistice ale PP-
22. Totodată, ANCOM a desemnat un punct focal în relația cu ambasadele și a oferit constant acestora
informațiile solicitate.

• Asigurarea finanțării cheltuielilor necesare pregătirii și organizării Conferinței PP-22 din excedentul
înregistrat în anii anteriori;

• Asigurarea relației dintre instituțiile administrației centrale implicate în procesul de pregătire și
organizare a Conferinței PP-22 și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor;

• Propunerea de măsuri de actualizare și completare a cadrului legal, menite să asigure îndeplinirea
demersurilor necesare pentru pregătirea și organizarea Conferinței PP-22;

• Gestionarea conținutului site-ului web național al Conferinței PP-22 – www.bucharestpp22.gov.ro;
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• Gestionarea, alături de Camera Deputaților, Senat, STS și TVR, a procesului de identificare și amenajare
a spațiilor de la Palatul Parlamentului utilizate pentru PP-22, în conformitate cu obligațiile asumate de
fiecare parte. Astfel, au avut loc vizite și întâlniri săptămânale cu privire la locație și spațiile puse la
dispoziție pentru PP-22, pentru armonizarea planurilor de amenajare, din punct de vedere tehnic,
estetic, infrastructură comunicații etc. De asemenea, au fost stabilite și agreate cu ITU spațiile de
reuniune. Suplimentar, ANCOM a gestionat problematica sălii plenare a PP-22, inclusiv edificarea și
operaționalizarea spațiului.

• Realizarea și implementarea conceptului de arhitectură și branding a spațiilor;

• Elaborarea și co-inițierea unor acte normative menite să adapteze legislația română la complexitatea
unui eveniment de anvergură precum PP-22 și care să permită îndeplinirea obligațiilor asumate de
România prin semnarea Acordului de Găzduire cu UIT;

• Coordonarea elaborării și susținerii pozițiilor României în cadrul PP-22 și reuniunilor pregătitoare,
inclusiv cele de coordonare inter-regională, în calitate de reprezentant al României la UIT, în colaborare
cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;

• Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru
promovarea candidaturii/candidaturilor României la Conferința PP-22 și stabilirea strategiilor de sprijin
reciproc cu alte state;

• Elaborarea broșurii de promovare a candidaturii României la Consiliul ITU;

• Promovarea în cadrul unor stand-uri dedicate la WTSA, WTDC și Consiliul ITU a candidaturii României la
Consiliul ITU.

• Coordonarea și gestionarea activității de sprijin a Președintelui desemnat al PP-22, prin furnizarea de
expertiză pe zona de conținut și resursă umană adecvată;

• Oferirea de asistență și sprijin pentru delegațiile străine în relația cu furnizorii de servicii de spații de
cazare și evenimente sociale, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu operatori economici din
industria de profil;

• Punct focal național în relația cu Protocolul UIT, pentru asigurarea de asistență și sprijin delegațiilor
naționale ce doresc să își organizeze evenimente proprii;

• Punct focal pe domeniul logistic, în relația cu ambasadele acreditate în România, în colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe;

• Asigurarea interfeței cu UIT și statele membre în ceea ce privește efectuarea formalităților consulare,
inclusiv prin transmiterea către Ministerul Afacerilor Externe și Ministerului Afacerilor Interne cu
promptitudine a oricăror date şi informații necesare eliberării vizelor de intrare în țară pentru
participanții la Conferința PP-22;

• Gestionarea relației cu UIT și statele membre ale UIT pe zona de transport materiale promoționale și
cadouri.
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Pe durata PP-22:

Dimensiunea Logistică:
• Gestionarea procesului de sosiri și plecări la Aeroportul Otopeni;
• Asigurarea disponibilității zilnice a spațiilor de reuniune în bune condiții, rezolvării problemelor apărute,

acomodării tuturor solicitărilor UIT și menținerii legăturii cu furnizorii ANCOM pentru soluționarea
situațiilor de criză;

• Monitorizarea curățeniei spațiilor de lucru, asigurarea dotării sălilor de reuniune cu mobilier suplimentar,
mutarea unor elemente de mobilier, aplicarea de elemente de signalistică, îndrumarea delegaților,
asigurarea spațiilor de desfășurare a evenimentelor sociale, asigurarea necesarului de apă, identificarea
obiectelor pierdute, rezolvarea situațiilor de criză în cel mai scurt timp și menținerea în permanență a
legăturii cu serviciile suport ale Camerei Deputaților și Senatului;

• Monitorizarea fluxului de sosiri/plecări de la Aeroportul Otopeni, întâmpinarea delegațiilor participanți la
PP-22, oferirea de informații și îndrumări spre mijloacele de transfer auto și feroviar, deservirea
punctului de informare și menținerea legăturii cu reprezentanții Poliției de Frontieră pentru a putea oferi
asistență în cazul unor probleme de ordin consular;

• Planificarea, organizarea și monitorizarea utilizării flotei auto disponibile pentru transportul intern și
transferul participanților la/de la Aeroportul Otopeni, Palatul Parlamentului și hotelurile recomandate,
inclusiv prin întocmirea de trasee și orare, respectiv corelarea și dimensionarea flotei în funcție de fluxul
de călători și solicitările speciale.

• Colaborarea cu alte instituții responsabile și sprijinirea acestora pentru organizarea în bune condiții a
evenimentelor sociale ale României, oferirea de cadouri și materiale promoționale, respectiv elaborarea
și organizarea unui program de activității culturale și turistice, menite să promoveze țara noastră;

• Gestionarea calendarului evenimentelor sociale organizate de statele participante la PP-22 și alte
entități, repartizarea locațiilor unde s-au desfășurat acestea și asigurarea comunicării și corelării
permanente cu reprezentanții responsabili de protocol din cadrul UIT și cu statele membre
organizatoare a acestor evenimente sociale;

• Gestionarea și coordonarea unui număr de peste 400 de voluntari și ofițeri de legătură;

• Preluarea și manipularea atât a echipamentelor și materialelor tehnice ale Secretariatului UIT, cât și a
materialelor promoționale trimise la București de unele state participante;

• Recepționarea serviciilor prestate de prestatori, în vederea demarării plăților parțiale către furnizori, în
conformitate cu termenele din contractele încheiate de ANCOM.
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Dimensiunea de conținut:
• Coordonarea demersurilor pe lângă alte administrații naționale, prin contactarea tuturor delegațiilor

naționale cu drept de vot participante la Conferință pentru atragerea și/sau confirmarea/reconfirmarea
de sprijin a candidaturii țării noastre

• Participarea în mod activ la sesiuni de lucru, grupuri de lucru și sesiuni plenare ale Comitetelor și ale
WG-PL, urmărind ca pozițiile exprimate în Pozițiile Comune Europene (ECP) adoptate de CEPT și în
Liniile de mandat ale UE să se reflecte în textele de compromis ale rezoluțiilor dezbătute;

• Participarea la reuniunile de coordonare zilnice, la nivelul UE și la nivelul CEPT, cu reprezentanții
ANCOM oferind informații despre subiectele aflate în responsabilitatea lor;

• Asistarea Președintelui desemnat PP-22 în exercitarea atribuțiilor sale, implicarea în dezbateri,
moderarea subiectelor sensibile, identificarea unor soluții de compromis, finalizarea cu succes a
lucrărilor;

• Gestionarea organizării unor reuniuni de tip side-event, alături de alte instituții și entități responsabile
pe zona de conținut, după cum urmează: Masa Rotundă Ministerială “Building a better digital future for
all” (25 septembrie 2022); reuniunea de tip mic-dejun de lucru cu tema: “Strengthening Women’s
Empowerment and Leadership in the ITU” (30 septembrie 2022); Forumul cu tema: “Bridging the
Digital Divide – A Global Agenda for the Digital Future” (1 octombrie 2022); Conferința cu tema:
“Building a Global Ethical Framework for AI: The Recommendation on the Ethics of AI” (4 octombrie
2022); Conferința cu tema: “Automation for Good: Leveraging Automation to Drive Social Impact and
Sustainability Goals” (12 octombrie 2022).

3.3 Coordonarea la nivelul ANCOM
Odată cu desemnarea ANCOM drept instituție cu rol de coordonator al procesului de pregătire și organizare
a PP-22 prin Memorandumul aprobat de Guvernul României la data de 9 iunie 2021, la nivelul Autorității a
fost constituit în luna septembrie 2021 Compartimentul PP-22, structură în cadrul Direcției Relații
Internaționale, cu scopul gestionarii unitare a responsabilităților ANCOM, atât din punct de vedere logistic,
cât și pe zona de conținut a Conferinței. Structura și componența Compartimentului au ținut cont atât de
amploarea proiectului reprezentat de organizarea și desfășurarea PP-22 de către România, cât și de
necesitatea implicării tuturor resurselor umane deținute de Autoritate, inclusiv în ceea ce privește
acoperirea unor zone de expertiză ce erau deficitare din punct de vedere al personalului la acel moment.
Astfel, în cadrul Compartimentului PP-22 au activat următoarele echipe, după cum urmează:

• Echipa Locație, responsabilă pentru pregătirea, amenajarea și gestionarea spațiilor de desfășurare a
lucrărilor, inclusiv din punct de vedere tehnic, în conformitate cu responsabilitățile ce au revenit ANCOM
(peste 40 de săli, spații și coridoare din Palatul Parlamentului dispuse pe patru nivele, la care s-a
adăugat sala plenară cu o suprafață de aproximativ 5.000 mp).

• Echipa Protocol, Catering și Evenimente Sociale, responsabilă pentru implementarea și asigurarea
respectării normelor de protocol aplicabile PP-22; colaborarea cu Protocolul SG UIT pentru asigurarea
de asistență și sprijin delegațiilor naționale ce au dorit să își organizeze evenimente sociale proprii;
colaborarea inter-instituțională cu alte structuri guvernamentale din România pentru organizarea
evenimentelor sociale ale țării gazdă, elaborarea programului de activități cultural-turistice și zona de
cadouri; coordonarea activității de identificare, pregătire și gestionare a ofițerilor de legătură și
voluntarilor; gestionarea parteneriatelor de colaborare și sponsorizare, în scopul încadrării cheltuielilor
de organizare la un nivel rezonabil și promovării de produse și servicii furnizate de producători naționali.

• Echipa Deplasări, responsabilă pentru gestionarea responsabilităților părții române cu privire la:
transferul delegaților și staff-ului UIT pe rute ce au acoperit Aeroportul Otopeni, hotelurile recomandate
și Palatul Parlamentului; serviciile de transport pentru delegații de rang VIP și VVIP; asigurarea de
sprijin și asistență, în colaborare cu structurile de specialitate ale MAE și misiunile diplomatice
românești, pentru eliberarea către delegați a vizelor necesare pentru accesul acestora în România;
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• Echipa Vamă și Curierat, responsabilă cu gestionarea formalităților de depozitare și manipulare a
echipamentelor tehnice ale ITU și ale materialelor promoționale transmise la București de unele statele
participante;

• Echipa Politici, responsabilă pentru gestionarea aspectelor de conținut aferente PP-22, incluzând
aprofundarea subiectelor de interes pentru România, participarea la reuniunile pregătitoare PP-22 ce au
avut loc pe tot parcursul anului 2022 și participarea pe perioada desfășurării PP-22 la reuniunile de la
nivelul comitetelor Conferinței, grupurilor de lucru ad-hoc și altor structuri, implicându-se în lucrări și
promovarea pozițiilor naționale, într-o manieră constructivă, dinamică și profesionistă;

• Echipa Candidatură, responsabilă cu promovarea candidaturii României pentru un nou mandat în
Consiliul UIT alături de MAE și MCID, inclusiv prin participarea la reuniunile premergătoare PP-22 din
anul 2022, elaborarea și transmiterea de scrisori oficiale către alte administrații cu privire la candidatura
României, stabilirea sistemului de sprijin reciproc cu alte state, susținerea candidaturii României în
prima săptămână a PP-22 pe lângă delegațiile prezente la PP-22, în contextul alegerilor ce urmau să
aibă loc;

• Echipa de Asistare a Președintelui desemnat PP22, ce a avut drept responsabilități: familiarizarea
cu mecanismele de lucru din cadrul reuniunilor ITU, inclusiv din perspectiva cunoașterii modului de
desfășurare al reuniunilor și experiență în gestionarea de lucrări ale unor organisme/structuri
internaționale; crearea și consolidarea relațiilor cu membrii UIT și cu organizațiile regionale, prin
participarea atât la toate reuniunile din 2022 la care a fost prezent Președintele desemnat PP-22, cât și
la alte reuniuni subsecvente; cunoașterea subiectelor dezbătute la PP-22 și participarea la lucrările PP-
22, pentru a putea oferi Președintelui PP-22 informări constante și actualizate pe toate subiectele de
interes, inclusiv din perspectiva identificării unor soluții de mediere și compromis.
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3.4 Dimensiunea politică a PP-22 și rezultatele obținute

Perioada premergătoare PP-22
În mod tradițional, perioada premergătoare PP-22 este una extrem de dinamică și complexă la nivelul
administrațiilor membre ale UIT. Astfel, la nivelul organizațiilor regionale de telecomunicații recunoscute de
UIT1 au avut loc mai multe serii de reuniuie dedicate pregătirii participării la PP-22 și discutării priorităților
și propunerilor regionale ce urmau să fie promovate la nivelul fiecărei regiuni în parte la Conferința propriu-
zisă. Suplimentar, au avut loc mai multe runde de reuniuni de pregătire inter-regionale, menite să permită
o mai bună cunoaștere a acestor activități la nivelul fiecărei regiuni și armonizarea unor poziții ce s-ar fi
putut dovedi conflictuale la PP-22. În calitate atât de stat gazdă al PP-22, cât și ca urmare a desemnării de
către România a Președintelui Conferinței, a reieșit necesitatea ca administrația română, prin ANCOM – a
cărei expertiză în mediul de lucru UIT a fost deplin recunoscută, să participe la un număr cât mai mare de
reuniuni la nivel regional și inter-regional, în vederea cunoașterii intereselor specifice fiecărei regiuni,
discutării subiectelor cu potențial de conflictualizare, facilitării dialogului, implicării în negocieri și obținerea
de consens, tocmai pentru a crea premisele unei Conferințe Plenipotențiare de succes, care să se
desfășoare sub egida consensului. În plus, prin participarea la aceste reuniuni, ANCOM a putut veni în
întâmpinarea viitorilor delegați la PP-22, prezentând situația actualizată a stadiului pregătirilor, informații
logistice relevante cu privire la hoteluri, locație, obținerea vizelor și alte informații utile.
Astfel, pe parcursul anului 2022, reprezentanții ANCOM, atât cei din echipa Politici, cât și cei ai echipei de
asistare a Președintelui desemnat PP-22 au participat la următoarele reuniuni pregătitoare:
• Prima reuniune de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Comunității Asia Pacific -15 – 17

februarie 2022;
• Reuniunea Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor – 21 – 31 martie 2022;
• A treia reuniune de coordonare de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Comunității Asia

Pacific – 9 – 12 mai 2022;
• A doua reuniune de coordonare de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Uniunii Africane

pentru Telecomunicații – 30 mai – 1 iunie 2022;
• A treia reuniune de coordonare de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Uniunii Africane

pentru Telecomunicații – 20 – 21 iulie 2022;
• A patra reuniune de coordonare de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Grupului Statelor

Arabe – 25 – 28 iulie 2022;
• A patra reuniune de coordonare de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Comunității Asia

Pacific - 1- 6 august 2022;
• A cincea reuniune de coordonare de pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor UIT a Grupului Statelor

Arabe – 28 – 31 august 2022.
În plus, o atenție specială a fost acordată reuniunilor Comitetului pentru Politicile UIT (Com-ITU) din
cadrul CEPT (Conferinţa Europeană pentru Poştă şi Telecomunicaţii). CEPT este o organizație europeană
înfiinţată în anul 1959 care reuneşte atât administraţiile de comunicaţii, cât şi autorităţile de reglementare
din domeniu, din statele europene. În prezent, 48 de state sunt membre CEPT, printre care și România.
Comitetul pentru Politicile Uniunii Internaționale a Telecomunicaţiilor (Com-ITU) identifică măsurile
necesare coordonării acțiunilor CEPT în vederea pregătirii activităţilor UIT, inclusiv Conferința
Plenipotențiarilor UIT, elaborând și aprobând Propunerile Europene Comune pentru lucrările Conferinței,
pentru alegerile din cadrul UIT, concomitent cu activități de consultare cu administrațiile şi asociațiile
regionale din afara CEPT, cu scopul de a lărgi sfera de sprijin a pozițiilor CEPT.
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Trebuie remarcat că ANCOM exercită Președinția Com-ITU, prin reprezentantul său aflat la al doilea
mandat consecutiv în fruntea organizației, ceea ce conferă o semnificație, dar și o responsabilitate aparte
implicării României în lucrările acestei structuri, cu atât mai mult cu cât PP-22 urma să aibă loc la București.
Astfel, pe parcursul anului 2022 au avut loc nu mai puțin de 4 reuniuni ale Com-ITU prezidate de
reprezentantul ANCOM ce deține funcția de Președinte al organizației, la care s-au adăugat reuniunile celor
două Echipe de Proiect create în cadrul Com-ITU pentru PP-22 (PT-PP22 FIMO și PT-PP22 Policy). La toate
aceste reuniuni au participat atât membrii echipei Politici, cât și cei ai echipei de asistare a Președintelui
desemnat al PP-22, implicându-se în lucrări, dezbateri și stabilirea propunerilor europene comune.

Tot în cadrul reuniunilor internaționale ce au impactat pregătirile pentru PP-22 se numără și cele două
evenimente fanion ale Sectorului de Standardizare și Sectorului de Dezvoltare în Telecomunicații din cadrul
UIT: Adunarea Mondială de Standardizare în Telecomunicații (World Telecommunication Standardization
Assembly - WTSA), desfășurată în perioada 1 – 9 martie 2022 și Conferința Mondială pentru Dezvoltare în
Telecomunicații (World Telecommunication Develoment Conference – WTDC-21) desfășurată în perioada 6
– 16 iunie 2022. Chiar dacă țintele celor două conferințe mondiale au fost orientate primordial spre
sectoarele respective, temele dezbătute au fost relevante pentru dezbaterile ce urmau să aibă loc la PP-22,
astfel încât ANCOM a asigurat reprezentarea la cele două evenimente nu doar din perspectiva intereselor
sectoriale, ci și în scopul pregătirii PP-22, discutării subiectelor sensibile cu delegațiile prezente și organizării
unor puncte de informare pentru delegațiile prezente cu privire la aspectele logistice relevante pentru PP-
22. Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2022 au avut loc două serii de sesiuni de pregătire și informare
a Președintelui desemnat al PP-22 organizate de UIT, în contextul în care acesta urma să gestioneze zona
de conținut și trebuia să dețină capacități de moderare a dezbaterilor, negociere, mediere, creare de
conexiuni, stăpânirea artei compromisului și o bună cunoaștere a profilului UIT. La aceste sesiuni,
Președintele desemnat al PP-22 a fost însoțit de experții ANCOM din cadrul echipei de asistare, ce au avut
sarcina de asimilare a tuturor informațiilor relevante cu privire la structura conferinței, alocarea
documentelor, analiza contribuțiilor, identificarea metodelor de lucru la nivelul comitetelor și la nivelul
plenarei, tocmai pentru a fi în măsură să îl sprijine pe Președintele desemnat în timpul Conferinței,
activitatea acestuia urmând să fie un adevărat barometru al succesului evenimentului.

Desfășurarea PP-22

De la rețele în bandă largă la cele mai noi tehnologii wireless, navigația aeronautică și maritimă,
radioastronomie, monitorizarea oceanografică și monitorizarea prin satelit a Pământului, tehnologii
convergente de telefonie fix-mobil, internet și de radiodifuziune, UIT este hotărâtă să conecteze
lumea. Sloganul conferinței „Connect and Unite” a reunit gândurile tuturor celor implicați și a fost numitorul
comun al declarațiilor care au deschis conferința.
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Printre subiectele cheie discutate la PP-22, menționăm:
• Aplicarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (AI) pentru binele tuturor;
• Consolidarea încrederii și dezvoltarea durabilă în domeniul spațial;
• Mobilizarea capacităților femeilor și fetelor prin transformare digitală;
• Atribuirea frecvențelor pentru instalațiile radio militare din serviciile naționale de apărare;
• Cum pot noile tehnologii să atenueze, mai degrabă decât să exacerbeze, criza climatică;
• Cum pot tehnologiile să se protejeze împotriva pandemiilor globale;
• Internetul obiectelor (IoT) pentru orașe și comunități inteligente și durabile.
În timpul primei săptămâni a Conferinței Plenipotențiare UIT 2022, delegații la nivel înalt din statele
membre ITU, în cea mai mare parte miniștri responsabili pentru telecomunicații și TIC, au fost invitați să
prezinte declarații de politică privind planurile țării lor de a accelera transformarea digitală. Declarațiile au
inclus realizări naționale, angajamente, anunțarea de noi parteneriate și inițiative, precum și sprijinul pe
care îl solicită din partea ITU ca organizație. Toate declarațiile sunt disponibile pe pagina ITU2.
Pe lângă stabilirea priorităților UIT, statele membre au ales cei cinci înalți funcționari ai organizației.
Delegații au făcut istorie prin alegerea doamnei Doreen Bogdan-Martin (SUA) ca noul Secretar General al
UIT. Bogdan-Martin a devenit astfel prima femeie în conducerea organizației înființate cu 157 de ani în
urmă, care a devenit agenție specializată ONU în 1947.
În ceea ce privește celelalte posturi de înalți oficiali ai UIT, Tomas Lamanauskas a fost ales în funcția de
Secretar General Adjunct al UIT; Mario Maniewicz a fost reales, pentru al doilea mandat, în funcția de
director al Biroului de Radiocomunicații al UIT; Seizo Onoe a fost ales director al Biroului de Standardizare
în Telecomunicații al UIT; Cosmas Zavazava a fost ales director al Biroului de Dezvoltare a
Telecomunicațiilor al UIT.
Fiecare dintre cei cinci oficiali aleși va avea un mandat de patru ani începând cu 1 ianuarie 2023.
În cadrul Conferinței au fost alese 48 de state membre pentru locuri alocate regional în Consiliul UIT,
organul de conducere între sesiunile Conferinței Plenipotențiare cvadrienale pentru perioada 2023-2026.
Totodată, au fost aleși cei 12 membri ai Consiliului pentru Reglementările Radio, o autoritate independentă
care supervizează atribuirea și utilizarea frecvențelor radio la nivel mondial.
România a câștigat un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, rezultat ce
menține țara noastră la conducerea ITU de peste 30 de ani. România a participat la alegeri în cadrul
Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord), unde 7 țări au candidat pentru 5 locuri. Țara noastră a obținut
cel mai mare număr de voturi din Regiunea C, 160 din cele 179 valide, exprimate de statele membre în
cadrul Conferinței Plenipotențiarilor, fiind o nouă dovadă de încredere de care se bucură specialiștii români,
care au un cuvânt important de spus în stabilirea liniilor directoare ale sectorului telecomunicațiilor la nivel
mondial.
Cele 5 state mandatate în cadrul Consiliului pentru următorii 4 ani sunt: România – 160 de voturi,
Azerbaidjan – 154 de voturi, Polonia – 138 de voturi, Bulgaria – 137 de voturi, Republica Cehă – 134 de
voturi. Alte candidaturi: Federația Rusă – 73 de voturi și Belarus – 44 de voturi.
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Astfel, componența Consiliului este următoarea:

Principiile conferinței

Partea română, sub coordonarea ANCOM, împreună cu UIT a avut în vedere găzduirea acestei Conferințe
Plenipotențiare ca un model pentru întâlniri internaționale mai ecologice, mai echilibrate din punctul de
vedere al reprezentării genurilor și mai incluzive pentru tineret.

Egalitatea de gen

Pentru prima dată în istoria PP, în 2018, în Dubai, statele membre au ales mai multe femei decât bărbați să
prezideze comitetele PP-18, cu un raport de patru din şapte comitete. Obiectivul PP-22 a fost de a avea o
reprezentare a femeilor de 35% din delegați. Statisticile realizate la finalul conferinței au arătat că, în total,
33% dintre delegații la conferința de la București au fost femei, față de 29% la conferința PP-18 din Dubai.

În cadrul conferinței, a doua zi după ce prima femeie a fost aleasă ca Secretar General al ITU, femeile de la
Conferința Plenipotențiară (PP 22) s-au adunat pentru un mic dejun de networking și un panel la nivel
înalt. Micul dejun pentru femei a fost organizat în parteneriat cu UIT și Australia, care a oferit sprijin
financiar și cursuri de dezvoltare a abilităților femeilor de negociere și prezidare pentru 100 de femei.

Incluziunea tinerilor

Lumea de astăzi găzduiește aproximativ 1,8 miliarde de tineri cu vârste cuprinse între 10 și 24 de ani – cea
mai mare generație de tineri din istorie. Aproape 90% dintre ei trăiesc în țări în curs de dezvoltare.Inițiativa
UIT Generation Connect3 și-a propus să implice tinerii din întreaga lume ca parteneri egali și factori de
schimbare alături de liderii digitali de astăzi.
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3. https://www.itu.int/generationconnect/
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Reprezentanții Generation Connect au petrecut o săptămână la București, implicându-se în linie cu
Strategia pentru tineret a UIT. Participarea lor a inclus dialoguri intergeneraționale și un atelier de implicare
semnificativă a tinerilor. "Youth at PP-22: Intergenerational dialogue 2: Bridging the gender digital divide"
a reunit voci reprezentative pentru UIT și tineri din întreaga lume interesați de înlăturarea diferențelor de
gen. Un alt panel a inclus și experți din industria telecomunicațiilor pentru a discuta subiecte precum:
educație, viitoare locuri de muncă și competențe digitale. O altă sesiune a abordat decalajul digital de gen.
Concluzia generală a fost că guvernele trebuie să dezvolte un plan general de competențe digitale pentru
fiecare țară, dedicat tinerilor în funcție de nevoile lor.

Itinerariul tinerilor a continuat cu o vizită, însoțiți de Houlin Zhao - Secretarul general ITU și Sabin Sărmaș -
Chairman al PP-22, la institutele de cercetare CAMPUS și PRECIS ale Universității Politehnice din București,
unde au avut oportunitatea să vadă unele dintre cele mai interesante proiecte inovative dezvoltate în
prezent de studenți și absolvenți ai universității.

Sustenabilitatea

Guvernul României împreună cu ITU au decis să integreze considerentele de sustenabilitate socială și de
mediu în toate aspectele ce au ținut de organizarea evenimentului, inclusiv în aprovizionarea cu produse și
servicii. Astfel, s-a adoptat o abordare proactivă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, a risipirii
apei, de reducere a energiei, a substanțelor periculoase și a deșeurilor. Totodată, s-a asigurat cea mai
înaltă calitate posibilă a reciclării pentru cel puțin patru (4) fluxuri de deșeuri și au fost favorizate
produsele/materialele ecologice, etice și produse local și au fost identificate opțiuni ecologice în furnizarea
de servicii de catering, semnalizare (ecrane), transport și echipamente, inclusiv în ceea ce privește cerințele
AV și TIC (de exemplu, iluminat de joasă tensiune, imprimante certificate ecologic etc.).

Totodată, delegații statelor membre au adoptat Rezoluția 182 care reglementează rolul sectorului IT&C în
contextul preocupării mondiale cu privire la schimbările climatice. Documentul stabilește obiective clare,
precum:

• Încurajarea sectorului IT&C pentru scăderea nivelului emisiilor cu efect de seră până în 2030, conform
Acordului de la Paris cu privire la încălzirea globală;

• Promovarea utilizării eficiente a resurselor de energie;
• Încurajarea companiilor de telecomunicații să își evalueze impactul asupra mediului;
• Cooperarea între state pentru a diminua efectele negative ale activităților din domeniul IT&C asupra

mediului;
• Creșterea investițiilor în sectoarele IT&C emergente pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și

a deșeurilor electronice (e-waste);
• Analizarea posibilității de a crește nivelului finanțărilor pentru zona telecomunicațiilor cu scopul atenuării

și adaptării la schimbările climatice.

Rezoluții adoptate, actualizate și revizuite

Delegații prezenți la București au decis în sesiunea plenară finală adoptarea, actualizarea și revizuirea unor
recomandări aplicabile pentru toate statele membre ITU, după cum urmează:

• Rezoluția 2 - Forumului Mondial privind Politica în Telecomunicaţii;
• Rezoluția 21 – Măsuri privind procedurile de apelare alternativă în rețelele de telecomunicaţii

internaționale;
• Rezoluția 25 – Întărirea prezenței regionale a UIT;
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• Rezoluția 30 - Măsuri speciale pentru sprijinirea țărilor mai puțin dezvoltate, statelor insulare mici,
țărilor în curs de dezvoltare izolate sau a celor cu economii în tranziție;

• Rezoluția 48 – Dezvoltarea și managementul resurselor umane;
• Rezoluția 64 - Accesul nediscriminatoriu la facilitățile, serviciile și aplicațiile tehnologiei moderne de

telecomunicații/tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv cercetarea aplicată și transferul de
tehnologie, și e-reuniunile, în condiții convenite de comun acord;

• Rezoluția 66 – Documentele si publicațiile Uniunii
• Rezoluția 70 - Încurajarea egalității de gen;
• Rezoluția 71 – Planul Strategic al Uniunii pentru perioada 2024 - 2027
• Rezoluția 77 – Programarea și durata conferențelor, forumurilor, adunărilor și sesiunilor Consiliului

Uniunii (2024 – 2027);
• Rezoluția 94 – Auditarea conturilor Uniunii;
• Rezoluția 101 - Rețelele IP;
• Rezoluția 102 - Politici publice privind internetul;
• Rezoluția 119 – Metode de îmbunătățire a eficienței și eficacității Comitetului de Reglementări Radio;
• Rezoluția 123 - Eliminarea decalajului de standardizare dintre statele în curs de dezvoltare și cele

dezvoltate;
• Rezoluția 125 – Asistență și sprijin pentru Palestina în vederea dezvoltării infrastructurii și consolidarea

capacităților în domeniul telecomunicaţiilor și tehnologiei informației;
• Rezoluția 130 - Consolidarea securității cibernetice;
• Rezoluția 131 - Măsurătorile în domeniul TIC;
• Rezoluția 133 - Nume de domenii multilingve;
• Rezoluția 135 (rolul UIT în dezvoltarea telecomunicațiilor/informațiilor și tehnologiilor de comunicare, în

furnizarea de asistență tehnică și consultanță țărilor în curs de dezvoltare și în implementarea
proiectelor naționale, regionale și interregionale relevante) ;

• Rezoluția 136 – Utilizarea telecomunicațiilor/tehnologiei informației și comunicațiilor pentru asistență
umanitară și pentru monitorizarea și managementul situațiilor de urgență și dezastre;

• Rezoluția 137 - Rețele de generație viitoare;
• Rezoluția 138 – Simpozionul Global al Reglementatorilor;
• Rezoluția 139 - Reducerea decalajului digital;
• Rezoluția 140 - Oferirea de sprijin unanim pentru direcțiile de acțiune ale Summit-ului Mondial al

Societății Informaționale (WSIS);
• Rezoluția 146 – Revizuirea periodică a Reglementărilor Internaționale de Telecomunicații;
• Rezoluția 148 – Atribuțiile și funcțiile Secretarului General Adjunct;
• Rezoluția 150 – Aprobarea bilanțurilor Uniunii pentru perioada 2018 – 2021;
• Rezoluția 151 – Îmbunătățirea managementului Uniunii bazat pe rezultate;
• Rezoluția 154 – Utilizarea celor șase limbi oficiale ale Uniunii în mod egal;
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• Rezoluția 157 – Întărirea execuției proiectelor și funcțiilor de monitorizare ale proiectelor Uniunii;
• Rezoluția 162 – Comitetul Consultativ Independent pentru Management;
• Rezoluția 167 – Întărirea și dezvoltarea capabilităților UIT pentru organizarea de reuniuni integral

virtuale și reuniuni fizice cu participare virtuală, cât și a mijloacelor electronice pentru promovarea
activității Uniunii;

• Rezoluția 169 – Accesul sectorului academic la activitatea Uniunii;
• Rezoluția 170 – Accesul Membrilor de Sector din țările în curs de dezvoltare să participe la activitatea

Sectorului de Radiocomunicații al UIT și la activitatea Sectorului de Standardizare al UIT;
• Rezoluția 175 - Accesul la telecomunicații/tehnologia informației și comunicațiilor a persoanelor cu

dizabilități și a celor cu nevoi speciale;
• Revizuirea Rezoluției 176 care prevede creșterea transparenței și accesibilității informațiilor legate de

măsurarea și evaluarea câmpurilor electromagnetice;
• Rezoluția 177 – Conformitatea și interoperabilitatea;
• Rezoluția 179 - Protecția copiilor în mediul online;
• Rezoluția 180 - IPv6;
• Rezoluția 182 – Rolul telecomunicațiilor/tehnologiei informației și comunicațiilor cu privire la schimbările

climatice și protecția mediului înconjurător;
• Rezoluția 184 – Facilitarea inițiativelor de incluziune digitală pentru populațiile indigene;
• Rezoluția 186 – Întărirea rolului UIT cu privire la transparența și măsurile de creștere a încrederii în

activitățile referitoare la spațiul cosmic;
• Rezoluția 188 – Combaterea dispozitivelor de tehnologia informației și comunicațiilor/telecomunicații

contrafăcute;
• Revizuirea Rezoluției 189 care subliniază importanța identificării unor soluții care să diminueze

fenomenul furtului dispozitivelor mobile;
• Rezoluția 191 – Strategie pentru coordonare eforturilor celor trei sectoare ale Uniunii;
• Rezoluția 193 – Sprijin și asistență pentru continuarea de către Irak procesului de reconstruire și

dezvoltare a sectorului TIC/de telecomunicații;
• Rezoluția 196 – Protecția consumatorilor/utilizatorilor serviciilor de telecomunicații;
• Rezoluția 197 - Facilitarea IoT;
• Rezoluția 198 - Consolidarea poziției tinerilor prin intermediul telecomunicațiilor/tehnologiei informației

și comunicațiilor;
• Rezoluția 200 - Programul Connect 2020;
• Rezoluția 203 - Conectivitatea la rețele în bandă largă;
• Rezoluția 204 - Reducerea decalajului în privința incluziunii financiare;
• Rezoluția 205 - Inovație centrată pe tehnologie;
• Rezoluția 208 – Desemnarea și numărul maxim de mandate pentru președinții și vice-președinții

grupurilor de studiu și altor grupuri;
• Rezoluția 209 – Încurajarea participării IMM-urilor la activitățile Uniunii;
• Rezoluția 212 – Noul sediu al UIT.
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Totodată, cu prilejul Conferinței Plenipotenţiarilor de la București, au fost adoptate șase rezoluții noi, după
cum urmează:
• Rezoluția 214 – Tehnologiile de Inteligență Artificială;
• Rezoluția 215 – Rolul TIC/telecomunicațiilor în atenuarea efectelor pandemiilor;
• Rezoluția 216 – Utilizarea asignărilor de frecvență de către instalațiile radio militare în scopul serviciilor

de apărare națională;
• Rezoluția 217 – Managementul continuității activităților UIT pentru perioada 2023 – 2026;
• Rezoluția 218 – Rolul UIT în implementarea Agendei Spațiale 2030;
• Rezoluția 219 – Sustenabilitatea spectrului de radio frecvențe și resurselor orbitale satelitare asociate,

utilizate de serviciile spațiale.

Un aspect important ce trebuie menționat este faptul că toate deciziile luate în reuniunile
plenare au fost adoptate prin consens, fără dezbateri, ceea ce a reprezentat o premieră pentru
o Conferință Plenipotențiară. Acest lucru a demonstrat capacitatea administrației române, sub
coordonarea ANCOM, de a crea un mediu propice discuțiilor între părți și de a gestiona în mod
adecvat situațiile complexe existente, cu tact, diplomație și soluții de compromis.
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Licitația de spectru pentru
servicii de comunicații
electronice de nouă generație

Unul dintre proiectele majore finalizate în acest an, cu impact semnificativ asupra pieței de comunicații
electronice din România, l-a constituit organizarea procedurii de selecție competitivă pentru alocarea
spectrului de frecvențe radio disponibil în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.
Procedura a fost organizată în cea de-a doua jumătate a anului 2022, după adoptarea Legii nr. 198/20224

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru
stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, care transpune în
legislația națională prevederile Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11
decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice. Prevederile acestui act
normativ vizează, printre altele, stimularea concurenței și a creșterii investițiilor în rețelele 5G.

Astfel, procedura de selecție competitivă a fost organizată conform prevederilor stipulate de actul normativ
anterior menționat, dar într-un context macro-economic dificil, cu factori care ar fi putut influența puternic
desfășurarea acesteia. Cu toate acestea, rezultatele procedurii au fost remarcabile în condițiile menționate:
trei operatori și-au adjudecat 420 MHz în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz,
adică 76% din cantitatea de spectru disponibilă în cadrul licitației.

Pe de altă parte, includerea procedurii de selecție în Planul Național de Redresare și Reziliență al României
(PNRR), prin intermediul jaloanelor 147 - „Publicarea cererii de ofertă pentru autorizarea operatorilor de
telecomunicații să acorde licențe 5G” și 149 - „Alocarea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe
radio”, menite să sprijine realizarea Reformei 2 - Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE
2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate din
Componenta 7 – Transformarea digitală, a ridicat provocări suplimentare în ceea ce privește încadrarea
într-un calendar strict de realizare, care nu întotdeauna a depins de ANCOM, și raportarea regulată a
activităților întreprinse, într-un format impus de procedurile specifice proiectelor cu finanțare din fonduri
europene incluse în acest plan, dificil de adaptat activităților Autorității finanțate din surse proprii, dar și a
altor aspecte specifice către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În același timp, Autoritatea s-a
aflat într-un dialog permanent cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a demonstra că întreaga
procedură de selecție a fost pregătită și s-a desfășurat cu respectarea descrierii jaloanelor respective din
PNRR. Odată cu finalizarea procedurii de selecție, aceste jaloane au fost îndeplinite, dar activitățile de
raportare și dialogul cu structurile naționale și europene vor continua și în anul 2023.

Odată cu licitaţia din anul 2022, rețelele de comunicații mobile din România au obţinut o cantitate
semnificativă de spectru suplimentar, pentru o perioadă îndelungată de timp, necesar pentru extinderea
acoperirii și îmbunătățirea masivă a calității serviciilor, un câştig remarcabil pe fondul incertitudinilor
contextului în care s-a desfăşurat procedura de selecție, inclusiv din punct de vedere al numărului
participanților la aceasta. Facilitățile de plată în rate a taxei de licență, acordate de Guvern la propunerea
ANCOM, au reprezentat o premieră în România în materia procedurilor de selecție pentru acordarea
drepturilor de utilizare a spectrului.
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4. Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea
unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

https://www.ancom.ro/uploads/codul%20comunicatiilor/legea-198-2022-m-of-681-din-07-iul-2022.pdf
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Pentru creșterea gradului de acoperire a teritoriului României cu servicii de comunicații electronice, ANCOM
a impus operatorilor câștigători obligații ce vizează acoperirea cu servicii de bandă largă a minim 70% din
populația țării, a majorității zonelor urbane, autostrăzilor, aeroporturilor internaționale și căilor ferate
modernizate, precum și a unui număr de 240 de localități identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu
servicii de comunicații mobile.

Spectrul suplimentar obținut de operatorii participanți la licitația de spectru din 2022 le va permite acestora
furnizarea de servicii de comunicații electronice de nouă generație. Dintre acestea, cea mai cunoscută este
tehnologia 5G. România a fost a treia țară din Uniunea Europeană care a lansat servicii comerciale 5G, în
luna mai a anului 2019.

Tehnologia 5G vine ca o evoluție firească a dezvoltării tehnologice pentru stadiul în care se regăsește
societatea noastră în prezent, fiind a cincea generație de conectivitate mobilă. În câteva cuvinte, 5G
înseamnă viteze mult mai mari pentru internetul fix și mobil, comunicații pe scară largă de tip mașină și
comunicații dedicate serviciilor critice. Într-o primă fază, vor fi disponibile viteze mult mai mari de încărcare
și descărcare, latență scăzută și multiconectivitate – adică posibilitatea de conectare a mai multor
dispozitive la aceeași sursă de internet mobil, în același timp.

Prin utilizarea facilităților 5G, multiple industrii vor avea beneficii strategice constând, de exemplu, în
calitate mai bună a informațiilor privind lanțurile și operațiunile de producție, caracteristicile piețelor,
segmentare, obiceiuri de consum etc. Totodată, impactul 5G asupra acestora se va vedea în creșterea
productivității, prin valorificarea în timp real a informațiilor privind toate operațiunile de gestiune și
producție.

Utilizarea 5G în alte sectoare se va reflecta în îmbunătățirea furnizării unor servicii de siguranță publică și
securitate, de exemplu, prin îmbunătățirea calității serviciilor publice de intervenție în caz de urgență, pe
baza datelor de management al traficului colectate.

Aceste beneficii sunt doar cele imediate, care vor putea fi observate la scurt timp de la implementarea 5G.
Însă este foarte probabil ca felul în care va putea fi utilizată această tehnologie va conduce la crearea unor
noi modele de afaceri, care nu pot fi anticipate în acest moment.

3. Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri
pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
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5.1 Piața serviciilor de comunicații electronice

5.1.1 Autorizare generală

Furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice s-a realizat, în cursul anului 2022, în condiţiile
regimului de autorizare generală adoptat de către Autoritate prin Decizia nr. 987/2012 privind regimul de
autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, cu modificările
ulterioare.
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715 furnizori
de rețele publice de comunicații electronice și de servicii
de comunicații electronice destinate publicului

La data de 31 decembrie 2022, Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii
electronice cuprindea un număr total de 715 furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice şi de
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere anuală cu 6,2%.

Astfel, cea mai accentuată diminuare a continuat să se înregistreze, la fel ca şi în perioada anterioară, în
rândul furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare către utilizatorii finali
(10%), precum şi cazul persoanelor care au notificat intenţia de a furniza servicii de acces la internet
(9%).

După cum se poate remarca şi din graficele de mai jos, numărul furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului continuă să scadă în
acelaşi ritm din ultimii ani, piaţa comunicaţiilor electronice din România menţinându-şi tendinţa de
consolidare constatată în ultimul deceniu.
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Fig. 5.1 Evoluţia numărului de furnizori în perioada 2020 - 2022

https://www.ancom.ro/furnizoricomunicatii-electronice_133


Tipurile de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului

A1. Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată
A2. Reţele radio mobile celulare publice
A3. Reţele radio mobile de acces public
A4. Reţele publice cu acces prin satelit
B1. Servicii de telefonie destinate publicului
B2. Servicii de linii închiriate
B3. Servicii de transmisiuni de date
B4. Servicii de acces la internet
B5. Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali
B6. Alte servicii de comunicaţii electronice
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Fig. 5.2 Evoluţia numărului de furnizori în perioada 2020 - 2022, pe tipuri de reţele publice de comunicaţii
electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
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5.1.2 Date statistice5

Conform Deciziei ANCOM nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele
publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, raportarea
de date statistice de către furnizori se face până la 10 august pentru primul semestru al anului, până la 10
februarie pentru al doilea semestru al anului și până la 31 mai pentru veniturile şi investiţiile anuale.
Raportările se realizează online, utilizând semnătura electronică bazată pe un certificat calificat, prin
intermediul aplicației puse la dispoziție de către ANCOM, în conformitate cu prevederile Deciziei ANCOM nr.
336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau
informații către Autoritate.

Pe parcursul anului 2022 au fost sancționaţi 40 de furnizori care nu și-au îndeplinit aceste obligații,
aferente anului 2021. Niciun furnizor nu a fost sancţionat cu retragerea dreptului de a furniza reţele şi/sau
servicii de comunicaţii electronice.
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5.1.2.1 Internet fix și mobil
Potrivit datelor statistice colectate de către ANCOM, numărul conexiunilor la internet fix din România a
atins valoarea de 6,2 milioane la jumătatea anului 2022, în creștere semestrială cu 2%. Din totalul acestor
conexiuni, 3,9 milioane sunt în mediul urban și 2,3 milioane sunt în mediul rural.

La nivel național, rata de penetrare la 100 gospodării a ajuns la 75% (82% în mediul urban și 67% în
mediul rural), în timp ce ritmul de creștere a numărului de conexiuni din mediul rural (+3%) îl depășește
pe cel din urban (+1%).

Din totalul conexiunilor la internet fix, 88% sunt conexiuni de foarte mare viteză (cel puțin 100 Mbps). De
altfel, aproape 93% din conexiunile de internet fix au fibră optică cel puțin până la clădire, fiind realizate
prin intermediul tehnologiilor FTTH sau FTTB, iar 25% dintre conexiuni (1,5 milioane conexiuni, în creștere
cu +12% față de semestrul precedent) permit viteze de cel puțin 1 Gbps.

Ritmul de creștere a traficului mediu de internet fix continuă trendul ascendent înregistrat în perioada
anterioară (+6%), ajungând la 66 GB per locuitor/lună (adică 2,2 GB/zi).

În funcție de numărul de conexiuni la internet fix înregistrat la jumătatea anului 2022, RCS&RDS avea o
cotă de piață de 65%, grupul Orange 21% și Vodafone 12%.

Datele prelucrate de către ANCOM arată că, la jumătatea anului 2022, numărul conexiunilor la internet
mobil a crescut cu un ritm similar cu cel al internetului fix (+2%), ajungând la valoarea de 21,5 milioane.
Dintre acestea, aproximativ 16 milioane de conexiuni (74%) permit utilizarea tehnologiilor 4G și 5G,
numărul acestora fiind în creștere cu +2% față de semestrul precedent. Numărul conexiunilor 5G a crescut
de aproape 8 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, depăşind 400 de mii de conexiuni.
Din numărul total de conexiuni la internet mobil, aproximativ 20 de milioane sunt realizate prin intermediul
telefoanelor mobile, în timp ce 1,5 milioane sunt realizate prin intermediul dispozitivelor de tip
modem/card/USB.

Traficul mediu de internet mobil a crescut cu 3% în primul semestru al anului 2022, astfel că a ajuns la 7,4
GB per locuitor/lună, adică aproximativ 250 MB/zi.

În funcție de numărul de conexiuni active la internet mobil la jumătatea anului 2022, cele mai mari cote de
piață au fost înregistrate de grupul Orange cu 40%, Vodafone 24% și RCS&RDS 22%.
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5. Date statistice disponibie la momentul redactării acestui document (martie 2023)



5.1.2.2 Telefonie fixă și mobilă
Piața serviciilor de telefonie fixă continuă trendul descendent obișnuit, atât în ceea ce privește numărul de
linii de acces, în scădere cu 7% față de finalul anului 2021, ajungând la 2,4 milioane linii, cât și în ceea ce
privește numărul de abonați (1,9 milioane, în scădere cu 9%).

Tendința de scădere s-a menținut și în ceea ce privește evoluția traficului de voce, respectiv 9% scădere
semestrială, până la valoarea de 687 milioane de minute.

Traficul de telefonie fixă mediu lunar per locuitor a fost de 6 minute, în scădere cu 9% față de semestrul
precedent.

În funcție de numărul de abonați la serviciile de telefonie fixă de la jumătatea anului 2022, RCS&RDS avea
o cotă de piață de 45%, grupul Orange 38%, iar Vodafone 17%.
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Fig. 5.3 Infografic internet fix și internet mobil, semestrul I 2022



În ceea ce privește telefonia mobilă, numărul de utilizatori activi s-a menținut relativ constant în primul
semestru al anului 2022, la valoarea de 23 milioane. Dintre aceștia, 11,3 milioane erau persoane fizice pe
bază de abonament, 3,2 milioane erau persoane juridice pe bază de abonament și 8,4 milioane utilizatori
pe bază de cartele preplătite active.

Traficul total de voce a înregistrat o scădere cu 3%, până la 32,5 miliarde de minute, în timp ce traficul
mediu de telefonie mobilă efectuat de un locuitor a fost de 4 ore și 45 minute/lună, respectiv de 20 SMS-
uri/lună.

În funcție de numărul de cartele SIM active la jumătatea anului 2022, grupul Orange avea o cotă de piață
de 39%, Vodafone 29%, iar RCS&RDS 19%.

Traficul de voce realizat în roaming a înregistrat o scădere semestrială de 11%, până la aproape 1,8
miliarde minute pentru apeluri efectuate și primite, în timp ce traficul de date în roaming a crescut cu 9%
față de semestrul precedent, depășind 23.000 TB în prima jumătate a anului 2022.
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Fig. 5.4 Infografic telefonie fixă și telefonie mobilă, semestrul I 2022
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5.1.2.3 Retransmisia programelor audiovizuale
Numărul total al abonaților la serviciile de retransmisie TV s-a
menținut în prima jumătate a anului 2022 la valoarea de 7,8
de milioane, însă numărul de abonați la rețelele prin cablu a
crescut cu 2% (până la 6,4 milioane), în timp ce numărul de
abonaţi la rețelele satelit (DTH) a scăzut cu 11% (ajungând la
1,3 milioane), iar cel al abonaţilor prin tehnologia IPTV a
scăzut cu 11% (0,11 milioane).

Se menține preferința utilizatorilor de a migra către serviciile
de retransmisie prin cablu (+2%, până la 6,4 milioane
abonați) în defavoarea serviciilor prin satelit/DTH (-11%,
până la un total de 1,4 milioane).

La nivel național, rata de penetrare la 100 de gospodării a
serviciilor de retransmisie TV a fost de 104%, valoarea fiind
aproximativ la fel atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.

În funcție de numărul de abonați de la jumătatea anului
2022, RCS&RDS avea o cotă de piață de 67%, grupul Orange
15%, Vodafone 11%.

Fig.5.5 Dinamica volumului de trafic roaming internațional „outbound”, în perioada semestrul I
2020 – semestrul I 2022

5.1.2.4 Servicii multiple de comunicații electronice
Numărul de utilizatori care beneficiază de mai multe servicii de comunicații electronice de la același furnizor
(servicii de tip 2-play, 3-play, 4-play, 5-play) a înregistrat o ușoară creștere semestrială de 3%, atingând
valoarea de 5,8 milioane la jumătatea anului 2022.
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Fig. 5.6 Infografic servicii de
retransmisie TV, semestrul I 2022
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5.1.2.5 Venituri
Veniturile totale obținute în prima jumătate a anului 2022 din furnizarea de rețele și servicii de comunicații
electronice au fost de 8,38 miliarde de lei (aproximativ 1,69 miliarde de euro), în scădere cu 3% față de
semestrul precedent.

Internetul fix și mobil a generat 35% din totalul veniturilor (2,91 miliarde lei, în creștere cu 1% comparativ
cu semestrul anterior), în timp ce telefonia mobilă a deținut o pondere de 33% din acestea (2,77 miliarde
lei, în scădere cu 11% față de semestrul anterior). Retransmisia programelor TV a contribuit cu 15% la
totalul veniturilor (1,25 miliarde lei, în scădere cu 1%), telefonia fixă 9% (73 milioane lei, în scădere cu
1%), iar celelalte tipuri de reţele/servicii 8% (0,7 milioane lei în creștere cu 6%).

Astfel, venitul mediu lunar per locuitor obținut din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice
în semestrul I 2022 a fost de 73 lei.

În funcție de veniturile obținute din comunicaţii electronice, cota de piață pentru primii 3 furnizori a fost:
grupul Orange (40%), Vodafone (24%) și RCS&RDS (23%).

Fig. 5.7 Structura veniturilor obținute din furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații
electronice, semestrul I 2022

5.2 Modificări ale legislației primare

5.2.1 Legea comunicațiilor electronice
O modificare cu impact semnificativ asupra pieței de servicii de comunicații electronice din România în anul
2022 a fost determinată de transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1972 a parlamentului
European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice prin Legea nr.
198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și
pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a desvoltării rețelelor de comunicații electronice.
Acest act normativ contribuie la asigurarea unui cadru de reglementare care să conducă la instalarea și
utilizarea rețelelor de foarte mare capacitate, concurență durabilă, interoperabilitatea serviciilor de
comunicații electronice, securitatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, obținerea de beneficii
în favoarea utilizatorilor finali, inclusiv a celor cu dizabilități.
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Un aspect important urmărit de prevederile Codului european al comunicațiilor electronice și, prin urmare,
reflectat și în dispozițiile Legii nr. 198/2022, este creșterea gradului de informare a utilizatorilor finali, fiind
acordată o atenție specială informării precontractuale a acestora de către furnizorii de servicii de
comunicații electronice.

Totodată, o serie de drepturi conferite consumatorilor, cum ar fi cele privind informațiile precontractuale și
contractuale, durata maximă a contractului și pachetele de servicii, trebuie să se aplice și în cazul
utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici și organizații non-profit, în măsura în care aceştia nu
au convenit în mod explicit să renunţe în tot sau în parte la aplicarea lor, în considerarea faptului că poziția
de negociere a acestora în relația cu furnizorii de servicii de comunicații electronice este comparabilă cu cea
a consumatorilor.

De asemenea, Legea nr. 198/2022 extinde drepturile utilizatorilor finali și în ceea ce privește serviciul de
portabilitate, în același timp fiind reglementate anumite condiții pentru transferul la un alt furnizor de
servicii de acces la internet.

În același timp, legea vizează și măsurile de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice
de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pentru a gestiona
în mod corespunzător riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice şi
raportarea incidentelor de securitate cu impact semnificativ asupra reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice.

În ceea ce privește reglementarea piețelor din sectorul comunicațiilor electronice, prin acest act normativ
sunt aduse o serie de clarificări legislației actuale, fiind introduse mai multe elemente de noutate menite să
faciliteze, în special, deschiderea voluntară de către furnizori a accesului la propriile rețele, precum și
investițiile realizate în comun de către mai mulți.

Prevederile ce vizează activitatea de administrare și gestionare a spectrului radio au în vedere, în principal,
facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, implementarea noilor tehnologii în beneficiul
utilizatorilor finali și creșterea predictibilității utilizării spectrului de frecvențe radio. În acest sens, noul
cadru legislativ introduce principiul utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio, prevăzând totodată și
termene mai mari pentru valabilitatea licențelor de utilizare a frecvențelor radio. Aceste prevederi au fost
constituit cadrul legal în baza căruia a fost desfășurată procedura de acordare a licențelor de utilizare a
frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice și de servicii de comunicații electronice pe suport
radio de bandă largă, în toamna anului 2022.

Având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, evoluțiile tehnologice și contextul național
și european, s-a impus actualizarea cadrului normativ secundar din domeniul comunicațiilor electronice
care intră în sfera de competență a Autorității, activitate demarată în cursul anului 2022.

Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor
electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice a
fost publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 07 iulie 2022.

5.2.2 Legea serviciilor de acces la internet

Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la
punct fix6 a fost adoptată la jumătatea anului 2022. Printre altele, legea prevede definirea caracteristicilor
serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și
digitalizării și conferă Autorității atribuții privind publicarea listei localităților în care, potrivit informațiilor pe
care le are la dispoziție, utilizatorii finali persoane fizice nu au acces la un serviciu de internet în bandă

6. Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix
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largă la punct fix și comunică această informație autorităților administrației publice locale în a căror arie de
competență teritorială se află localitățile incluse în listă.
Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la
punct fix a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 567 din 10 iunie 2022.

5.3 Reglementarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice
5.3.1 Serviciile de comunicații electronice
5.3.1.1 Revizuirea pieței serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară
În cursul anului 2022, Autoritatea a consultat public și adoptat documentul de poziţie a ANCOM cu privire
la revizuirea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară7.
Conform analizei actuale, care a avut în vedere modificările de pe piață în perioada 2017 - 2021, piața cu
amănuntul a serviciilor de comunicații electronice de calitate superioară este concurențială, nefiind
necesară reglementarea pieței de gros corespunzătoare.

Serviciile de acces la puncte fixe de calitate superioară furnizate pe piața de gros se referă atât la serviciile
de linii închiriate, cât și la orice alte servicii de acces, cu funcționalități similare liniilor închiriate și au un rol
esențial în furnizarea de servicii de comunicații electronice cu un nivel de calitate superior (capacităţi de
transmisie transparente, permanente, nepartajate şi simetrice, la anumiţi parametri de calitate predefiniţi)
utilizatorilor – persoane juridice (organizații private sau publice). Aceste servicii pot fi folosite inclusiv de
anumiți furnizori în scopul extinderii acoperirii propriilor rețele, în zonele unde nu sunt prezenți.

În prezent, pe piața cu amănuntul, serviciile de comunicaţii electronice de calitate superioară la puncte fixe
sunt furnizate, în general, prin intermediul propriilor rețele de fibră optică ale operatorilor, și nu prin
achiziționarea de servicii pe piața de gros de la alți operatori.

Analiza concurențială pe piața relevantă cu amănuntul a arătat că, atât la nivel de volum, cât și la nivel de
venituri, cotele de piață individuale ale principalilor operatori s-au situat sub 31%. De asemenea, piața din
România este dinamică, în creștere, volumul vânzărilor pentru serviciile de calitate superioară fiind în
creștere în cazul tuturor furnizorilor principali, în timp ce furnizorii alternativi au realizat investiții
semnificative în rețelele de fibră optică și dețin capacitate disponibilă pentru a oferi servicii de calitate
superioară către terți (atât pe piaţa cu amănuntul, cât şi la nivel de gros).

Barierele la intrarea și dezvoltarea pe piața analizată sunt moderate, în special în mediul urban și mediul
rural dezvoltat, de unde provine majoritatea cererii pe piața cu amănuntul de servicii de calitate superioară.
ANCOM nu se așteaptă ca această situație să se modifice semnificativ pe parcursul perioadei de revizuire a
acestei piețe, având în vedere faptul că pe piața din România au intrat 18 furnizori noi în perioada
analizată.

Pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de calitate superioară la puncte fixe există putere de contracarare
suficientă din partea clienților pentru a putea contrabalansa manifestarea unui eventual comportament
abuziv din partea vreunui furnizor.

Pentru că analiza la nivelul pieței cu amănuntul a serviciilor de comunicaţii electronice de calitate
superioară furnizate la puncte fixe nu a evidențiat anumite probleme concurențiale, nu a fost necesar
impunerea de reglementări ex ante la nivelul pieței de gros corespunzătoare.

În urma procesului de consultare europeană, ANCOM a primit acordul Comisiei Europene pentru adoptarea
măsurilor propuse în documentul de Poziție. ANCOM derulează periodic astfel de analize pentru a asigura o
concurență efectivă pe piață, care să genereze beneficii pentru utilizatorii finali.

7. Poziția ANCOM cu privire la revizuirea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară
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5.3.1.2 Infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice

5.3.1.2.1 Stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea
Conform dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor
de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
rețelelor de comunicații electronice8, cu modificările și completările ulterioare, care a transpus în legislația
națională art. 11 și 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind cadrul comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-
cadru), modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și
dispozițiile Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri
de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, „Cu scopul de a evita
apariția unor litigii, precum și pentru a asigura celeritatea soluționării acestora, prin decizie a președintelui
ANCOM se vor publica, pentru anumite tipuri de infrastructură fizică, tarifele orientative pentru accesul la
infrastructura operatorilor de rețea”.
ANCOM a adoptat, în urma consultării publice extinse și a discuțiilor purtate cu reprezentanții industriei în
cadrul Consiliului Consultativ în luna martie 2022, Decizia nr. 156/2022 privind stabilirea tarifelor
orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea9.

Accesul la stâlpii operatorilor de rețea este cel mai frecvent întâlnit tip de acces la infrastructură fizică, iar
tarifele de acces la stâlpii unui operator de rețea fac deja obiectul unor litigii deschise la ANCOM de
furnizori de rețele publice de comunicații electronice, nemulțumiți de majorarea tarifelor pentru accesul la
stâlpii unor operatori de rețea, a căror activitate principală este de distribuire a energiei electrice.

ANCOM a identificat principalii operatori de rețea care dețin în proprietate, administrare sau concesiune
stâlpi care sunt/ar putea fi utilizați de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pentru
instalarea de rețele publice de comunicații electronice și a calculat tarife de acces pentru categoriile de
operatori de rețea distribuitori de energie electrică, respectiv operatori ai serviciului public de transport
local (troleibuz și/sau tramvai).

Tarifele orientative stabilite pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea au fost calculate luând în
considerare principii și metodologii de orientare pe costuri, conforme cu practica europeană în materia
calculației costurilor - principiul cauzalității costurilor, principiul obiectivității și principiul proporționalității.

Au fost identificate costurile asociate furnizării serviciului de acces la infrastructură, luând în considerare
atât investițiile din contribuții proprii efectuate pentru realizarea infrastructurii fizice care face obiectul
accesului, cât și a celor suportate pentru furnizarea acestui acces, totodată fiind evaluat impactul accesului
solicitat asupra planului de afaceri al operatorului de rețea și îmbunătățirile aduse infrastructurii fizice de
către furnizorul de rețele de comunicații electronice, în măsura în care acestea aduc beneficii și operatorului
de rețea, pentru fiecare dintre categoriile de operatori de rețea identificate.

Stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea este o etapă importantă în
concretizarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, constituind un reper esențial de luat în calcul
în negocierea contractelor. Tarifele stabilite de ANCOM pot să contribuie, în special, la simplificarea
negocierii între părți, dar și la stimularea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de
infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

8. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri
pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
9. Decizia președintelui ANCOM nr. 156/2022 privind stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea
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Astfel, pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică
constând în stâlpii deținuți în proprietate, administrare ori concesiune de operatorii de distribuție a energiei
electrice, au fost stabilite următoarele tarife orientative:

a) 2,05 lei/stâlp/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;

b) 3,51 lei/stâlp/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de medie tensiune;

c) 28,55 lei/km/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune.

Tariful orientativ stabilit pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la
infrastructura fizică constând în stâlpii deținuți în proprietate, administrare ori concesiune de operatorii
serviciului public de transport local este de 7,44 lei/stâlp/cablu/lună. Tarifele stabilite nu conțin TVA și vor
putea fi indexate anual cu rata inflației.

Decizia nr. 156/2022 privind stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea a
fost publicată în Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022.

5.3.1.2.2 Modificarea tarifelor maxime ce pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
În urma intrării în vigoare a Legii nr.198/2022, ce prevede, printre altele, ca acele tarife maxime pentru
exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, calculate sub nivelul
de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an să fie modificate pentru a atinge aceste nivele maxime,
ANCOM a armonizat legislația secundară incidentă în domeniu.

Astfel, în luna septembrie 2022, ANCOM a consultat public și apoi a adoptat, în cadrul unei ședințe a
Consiliului Consultativ, Decizia nr. 672/2022 pentru modificarea Deciziei nr. 997/2018 privind tarifele
maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietate publică10, în vederea alinierii la noutățile aduse de actualul cadru legislativ.

Astfel, fără a interveni asupra modelului de calcul ce a stat la baza emiterii Deciziei nr. 997/2018, ANCOM a
revizuit rezultatele modelului de calcul pentru a identifica acele tarife ce se situează sub pragul de 0,1
lei/ml/an (pentru cabluri), respectiv 3 lei/mp/an (pentru cutii), precum și gruparea acestora pe categorii,
astfel cum fusese realizată în Anexa nr. 5 la Referatul de aprobare aferent Deciziei nr. 997/2018.

Valorile maxime ale tarifelor rezultate pentru fiecare categorie de acces din Anexa la Decizia nr. 997/2018
au rămas nemodificate11, fiind revizuite doar categoriile de acces pentru care tariful rezultat din modelul de
calcul se situează peste nivelul de 0,1 lei/ml/an (pentru cabluri), respectiv 3 lei/mp/an (pentru cutii).

Decizia vizează tarifele maximale ce pot fi percepute furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru
accesul pe terenurile, clădirile și alte construcții aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale, în vederea instalării de rețele și infrastructuri subterane și aeriene de comunicații.
Tarifele pot fi percepute de instituțiile publice, inclusiv autorități ale administrației publice centrale sau
locale, precum și de orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate
publică.

10. Decizia ANCOM nr 672/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub
imobilele proprietate publică
11. Cu excepția tarifelor de la rândurile 22 și 37, pentru care tariful maxim era mai mic de 3 lei/mp/an
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Decizia nr. 672/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 954 din 30 septembrie 2022.

5.3.1.2.3 Actualizarea formatului și modalității de transmitere a informațiilor cu
privire la dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații
electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora
ANCOM a adoptat, în urma unui consiliul consultativ, Decizia nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a
modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografica a rețelelor publice de
comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora12.

Informațiile transmise ANCOM vor fi utilizate pentru continuarea realizării inventarului național al rețelelor
publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora.

Pentru a crește acuratețea datelor conținute în inventarul național al rețelelor publice de comunicații
electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora, au fost actualizate informațiile ce trebuie
transmise ANCOM de către furnizorii de rețele și, punctual, s-a operat reorganizarea acestora pe categorii,
modificarea, ori după caz, introducerea de noi definiții.

O altă modificare privește extinderea raportării la nivel național pentru toate categoriile de furnizori de
rețele publice de comunicații electronice care au obligația de a raporta informații georeferențiate,
renunțându-se la diferențierea între municipiul București și restul teritoriului național. Această modificare,
de solicitare de informații georeferențiate la nivel național, va duce la creșterea acurateței datelor
referitoare la acoperirea teritoriului României cu rețele de comunicații electronice și elemente de
infrastructură.

Totodată, a fost introdus un nou set de criterii de selecție a furnizorilor de rețele publice de comunicații
electronice care vor transmite informații complexe, în format XML sau, după caz, CSV.

Informațiile solicitate vor fi transmise ANCOM anual de către furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Decizia nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind
dezvoltarea și localizarea geografica a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de
infrastructură fizică asociate acestora a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 8 aprilie 2022.

5.3.1.2.4 Adoptarea normativului tehnic pentru canalizații de telecomunicații
În urma consultării cu industria, propunerea tehnică realizată în cadrul ANCOM: Normativ tehnic -
Canalizații de telecomunicații (CTc) - Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare a
fost transmisă către MDLPA și MCID. După parcurgerea procedurilor de aprobare în vederea publicării,
Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministrului Cercetării, Inovării și
Digitalizării și al președintelui ANCOM, având ca anexă propunerea de normativ cu titlul: „Canalizații de
telecomunicații. Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022”, a
fost aprobat și ulterior publicat în Monitorul Oficial nr. 935/23.09.2022.

12. Decizia nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea
geografica a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora
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5.3.1.2.5 Organizarea unei secțiuni pe pagina de internet a ANCOM privind standarde
relevante pentru rețele publice de comunicații electronice și infrastructuri fizice
asociate acestora
Prin colaborarea sa cu organismul național de standardizare din România (Asociația de Standardizare din
România - ASRO), ANCOM se implică activ în adoptarea națională a standardelor europene și
internaționale, relevante, din industria telecomunicațiilor.

Pentru a veni în sprijinul proiectanților de rețele de comunicații electronice, a managerilor de proiecte,
verificatorilor, experților, responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor, diriginților de șantier și nu în ultimul
rând al autorităților publice care realizează sau autorizează astfel de proiecte, ANCOM a realizat o secțiune
dedicată13 pe pagina de internet.

Această secțiune se înscrie în obiectivul strategic al ANCOM reprezentat de promovarea calității și
competitivității rețelelor de comunicații și infrastructurilor fizice asociate, pentru maximizarea
disponibilităților serviciilor asigurate de acestea și fructificarea beneficiilor progresului tehnologic în
favoarea utilizatorilor finali.

Subsecțiunile dedicate conțin standarde (recomandări tehnice) și normative (reglementări tehnice cu
caracter obligatoriu) în conformitate cu prevederile legale, ce se adresează în principal entităților cu
activități în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației. Informațiile conținute au în vedere atribuțiile
generale ale ANCOM stipulate în OUG nr. 22/2009, precum și în legislația specifică din domeniul
comunicațiilor, inclusiv OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri
pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, OUG nr. 34/2008 privind
organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, OUG nr. 72/2017 privind
implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT", precum și alte acte
normative ce vizează domeniul de competențe al ANCOM.

În cadrul subsecțiunii „Standarde” s-au publicat rezumate extinse ale unor standarde adoptate în limba
română, cu colaborarea ANCOM, de către Organismul de standardizare național ASRO, precum și
rezumatele altor standarde relevante pentru industria telecomunicațiilor. În cadrul subsecțiunilor
„Normative” și, respectiv, „Ghiduri” s-au publicat Reglementarea tehnică RTC 5-2022, precum și
ghiduri de bune practici.

5.3.1.2.6 Soluţionarea litigiilor în domeniul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații
electronice

În cursul anului 2022, Autoritatea a fost învestită cu soluționarea a 2 litigii apărute între furnizorii de rețele
de comunicații electronice și operatorii de rețea, astfel:
• Orange Romania Communications S.A. și Distribuție Energie Oltenia S.A., litigiu aflat în derulare.
• Orange Romania Communications S.A. și E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Banat S.A., E-

Distribuție Dobrogea S.A., litigiu închis ca urmare a retragerii sesizării de către reclamantă
În ceea ce privește deciziile de soluționare a litigiilor emise de către ANCOM în cursul anilor 202014 și
202115, atacate la Curtea de Apel București de către pârâta societatea Distribuție Energie Electrică România
S.A., precizăm că, în cursul anilor 2021-2022, în 3 dosare instanța a respins acțiunile/cererile acesteia din
urmă, iar într-un dosar a constatat perimarea cererii de chemare în judecată.

13. https://www.ancom.ro/standarde-si-reglementari-tehnice_6245
14. 3 decizii
15. 1 decizie
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Drept urmare, Distribuție Energie Electrică România S.A. a introdus recurs împotriva a 3 dintre hotărârile
(de respingere) emise de prima instanță, în unul dintre cazuri nefiind stabilit un termen până la această
dată, iar pentru celelalte două termenele stabilite fiind 14.06.2023, respectiv 12.01.2024.

Până la acest moment, ANCOM nu deține informații privind un eventual recurs împotriva celei de-a patra
hotărâri (de constatare a perimării) pronunțată de instanța de fond la sfârșitul anului 2022.

Procedura administrativ-jurisdicţională de soluționare a litigiilor între furnizorii de rețele de comunicații
electronice și operatorii de rețea, precum și a litigiilor între furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice și persoanele care dețin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri
este facultativă şi gratuită. Informaţii detaliate cu privire la categoriile de litigii din domeniul infrastructurii
rețelelor de comunicații care pot fi înaintate spre soluționare Autorității, dar și cu privire la procedura de
soluționare aplicabilă, se regăsesc pe pagina de internet a Autorităţii în secţiunea Industrie/Legea
infrastructurii/Litigii în domeniul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.

5.3.1.2.7 Material informativ privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații
electronice
Suplimentar transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2018/1972, Legea nr.
198/2022 introduce și un cadru unitar, organizat și suplu privind autorizarea lucrărilor de construcții în
sectorul comunicațiilor electronice, adaptat specificului domeniului. Măsurile de facilitare a dezvoltării
rețelelor de comunicații electronice vizează în principal două direcții de acțiune:

• instituirea unui cadru care să permită accesul mai facil la imobilele pe care ar urma să fie realizate
lucrările de construcții;

• simplificarea procesului de autorizare a lucrărilor de construcții.

Una dintre schimbările importante pe care le aduce Legea nr. 198/2022 în această privință este împărțirea
lucrărilor de construcții, în funcție de gradul de complexitate al acestora, în următoarele categorii: micro-
lucrări, lucrări de mică amploare, lucrări standard și lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației
de construire sau desființare.

Astfel, în funcție de categoria din care fac parte, lucrările de construcții specifice domeniului comunicațiilor
electronice se supun unei proceduri simplificate de autorizare.

Pentru a veni în sprijinul autorităților publice centrale și locale, ANCOM a realizat un material informativ17

care sintetizează aceste dispoziții și care a fost popularizat în rândul tuturor administrațiilor publice locale și
centrale.

5.3.2 Serviciile de acces la internet
Pe baza prelucrării celor mai recente informații deținute, ANCOM a publicat pe site-ul instituției, o listă ce
conține clasificarea localităților din România, în funcție de disponibilitatea accesului utilizatorilor finali -
persoane fizice la un serviciu de internet în bandă largă la punct fix astfel:
• Localități „0” - localități fără rețele de acces la internet la punct fix.
• Localități „2-30” – localități având rețele capabile de viteze de download cuprinse între 2 și 30 Mb/s

(rețele de BANDĂ LARGĂ DE BAZĂ).
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• Localități „30-100” – localități având rețele capabile de viteze de download cuprinse între 30 și 100 Mb/s
(rețele de BANDĂ LARGĂ RAPIDE).

• Localități „peste 100” – localități având rețele capabile de viteze de download mai mari de 100 Mb/s
(rețele de BANDĂ LARGĂ ULTRARAPIDE).

Lista a fost întocmită în baza informațiilor disponibile la nivelul Autorității, cu următoarele considerente:

• nu au fost luate în considerare reţelele de acces ce deservesc în exclusivitate utilizatori persoane
juridice;

• au fost luate în considerare atât rețelele de acces la punct fix pe fibră optică și cupru, cât și cele la
punct fix prin tehnologii radio;

• referința de timp este la nivelul lunii martie 2021 cu actualizări pe anumite arii la nivelul lunilor iulie și
august 2021;

• vitezele de descărcare (download) menționate în tabel sunt corespunzătoare tehnologiilor utilizate ori
au fost declarate de către furnizori ca fiind viteze de descărcare în regim de ofertă comercială de tip
„best effort”, ceea ce înseamnă că în funcție de încărcarea rețelei, adică de numărul de abonați care
utilizează simultan rețeaua, aceste viteze pot înregistra valori diminuate;

• acoperirea diverselor localități cu rețele nu a fost verificată de ANCOM pe teren, ci se bazează pe
raportările și observațiile primite de la operatori, precum și ca urmare a consultării publice realizate de
ANCOM în perioada 23 februarie-22 martie 2021.

ANCOM urmează să publice anual, pe pagina de internet, lista zonelor în care, la data de referință indicată,
nu există acces la servicii funcționale de internet în bandă largă.

Conform prevederilor acestui act normativ, autoritățile administrației publice locale au obligația de a
transmite ANCOM, la solicitarea acesteia, cel mai recent disponibilă nomenclatură stradală corespunzătoare
localităților din aria de competență teritorială. Autoritatea a solicitat aceste informații tuturor autorităților
administrației publice locale.

Informațiile cu privire la nomenclatura stradală se transmit în formate care permit lucrul cu date
georeferențiate: .kml (Keyhole Markup Language), .shp (ArcGIS), .dwg (AutoCAD), .csv (doar pentru
informații de tip punct). Sistemul de coordonate utilizat trebuia să fie WGS84 sau Stereo70.

5.3.3 Roaming și apeluri internaționale

5.3.3.1 Aplicarea sistemului de tarifare „Roam like at home”

În anul 2022, la data de 15 iunie, s-au împlinit 5 ani de când România a implementat sistemul de tarifare
„Roam like at home”, stabilit printr-un regulament european menit să protejeze utilizatorii de servicii de
comunicații electronice mobile de grija facturii de roaming în țările din Spațiul Economic European (SEE -
țările din Uniunea Europeană la care se adaugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

Astfel, dacă este activat serviciul de roaming, principiul de bază al „Roam like at home” prevede ca
resursele naționale incluse într-un plan tarifar (inclusiv extraopțiuni sau bonusuri) să devină disponibile și în
roaming în SEE, în limitele unei utilizări rezonabile.

„Roam like at home” se aplică numai pentru călătorii ocazionale în afara țării de unde a fost achiziționat
serviciul de comunicații.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, a crescut volumul de date (MB/GB) care pot fi consumate în roaming
în UE/SEE fără aplicarea unor taxe suplimentare, odată cu scăderea tarifului reglementat la nivel de gros.

17. Material informativ privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
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Totodată, în cazul depășirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în SEE, au scăzut și
suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, astfel că, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022:
• suprataxa pentru date a scăzut cu aproximativ 16%, de la 3,00 la 2,50 Euro/GB, fără TVA;
• suprataxa pentru apelurile primite a scăzut cu aproximativ 5%, de la 0,76 la 0,72 eurocenți/minut, fără

TVA.
Tot de la această dată, conform prevederilor Deciziei președintelui ANCOM nr. 267/202118, nivelul maxim al
suprataxei pe care furnizorul RCS&RDS S.A. a putut să o perceapă propriilor clienți pentru apelurile primite
în roaming în SEE în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, în limita prevăzută la art. 1 alin. (4), nu a putut
depăși valoarea de 0,72 eurocenți/minut, fără TVA, cu respectarea limitei prevăzute la art. 1 alin. (4) din
acest act.

ANCOM a monitorizat respectarea prevederilor art. 1 alin (2) și (4) ale Deciziei președintelui ANCOM nr.
267/2021.

Pentru a ușura estimarea limitei de utilizare rezonabilă a datelor pe care utilizatorii le pot consuma în
roaming în UE/SEE, ANCOM a dezvoltat o aplicație tip widget19, care oferă rezultate relevante pentru toți
utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming.

Începând cu data de 1 iulie 2022 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului și al
Consiliului din 06 aprilie 2022 privind roamingul în rețele publice de comunicații mobile în interiorul
Uniunii20, care a extins regulile aplicabile și a adus noi completări.

Noul Regulament a prevăzut reduceri treptate ale plafoanelor tarifelor reglementate la nivel de gros, care
sunt tarifele maxime pe care un operator vizitat le poate percepe de la celălalt operator în timpul
roamingului, începând cu 1 iulie 2022. De asemenea, începând cu această dată, în cazul depășirii limitelor
utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în UE/SEE, au scăzut și suprataxele care pot fi aplicate
consumului ulterior, astfel că, până la sfârșitul anului 2022, au fost aplicate următoarele valori:
• suprataxa pentru date – 2,00 Euro/GB, fără TVA;
• suprataxa pentru apelurile primite – 0,55 eurocenți/minut, fără TVA;
• suprataxa pentru apelurile efectuate – 2,20 eurocenți/minut, fără TVA;
• suprataxa pentru SMS-urile trimise – 0,40 eurocenți/SMS, fără TVA.
Principalele noutăți aduse de noul Regulament se referă la asigurarea aceleiași calități a serviciilor de
comunicații electronice, precum cea de care utilizatorul beneficiază în țara sa de origine, dacă rețelele și
tehnologiile necesare sunt disponibile și în rețeaua din statul membru vizitat. Acest aspect presupune că un
utilizator al serviciilor de roaming care are acces la serviciile 5G în statul de origine ar trebui să aibă acces
la același tip de servicii în roaming, dacă acestea sunt disponibile în statul membru vizitat.

De asemenea, prevederile noului Regulament au vizat creșterea gradului de informare a utilizatorilor cu
privire la tipurile de servicii cu valoare adăugată care pot genera costuri suplimentare, cum ar fi apelarea
liniilor telefonice pentru clienți, a serviciilor de asistență sau a companiilor de asigurări. Aceste servicii pot fi
gratuite sau pot avea un tarif mai mic în cazul unui apel din țara de origine, în timp ce în roaming se pot
aplica majorări tarifare.

Tot pentru creșterea gradului de informare a utilizatorilor, au fost prevăzute obligații de informare prin
intermediul SMS-urilor în legătură cu costurile suplimentare care se aplică în cazul utilizării serviciilor de
roaming în rețelele non-terestre, care sunt de obicei utilizate pentru conexiuni mobile la bordul avioanelor
și al vapoarelor și nu intră sub incidența principiului roam-like-at-home.

18. Decizia președintelui ANCOM nr. 267/2021 privind autorizarea societații „RCS&RDS” S.A. sa aplice, pentru o perioada de cel mult 12
luni, propriilor clienți suprataxe, în plus fața de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate acestora
în interiorul Spațiului Economic European
19. https://infocentru.ancom.ro/roam-like-at-home-ue-see/
20. Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului și al Consiliului din 06 aprilie 2022 privind roamingul în rețele publice de comunicații
mobile în interiorul Uniunii
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Suplimentar față de notificările transmise utilizatorilor la atingerea unui prag de 80% din plafonul
financiar/de date implicit (în valoare de 50 de euro, fără TVA) și la momentul în care plafonul financiar sau
de volum ar urma să fie depășit, Regulamentul prevede că furnizorul trebuie să transmită o notificare
suplimentară pe dispozitivul mobil al clientului dacă acesta consumă mai mult de 100 de euro într-o
perioadă lunară de facturare, fără TVA. Notificările respective indică procedura care trebuie urmată în cazul
în care clientul dorește continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei
unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă utilizatorul nu răspunde conform instrucțiunilor
primite, furnizorul de servicii de roaming sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor de
date în roaming. Utilizatorul poate solicita continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

La intrarea într-un stat membru, furnizorii de servicii de roaming sunt obligați să se asigure că utilizatorii
serviciilor de roaming sunt informați în mod adecvat cu privire la mijloacele de acces la serviciile de urgență
în statul membru vizitat, inclusiv cu privire la mijloacele alternative de acces la aceste servicii disponibile
persoanelor cu dizabilități.

Regulamentul (UE) 2022/612 se aplică pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 iulie 2022, cu
excepția unor prevederi referitoare la informarea utilizatorilor care vor intra în vigoare începând cu data de
1 iunie 2023.

În cursul anului 2022, Autoritatea a primit 198 reclamații de la utilizatorii de servicii de comunicații
electronice din România privind furnizarea serviciului de roaming, cele mai multe dintre acestea vizând
aspecte legate de facturarea serviciilor utilizate în roaming, aplicarea plafonului de date în roaming,
precum și fenomenul de roaming involuntar. Alte plângeri din partea utilizatorilor s-au referit la
comercializarea ofertelor care nu includ serviciul de roaming sau la modul în care au fost informați aceștia
despre tarife și alte condiții de utilizare a serviciilor de roaming.

5.3.3.2 Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming
internațional și a celor de apeluri internaționale între România și Republica Moldova
În cadrul unei ședințe comune a Guvernului României și al Republicii Moldova, care a avut loc la data de 11
februarie 2022, a fost semnat Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming
internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state.
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Acordul a fost încheiat pe o perioadă inițială de 5 ani. Agenția
Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației a Republicii Moldova (ANRCETI) și Autoritatea
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
(ANCOM) au acordat asistență tehnică la negocierea și redactarea
acestui acord în beneficiul utilizatorilor de comunicații electronice din
celor două state și sunt investite cu punerea lui în aplicare.

Acordul urmărește crearea cadrului de colaborare între partea română
și partea moldoveană în scopul reducerii sustenabile a tarifelor de
furnizare, pe piața cu amănuntul, a serviciilor de roaming
internațional: voce, SMS și date, respectiv a celor de apeluri
internaționale între cele două state.

https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizia_aNCOM_2021_2671625476589.pdf
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Astfel, în sfera de reglementare a Acordului intră traficul de comunicații mobile realizat de utilizatorii
operatorilor din Republica Moldova, aflați în roaming în rețelele operatorilor din România, precum și cel
realizat de utilizatorii operatorilor din România, aflați în roaming în rețelele operatorilor din Republica
Moldova.

Totodată, Acordul conține și prevederi cu privire la apelurile internaționale către Republica Moldova
efectuate de la numerotație telefonică românească, respectiv apelurile internaționale către România,
efectuate de la numerotație telefonică moldoveană.

Conform acordului, fiecare parte se asigură, în conformitate cu legislația națională, că operatorii de rețele
din propria jurisdicție negociază cu bună-credință cu orice solicitant condițiile tehnice și comerciale de
furnizare a următoarelor servicii:
• de interconectare în vederea terminării în propria rețea a apelurilor și SMS-urilor provenite de la numere

din statul celeilalte părți, precum și, dacă este cazul,
• de tranzit internațional de apeluri și SMS-uri provenite de la numere din statul celeilalte părți către

rețele din propriul stat.
În luna aprilie 2022, ANCOM a solicitat operatorilor din România care au alocate resurse de numerotație
telefonică fixă și mobilă să depună toate diligențele pentru reducerea sustenabilă a tarifelor cu amănuntul
pentru serviciile de roaming internațional și apeluri internaționale cu Republica Moldova.

Acest apel a venit în contextul în care, începând cu data de 1 aprilie 2022, traficul de apeluri între
operatorii din cele două state beneficiază de tarifele reglementate de terminare la nivelul Uniunii,
nemaiexistând astfel justificare economică pentru tarifele mari percepute utilizatorilor.

De aceea, ANCOM a solicitat operatorilor din România să renegocieze acordurile de interconectare cu
partenerii din Republica Moldova, pe cât posibil pe bază de interconectare directă și tehnologii eficiente, dar
mai ales să reducă prețurile pentru serviciile de roaming și, respectiv, pentru serviciile de apeluri către
Republica Moldova.

În vederea asigurării unui cadru comun de monitorizare a efectelor Acordului în cele două state, ANCOM și
ANRCETI au conceput și utilizat un chestionar comun care permite monitorizarea cu frecvență trimestrială
și raportarea efectelor Acordului pe întregul lanț valoric al serviciilor de roaming și apeluri între cele două
state.

Chestionarul cuprinde indicatori statistici privind traficul și utilizatorii, veniturile și cheltuielile astfel
înregistrate, informații din contractele de interconectare în baza cărora se desfășoară schimburile de trafic,
respectiv informații standardizate privind prețurile la nivel cu amănuntul, pentru serviciile furnizate
clienților.

În data de 8 iulie 2022, ANCOM și ANRCETI au publicat primul raport comun de monitorizare a evoluțiilor21,
în aplicarea dispozițiilor art. 10 al Acordului.

Această primă ediție a raportului surprinde cele mai importante evoluții înregistrate în prima jumătate a
anului 2022: noile condiții tarifare pentru realizarea schimburilor de trafic între cele două state și în special
reducerile tarifelor la utilizatori, inclusiv opțiunile dedicate pentru servicii de roaming în Republica
Moldova/România.

21. Raport comun privind evoluțiile înregistrate în materia relațiilor bilaterale de servicii de comunicații electronice
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În cea de-a doua jumătate a anului, a avut loc, la Chișinău, o întâlnire bilaterală între ANCOM și ANRCETI,
cu scopul evaluării implementării Acordului și efectelor asupra consumului și tarifelor plătite de utilizatori.

În cadrul întâlnirii bilaterale au fost analizate datele privind traficul și ofertele de roaming și apeluri între
România și Republica Moldova pentru prima jumătate a anului 2022, centralizate de cele două autorități pe
baza chestionarului comun în rândul operatorilor de comunicații din România și Republica Moldova.

Utilizatorii din cele două state au primit bine reducerile tarifelor: creșterile masive ale traficului de apeluri,
dar mai ales de internet în roaming, înregistrate în prima jumătate a anului 2022, urmează a fi confirmate
pe baza datelor din a doua jumătate a anului. Aceste date sunt în prezent în curs de verificare și validare
cu operatorii de comunicații electronice, astfel încât următorul raport comun ANCOM – ANRCETI conținând
date pentru tot anul 2022 este așteptat în aprilie – mai 2022.

5.3.4 Securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice
În 2022, ANCOM a publicat Raportul privind incidentele care au afectat securitatea rețelelor și serviciilor de
comunicații electronice în anul 202122, document realizat pe baza informațiilor puse la dispoziție de către
furnizori.

Autoritatea colectează aceste date în baza prevederilor Deciziei nr. 512/2013, furnizorii având obligația de
a notifica ANCOM cu privire la incidentele cu impact semnificativ asupra securității rețelelor și serviciilor de
comunicații electronice, adică a acelor incidente care au afectat un număr mai mare de 5.000 de conexiuni
timp de cel puțin o oră.

Conform notificărilor primite, în 2021, cinci furnizori de rețele publice de comunicații electronice sau de
servicii de comunicații electronice destinate publicului au înregistrat 410 incidente cu impact semnificativ
asupra securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, în scădere cu aproximativ 30% față de
anul 2020. Acestea au afectat, în total, aproximativ 8 milioane de conexiuni.

22. Raportul privind incidentele care au afectat securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în anul 2021
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Ca tendință generală, serviciile cu cei mai mulți abonați, respectiv cele de telefonie mobilă și internet mobil,
au fost mai puțin afectate de incidente în raport cu anul precedent, în aceste cazuri măsurile de securitate
adoptate părând a produce efecte pozitive în privința creșterii rezilienței rețelelor. Întreruperea alimentării
cu energie electrică tinde să devină principala sursă a incidentelor de securitate din sectorul telecom –
aproape jumătate din incidentele înregistrate în 2021 fiind corelate cu probleme în alimentarea cu energie
electrică, fie din partea furnizorului, fie din partea partenerilor acestuia.

Ca și în anii precedenți, cele mai multe conexiuni afectate de incidentele semnificative sunt cele de
telefonie mobilă și SMS (3,3 milioane de conexiuni afectate), urmate de serviciile de internet mobil (2,8
milioane de conexiuni), telefonie fixă (aproape 1 milion de conexiuni), internet fix (aproape 520 de mii de
conexiuni) și retransmisia programelor media audiovizuale (aproximativ 350 de mii de conexiuni).

Continuă trendul de scădere a numărului de conexiuni afectate în cazul serviciilor mobile, cu 41%, precum
și în cazul serviciilor de retransmisie a programelor media audiovizuale, cu 37%. Pe de altă parte, în cazul
serviciilor de telefonie fixă se poate constata o creștere semnificativă, de peste 100%, a numărului de
conexiuni afectate în condițiile în care numărul de conexiuni fixe de telefonie continuă să scadă.

Numărul mediu de conexiuni afectate de un incident în 2021 este de 18.577, în scădere față de 20.582
conexiuni în anul 2020. Defalcat pe servicii însă, situația indică o creștere a numărului mediu de conexiuni
afectate în cazul serviciilor de telefonie fixă și în cazul serviciilor de internet fix și o scădere în cazul
serviciilor mobile și a serviciilor de retransmisie a programelor media audiovizuale.

Durata totală a incidentelor raportate în anul 2021 este de 2.276 ore și 44 de minute, în scădere
semnificativă comparativ cu anul anterior, când durata incidentelor a fost de 3.339 ore, în timp ce durata
medie a fost de 5 ore și 30 minute, similar cu cea înregistrată în 2020 (5 ore și 48 de minute).

Din punctul de vedere al ariei geografice afectate, în 2021, cele mai multe dintre incidente au afectat un
singur județ (225 de incidente), un număr comparabil de incidente au afectat între 2 și 10 județe simultan
(183 de incidente) și doar două incidente au avut efecte la nivel național.

5 ore și 30 de minute

durata medie a unui incident
în anul 2021
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Tipuri de servicii afectate de incidente în 2021:

 telefonie mobilă – aprox. 3,3 milioane de conexiuni afectate
 internet mobil – aprox. 2,8 milioane de conexiuni afectate
 telefonie fixă – aprox. 1 milion de conexiuni afectate
 internet fix – aprox. 520 mii de conexiuni afectate
 retransmisia programelor audiovizuale – 350 mii de conexiuni
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Cele mai afectate județe din punctul de vedere al numărului de incidente au fost Dâmbovița (43 de
incidente) și Teleorman (42 de incidente), iar cel mai puțin afectate județe au fost Tulcea (4 incidente) sau
Brăila și Vrancea, cu câte 6 incidente cu impact semnificativ petrecute în 2021.

Din punctul de vedere al resurselor afectate, cele mai multe incidente au afectat mediile de transmisiune
(237 de incidente) și stațiile de bază și controlerele mobile (116 incidente).

În cadrul a 13 dintre incidente au fost afectate concomitent mai multe categorii de resurse. Spre deosebire
de anul precedent, când cele mai multe dintre aceste tipuri de incidente au avut drept cauză fenomene
naturale (cod galben și portocaliu de vreme severă, vânt puternic, ninsori abundente, viscol), în 2021 cele
mai multe incidente au fost din categoria Cauză externă/Parte terță/Eroare umană (lucrări efectuate de
terți la partea carosabilă, alimentare cu apă etc.) afectând multiple categorii de echipamente care au rămas
fără alimentare cu energie electrică.

5.3.5 Serviciul universal în domeniul comunicațiilor electronice
Serviciul universal în domeniul comunicațiilor electronice reprezintă dreptul fiecărui cetățean european de a
avea acces la un set minim de servicii de comunicații electronice, disponibile la cerere, la un preț accesibil
și la o calitate determinată, indiferent de localizarea sa geografică de pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene. Pentru asigurarea acestui drept tuturor cetățenilor Uniunii Europene, statele membre au
obligația de a adopta măsuri corespunzătoare în cazul în care accesul la acest set minim de servicii de
comunicații nu este asigurat prin mecanismele pieței.

În acest scop, în România s-a constituit, începând cu anul 2004, fondul de serviciu universal, aceste
resurse fiind utilizate, în principal, pentru implementarea serviciului universal prin intermediul telecentrelor
(spații publice dotate cu telefon, fax și calculator conectat la internet) astfel încât populația din localitățile
izolate să poată beneficia de servicii de comunicații electronice, dar și pentru acordarea de subvenții pentru
telefonia fixă, precum și o serie de facilități aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice pentru anumite
categorii defavorizate de utilizatori.

Începând cu anul 2007, ANCOM nu a mai emis decizii de impunere privind colectarea contribuțiilor
financiare de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de telefonie
destinate publicului, aceștia nemaiavând, astfel, obligația de a contribui la acest fond. Resursele financiare
aflate în contul de serviciu universal sunt administrate de către ANCOM, fiind evidențiate în mod distinct în
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției.

Raport Anual 2022, ANCOM
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* Suma inițială era de 60.092.948 lei, pentru anul 2004, dar a fost diminuată cu valoarea de 387.991 lei prin Decizia ICCJ
nr.5572/22.11.2005

Anul Suma în buget (RON)
2004 57.941.000
2005 32.010.000
2006 39.100.000
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 1.000.000
2012 875.000
2013 0
2014 300.000
2015 200.000
2016 1.000
2017 1.000
2018 1.000
2019 1.000
2020 500
2021 500
2022 1.000

Tabel 5.1 Prevederile bugetului ANCOM în ceea ce privește sumele colectate pentru fondul de
serviciu universal

Tabel 5.2 Valoarea totală a fondului de serviciu universal pe baza deciziilor de impunere emise
de către ANCOM

Anul Suma conform deciziilor de impunere (RON)
2004 59.704.957*
2005 25.899.285
2006 30.804.478

2007 – 2022 0
TOTAL 116.408.720

Raport Anual 2022, ANCOM
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** Suma reprezintă penalități încasate pentru neplata la termen, de către Telecomunicații C.F.R. S.A., a sumelor aferente deciziilor de
impunere emise în anii 2004 (916.298,20 lei), 2005 (413.381,00 lei) și 2006 (501.625,00 lei).

Tabel 5.3 Valoarea totală a încasărilor la fondul de serviciu universal

Tabel 5.4 Plățile efectuate din fondul de serviciu universal

Anul
Suma încasată efectiv (RON)

Din anul curent Din anii precedenți
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
2011 0 1.075.951,14
2012 0 562.116,34
2013 0 270.291,60
2014 0 210.000,00
2015 0 1.831.304,20**

2016 - 2022 0 0
TOTAL 98.375.443,30 19.683.259,86

Anul Suma plătită (RON)
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
2011 975.238,39
2012 650.845,93

2013 - 2022 0
TOTAL 51.691.787,04

Raport Anual 2022, ANCOM
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Tabel 5.5 Beneficiarii plăților din fondul de serviciu universal

Anul Beneficiar Suma încasată
(RON) Motivul plății

2004 - 0 -

2005
Orange România S.A.
Romtelecom S.A.
RCS & RDS S.A.

447.436,00
20.279.214,08

79,92

Telecentre
Subvenții

abonamente
Subvenții

abonamente

2006

Vodafone Romania S.A.
Orange România S.A.
Euroweb Romania S.A.
Romtelecom S.A.
Romtelecom S.A.

374.444,00
102.772,00
55.148,00
299.684,37

7.352.635,08

Telecentre
Telecentre
Telecentre
Telecentre
Subvenții

abonamente

2007

Rartel S.A.
Orange România S.A.
Vodafone Romania S.A.
Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A.

2.575.253,00
378.217,60
959.617,00

2.187.872,68

Telecentre
Telecentre
Telecentre
Telecentre

2008

Rartel S.A.
Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A.
Orange România S.A.

108.234,00
1.226.607,04
388.836,20

Telecentre
Telecentre
Telecentre

2009

Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A.
Accessnet International S.R.L.
Rartel S.A.
Vodafone Romania S.A.

3.477.490,29
6.605.730,88
648.954,00

1.608.497,00

Telecentre
Telecentre
Telecentre
Telecentre

2010

Vodafone Romania S.A.
Orange România S.A.
Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A.

226.688,00
701.001,38
61.290,20

Telecentre
Telecentre
Telecentre

2011 Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A. 975.238,39 Telecentre

2012
Orange România S.A.
Societatea Națională de
Radiocomunicații S.A.

462.092,20
188.753,73

Telecentre
Telecentre

2013 - 2022 - 0 -

Raport Anual 2022, ANCOM
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5.4 Protejarea intereselor utilizatorilor de servicii de comunicații

5.4.1 Netograf – platforma informatică pentru măsurarea parametrilor tehnici de
calitate a serviciilor de acces la internet

Raport Anual 2022, ANCOM

Netograf este platforma informatică pentru măsurarea și monitorizarea calității serviciului de acces la
internet, pusă la dispoziție de ANCOM gratuit utilizatorilor finali din România. Aceasta cuprinde aplicația
web (www.netograf.ro) și aplicații dedicate terminalelor fixe și mobile. Aplicația pentru terminale fixe se
poate descărca de pe pagina aplicației web, iar aplicațiile mobile pot fi instalate din magazinele dedicate
(Google Play pentru Android, App Store pentru iOS). Prin intermediul Netograf, utilizatorii finali testează
calitatea conexiunii între propriul echipament terminal și un server de test conectat la nodurile naționale
publice de tip internet interexchange RONIX și InterLAN.

ANCOM publică în cadrul Netograf statistici privind calitatea serviciului de acces la internet fix și mobil
experimentată în mod real de utilizatorii din România, defalcate pe furnizori.

În anul 2022, Autoritatea a publicat Raportul privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul
202123. Statisticile oficiale privind calitatea serviciului de acces la internet fix și mobil din România elaborate
de ANCOM pe baza testelor din cadrul platformei Netograf arată că în anul 2021 românii au experimentat
viteze medii de download la nivel național în creștere față de anii precedenți atât pentru internetul fix, cât
și pentru cel mobil.

Testele efectuate de utilizatori pe platforma Netograf arată că în anul 2021 viteza medie de download la
nivel național pentru internetul fix a crescut cu aproape 40% față de anul 2020, până la 259,8 Mbps, în
timp ce viteza medie de upload a înregistrat o creștere aproximativă de 60%, ajungând la 179,1 Mbps.

23. Raportul privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2021

https://www.ancom.ro/uploads/links_files/Raport_calitate_2021_site.pdf
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Viteza medie de download la nivel național
- internet fix -

Datele înregistrate prin intermediul platformei informatice Netograf referitoare la vitezele de transfer se
corelează cu tendința generală rezultată din raportările de date statistice ale furnizorilor de comunicații
electronice, care indică o creștere cu 15% față de anul precedent a numărului conexiunilor de foarte mare
viteză (cel puțin 100Mbps) la puncte fixe.

Viteza medie de download pentru conexiunile de internet fix variază de la un județ la altul, între 65,1
Mbps (Mehedinți) și 249,6 Mbps (Harghita). În ceea ce privește conexiunile de internet mobil, viteza
medie de download variază între 15,7 Mbps (Vâlcea) și 56,4 Mbps (Vrancea). În ceea ce privește viteza
medie de upload pentru conexiunile de internet fix, aceasta a fost cuprinsă între 51 Mbps (Sălaj) și 181,2
Mbps (Harghita), iar pentru conexiunile de internet mobil, între 5,5 Mbps (Buzău) și 16,2 Mbps (Vrancea).

Rezultatele testelor efectuate de utilizatori pe platforma Netograf indică o viteză medie de download la
nivel național pentru internetul mobil de 30,3 Mbps, în creștere cu 25% față de anul trecut, respectiv o
viteză medie de upload de 10,6 Mbps pentru internetul mobil la nivel național pe parcursul anului 2021,
păstrându-se constantă față de 2020.
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Numărul reclamațiilor înregistrate în anul 2021 la o mie de conexiuni active pentru principalii furnizori de
servicii de acces la internet la punct fix a scăzut, încadrându-se între 67 și 384 de reclamații în funcție de
furnizor. De asemenea, și în cazul serviciilor de acces la internet mobil, numărul reclamațiilor înregistrate la
o mie de conexiuni active este în scădere și se încadrează în intervalul 2–19 reclamații.

Statisticile cuprinse în Raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet în anul 2021 au fost
realizate pe baza unui număr de 187.497 de teste valide efectuate prin intermediul celor trei tipuri de
aplicații Netograf: aplicația web și aplicațiile pentru terminale fixe și pentru terminale mobile.

Pe lângă informațiile privind vitezele de download și upload, raportul oferă și informații cu privire la
întârzierile și variațiile întârzierilor de transfer al pachetelor de date atât pentru furnizorii de servicii de
acces la internet fix, cât și pentru furnizorii de servicii de acces la internet mobil, statistici pe județe privind
numărul de teste, vitezele de download și upload medii și întârzierile medii, precum și informații legate de
indicatorii de calitate administrativi (termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet,
termenul de remediere a deranjamentelor, frecvența reclamațiilor utilizatorilor și termenul de soluționare a
reclamațiilor).

5.4.2 Aisemnal.ro - instrumentul de referință pentru acoperirea cu semnal mobil în
România
Harta națională de acoperire cu servicii de voce mobilă – www.aisemnal.ro este platforma informatică cu
ajutorul căreia utilizatorii pot afla care este gradul de acoperire, dar și nivelul de semnal 2G, 3G și 4G
pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piaţa din România.

În cursul anului 2022, ANCOM a dezvoltat și aplicația aisemnal.ro pentru sistemele de operare Android și
iOS, care poate fi descărcată gratuit din magazinele de aplicații.

Utilizarea hărții este facilă: pentru a vedea care este acoperirea cu semnal la nivel național, utilizatorii
trebuie să aleagă un singur operator și să selecteze una sau mai multe tehnologii (2G, 3G sau 4G).
Utilizatorii interesați de nivelul de semnal într-o anumită localitate pot să selecteze localitatea de interes. De
asemenea, harta permite și opțiunea de localizare pentru a vedea acoperirea cu semnal în locul în care se
află utilizatorul. Începând cu anul 2021, în aisemnal.ro au fost integrate, într-o secțiune dedicată,
rezultatele măsurărilor de acoperire cu semnal de voce mobilă și în rețeaua de metrou din București
aferente acestui an.

Raport Anual 2022, ANCOM
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Prin intermediul hărții disponibile la adresa www.aisemnal.ro, cei interesați pot afla care sunt localitățile cu
cel mai bun semnal mobil, dar și cele cu cel mai slab. Astfel, utilizatorii au o imagine completă și corectă
asupra gradului de acoperire cu semnal mobil.

Totodată, platforma oferă informații cu privire la localitățile aflate în zonele care prezintă risc de intrare în
roaming involuntar, exprimate sub formă de puncte la nivel de stradă. Roaming-ul involuntar poate apărea
în zonele de graniță de pe teritoriul României numai în cazul în care utilizatorii au activat serviciul de
roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a rețelei. În aceste situații,
echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care
se află utilizatorul.

În 2022, platforma aisemnal.ro a fost actualizată prin publicarea măsurărilor realizate în acest an. Astfel,
utilizatorii aisemnal.ro pot vedea evoluția gradului de acoperire cu semnal de voce mobilă în 2022
comparativ cu ultimii trei ani (2019, 2020 și 2021), având totodată posibilitatea de a consulta acoperirea
cumulată cu servicii de comunicații mobile la nivel național.

Raport Anual 2022, ANCOM
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5.4.3 Monitor EMF – Monitorizarea câmpului electromagnetic
ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori
ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 de localități din țară, ce sunt plasați
în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio.

Senzorii funcționează permanent, transmițând măsurările către platforma www.monitor-emf.ro, o dată la
24 de ore. Astfel, utilizatorii pot consulta pentru fiecare senzor rezultatele pentru ultimele 3 zile, ultimele 3
luni sau ultimul an și pot descărca rezultatele în format PNG. Rezultatele acestor măsurări sunt puse la
dispoziţia celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la
locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare
absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise. Pentru măsurare, fiecare
senzor folosește o sondă izotropică triaxială de măsurare a intensității câmpului electric în patru benzi de
frecvențe - 100 kHz - 7 GHz, 925 MHz - 960 MHz, 1805 MHz - 1880 MHz și 2110 MHz - 2170 MHz.

Platforma www.monitor-emf.ro conține și rezultatele măsurărilor realizate de ANCOM începând cu anul
2012 cu echipamente portabile în diverse puncte de pe întreg teritoriul țării. Măsurările au fost realizate cu
echipamente portabile specializate pe o bandă largă de frecvență cuprinsă între 9KHz și 6 GHz, cu antene
triaxiale de măsură instalate la o înălțime de 1,5 m față de sol, rezultatele fiind mediate pe intervale de
timp de șase minute și ulterior comparate cu nivelurile de referință.

Astfel, toți cei interesați pot vizualiza rezultatele măsurărilor privind nivelul de câmp electromagnetic emis
de antenele utilizate în benzi de frecvențe de până la 7 GHz (radio-TV, Wi-Fi, toate benzile de telefonie
mobilă inclusiv cele folosite în prezent pentru tehnologia 5G etc).

Pentru fiecare măsurare, pe site-ul www.monitor-emf.ro sunt precizate locația, perioada şi nivelul de
expunere la câmp electromagnetic înregistrat la momentul măsurării și apoi este calculat procentul din
nivelul maxim de referință stabilit de cadrul legal în vigoare.

Utilizatorii pot vedea cum realizează ANCOM măsurările cu echipamentele mobile pe pagina de Youtube a
instituției24.

Măsurările reprezentate pe hartă au fost realizate respectând recomandarea ECC (02)04 privind metodele
de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante, iar nivelurile de referință folosite sunt cele
specificate în Ordinul ministrului sănătății nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea
expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

24. https://www.youtube.com/watch?v=H3iFwPuD3us
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În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în
conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului sănătăţii publice
nr.1193/2006 preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 1999/519/CE
privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz). Comisia
internaţională de protecţie la radiaţii neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare care a devenit
document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele măsurărilor efectuate până în prezent sunt raportate la nivelurile maxim admise de legislația în
vigoare și arată că nu există depăşiri ale acestora.

5.4.4 Portabilitatea numerelor de telefon
Portabilitatea numerelor de telefon este un alt serviciu pus la dispoziţia utilizatorilor de către ANCOM, care
le permite acestora să-şi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii. Serviciul
de portabilitate extinde libertatea de alegere a utilizatorilor finali şi le dă acestora posibilitatea de a se
bucura de beneficiile unei pieţe concurenţiale de telefonie. Pe lângă emiterea reglementărilor necesare,
ANCOM contribuie și la realizarea din punct de vedere tehnic a serviciului de portabilitate.

În anul 2022 s-a înregistrat un nou număr record de portări, de la lansarea, în 2008, a serviciului de
portabilitate: 1.336.982 de numere de telefon și-au schimbat operatorul, dar nu și utilizatorul. Din totalul
numerelor portate, 1.255.962 (94%) sunt numere de telefonie mobilă și 81.020 numere de telefonie fixă.
Recorduri au fost înregistrate și în ceea ce privește numărul mediu de portări, acesta atingând valoarea de
111.415. Cele mai multe portări, de peste 140 de mii, au fost realizate în lunile noiembrie și decembrie
2022, luni corelate cu promoțiile oferite cu ocazia Black Friday și cadourilor de final de an.

În procesele de portare desfășurate în 2022 au fost implicați 35 de furnizori de telefonie fixă şi mobilă. Din
totalul numerelor portate în acest an, 84% au fost realizate de către utilizatori – persoane fizice și 16% de
către persoane juridice.

De la introducerea serviciului de portabilitate în România, care a avut loc în octombrie 2008, peste 9,7
milioane de numere au fost transferate între rețele. Dintre acestea, 8,7 milioane sunt numere de telefonie
mobilă (89%) și 1 milion de numere sunt de telefonie fixă.

Raport Anual 2022, ANCOM

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

numere fixe portate/an numere mobile portate/an media lunară



55

În anul 2022 au fost portate 1.255.962 de numere de telefonie mobilă. RCS & RDS este furnizorul care a
primit, prin portare, cele mai multe numere mobile, și anume, 754.833, fiind urmat de Vodafone cu
191.822 numere primite și Orange – 149.361. Telekom Romania Mobile Communications a primit 129.732
de numere, iar Orange Romania Communications 30.190.

Din totalul numerelor de telefonie mobilă portate în 2022, 56% (703.810) au fost numere utilizate pe bază
de abonament.

În anul 2022 au crescut semnificativ (cu peste 30%) și portările numerelor de telefonie fixă. Astfel, în acest
an, au fost portate 81.020 de numere de telefonie fixă. Majoritatea utilizatorilor au optat pentru ofertele
următorilor furnizori: RCS & RDS (26.259 numere), GTS Telecom (15.345), Vodafone (12.516), Orange
(10.744) și BT Global Europe (4.542).

Din totalul numerelor fixe portate în acest an, 14.401 au fost numere independente de locație, numere cu
acces gratuit și numere cu tarif special.

Pe parcursul anului trecut ANCOM a primit 320 de petiții privind portarea numerelor de telefon, utilizatorii
semnalând în special aspecte legate de anularea proceselor de portare, în contextul în care au fost
reofertați de către furnizorii la care intenționau să renunțe, precum și realizarea cu întârziere a procesului
de portare.

Gestionarea proceselor administrative asociate portabilităţii numerelor se realizează prin intermediul unui
sistem IT, administrat de către ANCOM. Autoritatea monitorizează permanent funcţionarea acestui sistem
şi acordă în acelaşi timp suport operatorilor pentru desfăşurarea corespunzătoare a proceselor de portare.
Accesând www.portabilitate.ro - site pus la dispoziție de ANCOM - utilizatorii pot obţine toate informaţiile
despre portabilitate şi despre paşii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care decid să schimbe operatorul
de telefonie. Pagina include şi un motor de căutare prin intermediul căruia se poate afla dacă un număr
este portat sau nu.

Furnizor Numere de telefonie mobilă portate în 2022
RCS & RDS 754.833
Vodafone 191.822
Orange 149.361
Telekom Romania Mobile Communications 129.732
Orange Romania Communications 30.190
Alții 24

Furnizor Numere de telefonie fixă portate în 2022
RCS & RDS 26.259
GTS Telecom 15.345
Vodafone 12.516
Orange 10.744
BT Global Europe 4.542
Alții 11.614
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5.4.5 Studii de piață în rândul utilizatorilor finali

5.4.5.1 Studiu privind utilizarea serviciilor de comunicații electronice
Periodic, pentru a suplimenta informaţiile obţinute de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice,
ANCOM realizează și publică25 studii cantitative privind atitudinile utilizatorilor și utilizarea serviciilor de
comunicaţii electronice, în rândul persoanelor fizice.

În 2022, ANCOM a publicat două studii cantitative de tip tracking privind utilizarea serviciilor de comunicații
electronice de către utilizatorii finali – persoane fizice. Primul a fost realizat în perioada octombrie –
decembrie 2021, pe un eșantion de 1.464 respondenți, conform căruia cel mai utilizat serviciu de
telecomunicații este telefonia mobilă (99%), urmat de serviciul de televiziune (93%), internet fix, iar cel
mai puțin utilizate servicii sunt telefonia fixă și internetul mobil pentru laptop (pe stick) sau tabletă.

Conform studiului realizat în perioada octombrie – decembrie 2022, pe un eșantion de 1.494 respondenți,
se păstrează ordinea preferințelor privind utilizarea serviciilor: telefonie mobilă (100%), televiziune (93%),
internet fix (91), internet laptop (pe stick) sau tabletă și telefonia fixă (27%).

Potrivit celor două studii privind utilizarea serviciilor de comunicații electronice, cei mai menționați furnizori
de telefonie fixă sunt RCS&RDS, urmat de Orange/Romtelecom. În cazul telefoniei mobile, Orange este
furnizorul cel mai menționat, fiind și principalul furnizor în cazul respondenților care dețin telefonie mobilă
de la mai mulți furnizori, urmat de RCS&RDS și Vodafone. Mai mult de jumătate dintre utilizatorii de
internet fix au menționat că dețin serviciul de la RCS&RDS, urmat de Orange/Romtelecom și Vodafone.
Păstrându-se aceeași ordine și în cazul furnizorilor de televiziune.

Conform ultimului studiu, 39% dintre respondenți au un singur furnizor pentru serviciile deținute,
RCS&RDS fiind principalul furnizor de servicii de comunicații electronice vândute la pachet. Indiferent de
serviciu, principalele două motive pentru alegerea furnizorului sunt „prețul bun” și „oferta bună”.

Serviciile de comunicații electronice cele mai costisitoare, care nu fac parte dintr-un pachet, sunt, în medie,
serviciile de telefonie mobilă (medie de 92 lei pe lună), din cauza deținerilor de servicii de la mai mulți
operatori reprezintă mai mult decât cheltuiala medie per operator: Orange (medie de 88 lei pe lună),
Telekom/Cosmote (medie de 84 lei pe lună), Vodafone (medie de 83 lei pe lună), și RCS&RDS (medie de
41 lei pe lună). Pentru serviciile de internet fix achiziționat separat (care nu fac parte dintr-un pachet),
utilizatorii plătesc în medie 46 lei pe lună, Orange/Romtelecom fiind cel mai scump (medie de 66 lei pe
lună), urmat de Vodafone (medie de 40 lei pe lună), RCS&RDS (medie de 37 lei pe lună) și
Telekom/Cosmote (medie de 30 lei pe lună). Costul mediu lunar pentru serviciul de televiziune achiziționat
separat este de 47 lei. Costul mediu pentru un pachet de servicii, indiferent de numele furnizorului și de
serviciile din pachet, este de 82 de lei.

Dispozitivele cel mai des întâlnite în gospodăriile respondenților sunt smartphone-ul (97%) și router-ul Wi-
Fi (93%).

Frecvența de utilizare mare o au internetul mobil pe telefon (94%), telefonia mobilă (92%), fiind urmate de
televiziune (91%). 64% dintre utilizatorii constanți de televiziune petrec în medie minim 2 ore pe zi în fața
televizorului. Cele mai utilizate servicii pe telefonul mobil sunt rețelele sociale (în medie 75 minute/zi),
filme/video streaming (în medie 96 minute/zi), mesagerie instant (în medie 56 minute/zi) și muzica
online/radio (în medie 63 minute/zi). Majoritatea serviciilor digitale sunt utilizate în cea mai mare măsură
cu ignorarea tipului de acces la internet (fix sau mobil). Totuși, hârțile de navigare sunt utilizate în cea mai
mare măsură prin internetul mobil, iar serviciile de videostreaming și cele de descărcare de conținut video
sunt utilizate prin internetul fix. Cele mai urmărite programe de televiziune sunt cele de știri (82%), urmate
de filme, seriale, telenovele (85%) și emisiuni de divertisment (62%).

25. https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/alldocuments/marketstudy
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Cel mai des întâlnite obiecte personale sau din gospodărie, conectate/conectabile la internet, sunt cele
clasice: telefon mobil (95%), laptop/tabletă (77%), TV (63%) și calculator/desktop (48%).

Dinamica notorietății declarate a conceptului de Internetul Obiectelor sau Internet of Things (IoT), precum
și a gradului de utilizare zilnică/săptămânală/lunară, conform celor două studii menționate sunt prezentate
în graficul următor:

5.4.5.2 Studiu privind atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicații electronice
În plus față de cele menționate, studiul cantitativ de tip tracking privind atitudinile utilizatorilor de servicii
de comunicații electronice – persoane fizice realizat la comanda ANCOM, în perioada mai – iunie 2022, pe
un eșantion de 1.437 respondenți, a arătat că motivele pentru care respondenții nu dețin sau nu utilizează
cel puțin unul dintre cele 6 servicii de telecomunicații implică lipsa dispozitivelor/ echipamentelor de
utilizare și/sau lipsa interesului pentru aceste servicii.

Indiferent de tipul de serviciul de telecomunicații pe care respondenții îl dețin, peste 90% nu au schimbat
furnizorul în ultimele 12 luni. Cel mai menționat motiv de schimbare a furnizorului este „obținerea unei
oferte mai bune de servicii” fie acestea incluse sau suplimentare, urmat de „prețul mare”.

94% dintre respondenții care utilizează internet mobil pe stick au afirmat că nu își limitează navigarea pe
internet, 3% limitează navigarea atunci când scade viteza, iar 2% își limitează navigarea pentru a nu fi
nevoiți să plătească suplimentar. 27% dintre respondenții care utilizează internet fix și provin din mediul
rural au menționat că au existat mai multe întreruperi în funcționarea internetului atunci când aceștia l-au
utilizat.

Dintre respondenții care utilizează internet mobil pe telefon, doar 29% dețin dispozitive capabile să prindă
viteze 5G. 43% dintre respondenții cu studii superioare dețin dispozitive capabile de viteze 5G.

Majoritatea respondenților (procente cumulative între 76% și 94%) sunt cel puțin mulțumiți de serviciul de
telecomunicații pe care aceștia îl dețin/utilizează. În cazul celor care utilizează internet fix, internet mobil,
telefonie mobilă sau televiziune, cea mai des menționată nemulțumire cu privire la serviciul de
telecomunicații este „acoperirea slabă” (76%-80%). Pe utilizatorii de telefonie fixă îi nemulțumește faptul
că tarifele sunt mari.

Raport Anual 2022, ANCOM
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Jumătate dintre respondenți (50%) consideră că prețurile serviciilor de comunicații electronice au rămas la
fel în ultimele 12 luni, iar 29% consideră că aceste prețuri au crescut cu mai puțin de 10%.

În cadrul analizei generale, 87% dintre respondenți nu au limitat consumul pentru a avea facturi mai
reduse în cazul niciunui serviciu de telecomunicații. Însă 25% dintre respondenții care dețin telefonie
mobilă (cu sau fără internet), ar căuta o ofertă de la alt furnizor în cazul în care tarifele pentru serviciu s-ar
scumpi cu 10%. 57% dintre cei care utilizează internet mobil pe stick nu ar fi influențați și ar accepta
scumpirea cu 10% a tarifelor pentru serviciul de comunicații pe care îl utilizează.

5.4.6 Serviciul de urgență – 112
ANCOM analizează şi stabilește condițiile tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către
Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, conform prevederilor Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2022, Autoritatea a consultat și adoptat Decizia nr. 786/2022 pentru modificarea și completarea
Deciziei nr. 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de
urgență26. Noul act normativ asigură totodată transpunerea în legislația secundară a unor prevederi de la
nivel european care reglementează apelarea serviciului de urgență 112 precum și alte modificări apărute în
cadrul legislației naționale primare și care vizează condițiile transmiterii către administratorul SNUAU a unui
identificator unic (IMSI) pentru fiecare apel şi/sau comunicație de urgenţă, abrogarea obligațiilor ANCOM
privind combaterea apelării abuzive și termenul de actualizare a bazelor de date care conțin datele
abonaților, transmise de operatori.

Modificările vizează, în principal, actualizarea rapidă a bazelor de date transmise de furnizori pentru a
permite localizarea apelantului, stabilirea unui identificator unic pentru fiecare apel inițiat din rețelele
mobile, dar și introducerea unor prevederi privind localizarea apelantului în situația utilizării unor servicii
independente de locație. Totodată, au fost adoptate și măsuri dedicate asigurării accesului la serviciul de
urgență 112 pentru utilizatorii finali cu dizabilități.

Localizarea cât mai exactă a apelantului la serviciul 112 este o acțiune extrem de importantă pentru ca
utilizatorii să beneficieze de ajutor în timp util de la agențiile specializate de intervenție (Poliție, Ambulanță,
Pompieri etc.). În acest scop, au fost adoptate prevederi ce vizează actualizarea permanentă a bazelor de
date care conțin informația de localizare primară. Furnizorii de servicii de comunicații electronice vor
actualiza permanent bazele de date care conțin informația de localizare primară, printr-un canal de date
securizat, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic de la modificarea informaţiilor conținute,
susceptibile de a prejudicia semnificativ procesul de localizare.

În cazul furnizorilor care oferă servicii de tip voce peste Wi-Fi, modificările impun transmiterea către
serviciul de urgenţă 112 a apelurilor iniţiate pe o conexiune de date dintr-o altă reţea de comunicaţii
electronice, în cazul în care apelantul se află într-o zonă fără semnal în oricare din reţelele publice de
comunicații electronice mobile.

În cazurile în care serviciul de urgență 112 este apelat prin „roaming național” se prevede transmiterea
identificatorului unic al apelantului, utilizat atât pentru identificarea persoanei în cauză, cât și în procesul de
localizare a acesteia. În acest sens se va utiliza identificatorul unic IMSI - International Mobile Subscriber
Identity.
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26. Decizia nr. 786/2022 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1023/2008
privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență

https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizie_aNCOM_786_20221670923467.pdf
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Totodată, această măsură este aplicabilă și în cazul apelurilor 112 inițiate de utilizatorii de servicii
independente de locație (ex. servicii de voce de tip VoIP gestionat) ce funcționează pe terminale mobile și
care se bazează pe funcționalitățile rețelei mobile suport pentru realizarea apelurilor de urgență 112. De
asemenea, în situaţia utilizării unor servicii independente de locaţie, furnizorii de astfel de servicii vor pune
la dispoziția abonaților o modalitate electronică rapidă și gratuită, de actualizare a informației de localizare,
informându-și, de asemenea, abonaţii, lunar (de ex. prin intermediul facturii, email, SMS), cu privire la
beneficiile completării și actualizării informaţiilor de localizare în cazul apelării 112, luând totodată măsuri
pentru obținerea unei confirmări din partea acestora cu privire la recepționarea acestor informări.

În scopul de a asigura respectarea obligației legale privind disponibilitatea informațiilor de localizare, se
prevede posibilitatea activării serviciului independent de locație doar după ce abonatul pune la dispoziția
furnizorului informațiile de localizare, informații care se referă la adresa completă a acestuia.

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciul de urgență 112, ținând cont de
capabilitățile PSAP-ului, furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate
publicului au obligația de a asigura originarea și transmiterea către centrul unic pentru apeluri de urgență a
comunicațiilor de urgență realizate prin intermediul serviciului de conversație totală de către utilizatorii finali
cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un
document medical, inclusiv în cazurile în care acești utilizatori se află în roaming pe teritoriul României.

Decizia nr. 786/2022 pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 1023/2008 privind realizarea
comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial nr.
1166/06.12.2022.

La nivel european, ANCOM face parte din grupul de experți EG112 al Comisiei Europene. EG112 este un
grup tehnic înființat cu scopul de a asista Comisia Europeană în elaborarea actelor delegate în domeniul
comunicațiilor de urgență, prevăzute de Codul European al Comunicațiilor Electronice (CECE). Conform art.
109 alin. (8) al CECE, pentru a asigura accesul efectiv la serviciile de urgență prin intermediul
comunicațiilor de urgență la numărul european unic de urgență 112 în statele membre, Comisia adoptă
acte delegate cu privire la soluții privind informațiile de localizare a apelantului, accesul pentru utilizatorii
finali cu dizabilități și rutarea apelurilor la 112 către cel mai adecvat PSAP. Primul act delegat a fost adoptat
la data de 21 decembrie 2022.

5.4.7 Reclamații ale utilizatorilor
În anul 2022, ANCOM a soluționat 3.236 de petiții primite, în principal, de la utilizatorii de servicii de
comunicații electronice și servicii poștale din România.

72% din numărul total al reclamațiilor primite de Autoritate în anul 2022 au vizat serviciile de comunicații
electronice, principalele nemulțumiri reclamate referindu-se la aspecte care țin de relația contractuală cu
furnizorii de servicii de comunicații electronice. Utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea
contractelor (19% din reclamațiile referitoare la serviciile de comunicații electronice), derularea contractelor
la distanță (15%), facturarea serviciilor de telefonie/internet (13%) și calitatea acestora (11%).

14% din petițiile primite, referitoare la serviciile de comunicații electronice, au semnalat probleme întâlnite
pe parcursul procesului de portare a numerelor de telefon. 9% din petiții s-au referit la serviciul de
roaming, vizând în special condițiile de utilizare a acestui serviciu în Spațiul Economic European (Roam like
at home). Din totalul petițiilor înregistrate la ANCOM anul trecut, 21% au avut ca subiect furnizarea
serviciilor poștale, fiind reclamate în special aspecte precum deteriorarea trimiterilor poștale (21% din
totalul reclamațiilor privind serviciile poștale), nelivrarea trimiterilor poștale (15%), termenul de livrare a
trimiterilor poștale (13%) și pierderea sau furtul acestora (12%).
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Petiții primite de ANCOM în anul 2022 3.236
Petiţii pe domenii de interes:*

Comunicații electronice
Aspecte contractuale generale (clauze contractuale minime, informare
etc.) 293

Modificare unilaterală a contractelor de către furnizori
• Notificare 41
• Drept denunțare fără penalități 61
• Contestarea modificării contractelor 53
• Altele 15
Încetarea contractelor
• Preaviz denunțare contract 38
• Informare 2
• Deblocare terminale 4
• Taxe abuzive reziliere anticipată 203
• Procedura și condițiile de încetare 101
• Altele 45
Contracte la distanță/în afara spațiilor comerciale
• Informații minime 57
• Dovadă informare pe suport durabil 20
• Consimțământ 114
• Drept retragere din contract 70
• Livrare/returnare echipamente 31
• Altele 48
Facturare
• Facturare contestată 181
• Informare consum/cost 15
• Informare epuizare resurse 6
• Frauda 25
• Neprimire factură simplă 18
• Neprimire factură detaliată 4
• Informații minime factură 6
• Altele 58

Tabel 5.6 Petiții primite de ANCOM pe parcursul anului 2022 în funcție de aspectele semnalate
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Datele ANCOM arată că reclamațiile formulate de utilizatori s-au referit la serviciile de comunicații
electronice furnizate de Vodafone România în proporție de 26%, Orange România - 20%, RCS&RDS - 14%,
Orange Romania Communications - 12% și Telekom Romania Mobile Communications - 12%.

În ceea ce privește serviciile poștale, furnizorii cel mai des reclamați la ANCOM au fost Fan Courier (24%
din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile poștale), Cargus (18%), Dynamic Parcel Distribution (17%)
și Nemo Express (13%).
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Numere cu suprataxă
• Informare tarife 15
• Proces abonare 10
• Procedura reclamații furnizori 1
• Contestare abonare la servicii 36
• Altele 4
Portabilitate
• Termen 58
• Anulare portare 141
• Refuz portare 4
• Portare abuzivă 20
• Număr provizoriu 27
• Probleme tehnice portare 24
• Altele 47
Roaming
• Oferte fără roaming (RLAH) 16
• Roaming involuntar 26
• SMS informare tarife 14
• Plafon date 54
• Informare PUR contract (RLAH) 2
• Aplicare PUR (RLAH) 9
• Avertizare suprataxare PUR (RLAH) 3
• Facturare roaming contestată 55
• Utilizare/facturare numere cu suprataxă 3
• Roaming prin satelit/avion/maritim 3
• Calitate internet roaming 2
• Altele 14
Acoperire
• Semnal telefonie mobilă 170
• Semnal internet mobil 61
• Rețea internet fix 7
• Aisemnal.ro 5
• Altele 4
Probleme tehnice (deranjamente)
• Nesoluționate 120
• Termen de remediere 16
• Despăgubiri 8
• Deranjamente repetate 77
• Altele 18
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Neutralitate internet
• Viteza internet fix 19
• Viteza internet mobil 15
• Procedura soluționare reclamații/măsurători 4
• Remedii 5
• Blocare acces conținut/aplicații/echipamente 3
• Altele 2
Informare de către furnizorii de servicii de comunicații electronice
• Informații site-uri furnizori 9
• Relații clienți furnizori 12
• Răspuns reclamații furnizori 11
• Altele 9
Infrastructură
• Acces pe proprietăți 46
• Stare rețea 15
• Altele 12
Discriminare/refuz instalare servicii 26
Spectru radio 51
Echipamente 49
EMF 63
Servicii poştale
• Autorizare 4
• Avizare 14
• Deteriorare 107
• Nelivrare 82
• Pierdere/furt 63
• Ramburs 13
• Tarifare 13
• Termen 62
• Vamă 22
• Relația cu clienții (furnizori) 1
• Mecanismul de soluționare a reclamațiilor (furnizori) 1
• Condițiile de predare a trimiterilor poștale 8
• Altele 60
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*Unele petiții se referă la mai multe domenii de interes.



6.1 Piața serviciilor poștale

6.1.1 Autorizare generală
Furnizarea serviciilor poştale s-a realizat, în cursul anului 2022, în condiţiile regimului de autorizare
generală adoptat de către Autoritate prin Decizia ANCOM nr. 313/2017.

63

501 furnizori
de servicii poștale

La data de 31 decembrie 2022, Registrul public al furnizorilor de servicii poştale cuprindea un număr de
501 de persoane autorizate pentru a furniza servicii poştale, înregistrându-se astfel o diminuare
insignifiantă de aproape 1% faţă de finalul anului 2021. În același timp, o diminuare similară s-a înregistrat
în rândul persoanelor care aveau dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, al
căror număr a ajuns la 487 la sfârşitul anului 2022. În schimb, numărul persoanelor autorizate să furnizeze
servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal a rămas neschimbat comparativ cu anul precedent,
registrul public indicând, la finalul anului de referinţă, tot 495 de astfel de furnizori. Însă, în contextul în
care persoanele cărora le-a încetat statutul de furnizor de servicii poştale pe parcursul anului 2022
reprezintă un procent de aproximativ 10% din numărul furnizorilor înregistraţi la finalul anului 2021, fără a
altera semnificativ, de la un an la altul, numărul total al furnizorilor, se poate concluziona că, în drumul său
către consolidare, piaţa serviciilor poştale continuă să rămână una dinamică şi, în acelaşi timp, atractivă şi
ofertantă.
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6 Servicii poștale

Fig. 6.1 Evoluţia numărului de furnizori în perioada 2020 - 2022

https://www.ancom.ro/furnizori-serviciipostale_3330


Tipurile de servicii poștale
A.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în
greutate de până la 2 kg inclusiv (trimiteri de corespondenţă, imprimate)
A.2. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale
A.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în
greutate de până la 10 kg inclusiv
A.4. Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg inclusiv,
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la
2 kg inclusiv (trimiteri de corespondenţă, imprimate)
A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale interne și internaționale în greutate de
până la 2 kg inclusiv (trimiteri de corespondenţă, imprimate) sau colete poştale interne și internaționale în greutate de
până la 10 kg inclusiv, respectiv colete poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg inclusiv,
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
B.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în
greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, imprimate)
B.2. Servicii de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale
B.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între
10 kg şi 31,5 kg inclusiv
B.4. Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10
kg şi 31,5 kg inclusiv, expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia
B.5. Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 31,5 kg inclusiv,
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
B.6. Serviciul contra ramburs
B.7. Serviciul schimbare destinaţie
B.8. Serviciul livrare specială
B.9. Serviciul confirmare de primire
B.10. Serviciul express
B.11. Serviciul mandat poştal intern și internațional pe suport hârtie
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Fig. 6.2 Evoluţia numărului de furnizori în perioada 2020 - 2022, inclusiv pe tipuri de servicii poștale
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6.1.2 Date statistice privind serviciile poștale
Conform Deciziei ANCOM nr. 388/2020 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii
poștale, aceştia au obligaţia de a raporta, până la data de 15 martie, date statistice aferente anului
precedent. Raportările se realizează online, utilizând semnătura electronică bazată pe un certificat calificat,
prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţie de către ANCOM, în conformitate cu prevederile Deciziei
ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente,
date sau informații către ANCOM, cu modificările și completările ulterioare.
Pe parcursul anului 2022 au fost sancționaţi 45 furnizori care nu şi-au îndeplinit aceste obligații, aferente
anului 2021, dintre care 10 furnizori au fost sancţionaţi cu retragerea dreptului de a furniza servicii poştale.
Creșterea traficului de colete, reducerea timpilor de livrare, creșterea numărului de sisteme automate (self-
service) instalate, dar și a numărului punctelor clasice (deservite de personal, care au program cu publicul)
au fost principalele tendințe identificate pe piața serviciilor poștale în anul 2021.

Traficul total de trimiteri poștale a crescut în 2021 cu 4% faţă de anul 2020, până la valoarea de 595 de
milioane, în principal datorită continuării creșterii traficului de colete, iar veniturile totale au depăşit 4
miliarde lei, în creștere cu 11%, traficul poștal intern asigurând 3,2 miliarde.

Traficul mediu de trimiteri poștale a fost în 2021 de 31 trimiteri/locuitor, din care 17 au fost trimiteri de
corespondență și imprimate, iar 11 au fost colete și pachete mici. Venitul mediu anual a fost de 212
lei/locuitor.
Principalii competitori pe piața serviciilor poștale, în funcție de veniturile obținute din furnizarea serviciilor,
în anul 2021, sunt prezentați în graficul următor:
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Fig. 6.3 Evoluţia traficului poștal și a veniturilor obținute, în perioada 2019 - 2021
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Fig. 6.4 Cotele de piață ale principalilor competitori din piața serviciilor poștale, în funcție de
veniturile totale, în perioada 2019 - 2021

Fig. 6.5 Structura traficului poștal și a veniturilor, în funcție de destinație, în perioada 2019 - 2021

Trimiterile de corespondență au în continuare cea mai mare contribuție la realizarea traficului poștal
total (56%), în timp ce coletele au ajuns să reprezinte 37% din acesta. Traficul poștal și veniturile
structurate în funcție de destinație sunt prezentate în graficul următor:



Numărul punctelor de acces sau contact la rețele poștale (deservite de personal, care au program cu
publicul) a crescut cu 8%, datorită intrării pe piaţă a unor furnizori al căror model de afaceri se axează pe
acestea, iar numărul de sisteme automate de tip self-service a ajuns la aproape 2.500, în creştere de la
1.000 în 2020.
Traficul și veniturile aferente serviciilor de colete şi pachete mici au crescut fiecare cu 13%, până la 3,3
miliarde de lei pentru 218 milioane trimiteri, 87% dintre acestea fiind livrate în ziua imediat următoare
depunerii (mai repede decât corespondenţa), în medie în 1,2 zile de la intrarea în reţelele poştale.
9% din coletele interne au fost livrate prin sisteme automate de tip self-service (în creștere de la 1% în
2020).
În funcție de volumul de colete livrate în 2021, principalii concurenți au fost Fan Courier (26%), Sameday
(23%) şi Cargus (13%).
Traficul de corespondență şi imprimate (scrisori, facturi etc.) și-a încetinit scăderea la doar 1% (față de
peste 6% în 2020) în volum și prezintă o creștere cu 2% a veniturilor. Venitul mediu a fost de 2
lei/trimitere (1,8 lei/trimitere internă).
39% dintre trimiterile de corespondență au ajuns la destinatar în ziua următoare depunerii, în medie 2,6
zile, timp mai mult decât dublu comparativ cu un colet.
Compania Națională Poșta Română continuă să domine piața trimiterilor de corespondență și în 2021:
păstrează 53% din trafic și crește la 63% din venituri (+4% puncte procentuale față de 2020).
Traficul de trimiteri din sfera serviciului universal se menține relativ constant la 209 milioane de trimiteri
poștale, corespondență și imprimate reprezentând peste 71%, iar coletele și pachetele mici, 15%.
Contribuția serviciul universal la realizarea traficului poștal și respectiv la realizarea veniturilor sectorului
este prezentată în graficul următor:
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Fig. 6.6 Ponderea traficului inclus în sfera serviciului universal în traficul poștal total, respectiv a
veniturilor obținute din traficul inclus în sfera serviciului universal în veniturile totale, în perioada
2019 - 2021



6.1.3 Calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței
poștale în cursul anului 2021
În anul 2022, ANCOM a derulat Studiul privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului
electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 202127, acest demers fiind parte a procesului de
monitorizare a evoluțiilor anuale din domeniul serviciilor poștale.

În cercetarea privind calitatea serviciilor de coletărie au fost implicați primii 27 de furnizori de
servicii poștale, care în anul anterior au prelucrat împreună mai mult de 95% din volumul total de trafic
de coletărie.

Conform studiului ANCOM, în 2021, majoritatea furnizorilor care au făcut parte din panelul de cercetare și-
au concentrat eforturile pe livrarea în cel mult Z+1 a trimiterilor interne și pe livrarea în cel mult Z+3
(măsurători cap-cap) a trimiterilor internaționale.

Traficul de coletărie din piața poștală din România a crescut cu peste 13% față de anul anterior, de la
valoarea de 192 de milioane în 2020 până la aproximativ 218 milioane de trimiteri în 2021.

În 2021, traficul de colete a susținut creșterea pieței de servicii poștale, acest lucru putând fi observat
inclusiv în dinamica volumelor prelucrate de primii trei furnizori din piață. Astfel, în acest an, primii trei
performeri (aceiași furnizori ca în anul anterior: FAN COURIER EXPRESS S.R.L., DELIVERY SOLUTIONS S.A.
și CARGUS S.R.L.) au procesat împreună un volum de 136,6 milioane de trimiteri (aproximativ 63% din
traficul de coletărie). În comparație, în cursul anului 2020, aceiași furnizori au prelucrat împreună aproape
118 milioane de trimiteri (aproape 62% din traficul de coletărie).

Totalul veniturilor generate de prelucrarea serviciilor de coletărie în cursul anului 2021 s-a situat la
aproximativ 3,3 miliarde de lei, în creștere cu aproape 15% față de anul anterior. Venitul mediu per colet a
fost în anul 2021 de circa 15,14 lei, comparativ cu un venit mediu per colet de circa 14,58 lei în anul 2020.

În 2021, veniturile primilor trei performeri (aceiași furnizori ca în anul anterior: FAN COURIER EXPRESS
S.R.L., DELIVERY SOLUTIONS S.A. și CARGUS S.R.L.) au cumulat aproximativ 1,8 miliarde de lei (55% din
veniturile din coletărie). În comparație, în cursul anului 2020, aceiași furnizori au încasat împreună
aproximativ 1,6 miliarde de lei (55% din veniturile din coletărie).

Numărul total de reclamații depuse de utilizatori cu privire la furnizarea serviciilor de coletărie a scăzut în
2021 cu aproximativ 47 de mii, iar cuantumul total al despăgubirilor acordate de către furnizori pentru
reclamațiile întemeiate a depășit cu puțin suma de 14,6 milioane de lei (în creștere cu 4,5 milioane față de
anul 2020). În contextul descreșterii numărului de reclamații, despăgubirile acordate de furnizori
utilizatorilor serviciilor de curierat au crescut, fapt ce denotă o situație de concurență sănătoasă în rândul
furnizorilor de servicii, orientată spre respectarea obligațiilor contractuale din perspectiva cerințelor de
calitate asumate.

Cuantumul total al resurselor financiare investite de către furnizori în vederea dezvoltării serviciilor de
coletărie a fost în 2021 de aproximativ 273 milioane de lei, peste 78 de milioane de lei fiind investiți doar în
implementarea sistemelor automate de livrare (self-service) de către 4 furnizori de servicii. De asemenea,
mai mult de jumătate dintre furnizorii chestionați au precizat că investesc în principal în flota auto și în
automatizarea proceselor interne. Niciun furnizor nu a indicat investiții în domeniul transportului feroviar
și/sau aerian.

Pentru cercetarea impactului comerțului electronic asupra industriei poștale în 2021, au fost selectați
22 de furnizori din primul grup de studiu, care au raportat că au prelucrat în cursul anului anterior trimiteri
poștale generate de comerțul on-line.
Volumul total de trafic poștal generat de comerțul electronic cunoaște un trend ascendent, de la 138 de
milioane de colete în 2020 la 173 de milioane de trimiteri în cursul anului 2021.
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27. Studiul privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 2021

https://www.ancom.ro/uploads/links_files/Studiu_comert_electronic_2021.pdf


* Este posibil ca unii respondenți să fi inclus și expedițiile de peste 31,5 kg, fiind însă de așteptat ca volumul acestora să nu afecteze
semnificativ valorile prezentate.

În 2021, primii trei performeri (aceeași furnizori ca în anul anterior: FAN COURIER EXPRESS S.R.L.,
DELIVERY SOLUTIONS S.A. și CARGUS S.R.L.) au procesat împreună 116 milioane de trimiteri (peste 67%
din traficul de coletărie generat de comerțul online). În comparație, în cursul anului 2020, aceiași furnizori
au prelucrat împreună aproximativ 95 de milioane de trimiteri (aproape 69% din traficul de coletărie
generat de comerțul online, respective 138 de milioane de trimiteri).

Veniturile încasate din prelucrarea traficului generat de comerțul online au urmat același trend ascendent,
ajungând la valoarea de 2,1 miliarde lei în 2021, de la 2 miliarde de lei înregistrate în 2020. Venitul mediu
per trimitere de comerț electronic a fost de circa 14,5 lei în anul 2020 și de aproximativ 12,1 lei în 2021,
rezultând o diminuare cu 17% a acestuia.

În 2021, veniturile primilor trei performeri (aceeași furnizori ca în anul anterior: CARGUS S.R.L., DELIVERY
SOLUTIONS S.A. și FAN COURIER EXPRESS S.R.L.) au cumulat valoare de 1,4 miliarde de lei (aproximativ
67% din veniturile din coletărie generată de comerțul electronic). În comparație, în cursul anului 2020,
aceiași furnizori au încasat împreună 1,3 miliarde de lei (reprezentând 65% din veniturile din coletărie
generată de comerțul electronic, respectiv 2 miliarde de Lei).
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Fig. 6.7 Dinamica traficului 2019 - 2021
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* Este posibil ca unii respondenți să fi inclus și expedițiile de peste 31,5 kg, fiind însă de așteptat ca volumul acestora să nu afecteze
semnificativ valorile prezentate.

Ca o concluzie generală a acestui studiu se poate costata creșterea generală, organică a pieței, în contextul
consolidării moderate a poziției primilor trei furnizori, cât și a diminuării venitului mediu per trimitere de
comerț electronic, rezultate atinse fără intervenții în piață din partea autorităților.

6.1.4 Implementarea sistemelor automate de livrare/colectare a trimiterilor poștale
la nivel național
În 2022, pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a infrastructurii de parcel lockere din România, precum și
a impactului general asupra pieței serviciilor poștale produs de dezvoltarea serviciilor poștale de tip self-
service, Autoritatea a realizat Studiul privind implementarea sistemelor automate de livrare/colectare a
trimiterilor poștale la nivel național28.

În fază inițială, studiul a presupus stabilirea unui panel de cercetare prin selectarea primilor 27 de furnizori
de servicii poștale care au furnizat împreună, în cursul anului 2021, mai mult de 95% din traficul de
coletărie din România (prelucrarea de colete și pachete mici29, interne și internaționale). Ulterior,
cercetarea a presupus chestionarea furnizorilor menționați mai sus cu scopul de a obține date privind
gradul de implementare a serviciilor de tip self-service pentru livrarea/colectarea trimiterilor poștale. În
același timp, cercetarea Autorității a inclus și o componentă internațională, prin transmiterea autorităților
de reglementare partenere din ERGP (Grupul Reglementatorilor Europeni de Poștă) a unui chestionar
privind dezvoltarea serviciilor poștale self-service și a rețelelor de parcel lockere și PUDO în statele
respective.

Studiul a arătat că digitalizarea sectorială și dezvoltarea comerțului electronic au remodelat
comportamentul de consum al utilizatorilor, mulți furnizori de servicii de curierat venind în întâmpinarea
acestora prin dezvoltarea unor noi metode de prelucrare a trimiterilor poștale, între acestea remarcându-se
implementarea de soluții self-service privind furnizarea unor servicii poștale specifice (ex. coletărie
standard, express, ramburs, confirmare de primire etc.). De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-
19, în România, sectorul serviciilor poștale și cu precădere segmentul trimiterilor generate de comerțul
electronic a înregistrat și în anul 2021 evoluții semnificative.
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Fig. 6.8 Dinamica veniturilor poștale 2019 - 2021
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28. Studiul privind implementarea sistemelor automate de livrare/colectare a trimiterilor poștale la nivel național
29. Chiar dacă sunt caracteristice doar activității furnizorului de serviciu universal, pachetele mici, din perspectiva celorlalți furnizori, sunt
asimilabile coletelor poștale

https://www.ancom.ro/uploads/links_files/Studiu_privind_serviciile_postale_self_service.pdf


Instituirea stării de urgență și a carantinei au determinat consumatorii să apeleze masiv la comerțul
electronic pentru aprovizionarea cu bunuri de consum, fapt ce a influențat și accelerarea proceselor de
implementare și dezvoltare a serviciilor poștale self-service, acestea asigurând derularea operațiunilor de
livrare/colectare fără contact uman.
Din cercetarea derulată de către ANCOM a rezultat, printre altele, că, pe parcursul anului 2021, din
volumul total de peste 173 milioane de trimiteri poștale generate exclusiv de comerțul electronic,
aproximativ 20 de milioane de trimiteri (peste 11%) au fost livrate/colectate prin parcel lockere
(aproximativ 2.500 de locații), respectiv peste 1 milion de trimiteri (aproximativ 1%) au fost
livrate/colectate prin puncte PUDO30 (peste 2.400 de locații).
În România, numărul total de parcel lockere a cunoscut o creștere semnificativă de la aproximativ 1.000
parcel lockere în anul 2020 ajungând la aproape 2.500 de parcel lockere în 2021 (creștere de aproximativ
145%).

Chiar dacă, la nivelul Comisiei Europene și al reglementatorilor europeni, există o preocupare consistentă
cu privire la colectarea datelor, trebuie menționat că autoritățile chestionate dețin informații limitate privind
valorile unor indicatori specifici acestui segment de piață. Cu toate acestea, implementarea serviciilor
poștale self-service în Europa a ajuns în etapa de extindere a rețelelor de parcel lockere și PUDO.
În România, în anul 2021, conform datelor raportate privind numărul de parcel lockere utilizate, 4 dintre
furnizorii chestionați au comunicat că au utilizat 10, 55, 128, respectiv 2.297 de unități, rezultând un total
de 2.490 de parcel lockere.
În ceea ce privește distribuția pe județe a locațiilor de tip parcel locker/PUDO, din datele centralizate de
Autoritate a rezultat că la sfârșitul anului 2021, din totalul de 4.916 de puncte, cele mai multe erau
accesibile în București și județele Ilfov, Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timiș. Locațiile sunt amplasate cu
precădere în zonele urbane, dens populate, fapt ce confirmă tendința în acest sens constatată și la nivel
european.
În ceea ce privesc investițiile, din datele monitorizate de ANCOM se remarcă faptul că furnizorii de servicii
poștale din panelul de cercetare au inițiat și derulează investiții semnificative în optimizarea infrastructurilor
de parcel lockere/PUDO. Din volumul total al investițiilor pentru dezvoltarea serviciilor de coletărie în 2021,
doar în vederea extinderii operațiunilor poștale prin implementarea și dezvoltarea serviciilor self-service au
fost alocate aproximativ 78 de milioane de lei31.
Un alt aspect notabil al evoluției serviciilor poștale self-service este că, atât la nivel european cât și la nivel
național, măsurile luate de către furnizori în sensul implementării acestor tipuri de servicii pot genera
reducerea amprentei de carbon a activității, soluțiile de colectare/livrare prin sisteme automate fiind mult
mai puțin poluante în comparație cu procesele poștale tradiționale.
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Fig. 6.9 Numărul de trimiteri poștale derulate prin sisteme automate (self-service) în anul 2021

30. Pick-Up/Drop-Off: locație de preluare/predare colete, de obicei concretizată prin încheierea unui contract specific între operatorul
rețelei poștale și un magazin sau un punct de vânzare cu amănuntul
31. Studiu privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra serviciilor poștale
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Concluzionând, în contextul pandemic din perioada 2020-2021 și pe fondul creșterii volumelor de trafic
poștal de colete prin orientarea rapidă a utilizatorilor spre efectuarea cumpărăturilor on-line, unii dintre
furnizorii de servicii poștale au accelerat procesul de implementare și dezvoltare a infrastructurilor dedicate
self-service, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, această soluție de procesare poștală oferind atât
companiilor de curierat cât și utilizatorilor mai multă eficiență cât și flexibilitate privind procesul de livrare.
Fiind de așteptat ca tendința de extindere a acestor modalități de prelucrare a trimiterilor poștale să se
accentueze în anii următori, ANCOM își propune să continue monitorizarea privind implementarea serviciilor
poștale de tip self-service la nivel național.

6.2 Protecția utilizatorilor de servicii poștale
Conform datelor statistice privind serviciile poștale colectate de ANCOM pentru anul 2021, numărul total de
reclamaţii primite de furnizorii de servicii poştale a crescut cu 11% comparativ cu cele primite în anul 2020,
ajungând la 855 de mii de reclamații. Dintre acestea, 13% (adică 115 mii) au fost considerate ca fiind
întemeiate, iar pentru 77 de mii au fost acordate despăgubiri, în valoare totală de 16,9 milioane de lei,
însemnând o valoare medie a unei despăgubiri de 218 lei, (în scădere cu 6% faţă de valoarea medie din
2020).

În contextul restricțiilor impuse de pandemie în ultimii ani, ce au impulsionat masiv utilizarea serviciilor de
comerț online, serviciul de livrare a coletelor a căpătat o amploare din ce în ce mai mare.

Din totalul reclamațiilor înregistrate la ANCOM în 2022, 21% (adică 725) au avut ca subiect furnizarea
serviciilor poștale.

Utilizatorii serviciilor poștale au reclamat mai ales deteriorarea trimiterilor poștale (21% din totalul
reclamațiilor privind serviciile poștale), nelivrarea trimiterilor poștale (15%), termenul de livrare a
trimiterilor poștale (13%) și pierderea sau furtul acestora (12%).

Furnizorii cel mai des reclamați la ANCOM au fost Fan Courier (24% din totalul reclamațiilor referitoare la
serviciile poștale), Cargus (18%), Dynamic Parcel Distribution (17%) și Nemo Express (13%).

6.2.1 Studii în rândul utilizatorilor finali32

6.2.1.1 Studiu privind utilizarea serviciilor poștale de către utilizatorii finali
La începutul anului 2022, ANCOM a publicat un studiu cantitativ privind utilizarea serviciilor poștale de
către utilizatorii finali – persoane fizice, realizat pe un eșantion de 1.453 de respondenți.

Potrivit acestui studiu, coletele sunt cel mai cunoscut tip de serviciu poștal, cu 92% dintre utilizatori
menționându-le, urmate de corespondență (79%) și serviciul ramburs și trimiteri recomandate (fiecare cu
69%). Trimiterile cu valoare declarată au cea mai mică notorietate, doar unul din doi utilizatori cunosc
acest tip de serviciu poștal.
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32. https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/alldocuments/marketstudy

77.000 de reclamații
pentru care s-au acordat

16,9 milioane lei despăgubiri

https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/alldocuments/marketstudy


Cea mai des menționată frecvență de trimitere este de câteva ori pe an, atât pentru corespondență, cât și
pentru colete, cu aproape jumătate dintre utilizatori (48%). Aproape trei sferturi dintre utilizatorii de
servicii poștale preferă livrarea la domiciliu (73%). Doar 13% preferă livrarea la oficiile poștale și 9%
preferă livrarea la pachetomate.

În medie, o gospodărie cheltuie în jur de 85 lei pe an cu trimiterile de colete și 47 lei pe an cu trimiterile de
corespondență. Cheltuielile scad cu vârsta și cresc cu nivelul de educație. Tarifele pentru trimiterile
internaționale de colete sunt evaluate ca mediu accesibile.

Dintre furnizori de servicii poștale, Fan Courier, Urgent Cargus și CN Poșta Română sunt furnizori folosiți
pentru expedierea de colete sau corespondență, cu o cotă de utilizare pentru expedieri de 81%, 66%,
respectiv 61%, restul furnizorilor având cote mult mai mici. Calitatea serviciilor și tarifele practicate sunt
criteriile principale de alegere a furnizorului.

Contactarea directă a furnizorului prin telefon sau la sediu este considerată de 42% dintre utilizatori atunci
când aleg un furnizor pentru a face o expediere. Recomandările și platformele online sunt importante
pentru aproximativ o treime dintre utilizatori în alegere. Frecvența achizițiilor crește cu nivelul de educație
și scade cu vârsta.

Cele mai comune produse achiziționate online sunt electronicele/electrocasnicele (71%) și articolele de
îmbrăcăminte/încălțăminte (69%). Cei mai în vârstă cumpără online medicamente în număr mai mare
decât cei mai tineri. Magazinele online naționale sunt cele mai folosite pentru toate categoriile de produse,
în timp ce magazinele online din UE sunt mult mai puțin folosite.

Costul mediu al livrării la cea mai recentă comandă online este mai mare la magazinele din străinătate (41
lei din UE și 43 lei din afara UE) versus cele naționale, cu costuri medii de 34 RON (calculat la totalul
utilizatorilor de servicii poștale).
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6.2.1.2 Studiu privind modalitățile de furnizare a serviciilor poștale
În cea de-a doua jumătate a anului 2022, ANCOM a publicat un studiu cantitativ privind modalitățile de
furnizare a serviciilor poștale în rândul utilizatorilor finali – persoane fizice, realizat în luna iunie 2022, pe un
eșantion de 1.436 de respondenți.
Majoritatea utilizatorilor de servicii poştale sunt destinatarii trimiterilor, iar nu expeditori: mai mult de
jumătate nu au expediat nicio corespondență în ultimele 12 luni.
Expedierea de corespondență a fost înlocuită cu utilizarea serviciilor de comunicații electronice și/sau
servicii digitale: mesajele SMS/instant sunt cel mai popular înlocuitor (68%), urmate de e-mail (43%),
apeluri telefonice și platformele de socializare online.
Aproximativ o treime dintre utilizatorii de servicii poștale au mers într-un oficiu poștal în ultimele 12 luni
pentru a ridica colete, așteptând în medie circa 13 minute pentru a intra în posesia lor. În același timp, un
procent similar de respondenți au ridicat colete din sistemele automate, acestea fiind apreciate în principal
pentru rapiditate, proximitate şi disponibilitate.
Utilizatorii apreciază proximitatea oficiilor poștale sau a sistemelor automate, considerând acceptabil să se
deplaseze 14-16 minute, în medie, pentru a ajunge la acestea. Utilizarea sistemelor automate ar putea fi
mult mai ridicată, principalele motive invocate de către cei care nu le utilizează fiind absența lor în zona în
care locuiesc și lipsa acestei opțiuni din oferta vânzătorului.
Dintre utilizatorii de servicii poştale, 73% au realizat cumpărături online în ultimele 12 luni, peste 40%
dintre aceştia cu frecvenţă lunară sau chiar săptămânală. Platformele digitale (precum Glovo, Bolt, Bringo
sau Tazz) au livrat cumpărăturile pentru 45% dintre cumpărătorii online. Rapiditatea și comoditatea sunt
considerate principalele avantaje ale serviciilor de livrare furnizate de aceste platforme, servicii care, pe
anumite segmente, concurează serviciile poștale ale furnizorilor poștali tradiționali.
Peste 40% dintre respondenți cred că scrisorile și coletele ajung la destinatari în aproximativ 3-4 zile, fără
diferenţe semnificative între urban şi rural. Timpul de livrare este important pentru majoritatea
utilizatorilor. Totuși, în schimbul unor costuri de livrare mai mici (24%) sau chiar gratuit (30%),
respondenţii ar prefera o livrare mai lentă a coletelor.
Pe fondul unui grad mare de satisfacție (70% și peste) privind prețurile de expediere atât a scrisorilor cât și
a coletelor, mai mult de jumătate dintre respondenți nu se informează cu privire la tarife, întrucât
cheltuielile lor poștale sunt mici, rareori expediind trimiteri. Principalele surse de informare sunt pagina de
internet a furnizorului (24%), respectiv angajații furnizorului de servicii poștale (21%).
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ANCOM administrează și gestionează resursele limitate prin planificarea, alocarea, urmărirea și evaluarea
utilizării acestora. Resursele limitate pe care Autoritatea le administrează și le gestionează sunt spectrul
radio, resursele de numerotație și resursele tehnice asociate pentru rețele și servicii de comunicații
electronice.

Administrarea spectrului radio în România se realizează pe baza Tabelului național de atribuire a benzilor
de frecvențe radio (TNABF), în timp ce structura și destinația resurselor de numerotație utilizate în
România se stabilesc prin Planul național de numerotație (PNN).

ANCOM administrează întregul spectru radio la nivel național și gestionează în detaliu benzile de frecvențe
cu statut de utilizare neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, conform TNABF.

Una dintre componentele activității de gestionare a resurselor limitate o constituie acordarea drepturilor de
utilizare a acestora către solicitanții care îndeplinesc condițiile tehnice și legale în acest sens, prin
intermediul diferitelor tipuri de documente de autorizare, licențe și decizii, iar, în cazul spectrului radio, și
autorizații.

În anul 2022, Autoritatea a emis în termen toate licențele de utilizare a resurselor de numerotație și
deciziile de alocare a resurselor tehnice. De asemenea, rata de emitere în termen a licențelor de utilizare a
frecvențelor radio, a licențelor de emisie și a autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio a fost de 100%.

7.1 Principalele acțiuni privind administrarea și gestionarea resurselor limitate

7.1.1 Alocarea spectrului radio disponibil în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz
și 3400-3800 MHz
În luna iulie 2022, ANCOM a lansat în consultare publică documentația aferentă organizării procedurii de
selecție competitive pentru alocarea spectrului de frecvențe radio disponibil în benzile de 700 MHz, 1500
MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, respectiv caietul de sarcini, proiectul de hotărâre de Guvern prin care
se stabileşte taxa minimă de licenţă, decizia referitoare la tariful de utilizare a spectrului şi decizia de
organizare a procedurii de selecție competitivă pentru alocarea spectrului radio disponibil în benzile de
frecvențe indicate.

Pe marginea proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de
licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 700 MHz, 1500
MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă a fost organizată o
dezbatere publică în data de 11 august 2022, la care au fost invitați să participe toți cei interesați. Pentru
proiectul de caiet de sarcini și pentru proiectele celor două decizii ANCOM (referitoare la organizarea
procedurii de selecție competitivă, respectiv la tariful de utilizare a spectrului) Autoritatea a organizat o
ședință a Consiliului consultativ în data de 14 septembrie 2022.
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În septembrie 2022, după parcurgerea și finalizarea procesului de consultare publică, au fost adoptate
documentele ce au rezultat în urma procesului de consultare publică, respectiv: Hotărârea Guvernului
nr.1139/2022 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă33, decizia34 de organizare a
procedurii de licitație și decizia35 cu privire la tariful de utilizare a spectrului de frecvențe radio, precum și
caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de
utilizare a frecvențelor din benzile menționate.

La data de 19 septembrie 2022, ANCOM a lansat procedura de selecție competitivă pentru 555 MHz în cele
4 benzi de frecvențe (700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz), drepturile de utilizare intrând în
vigoare din 2023, respectiv în 2026 (pentru banda 3400-3800 MHz) și având duratele de valabilitate de 25
de ani, respectiv 22 de ani, cu excepţia drepturilor din banda 2600 MHz pentru care durata de valabilitate a
fost stabilită la 6 ani și 3 luni, pentru alinierea cu drepturile existente în această bandă.

Operatorii ORANGE ROMÂNIA S.A., RCS & RDS S.A. și VODAFONE ROMANIA S.A. au depus oferte în cadrul
procedurii de selecție competitivă, fiindu-le validate candidaturile depuse.

La 15 noiembrie 2022, procedura de licitație s-a finalizat, prin alocarea a 420 MHz, adică 76% din
cantitatea de spectru disponibilă în cadrul procedurii de selecție.

În urma licitaţiei, ORANGE ROMÂNIA S.A. şi-a adjudecat 2 blocuri de câte 2x5 MHz în banda de 700 MHz
FDD, toate cele 8 blocuri de câte 5 MHz disponibile în banda de 1500 MHz şi 16 blocuri de câte 10 MHz în
banda 3400-3800 MHz, contra sumei de 264.607.669 euro reprezentând taxă de licenţă.

VODAFONE ROMANIA S.A. a câştigat 1 bloc de 2x5 MHz în banda de 700 MHz FDD şi 10 blocuri de câte 10
MHz în banda 3400-3800 MHz pentru suma de 122.503.374 euro cu titlu de taxă de licenţă.

RCS & RDS S.A. şi-a adjudecat cele 4 blocuri de câte 2x5 MHz disponibile în banda de 2600 MHz FDD și 5
blocuri de câte 10 MHz în banda 3400-3800 MHz, pentru suma de 45.500.000 euro reprezentând taxă de
licenţă.

Taxele de licenţă, a căror valoare cumulată se ridică la 432.611.043 euro, se fac venit la bugetul de stat.
Taxele de licență se achită eşalonat, prima tranșă fiind exigibilă pe 8 decembrie 2022, în valoare totală de
119.000.000 euro, iar ultima pe 17 noiembrie 2028, în valoare de 80.009.617 euro.

În benzile de 700 MHz și 1500 MHz, drepturile acordate sunt valabile pentru 25 de ani începând cu 1
ianuarie 2023, iar în banda 3400 – 3800 MHz pentru 22 de ani, începând cu 1 ianuarie 2026. În banda de
2600 MHz, drepturile acordate sunt valabile pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 5 aprilie 2029.
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33. Hotărârea Guvernului nr.1139 din 14 septembrie 2022 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru
acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe radio 703-733 MHz/758-788 MHz, 738-753
MHz, 1452-1492 MHz, 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz şi 3400-3800 MHz
34. Decizia ANCOM nr 644/2022 privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile
de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz
35. Decizia ANCOM nr. 645/2022 privind pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

https://www.ancom.ro/uploads/links_files/HG_1139_14_sept_2022taxa_de_licenta.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/Decizia_ANCOM_644_2022.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/Decizia_ANCOM_645_2022_.pdf


77

Repartiția pe operatori a spectrului alocat înainte și după procedura de selecție 2022 este prezentată în
tabelul de mai jos.

Obligațiile de acoperire stipulate în licențele emise celor trei operatori câștigători la finalul anului 2022
vizează acoperirea cu servicii de bandă largă a minim 70% din populația țării, a majorității zonelor urbane,
a tuturor autostrăzilor și căilor ferate modernizate, precum și a unui număr de 240 de localități identificate
ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicații mobile.

7.1.2 Chestionar privind oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a
frecvențelor din banda de 26 GHz
În perioada 30 august - 16 septembrie 2022, ANCOM a desfășurat o consultare publică preliminară privind
oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor în banda 24,25 – 27,5 GHz (denumită în
continuare banda de 26 GHz), în vederea furnizării de rețele publice de tip MFCN și de servicii de
comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în România.

În acest sens, ANCOM a elaborat un chestionar care are drept scop general obținerea opiniilor din partea
pieței de comunicații electronice din țara noastră și a societății civile, per ansamblu, cu privire la acest
subiect. În particular, Autoritatea și-a propus să obțină informații relevante pentru a identifica gradul de
interes pentru utilizarea benzii de 26 GHz în vederea furnizării de rețele publice și de servicii de comunicații
electronice de bandă largă.

Astfel, consultarea publică inițiată de Autoritate a urmărit colectarea opiniilor părților interesate cu privire la
modalitatea considerată adecvată de autorizare a utilizării frecvențelor radio din banda în discuție, la
necesitatea și oportunitatea organizării unei proceduri de selecție pentru acordarea unor drepturi de
utilizare a frecvențelor radio în banda de 26 GHz – cu respectarea cadrului tehnic de reglementare existent
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pe plan internațional (UIT), european (CEPT) și unional (UE), precum și la orizontul de timp preferat pentru
desfășurarea acesteia: pe termen scurt (în perioada 2023-2025) sau pe termen mediu (în perioada 2026-
2028).

De asemenea, prin intermediul chestionarului s-a urmărit colectarea opiniilor celor interesați și cu privire la
unele aspecte privind gestionarea și utilizarea benzii de 26 GHz în România, cum ar fi: continuarea
acordării de drepturi de utilizare pentru linii de radiorelee în această bandă, cu asigurarea condițiilor
tehnice de partaj geografic cu rețelele de tip MFCN, eventuala păstrare a unei porțiuni de spectru radio
pentru a fi utilizată de către aplicații de uz propriu specifice, specializate – destinate exclusiv companiilor
din diverselor sectoare ale industriei, dar și ale economiei naționale (în ansamblul său), și dedicate
satisfacerii cerințelor lor de conectivitate pe suport radio (în cadrul proceselor de fabricație/producție ori, la
modul general, în cadrul fluxurilor tehnologice) – cunoscute generic ca aplicații „verticale” etc.

Chestionarul a fost adresat furnizorilor de rețele publice și de servicii de comunicații electronice care dețin
sau nu spectru radio, respectiv producătorilor și furnizorilor de echipamente radio, a căror activitate
vizează și banda de 26 GHz, ce activează pe piața națională de comunicații electronice sau sunt interesați
în acest sens, instituțiilor publice ale administrației publice centrale (ministere, autorități publice) și
locale (prefecturi, consilii județene, consilii locale), ale căror prerogative legislative vizează reglementarea
ori facilitarea implementării și utilizării pe plan național și local a aplicațiilor „verticale” ce pot fi realizate
prin intermediul utilizării spectrului radio în banda de 26 GHz, precum și asociațiilor
nonguvernamentale și cetățenilor interesați de acest subiect.

Opiniile respondenților, argumentate în mod corespunzător, și recomandările exprimate cu ocazia
consultării au servit la fundamentarea deciziei Autorității privind utilizarea viitoare a benzii de 26 GHz.

În urma analizării răspunsurilor primite în perioada consultării publice, s-a concluzionat că organizarea unei
proceduri de selecție în banda de 26 GHz nu este oportună pe termen scurt (perioada 2023-2025), o nouă
consultare pe acest subiect fiind necesară în perioada 2024-2025, cu excepția cazurilor în care ar apărea
elemente neprevăzute care ar conduce la devansarea termenului propus.

Banda de 26 GHz este alcătuită din alte trei benzi de frecvențe de sine-stătătoare, foarte diferite din punct de vedere
al istoricului de utilizare a acestora și al modului lor de reglementare, atât pe plan internațional și regional, cât și pe
plan național:

• banda 24,25 – 24,5 GHz,
• banda 24,5 – 26,5 GHz,
• banda 26,5 – 27,5 GHz.

În banda de frecvențe 24,5 – 26,5 GHz sunt licențiați 3 operatori: Orange România, Vodafone România și
S.N. Radiocomunicații, care utilizează subbenzile ce le sunt alocate prin licențe pentru exploatarea de linii
de radiorelee de diverse capacități de trafic.

În schimb, pentru benzile 24,25 – 24,5 GHz și 26,5 – 27,5 GHz nu au existat solicitări de obținere a unor
drepturi de utilizare a frecvențelor cu caracter permanent și, prin urmare, în aceste benzi nu au fost
acordate niciodată licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru utilizare neguvernamentală.

7.1.3 Modificări în reglementarea frecvențelor radio ori benzile de frecvențe radio
exceptate de la regimul de licențiere
În prima jumătate a anului 2022, ANCOM a lansat în consultare publică și a adoptat ulterior Decizia ANCOM
nr. 98/202236 privind completarea Deciziei nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe
radio exceptate de la regimul de licențiere.
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S-a urmărit astfel reglementarea unor noi interfețe radio care vizează echipamentele radio ce funcționează
în regim de emisie sau emisie/recepție în benzi atribuite serviciului de amator, respectiv serviciului de
amator prin satelit. Interfețele au ca documente de referință standardele ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-
15 și EN 301 783. Reglementarea interfețelor radio permite radioamatorilor să utilizeze echipamente radio
în scopul efectuării de experimente și al comunicării prin telegrafie pe suport radio, fără a produce
interferențe altor utilizatori ai spectrului radio.

Necesitatea de a identifica noi metode și scenarii de utilizare partajată a spectrului radio a apărut pentru a
putea răspunde cerințelor din ce în ce mai mari și mai complexe de acces la resursa limitată de spectru
radio pentru mai multe aplicații și sisteme ce utilizează tehnologiile moderne în domeniul
radiocomunicațiilor. În cazul frecvențelor radio ori al benzilor de frecvențe radio utilizate fără obținerea
prealabilă a unei licențe, este necesară definirea condițiilor pentru utilizarea eficientă a spectrului de
frecvențe radio, ceea ce implică studii de utilizare partajată a spectrului radio și de compatibilitate
radioelectrică între diverse aplicații și sisteme, având ca rezultat specificații tehnice, cunoscute sub numele
de interfețe radio, cu acronimul RO-IR.

Decizia ANCOM nr. 98/2022 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 228/08.03.2022.

7.1.4 Modificări în reglementarea activității radioamatorilor
Tot în prima parte a acestui an, a fost adoptată Decizia nr. 139/202237 privind completarea Deciziei nr.
245/2017 privind reglementarea serviciului de amator.

Astfel, persoanele interesate să se certifice sau să se autorizeze ca radioamatori au posibilitatea de a
depune și de a ridica în format electronic documentele necesare în procesul de certificare și autorizare în
serviciul de amator și amator prin satelit pentru eliberarea certificatelor de radioamator, autorizațiilor de
radioamator și a autorizațiilor de stație repetoare sau de radiobaliză în serviciul de amator. Aceste
modificări au fost aduse în contextul evoluției tehnologice și a nevoii de digitalizare a procedurilor de lucru.

În același timp, a fost simplificată modalitatea de examinare în vederea obținerii certificatului de
radioamator, în sensul asigurării posibilității de a se implementa examinarea online a candidaților,
eliminându-se precizările cu privire la obligativitatea de a susține probele scrise și practice.

În ceea ce privește utilizarea stațiilor radio pentru situații de urgență, au fost introduse două recomandări
pentru titularii autorizațiilor pentru stații repetoare în serviciul de amator. Astfel, este recomandat ca stația
repetoare să aibă cel puțin un canal de urgență care să poată prelua comunicațiile de urgență și, totodată,
care să asigure înregistrarea legăturilor radio desfășurate pe canalele de urgență în regim automat, cu
păstrarea copiilor de trafic timp de 1 an de zile.

Radiocomunicațiile în serviciile de amator și de amator prin satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicații
civile realizate de către radioamatori în cadrul benzilor de frecvențe radio cu statut neguvernamental sau
statut partajat (guvernamental/ neguvernamental), atribuite, cu sau fără caracter exclusiv, serviciilor de
amator și/sau de amator prin satelit conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe
(TNABF), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 privind aprobarea Tabelului național de atribuire
a benzilor de frecvențe radio.
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Activitatea în serviciile de amator și de amator prin satelit constă în utilizarea undelor radio în scop personal
prin elemente proprii de emisie-recepție. În acest fel, radioamatorii din întreaga lume pot comunica liber
între ei prin intermediul stațiilor radio pe care le dețin, în funcție de benzile de frecvențe atribuite în acest
scop prin TNABF. Radioamatorismul nu este practicat în scopuri politice sau economice, ci doar în scop
personal și fără niciun interes pecuniar, având ca scop autoinstruirea, comunicarea inter-umană și
investigațiile tehnice efectuate de către radioamatori. Această activitate este recunoscută pe plan
internațional la nivelul UIT, principalul organism de reprezentare al radioamatorismului la nivel mondial
fiind Uniunea Internațională a Radioamatorilor (IARU), membru de sector al UIT.

Decizia ANCOM nr. 139/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 302/29.03.2022.

7.1.5 Modificări privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de
numerotaţie
În cea de-a doua jumătate a anului 2022, a fost consultată și adoptată Decizia nr. 814/202238 pentru
modificarea Deciziei nr. 2897/2007 privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de
numerotaţie.

Prin acest act normativ s-a urmărit armonizarea modalităților de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor
limitate din perspectiva momentului emiterii deciziilor prin care sunt individualizate sumele datorate de
către titularii de licențe, fără a se interveni asupra cuantumului tarifului de utilizare a resurselor de
numerotație.

Conform prevederilor, deciziile privind obligațiile de plată a tarifului de utilizare a resurselor de numerotație
se vor emite în ultima lună a anului în care a existat dreptul de utilizare a acestor resurse.

Totodată, a fost stabilit un termen fix de plată a tarifului de utilizare a resurselor de numerotație, acesta
urmând a fi data de 15 februarie a anului următor celui în care a existat dreptul de utilizare a resurselor de
numerotație, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării deciziei ANCOM privind determinarea
tarifului de utilizare a resurselor de numerotație.

În cazul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, tarifele se plătesc în termen de 60 de
zile de la comunicarea deciziei privind determinarea tarifului de utilizare a resurselor.

Data de 15 februarie a anului următor celui în care a existat dreptul de utilizare a resurselor de
numerotație a fost stabilită luându-se în considerare menținerea unui termen îndestulător de plată a
tarifului aferent acestor resurse. De asemenea, a fost avută în vedere și situația particulară a acelor cazuri
în care deciziile ANCOM, din motive obiective, nu pot fi comunicate titularilor obligațiilor până la data de 15
februarie, în cazul acestora termenul fiind de 15 zile de la comunicarea deciziei.

Decizia ANCOM nr. 814/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1197/13.12.2022.

7.2 Gestionarea spectrului radio
7.2.1 Radiocomunicații în serviciul mobil terestru
În domeniul radiocomunicațiilor din serviciul mobil terestru, ANCOM gestionează benzile de frecvențe
atribuite prin TNABF serviciului mobil terestru cu statut de utilizare neguvernamentală.
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Autoritatea urmărește, în principal, să asigure utilizarea rațională și eficientă a spectrului de frecvențe radio
atribuit serviciului mobil terestru, coexistența între rețelele de radiocomunicații care utilizează frecvențe
radio atribuite acestui serviciu și prevenirea interferențelor prejudiciabile în rețelele de radiocomunicații
mobile terestre autorizate pe teritoriul național, precum și coordonarea transfrontalieră a utilizării
frecvențelor radio în scopul evitării interferențelor prejudiciabile reciproce între stațiile de radiocomunicații
care funcționează pe teritoriul României și cele de pe teritoriul țărilor vecine.

7.2.1.1 Alocarea și asignarea frecvențelor radio pentru rețele publice de comunicații
mobile celulare
I. Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 700 MHz, 1500
MHz și 2600 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații
electronice de bandă largă
Ca urmare a rezultatelor licitației organizate în anul 2022, pentru acordarea drepturilor de utilizare a
spectrului radio disponibil în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, ANCOM a emis,
la finalul anului 2022, licențele prin care au fost acordate câștigătorilor licitației noi drepturi de utilizare a
frecvențelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 și 2600 MHz, cu valabilitate cuprinsă între 01.01.2023 și
31.12.2047 pentru drepturile acordate în benzile de 700 MHz și 1500 MHz și respectiv cu valabilitate
cuprinsă între 01.01.2023 și 05.04.2029 pentru drepturile acordate în banda de 2600 MHz.

Astfel, ANCOM a emis, în data de 16.12.2022, licența de utilizare a frecvențelor radio având ca titular
societatea RCS&RDS S.A., prin care i-au fost acordate acestei societăți noi drepturi de utilizare pentru 4
blocuri pereche de câte 5 MHz (2x20 MHz) în banda de 2600 MHz FDD, cu valabilitate în perioada
01.01.2023-05.04.2029.

În data de 21.12.2022, ANCOM a emis licența de utilizare a frecvențelor radio având ca titular societatea
Orange România S.A., prin care i-au fost acordate acestei societăți drepturi de utilizare pentru 2 blocuri
pereche de câte 5 MHz (2x10 MHz) în banda de 700 MHz FDD și pentru 8 blocuri nepereche de câte 5 MHz
(40 MHz) în banda de 1500 MHz, cu valabilitate în perioada 01.01.2023-31.12.2047.

De asemenea, ANCOM a emis, în data de 21.12.2022, licența de utilizare a frecvențelor radio având ca
titular societatea Vodafone Romania S.A., prin care i-au fost acordate acestei societăți drepturi de utilizare
pentru un bloc pereche de 5 MHz (2x5 MHz) în banda de 700 MHz, cu valabilitate în perioada 01.01.2023-
31.12.2047.

Utilizarea frecvențelor radio din benzile de 700 MHz, 1500 MHz și 2600 MHz pentru care au fost acordate
drepturile de utilizare este supusă condițiilor tehnice armonizate stabilite prin deciziile relevante ale
Comisiei Europene, adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe
radio în Comunitatea Europeană.

Obligațiile aferente drepturilor de utilizare a frecvențelor în banda de 700 MHz vizează asigurarea acoperirii
cu prioritate a unui procent de 95% din populația a 80 de localități dintre cele specificate în caietul de
sarcini, pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz obținut în banda de 700 MHz, cu servicii de comunicații
mobile de bandă largă având o viteză de transfer a datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink)
de cel puțin 2 Mbit/s (cu o probabilitate de 95% a recepției indoor). Această obligație trebuie îndeplinită în
termen de cel mult șase ani de la data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare în banda de 700 MHz.
Astfel, obligațiile cumulate pentru toate cele trei blocuri pereche de 5 MHz alocate în banda de 700 MHz
prevăd acoperirea a 240 de localități identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicații
mobile de bandă largă, într-un termen de cel mult șase ani de la data acordării drepturilor.

Raport Anual 2022, ANCOM



82

De asemenea, obligațiile aferente drepturilor de utilizare a frecvențelor în banda de 700 MHz vizează
acoperirea cu servicii de comunicații mobile de bandă largă cu viteze crescute de transfer a datelor la
utilizator a unor zone locuite de cel puțin 70% din populație, în termen de șase ani de la data acordării
drepturilor, precum și acoperirea a 95% din lungimea unor sectoare de autostradă și tronsoane de cale
ferată modernizată, în termen de cel mult șase ani de la data acordării drepturilor.

II. Gestionarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru rețele publice de comunicații
mobile celulare

La finalul anului 2022, ANCOM gestiona 9 licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea
de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice, deținute de
titularii Orange România S.A., RCS&RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. și Vodafone
Romania S.A., prin care au fost acordate drepturi de utilizare a frecvențelor în benzile de 800 MHz, 900
MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz în vederea furnizării de rețele publice de comunicații electronice și
de servicii de comunicații mobile și fixe de bandă largă destinate publicului.

În activitatea de evidență permanentă a asignărilor de frecvențe pentru stațiile de bază din componența
acestor rețele, ANCOM gestionează în prezent un portofoliu de 287.665 de notificări ale parametrilor
tehnici și operaționali ai asignărilor de frecvențe pentru un număr de 87.176 de stații de bază utilizând
diverse tehnologii (GSM, UMTS, LTE, NR) și benzi de frecvențe (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz,
2600 MHz).

7.2.1.2 Alocarea și asignarea frecvențelor radio pentru rețele de radiocomunicații
mobile profesionale (PMR) și radiocomunicații mobile de acces public (PAMR)
În activitatea curentă de gestionare a resursei de spectru radio în serviciul mobil terestru, ANCOM, prin
serviciul specializat de la sediul central, a acordat, în cursul anului 2022, 385 de noi licențe de utilizare a
frecvențelor radio și 397 de noi autorizații de asignare a frecvențelor pentru rețele de radiocomunicații
mobile profesionale și pentru rețele și servicii de radiocomunicații mobile de acces public, prin care a
autorizat 714 asignări de frecvențe pentru stațiile radio din componența acestor rețele. Astfel, în
sectorul radiocomunicațiilor mobile profesionale de uz privat dedicate comunicațiilor pentru desfășurarea
activităților proprii ale unor întreprinderi sau companii, Autoritatea a acordat în cursul anului 2022:
• 129 de noi licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru rețele de radiocomunicații de uz privat – tip

radiocomunicații mobile profesionale (PMR);
• 138 de autorizații de asignare a frecvențelor, anexe la licențele pentru rețele de radiocomunicații de uz

privat - tip radiocomunicații mobile profesionale (PMR),
prin care au fost autorizate:
• 412 asignări de frecvențe pentru stațiile radio din componența rețelelor PMR.
Pentru furnizarea de rețele și servicii de radiocomunicații mobile de acces public, ANCOM a acordat în anul
2022:
• 13 noi licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru rețele și servicii de radiocomunicații mobile de

acces public (PAMR);
• 13 autorizații de asignare a frecvențelor, anexe la licențele pentru rețele PAMR,
prin care au fost autorizate:
• 21 de asignări de frecvențe pentru stațiile radio din componența rețelelor PAMR.
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În cursul anului 2022, au mai fost, de asemenea, acordate:
• 243 de licențe de utilizare a frecvențelor radio cu caracter ocazional pentru furnizarea de rețele PAMR

și de rețele PMR;
• 246 de autorizații de asignare a frecvențelor radio, anexe la licențele de utilizare a frecvențelor cu

caracter ocazional pentru furnizarea de rețele PAMR și de rețele PMR,
prin care au fost autorizate:
• 281 de asignări de frecvențe pentru stațiile radio din componența rețelelor PMR și PAMR furnizate cu

caracter ocazional.
De asemenea, Autoritatea a răspuns solicitărilor transmise prin Ministerul Afacerilor Externe din partea
unor misiuni diplomatice străine acreditate la Bucureşti, pentru utilizarea unor frecvențe radio cu ocazia
vizitelor oficiale ale unor demnitari în România, efectuând în acest scop 148 de asignări de frecvenţe cu
caracter temporar în serviciul mobil terestru, în decursul anului 2022.

În activitatea de gestionare permanentă a licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate, ANCOM a
efectuat, la solicitarea titularilor de licențe, modificări de natură tehnică și administrativă pentru un număr
total de 402 licențe de utilizare a frecvențelor radio și, respectiv, 630 de autorizații de asignare a
frecvențelor, anexe la licențe:
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Entitatea responsabilă

Licențe de
utilizare a
frecvențelor radio
pentru furnizarea
de rețele de
radiocomunicații
mobile profesionale
(PMR) și de rețele
și servicii de
radiocomunicații
mobile de acces
public (PAMR)
modificate în 2022

Autorizații de
asignare a
frecvențelor radio,
anexe la licențele de
utilizare a
frecvențelor pentru
furnizarea de rețele
de radiocomunicații
mobile profesionale
(PMR) și de rețele și
servicii de
radiocomunicații
mobile de acces
public (PAMR)
modificate în 2022

Licențe de
utilizare a
frecvențelor radio
pentru furnizarea
de rețele de
radiocomunicații
mobile profesionale
(PMR) și de rețele
și servicii de
radiocomunicații
mobile de acces
public (PAMR), cu
valabilitatea
prelungită în 2022

Autorizații de
asignare a
frecvențelor radio,
anexe la licențele de
utilizare a frecvențelor
pentru furnizarea de
rețele de
radiocomunicații
mobile profesionale
(PMR) și de rețele și
servicii de
radiocomunicații
mobile de acces public
(PAMR) cu valabilitatea
prelungită în 2022

Direcția Gestiunea
Spectrului 34 107 79 170

Direcția Regională
București 0 9 15 15

Direcția Regională Cluj 3 28 57 57

Direcția Regională Iași 10 15 52 52
Direcția Regională
Muntenia 17 22 63 78

Direcția Regională Timiș 20 25 52 52

Tabelul 7.1 – Numărul de licențe de utilizare a frecvențelor radio și autorizații de asignare a
frecvențelor modificate/prelungite de ANCOM în 2022
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7.2.1.3 Coordonarea internațională a utilizării frecvențelor radio în serviciul mobil
terestru
În activitatea de coordonare internațională a utilizării frecvențelor radio atribuite serviciului mobil terestru
cu administrațiile de comunicații ale țărilor vecine cu care România are încheiate acorduri de coordonare a
frecvențelor, Autoritatea a urmărit, în principal, punerea în aplicare a prevederilor acordurilor internaționale
privind coordonarea frecvențelor radio în zonele de frontieră la care țara noastră este parte, coordonarea
prealabilă internă cu instituțiile guvernamentale a utilizării frecvențelor din benzile cu utilizare
guvernamentală sau în partaj, guvernamentală/neguvernamentală, asigurarea coexistenței radio și
prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile reciproce între rețelele de radiocomunicații mobile, în
zonele din vecinătatea frontierei.

Pe parcursul anului 2022, activitatea ANCOM de coordonare internațională a utilizării frecvențelor în
serviciul mobil terestru s-a concretizat într-un număr de 113 coordonări de asignări de frecvențe în
zonele de frontieră, cu administrațiile de comunicații din țările vecine (Ungaria și Ucraina), în benzi de
frecvențe atribuite serviciului mobil terestru, din care un număr de 107 coordonări au fost realizate cu
administrația de comunicații a Ungariei și 6 coordonări cu administrația de comunicații a Ucrainei.

În cursul anului 2022, specialiştii ANCOM au participat, de asemenea, la reuniunile Grupului tehnic de lucru
al Acordului HCM (TWG-HCM) şi ale Subgrupului de lucru pentru serviciul mobil terestru (SWG-MS) al
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, reprezentanții
ANCOM au 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.

O activitate importantă desfășurată de specialiștii ANCOM în acest sens, în anul 2022, pe linia coordonării
internaționale a utilizării frecvențelor radio, a constat în participarea la reuniunea plenară a administrațiilor
semnatare ale Acordului HCM, încheiat între Administrațiile din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania,
Franța, Ungaria, Olanda, Croația, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica
Slovacă, Slovenia și Elveția, privind coordonarea frecvențelor cuprinse între 29,7 MHz și 43,5 GHz pentru
serviciul mobil terestru și serviciul fix, care a avut loc la Berlin (Germania), în perioada 7-8 septembrie
2022, reuniune în cadrul căreia a fost negociată și semnată versiunea revizuită a Acordului HCM (Berlin,
septembrie 2022).

7.2.2 Radiocomunicații în serviciul fix
În activitatea curentă în domeniul radiocomunicațiilor din serviciul fix, Autoritatea gestionează benzile de
frecvențe atribuite prin TNABF serviciului fix, cu statut de utilizare neguvernamentală, în mod exclusiv sau
în partaj. Obiectivele principale ale activității de gestionare a spectrului radio în serviciul fix vizează
utilizarea rațională și eficientă a spectrului de frecvențe radio, preîntâmpinarea interferențelor prejudiciabile
în rețelele de radiocomunicații care utilizează benzi de frecvențe atribuite acestui serviciu (de exemplu, linii
de radiorelee, linii de modulație, rețele de tip punct-multipunct (PMP) – incluzând, dacă este cazul, și
mobilitate limitată (pe suprafețe (arii geografice) restrânse ori la nivelul unor localități) – ce utilizează
diverse tehnologii, stații de bază ale rețelelor de tip MFCN – mobile/fixed communications networks – în
benzi peste 3 GHz etc) și care funcționează conform legii, precum și asigurarea compatibilității
radioelectrice între rețelele amintite.
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În anul 2022, ANCOM a continuat să implementeze prevederi relevante ale Documentului de poziție privind
acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz,
1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, document strategic adoptat în anul 2019 prin care sunt stabilite
obiectivele, principiile, condițiile și procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în vederea
furnizării de rețele publice și de servicii de comunicații electronice de bandă largă, inclusiv a implementării
5G în România. În acest context este important de precizat faptul că banda 3,4 – 3,8 GHz este desemnată
la nivel european ca bandă primară adecvată pentru introducerea serviciilor de comunicații electronice
bazate pe tehnologii de tip 5G.

În acest sens, și ca urmare a deciziei luate de ANCOM de a organiza două proceduri de selecție: una pentru
drepturile de utilizare pe termen scurt în benzile în care mai exista spectru disponibil neadjudecat, în cadrul
procedurilor de selecție anterioare (din anul 2015, în cazul benzii de frecvențe 3400-3600 MHz) – care a
avut deja loc în anul 2021 – și alta pentru drepturile de utilizare pe termen lung atât în benzi noi de
frecvențe armonizate la nivel european (700 MHz și 1500 MHz)cât și în banda 3400-3800 MHz, a fost
organizată și desfășurată, în a doua jumătate a anului 2022, procedura de selecție pentru acordarea
drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-
3800 MHz.

În acest mod se asigură implementarea deplină a Deciziei de implementare a Comisiei Europene nr. (UE)
2019/235 de modificare a Deciziei Comisiei Europene nr. 2008/411/CE în ceea ce privește o actualizare a
condițiilor tehnice relevante aplicabile benzii de frecvențe 3400-3800 MHz, această decizie CE având rolul
de a armoniza la nivel unional banda în discuție pentru rețele MFCN utilizând cele mai noi tehnologii (5G).

Ca urmare a rezultatelor procedurii de selecție amintite mai sus (despre care secțiunea 7.1.1 a acestui
document oferă mai multe detalii), ANCOM va emite licențe operatorilor câștigători, prin care le vor fi
acordate noile drepturi de utilizare a frecvențelor radio în banda 3400-3800 MHz, cu valabilitate cuprinsă
între 01.01.2026 și 31.12.2047. Precizăm că taxele de licență pentru aceste drepturi de utilizare urmează a
fi achitate eșalonat de către operatorii câștigători, la următoarele termene intermediare: 1 iulie 2025, 17
noiembrie 2026, 17 noiembrie 2027 și 17 noiembrie 2028, astfel cum se prevede în Hotărârea Guvernului
nr. 1139 din 14 septembrie 2022 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru
acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe radio 703-733
MHz/758-788 MHz, 738-753 MHz, 1452-1492 MHz, 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz şi 3400-3800 MHz.

Utilizarea frecvențelor în banda 3400-3800 MHz, pentru care urmează a fi acordate noile drepturi de
utilizare, este supusă condițiilor tehnice armonizate stabilite prin Decizia nr. (UE) 2019/235, adoptată în
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul
de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană.

Cei trei câștigători ai viitoarelor drepturi de utilizare în banda 3400-3800 MHz (Orange România S.A.,
Vodafone România S.A. și RCS & RDS S.A.) – care dețin și în prezent drepturi de utilizare în banda 3400-
3800 MHz, valabile până la 31.12.2025 – vor avea obligații graduale de dezvoltare a rețelelor lor, respectiv
de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 2000
de stații de bază cu capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul
național după cum urmează:
a) 200 de stații de bază în funcțiune în municipiul București, după doi ani de la intrarea în vigoare a
licenței,
b) 500 de stații de bază în funcţiune oriunde pe teritoriul național (exclusiv București), din care minim 30
de stații de bază în anumite localități precizate în caietul de sarcini, după doi ani de la intrarea în vigoare a
licenței,
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c) 1200 de stații de bază în funcțiune oriunde pe teritoriul național (exclusiv București), din care minim 15
stații de bază în anumite localități precizate în caietul de sarcini, după patru ani de la intrarea în vigoare a
licenței,

d) 1800 de stații de bază în funcţiune oriunde pe teritoriul național (exclusiv București), din care minim 3
stații de bază anumite localități precizate în caietul de sarcini, după opt ani de la intrarea în vigoare a
licenţei.

De asemenea, cei trei câștigători ai viitoarelor drepturi de utilizare în banda 3400-3800 MHz vor avea
obligația de acoperire cu servicii de comunicații electronice cu o viteză de transfer a datelor la utilizator în
direcția descendentă (downlink) de cel puțin 100 Mbit/s, cu o probabilitate de 85% a recepției indoor, a
tuturor aeroporturilor internaționale (existente la data desfășurării procedurii de selecție) în termen de doi
ani de la intrarea în vigoare a licenței (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței), fiind inclusă
obligația de a asigura, la cerere, și servicii de comunicații de tip mașină. Condițiile prevăzute mai sus vor fi
îndeplinite și în cazul altor aeroporturi care vor fi declarate ca fiind în categoria aeroporturi internaționale la
o dată ulterioară demarării procedurii de selecție, în termen de doi ani de la stabilirea categoriei
internaționale pentru acestea.

În perioada 30 august – 16 septembrie 2022, ANCOM a desfășurat o consultare publică preliminară privind
oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor în banda 24,25 – 27,5 GHz (denumită în
continuare banda de 26 GHz), în vederea furnizării de rețele publice de tip MFCN și de servicii de
comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în România. În acest sens, ANCOM a elaborat un
chestionar care are drept scop general obținerea opiniilor din partea pieței de comunicații electronice din
țara noastră și a societății civile, per ansamblu, cu privire la acest subiect. Prin intermediul chestionarului s-
a urmărit colectarea opiniilor celor interesați inclusiv cu privire la continuarea acordării de drepturi de
utilizare pentru linii de radiorelee în această bandă, cu asigurarea condițiilor tehnice de partaj geografic cu
rețelele de tip MFCN. Mai multe detalii despre acest subiect sunt incluse în secțiunea 7.1.2 a acestui
document.

Pe parcursul anului 2022, Autoritatea a acordat noi documente de autorizare în serviciul fix:

• 2.359 de autorizații de asignare a frecvențelor pentru 2.359 de legături punct la punct, de tip:

o linii de radiorelee destinate transmisiilor de voce/date, în cadrul rețelelor naționale de infrastructură
de transport pe suport radio (aceste rețele de infrastructură asigură transportul traficului generat în
rețelele publice de comunicații mobile în diverse tehnologii, precum și în rețelele publice de
comunicații fixe/mobile de bandă largă de tip MFCN, incluzând rețelele de tip punct-multipunct (PMP)
pentru transmisii de date cu acces pe suport radio de bandă largă (BWA) direct la utilizatorul final,
indiferent de tipul de acces: fix (FWA), nomadic (NWA) sau mobil (MWA), după caz);

o linii de radiorelee destinate transmisiilor de voce/date, în cadrul unor rețele de infrastructură de
transport pe suport radio pentru uzul propriu al unor entități private;

o linii de modulație destinate transportului serviciilor de programe audiovizuale în cadrul rețelei
naționale de infrastructură de transport pe suport radio dedicate în acest sens, de la locul unde se
realizează aceste programe către emițătoarele de radiodifuziune sonoră și televiziune aferente;

o linii de modulație destinate transportului unor servicii de programe audiovizuale licențiate de CNA
pentru entități private, de la locul unde se realizează aceste programe către emițătoarele de
radiodifuziune sonoră aferente.

• o licență nouă de utilizare a frecvențelor cu caracter permanent, în serviciul fix,

• 2 licențe temporare (și 2 de autorizații temporare aferente acestora), ambele pentru transmisii
ocazionale.
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De asemenea, la finalul anului 2022, ANCOM gestiona 7 licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru
furnizarea de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice – deținute de
titularii Orange România S.A., RCS&RDS S.A., Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., Vodafone
România S.A. și Invite Systems S.R.L. – prin care au fost acordate drepturi de utilizare a frecvențelor în
banda 3400-3800 MHz în vederea furnizării de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de
comunicații mobile/fixe de bandă largă destinate publicului.

În acest sens, la finalul anului 2022, Autoritatea avea în portofoliu notificări de asignări de frecvențe (cu
parametrii tehnici și operaționali asociați acestora) pentru 1.047 de stații de bază macro – funcționând în
banda 3400-3800 MHz și totalizând 3.619 celule în tehnologiile LTE și NR – din cadrul rețelelor publice de
comunicații fixe/mobile de bandă largă de tip MFCN, incluzând rețelele de tip punct-multipunct (PMP)
pentru transmisii de date cu acces pe suport radio de bandă largă (BWA) direct la utilizatorul final,
indiferent de tipul de acces: fix (FWA), nomadic (NWA) sau mobil (MWA).

În cadrul activității de gestionare a benzilor de frecvențe radio atribuite serviciului fix, Autoritatea a
efectuat asignări de frecvențe în cursul anului 2022, prin emiterea de acorduri prealabile pentru linii de
radiorelee, grupate în rețele complexe destinate transmisiilor de voce/date și pentru linii de modulație
aferente unor emițătoare de radiodifuziune sonoră ori unor emițătoare de televiziune digitală terestră.

În ceea ce privește coordonarea internațională a utilizării frecvențelor radio, Autoritatea a tratat și a
soluționat favorabil solicitări primite de la administrații de comunicații ale altor țări (Ungaria, Ucraina),
având ca obiect coordonarea asignărilor de frecvențe pentru stații de comunicații prin satelit, amplasate pe
teritoriul țărilor respective, în benzi de frecvențe atribuite cu statut primar, la nivelul Regulamentului
radiocomunicațiilor al UIT, pentru servicii prin satelit în partaj cu servicii terestre (paragrafele 9.15 – 9.19).

De asemenea, pe linia coordonării internaționale a utilizării frecvențelor radio pentru linii de radiorelee în
serviciul fix, specialiștii ANCOM au participat în anul 2022 la reuniunea plenară a administrațiilor semnatare
ale Acordului HCM, încheiat între Administrațiile din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franța,
Ungaria, Olanda, Croația, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica Slovacă,
Slovenia și Elveția, privind coordonarea frecvențelor cuprinse între 29,7 MHz și 43,5 GHz pentru serviciul
mobil terestru și serviciul fix, care a avut loc la Berlin (Germania), în perioada 7-8 septembrie. În cadrul
acestei reuniuni a fost negociată și semnată versiunea revizuită a Acordului HCM (Berlin, septembrie 2022),
ce a inclus modificări relevante pentru serviciul fix.

7.2.3 Radiodifuziune sonoră și televiziune
Activitatea în domeniul audiovizualului a înregistrat o ușoară scădere din punct de vedere al emiterii
licențelor de utilizare a frecvențelor și a coordonării internaționale, în schimb numărul solicitărilor de
modificare a parametrilor tehnici a crescut comparativ cu anul precedent, radiodifuziunea FM fiind în
continuare o componentă importantă în domeniul audiovizualului.

Ca urmare a listei cu 34 de frecvențe noi de radiodifuziune sonoră FM transmisă de ANCOM, CNA a scos la
concurs aceste frecvențe, iar ANCOM a eliberat licențele de emisie pentru titularii licențelor audiovizuale
care au solicitat acest lucru.

La sfârșitul anului 2022 ANCOM gestiona un număr de 1014 licențe de emisie, atât pentru stațiile incluse în
rețele naționale, cât și regionale și locale.

Numărul solicitărilor de licențe de utilizare a frecvențelor pentru banda 87,5 – 108 MHz (banda FM)
destinate transmiterii coloanei sonore pentru anumite evenimente a scăzut la 3.
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Tendința descrescătoare a dezvoltării televiziunii digitale terestre s-a păstrat atât în România (a fost
înregistrată o singură cerere de eliberare sau de modificare a licenței de utilizare a frecvențelor (LUF) și a
autorizației de asignare), cât și în țările din zonă, numărul de solicitări primite de coordonare pentru acest
serviciu fiind nul.

În scopul asigurării succesului implementării sistemului de radiodifuziune digitală T-DAB+ în România,
ANCOM a participat în continuare la întâlnirile Grupului Regional de coordonare a T-DAB format din Austria,
Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia, Slovacia și Ungaria. În cadrul acestui Grup au fost coordonate
asignările de T-DAB ale țărilor participante, fiind luată în considerare și conversia alocărilor de televiziune
digitală terestră din banda VHF din Planul de la Geneva 2006 în alocări de T-DAB.

Strategia finalizată în luna decembrie 2020 în cadrul Grupului de Lucru Radio Digital (GLRD) pentru
implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național,
nu a fost aprobată nici în anul 2022, așa cum a fost prevăzut, fapt ce a dus la amânarea introducerii
sistemului T-DAB+ în România.

Referitor la retransmisia programelor audiovizuale prin intermediul sistemelor MMDS (Multipoint Multichanel
Distribution System), având în vedere dezvoltarea comunicațiilor pe fibră optică, și în anul 2022 s-a
înregistrat o serie de renunțări la utilizarea acestui sistem în zonele unde fibra optică a constituit o
alternativă. Astfel, din totalul inițial de 5 licențe de utilizare a frecvențelor pentru MMDS valabile la
începutul anului, în 2022 nu au fost modificate licențe, însă au fost anulate 3 licențe, astfel că numărul
total de licențe MMDS valabile la sfârșitul anului a fost de 2.

Autoritatea a gestionat în decursul anului 2022:

Activitatea de autorizare a stațiilor de radiodifuziune sonoră, desfășurată la nivelul Serviciului Autorizări din
Direcțiile Regionale ale ANCOM, a constat în eliberarea documentelor de autorizare pentru aceste stații, ca
urmare a solicitărilor venite din partea operatorilor. Majoritatea lor a implicat și deplasări în
amplasamentele stațiilor, pentru verificarea parametrilor tehnici relevanți, ai parametrilor de calitate ai
emițătoarelor, precum și verificarea conformității cu datele din proiectele tehnice. Odată cu aceste verificări
s-au efectuat și măsurători ale nivelului de câmp în zonele de serviciu, în conformitate cu hărțile de
acoperire estimate în proiecte.

Astfel, in cursul anului 2022 Serviciile Autorizări din Direcțiile Regionale au verificat un număr total de 148
de stații de radiodifuziune sonoră, însumând peste 50.000 km efectuați cu laboratoarele mobile de
autorizări pentru verificări ale zonelor de serviciu la aceste stații.
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Radiodifuziune sonoră analogică:

• 246 de licențe de emisie au fost emise sau modificate;

• 124 de alte solicitări de modificare a parametrilor tehnici.
Licențe de utilizare a frecvențelor pentru transmisii ocazionale (drive-in):

• 3 LUF-uri emise pentru retransmisia coloanei sonore pentru evenimente.
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În ceea ce privește coordonarea internațională a utilizării frecvențelor, pe parcursul anului 2022 au fost
analizate și soluționate 156 solicitări de coordonare din partea țărilor vecine, numărul scăzut fiind o urmare
a volumului mare de coordonări din anul precedent (1.811). Solicitările de coordonare au fost transmise
atât prin intermediul BRIFIC (ITU - BR International Frequency Information Circular (Terrestrial Services)),
cât și prin corespondență directă, astfel:

• BRIFIC (Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Italia, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova,
Slovenia, Ucraina și Ungaria) – 117 solicitări (toate de radiodifuziunea sonoră FM);

• corespondență directă (Austria, Bosnia și Herțegovina, Polonia, Republica Moldova și Ungaria) – 39 de
stații (34 de radiodifuziune sonoră și 5 de radiodifuziune digitală terestră T-DAB).
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Tabelul 7.3 – Numărul de autorizații tehnice noi/modificate și numărul de stații de radiodifuziune
sonoră

Autorizații
tehnice noi

Autorizații
tehnice

modificate

Autorizații
tehnice stații
în funcțiune

Număr stații pentru care
au fost necesare

măsurători tehnice
Direcția Regională București 1 8 26 4

Direcția Regională Cluj 3 93 305 43

Direcția Regională Iași 7 50 250 41

Direcția Regională Muntenia 7 46 197 28

Direcția Regională Timiș 7 42 231 32

Fig. 7.1 – Dinamica solicitărilor de coordonare pentru servicii de radiodifuziune terestră primite
de ANCOM

Autorizații
tehnice noi

Autorizații
tehnice

modificate

Autorizații
tehnice stații
în funcțiune

Număr stații pentru care
au fost necesare

măsurători tehnice
Direcția Regională București - - 7 -

Direcția Regională Cluj - - 67 -

Direcția Regională Iași - - 62 -

Direcția Regională Muntenia - - 44 -

Direcția Regională Timiș - 1 51 -

Tabelul 7.2 – Numărul de autorizații tehnice noi/modificate și numărul de stații de televiziune
digitală terestră
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7.2.4 Radiocomunicații specializate

7.2.4.1 Radiocomunicații în serviciile fix și mobil prin satelit

7.2.4.1.1 Radiocomunicații în serviciul fix prin satelit (FSS)
Transportul către satelit al unor programe de radiodifuziune sonoră și/sau televiziune în vederea distribuirii
acestora către rețele CATV sau în vederea difuzării directe către marele public reprezintă un segment
important, cu impact mare asupra utilizatorilor finali, al serviciului de radiocomunicații fix prin satelit. La
sfârșitul anului 2022, ANCOM gestiona 15 licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru 19 stații
de comunicații prin satelit destinate transportului către satelit al unor programe de
radiodifuziune sonoră și/sau televiziune, prin intermediul cărora erau ridicate la satelit, de pe
teritoriul României, 119 servicii de programe de radio și televiziune.

Cei 2 operatori ai platformelor de recepție directă individuală prin satelit DTH (direct-to-home),
ce oferă servicii de televiziune prin satelit pe piața românească și care dețin în prezent licențe de
utilizare a frecvențelor radio pentru stații up-link instalate pe teritoriul României, sunt: RCS&RDS și
Orange România Communications.

Pentru stațiile transportabile de comunicații prin satelit de tip DSNG (Digital Satellite News
Gathering), destinate transmisiilor ocazionale, temporare, prin satelit, către studiouri a reportajelor, știrilor,
evenimentelor cultural/sportive și a altor producții audiovizuale realizate în afara studiourilor, ANCOM
gestiona, la sfârșitul anului 2022, 49 de autorizații de asignare a frecvențelor pentru cei 16
operatori deținători de licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru aplicații tip SNG. De
asemenea, pe parcursul anului 2022, ANCOM a emis 5 licențe temporare de utilizare a frecvențelor
pentru 5 stații transportabile de comunicații prin satelit (DSNG) deținute de operatori străini
care au fost utilizate pentru transmisii ocazionale, temporare, prin satelit, către studiouri din afara țării
noastre, a reportajelor, știrilor, evenimentelor cultural/sportive și a altor producții audiovizuale desfășurate
pe teritoriul României.

Un alt segment important în cadrul acestui serviciu de radiocomunicații îl reprezintă rețelele de comunicații
prin satelit – publice sau private - prin care se transmit date, voce și internet. La sfârșitul anului 2022,
ANCOM gestiona 19 licențe de utilizare a frecvențelor radio în serviciul fix prin satelit (dintre care
6 pentru rețele de comunicații prin satelit și restul pentru terminale VSAT individuale) și 779 de
autorizații de asignare a frecvențelor radio, atât pentru stațiile coordonatoare de rețea (HUB)
cât și pentru terminalele VSAT (Very Small Aperture Terminals) care fac parte din arhitectura acestor
rețele.

De asemenea, la sfârșitul lui 2022 ANCOM avea în portofoliu două licențe de utilizare a frecvențelor în
benzile de frecvențe Ku pentru cei doi operatori Starlink Internet Services Limited (constelația
STARLINK care va consta din mii de sateliți de dimensiuni reduse plasați pe orbita joasă (LEO) a
Pământului prin intermediul cărora se vor oferii servicii de intenet de bandă largă stațiilor de emisie
recepție terestre) și Oneweb Communications (constelația ONEWEB este o rețea globală de
comunicații care include 648 de sateliți în 18 orbite polare atent sincronizate la o altitudine de 1200 km
deasupra Pamântului (LEO)), precum și o licență de utilizarea a frecvențelor de tipul AES (Aircraft Earth
Stations), acordată operatorului New Skies Satellites Licensee B.V. pentru echipamente terminale
aflate la bordul aeronavelor aflate în aria de acoperire a satelitului și care survolează spațiul aerian al
României. Aceste rețele de comunicații vor avea puterea de a îmbunătății radical modul în care se vor
desfășura afacerile în locurile cel mai greu accesibile și de a schimba modul de viată pe scară largă, ajutând
companiile să acceseze, să gestioneze și să extindă o conectivitate mai bună.
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La nivel mondial, în ultimii ani, au fost lansate noi rețele globale de comunicații prin satelit ce funcționează
în benzile de frecvențe Ka. Sateliții în benzile Ka, în mod obișnuit, utilizează fascicule înguste, ceea ce
conduce la creșterea eficienței utilizării spectrului și permite utilizarea de antene din ce în ce mai mici la
terminale. De asemenea, creșterea eficienței permite comunicații de bandă largă la costuri din ce în ce mai
mici, comparativ cu sistemele ce funcționează în benzile Ku. La sfârșitul anului 2022, furnizarea de servicii
de comunicații electronice prin satelit destinate transmisiilor de date în benzile Ka, pe teritoriul României,
era asigurată de un operator: Inmarsat Global Limited (rețeaua Inmarsat) deținător de licențe de
utilizare a frecvențelor în acest scop. De asemenea, licența emisă către Inmarsat Global Limited permite
și utilizarea de stații de tip ESOMP (Earth Stations on Mobile Platforms) care operează în benzile Ka.
Acestea sunt terminale cu antene de mici dimensiuni, direcționale, utilizate pentru comunicații de bandă
largă, care pot fi montate pe aeronave, nave, vehicule terestre sau pe platforme transportabile, utilizate
atât în mișcare cât și, temporar, în amplasamente fixe. Terminalele de tip ESOMP montate pe nave sau pe
aeronave pot fi operate atât în spațiul aerian național sau apele teritoriale, cât și în spațiul aerian
internațional sau apele internaționale.

7.2.4.1.2 Radiocomunicații în serviciul mobil prin satelit (MSS)
Furnizarea către public de servicii de comunicații mobile personale prin satelit (S-PCS) pe teritoriul
României se realizează de către: Iridium Satellite LLC (prin intermediul sistemului IRIDIUM), Global
Communications Services Romania (prin intermediul sistemului THURAYA), INMARSAT Global
Limited (prin intermediul sistemului INMARSAT), GSAT Bucharest (prin intermediul sistemului
GLOBALSTAR) și ASTROCAST (prin intermediul sistemului ASTROCAST). In lumea conectată de astăzi
apar nevoi tot mai mari de rețele globale de comunicații pentru aplicațiile IoT (Internet of Things) și M2M
(Machine to Machine). In acest sens Astrocast a dezvoltat o constelație de nanosateliti (CubeSat) care
oferă soluții complete pentru regiuni îndepărtate ale lumii (end-to-end, direct-to-orbit, SatIoT Service)
pentru clienții care doresc să-și extindă aplicațiile IoT.

Pe parcursul anului 2022, ANCOM a gestionat 7 licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru
utilizatori ce dețineau 14 terminale mobile funcționând în diferite standarde INMARSAT.

Prin însăși natura lor, comunicațiile prin satelit depășesc granițele naționale și, în consecință, se pretează la
o reglementare pe plan internațional sau regional, care se adaugă reglementărilor naționale. În scopul de a
înlesni dezvoltarea unei piețe interne competitive pentru serviciile de comunicații electronice ce utilizează
frecvențe în serviciul mobil prin satelit (MSS – Mobile Satellite Service) în întreaga Uniune Europeană și de
a asigura treptat acoperirea cu astfel de servicii de comunicații electronice în toate statele membre,
Comisia Europeană a organizat, în 2008-2009, o procedură pentru selectarea în comun a operatorilor de
sisteme de comunicații mobile prin satelit care folosesc benzile 1980-2010 MHz, pentru comunicațiile în
sensul Pământ-spațiu, și 2170-2200 MHz, pentru comunicațiile în sensul spațiu-Pământ. Cei doi operatori
desemnați câștigători la nivel european au fost Inmarsat Ventures Limited și Echostar Mobile
Limited (inițial Solaris Mobile Limited).

Introducerea unor sisteme noi care furnizează servicii de comunicații electronice mobile prin intermediul
spectrului radio atribuit la nivel internațional serviciului mobil prin satelit (MSS) contribuie la dezvoltarea
pieței interne și sporește competitivitatea prin creșterea disponibilității serviciilor paneuropene și
conectivității între utilizatorii finali, precum și prin încurajarea unor investiții eficiente. Serviciile de
comunicații electronice mobile prin satelit reprezintă o alternativă inovatoare pentru diferite tipuri de
servicii paneuropene de telecomunicații și pentru radiodifuziune/multidifuziune, indiferent de plasarea
geografică a utilizatorilor finali, precum: acces internet/intranet de mare viteză, servicii multimedia mobile,
PPDR (protecție civilă și furnizarea de ajutor și atenuarea efectelor în caz de catastrofe/dezastre).

Raport Anual 2022, ANCOM
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Aceste servicii ar trebui să îmbunătățească acoperirea zonelor rurale din Uniunea Europeană și să reducă
decalajul de natură digitală în plan geografic, consolidând diversitatea culturală și pluralismul media și
contribuind, în același timp, la competitivitatea industriilor tehnologiei informației și comunicațiilor din
Europa.

În cursul anului 2019, a fost acordată operatorului Inmarsat Ventures SE și prima licență pentru rețea
de tip CGC (Complementary Ground Component), prin care se acordă dreptul de utilizare a
frecvențelor radio în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice (servicii de voce, multimedia și
de transmisiuni de date), destinate publicului călător din avioanele care circulă în spațiul aerian al
României, prin intermediul componentei complementare dispuse la sol, parte integrantă a sistemului de
comunicații mobile prin satelit autorizat prin Licența de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de
servicii de comunicații electronice mobile în serviciul mobil prin satelit emisă în anul 2014. Licența pentru
rețeaua de tip CGC permite furnizarea de servicii de comunicații electronice de tipul IFC (In-Flight
Connectivity) la bordul aeronavelor – prin intermediul unei rețele terestre de stații CGC care comunică
direct cu terminalele dedicate amplasate la bordul aeronavelor, acestea fiind conectate la rândul lor, în
interiorul aeronavelor, la puncte de acces Wi-Fi prin intermediul cărora se oferă conectivitate internet
pentru terminalele mobile ale pasagerilor – și a fost reînnoită în cursul anului 2022. Rețeaua de tip CGC de
pe teritoriul României este compusă din 14 stații de bază, fiecare având o rază de serviciu de 90 kilometri
în spațiul aerian al României.

7.2.4.1.3 Gestionarea spectrului radio pentru poziții orbitale geostaționare
În cursul anului 2022, ANCOM a continuat activitatea de gestionare a spectrului radio în vederea fructificării
și utilizării pozițiilor orbitale alocate României pentru rețele de radiocomunicații prin satelit, conform
reglementărilor relevante ale UIT. În acest sens, au fost continuate trei direcții principale de acțiune,
demarate în cursul anilor anteriori (rețelele spațiale ROU_SAT, ROU-MILSATCOM1-30.45E, ROU-
MILSATCOM2-53.5E), adăugându-se și o nouă acțiune (rețeaua spațială ROU-MILSATCOM3-26.5E). De
asemenea, a fost definită o linie de acțiune privind implicarea în cadrul grupurilor UIT și CEPT pentru
revizuirea cadrului de reglementare pentru sisteme de sateliți non-geostaționari. În sinteză, liniile de
acțiune în cursul anului 2022 au fost următoarele:

1. Alocarea unei noi poziții orbitale și a resurselor de spectru radio necesare, pentru o nouă rețea
spațială de radiodifuziune prin satelit cu acoperire națională rezervată României (ROU_SAT), pe poziția
orbitală 23,4° vest;

2. Asignarea suplimentară a resurselor de spectru radio necesare pentru o nouă rețea spațială, pentru
radiocomunicații spațiale fixe și mobile cu acoperire națională și internațională (ROU-MILSATCOM1-
30.45E), pe poziția orbitală 30,45° est, deja deținută, în mod neexclusiv, de România;

3. Asignarea suplimentară a resurselor de spectru radio necesare pentru o nouă rețea spațială, pentru
radiocomunicații spațiale fixe și mobile cu acoperire națională și internațională (ROU-MILSATCOM2-
53.5E), pe o nouă poziție orbitală, anume 53,5° est;

4. Asignarea suplimentară a resurselor de spectru radio necesare pentru o nouă rețea spațială, pentru
radiocomunicații spațiale fixe și mobile cu acoperire națională și internațională (ROU-MILSATCOM3-
26.5E), pe o nouă poziție orbitală, anume 26,5° est;

5. Activități la nivelul UIT și CEPT în legătură cu revizuirea cadrului de reglementare pentru sisteme de
sateliți non-geostaționari.
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I. Rețeaua spațială ROU_SAT

Prima direcție principală de acțiune a constituit-o continuarea activității de obținere a unei noi poziții
orbitale și a resurselor de spectru radio necesare pentru o nouă rețea spațială (ROU_SAT), destinată
radiodifuziunii prin satelit (BSS - Broadcasting Satellite Service), scopul urmărit fiind ca respectiva poziție
orbitală, cu alocările de spectru radio aferente, să fie rezervată României în cadrul Planurilor incluse în
Apendicele 30 și 30A din Regulamentul Radiocomunicațiilor al UIT, conform Rezoluției 559, adoptată în
cadrul Conferinței mondiale de radiocomunicații din anul 2019 (WRC-19). Procesul de coordonare demarat
pentru această nouă poziție orbitală urmărește obiectivul obținerii unor condiții tehnice asociate mai
avantajoase decât acelea asociate poziției orbitale deținute în prezent, din punctul de vedere al nivelului de
interferențe radio39.

Publicarea acestui demers s-a realizat în Secțiunile Speciale AP30/E/875 și AP30A/E/875 din cadrul
circularei BR IFIC (servicii spațiale) nr. 2932 din 27.10.2020. Astfel, în cursul anului 2022 s-au desfășurat
activități de coordonare internațională cu alte administrații de telecomunicații în conformitate cu Apendicele
30 și 30A din Regulamentul Radiocomunicațiilor al UIT (denumit și RR al UIT).

Pentru derularea în condiții optime a procesului de coordonare a spectrului radio pentru această rețea
spațială (dar și ulterior, pentru asigurarea unei funcționări corespunzătoare a acesteia, odată cu punerea ei
în funcțiune), va fi necesară instalarea de către ANCOM a unui sistem de monitorizare spațială care să
pună în evidență utilizarea efectivă a spectrului radio de către alte rețele spațiale potențial afectate de
către aceasta, precum și estimarea nivelului de interferență produs de alte rețele spațiale asupra rețelei
spațiale solicitate de țara noastră.

Această rețea spațială va reprezenta un activ important al statului român, care va necesita activități
speciale de management și monitorizare radio spațială pentru asigurarea protecției radio împotriva
interferențelor prejudiciabile.
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39. https://www.itu.int/ITU-R/space/asreceived/Publication/DisplayPublication/22188 și https://www.itu.int/ITU-
R/space/asreceived/Publication/DisplayPublication/22189

Fig. 7.2 – Acoperirea
spațială a României din
poziția orbitală 23,4°
vest (ROU_SAT)
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II. Rețeaua spațială ROU-MILSATCOM1-30.45E

A doua direcție principală de acțiune a constituit-o continuarea coordonării unor asignări de resurse de
spectru radio aferente unei noi rețele spațiale suplimentare, ce va utiliza poziția orbitală 30,45° est,
deținută deja de țara noastră, în mod neexclusiv, conform Planului inclus în Apendicele 30B din RR al UIT.
Rețeaua respectivă (destinată radiocomunicațiilor în serviciul fix prin satelit) este denumită ROU-
MILSATCOM1-30.45E și urmează să fie rezervată României ca rețea suplimentară conform Articolului 9 al
RR al UIT40.

Caracterul special al acestei rețele de radiocomunicații a condus la necesitatea invocării articolului 48 din
Constituția UIT, fapt care va obliga statul român să se asigure că se va evita producerea de interferențe
prejudiciabile asupra altor sisteme de radiocomunicații din partea rețelei spațiale solicitate de țara noastră.
Prin urmare, ANCOM va trebui să se asigure cu privire la respectarea practică a condițiilor de non-
interferență precizate în baza reglementărilor stabilite de către UIT, fapt ce va necesita existența unui
sistem de monitorizare spațială gestionat de către ANCOM în benzile de funcționare ale acestei rețele.

Rețeaua spațială ROU-MILSATCOM1-30.45E va reprezenta un activ important al statului român, care va
necesita activități dedicate de gestiune a spectrului radio pentru asigurarea protecției împotriva producerii
de interferențe prejudiciabile.

În acest sens, s-au desfășurat acțiuni legate de coordonarea internațională a frecvențelor radio în
colaborare cu instituțiile implicate în acest proiect spațial. Aceste acțiuni vor continua în perioada
următoare, având drept scop definirea unor parametri optimi pentru rețeaua spațială ROU-MILSATCOM1-
30.45E.

III. Rețeaua spațială ROU-MILSATCOM2-53.5E

A treia direcție principală de acțiune a constituit-o coordonarea internațională pentru dobândirea accesului
la spectrul radio disponibil pe poziția orbitală 53,5° est, care să fie destinat radiocomunicațiilor în serviciul
fix prin satelit, pentru o rețea spațială suplimentară (ROU-MILSATCOM2-53.5E), care să fie rezervată
României conform Articolului 9 din RR al UIT41.
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40. https://www.itu.int/ITU-R/space/asreceived/Publication/DisplayPublication/26113
41. https://www.itu.int/ITU-R/space/asreceived/Publication/DisplayPublication/28579

Fig. 7.3 – Acoperirea
spațială a României din
poziția orbitală 30,45°
est (ROU-MILSATCOM1
– 30.45SE)
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Caracterul special al acestei rețele de radiocomunicații a condus, de asemenea, la necesitatea invocării
articolului 48 din Constituția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, fapt care va obliga statul român să
se asigure că se va evita producerea de interferențe prejudiciabile asupra altor sisteme de radiocomunicații
din partea rețelei spațiale solicitate de țara noastră. Prin urmare, ANCOM va trebui să se asigure cu privire
la respectarea practică a condițiilor de non-interferență precizate în baza reglementărilor stabilite de către
UIT, fapt ce va necesita existența unui sistem de monitorizare spațială gestionat de către ANCOM în benzile
de funcționare ale acestei rețele.

Rețeaua spațială ROU-MILSATCOM2-53.5E va reprezenta un activ important al statului român, care va
necesita activități dedicate de gestiune a spectrului radio pentru asigurarea protecției împotriva producerii
de interferențe prejudiciabile.

Astfel, în cursul anului 2022 Biroul de Radiocomunicații al UIT a publicat în Secțiunea Specială CR/E/2401
din circulara BR IFIC (servicii spațiale) nr. 2965 din 22.02.2022 lista administrațiilor de telecomunicații și a
rețelelor spațiale posibil afectate conform paragrafului No. 9.41 din RR al UIT.

Ca urmare a publicării acestor informații, s-au desfășurat acțiuni legate de coordonarea internațională de
benzi de frecvențe radio în colaborare cu instituțiile implicate în acest proiect spațial. Aceste acțiuni vor
continua în perioada următoare, având drept scop definirea unor parametri optimi pentru rețeaua spațială
ROU-MILSATCOM2-53.5E.

IV. Rețeaua spațială ROU-MILSATCOM3-26.5E

A patra direcție principală de acțiune a constituit-o identificarea de spectru radio disponibil pe poziția
orbitală 26,5° est, care să fie destinat radiocomunicațiilor în serviciul fix prin satelit, și solicitarea de resurse
de spectru radio necesare unei noi rețele spațiale suplimentare (ROU-MILSATCOM3-26.5E), care să fie
rezervată României conform Articolului 9 din RR al UIT42.

Caracterul special al acestei rețele de radiocomunicații a condus, de asemenea, la necesitatea invocării
articolului 48 din Constituția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, fapt care va obliga statul român să
se asigure că se va evita producerea de interferențe prejudiciabile asupra altor sisteme de radiocomunicații
din partea rețelei spațiale solicitate de țara noastră.
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Fig. 7.4 – Acoperirea
spațială a României din
poziția orbitală 53,5° est
(ROU-MILSATCOM2 –
53.5E)
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Prin urmare, ANCOM va trebui să se asigure cu privire la respectarea practică a condițiilor de non-
interferență precizate în baza reglementărilor stabilite de către UIT, fapt ce va necesita existența unui
sistem de monitorizare spațială gestionat de către ANCOM în benzile de funcționare ale acestei rețele.

Rețeaua spațială ROU-MILSATCOM3-26.5E va reprezenta un activ important al statului român, care va
necesita activități dedicate de gestiune a spectrului radio pentru asigurarea protecției împotriva producerii
de interferențe prejudiciabile.

Astfel, în cursul anului 2022 Biroul de Radiocomunicații al UIT a publicat în Secțiunea Specială API/C/1415
din circulara BR IFIC (servicii spațiale) nr. 2976 din 01.03.2022 informații prealabile privind caracteristicile
rețelei spațiale solicitate de România, iar în Secțiunea Specială CR/C/5718 din circulara BR IFIC (servicii
spațiale) nr. 2976 din 26.07.2022 au fost publicate informațiile privind caracteristicile rețelei spațiale ROU-
MILSATCOM3-26.5E, împreună cu lista inițială a administrațiilor de telecomunicații și a rețelelor spațiale
posibil afectate conform paragrafului No. 9.7 din RR al UIT.

Ca urmare a publicării acestor informații, s-au inițiat acțiuni preliminare de demarare a coordonării
internaționale în colaborare cu instituțiile implicate în acest proiect spațial. Aceste acțiuni vor continua în
perioada următoare, având drept scop definirea unor parametri optimi pentru rețeaua spațială ROU-
MILSATCOM3-26.5E.

V. Cadrul de reglementare al sistemelor de sateliți non-geostaționari

A cincea direcție principală de acțiune a constituit-o implicarea în reuniunile din cadrul UIT și CEPT pentru
revizuirea cadrului internațional de reglementare al introducerii de sisteme de sateliți non-geostaționari.
Dată fiind evoluția tehnologică avansată în domeniul comunicațiilor spațiale, introducerea de noi sistem de
sateliți non-geostaționari constituie o provocare majoră, fapt ce necesită o abordare atentă și bine
fundamentată din punct de vedere tehnic a propunerilor de reglementare ce sunt elaborate în acest sens.
Astfel, în pregătirea Conferinței Mondiale a Radiocomunicațiilor WRC-23, în cursul anului 2022 au fost
desfășurate activități de implicare în definirea de propuneri care să permită un cadru de reglementare
adecvat.
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În acest sens s-a acționat la nivelul grupului de lucru WP4A din cadrul Comitetului de studii nr. 4 (SG4) al
sectorului de radiocomunicații UIT-R, având următoarele subiecte de interes:
1. introducerea de noi metodologii pentru evaluarea nivelului de interferențe admisibile produse de

sistemele de sateliți non-geostaționari în raport cu rețelele spațiale geostaționare;
2. revizuirea modalității de evaluare a nivelului de interferențe admisibile produse de sistemele de

sateliți non-geostaționari în raport cu rețelele terestre.
De asemenea, s-a acționat la nivelul echipei de proiect PTB a Grupului de pregătire a conferinței mondiale
(CPG) din cadrul Comitetului de comunicații electronice (ECC) al CEPT, având următoarele subiecte de
interes:
1. definirea toleranțelor admisibile pentru poziția sateliților care fac parte dintr-un sistem non-

geostaționar relativ la respectarea pozițiilor orbitale declarate pentru utilizarea acestora;
2. stabilirea modalității de verificare a respectării toleranțelor admisibile pentru poziția sateliților care fac

parte dintr-un sistem non-geostaționar.
Interesul special al ANCOM constă în definirea unui cadru care să permită facilitarea definirii de noi sisteme
de sateliți non-geostaționari, prin aceasta creându-se premisa introducerii de astfel de sisteme de către
părți interesate, companii sau instituții, din România.

VI. Sinteza activităților de gestiune a spectrului radio aferent pozițiilor orbitale
În concluzie, în cursul anului 2022 au fost desfășurate activități pentru identificarea și solicitarea de resurse
de spectru radio în serviciul fix prin satelit, aferente pozițiilor orbitale 30,45° est (deja deținută, în mod
neexclusiv, de România), 53,5° est și 26,5° est (noi poziții orbitale solicitate), pentru rețele spațiale
suplimentare, precum și pentru identificarea de alte poziții orbitale care să fie în acord cu cerințele derulării
de programe spațiale naționale.

Astfel, ANCOM a depus un efort susținut pentru administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe radio
pentru rețelele de radiocomunicații spațiale asociate pozițiilor orbitale geostaționare alocate României, în
cadrul Planurilor cuprinse în RR al UIT, și pentru solicitarea de rețele spațiale suplimentare, pe diferite
poziții orbitale geostaționare, conform procedurilor precizate în acest act normativ internațional. În plus,
ANCOM s-a implicat în activități destinate revizuirii cadrului internațional de reglementare al sistemelor de
sateliți non-geostaționari în pregătirea unor proiecte naționale în acest sens.

Toate aceste demersuri au urmărit constant preîntâmpinarea producerii de interferențe prejudiciabile și
obținerea celor mai bune rezultate în cadrul procedurilor de coordonare desfășurate cu alte administrații de
telecomunicații. De asemenea, ANCOM a asigurat în permanență utilizarea rațională, echitabilă și eficientă
a spectrului de frecvențe radio pentru rețelele de radiocomunicații spațiale care utilizează poziții orbitale
deținute de țara noastră sau orice alte orbite spațiale care vor fi acordate României.

Nu în ultimul rând, în cursul derulării activităților prezentate anterior a rezultat necesitatea deținerii de
către ANCOM a unui sistem de monitorizare spațială care să sprijine și să susțină realizarea în condiții
optime a activităților de coordonare internațională a spectrului radio pentru rețelele spațiale solicitate. Un
astfel de sistem va permite elaborarea și prezentarea de rapoarte tehnice de monitorizare spațială de pe
teritoriul României în cursul negocierilor aferente procesului de coordonare internațională cu alte
administrații de telecomunicații. Așadar, implementarea în cadrul ANCOM a unui astfel de sistem, în paralel
cu acțiunile de coordonare internațională menționate, va conduce la atingerea obiectivelor de negociere
eficientă privind parametrii tehnici optimi pentru rețelele spațiale solicitate de către statul român, fapt
esențial pentru derularea în bune condiții a programelor spațiale naționale.
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7.2.4.2 Radiocomunicații în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit,
inclusiv pe căile de navigație interioară, și radionavigație maritimă
Atât navele, cât și stațiile de coastă, utilizează o mare varietate de echipamente de radiocomunicații
instalate la bord sau pe țărm (coastă), pentru a fi în măsură să recepționeze și să transmită date relevante
și cu maximă eficiență.

Activitatea ANCOM în anul 2022 a însemnat asigurarea unui acces eficient și nediscriminatoriu la resursa de
spectru radio pentru operatorii implicați în controlul traficului și în salvarea de vieți omenești (SAR) din
transporturile maritime. Ținta permanent urmărită a fost, și este, garantarea unor comunicații radio de
încredere, fiabile și de calitate, elemente esențiale pentru o navigație maritimă în condiții de maximă
securitate și siguranță.

Transporturile maritime au rămas, în ciuda efectelor devastatoare ale pandemiei de COVID-19 asupra
acestei industrii, o componentă vitală a activității umane la nivel global. Întrucât domeniul se bazează pe
benzi de frecvențe armonizate global prin Articolul 5 al Regulamentului Radiocomunicațiilor al UIT, noile
tehnologii de comunicații electronice au pus o presiune semnificativă pe resursele limitate de spectru radio
și, de aceea, o gestiune corectă și eficientă a acestor resurse este vitală pentru un răspuns eficient la
provocările momentului.

Contextul prezentat mai sus a produs o adevărată efervescență în introducerea de noi tehnologii în aceste
servicii de radiocomunicații cu scopul de a contribui la creșterea gradului de eficientizare și de siguranță
atât din punctul de vedere al navigației propriu-zise, cât și al radiocomunicațiilor.

Totuși, cea mai importantă activitate susținută de radiocomunicațiile maritime este protejarea și salvarea
vieții omenești și a bunurilor pe mare și pe căile de navigație interioară, timpul de răspuns făcând diferența
semnificativă între asigurarea unor operațiuni de succes și eșecuri care se traduc prin pierderi de vieți
omenești și/sau de nave.

În acest sens, pe parcursul anului 2022, ANCOM a depus eforturi intense pentru a răspunde provocărilor
generate de situația pandemică și a reușit să gestioneze eficient spectrul radio atribuit serviciilor de
radiocomunicații navale care acoperă radiocomunicațiile mobil maritime și mobil maritime prin satelit,
inclusiv pe căile de navigație interioară, și radionavigația maritimă. Drept rezultat, ANCOM nu a înregistrat,
nici pe parcursul anului 2022, cazuri de nave sau de operațiuni portuare blocate datorită
radiocomunicațiilor sau de interferențe prejudiciabile care să perturbe buna desfășurare a activităților
specifice transporturilor maritime.

Plecând de la principiile asigurării unui acces transparent, echidistant și nediscriminatoriu a tuturor
participanților la radiocomunicațiile maritime, ANCOM a susținut în mod activ introducerea comunicațiilor
digitale în radiocomunicațiile maritime, așa cum sunt cuprinse în prevederile Regulamentului
Radiocomunicațiilor al UIT. Reprezentanții instituției au participat la studiile efectuate la nivel european
(CEPT) și internațional (UIT-R) în legătură cu: modernizarea sistemului de primejdie maritim – GMDSS,
introducerea de noi furnizori de servicii de comunicații maritime prin satelit în GMDSS (BEYDOU),
introducerea unui nou concept în serviciul de transmitere a informațiilor maritime (MSI – Maritime Service
Information), identificarea și atribuirea de benzi de frecvențe radio în vederea implementării noului sistem
de transmitere digitală de informații tip MSI denumit NAVDAT.

Totodată, ANCOM, alături de alte administrații de comunicații europene, a participat intens în cadrul
grupului european specializat al Comitetului de comunicații electronice (ECC) al CEPT43 la formularea
deciziei ECC privind operarea dispozitivelor radio maritime autonome, document care transpune la nivelul
întregului continent european reglementările aplicabile noilor echipamente autonome maritime de
radiocomunicații.
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Aceste echipamente sunt esențiale pentru: localizarea plaselor de pescuit de tip năvod zonal,
localizarea/recuperarea scafandrilor autonomi reveniți la suprafață în condiții de mare montată, localizarea
obstacolelor existente pe căile de navigație (de exemplu, epave, locuri periculoase de pasaj etc).

ANCOM a desfășurat activități și în cadrul Grupului de studii SG5 din cadrul UIT-R, grup în care un
reprezentant al instituției deține poziția de vicepreședinte, în desfășurarea pregătirilor pentru WRC-23.

În paralel, ANCOM colaborează cu industria românească constructoare de nave maritime prin tratarea
activității de autorizare, pe perioada probelor, a stațiilor de navă pentru construcții noi. Așa-numitele
construcții noi se referă la navele a căror chilă este așezată în șantierele navale din România pentru
armatori români sau străini. Pentru aceste nave se desfășoară programe de probe în zona apelor teritoriale
ale țării noastre în condiții reale. Probele navelor noi includ și teste ale echipamentelor radio componente
ale stației de navă, pentru aceste activități fiind emise autorizații pentru nave în probe (experimentale)
pentru perioadele de desfășurare a probelor. Valabilitatea acestor autorizații experimentale este limitată
suplimentar la perioada de arborare a pavilionului românesc.

Pentru anul 2022, ANCOM a analizat solicitările relevante și a emis pentru serviciile mobil maritim și mobil
maritim prin satelit, radiotelefonic pe căile de navigație interioară și radionavigație maritimă 126 licențe de
utilizare a frecvențelor și 1.069 de autorizații de asignare a frecvențelor.

7.2.4.3 Radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, inclusiv
radionavigație aeronautică

Și în domeniul transporturilor aeronautice pandemia de COVID-19 a avut un efect catastrofal asupra
acestora, determinând pierderi uriașe, retragerea unui număr important de aeronave de transport mărfuri
și de transport pasageri și reducerea drastică a capacităților aeroporturilor peste tot în lume.

Transporturile aeriene au rămas, în pofida provocărilor uriașe, o componentă vitală a activității umane la
nivel global. Întrucât domeniul se bazează pe benzi de frecvențe armonizate global prin Articolul 5 al
Regulamentului Radiocomunicațiilor al UIT, noile tehnologii de comunicații electronice au pus o presiune
semnificativă pe resursele limitate de spectru radio și, de aceea, o gestiune corectă și eficientă a acestor
resurse este de o importanţă extraordinară pentru un răspuns eficient la provocările momentului.

Totodată, și în cazul acestor servicii de radiocomunicații a existat o efervescență în introducerea de noi
tehnologii care să contribuie la creșterea gradului de eficientizare și de siguranță atât din punctul de vedere
al navigației aeriene propriu-zise, cât și al radiocomunicațiilor.

În anul 2022, ANCOM a gestionat spectrul radio atribuit serviciilor de radiocomunicații mobil aeronautic și
mobil aeronautic prin satelit, inclusiv radionavigație aeronautică, asigurându-se că sunt respectate cerințele
stabilite atât de Regulamentul Radiocomunicațiilor al UIT, cât și de Anexa 10 la Convenția privind Aviația
Civilă Internațională a ICAO (International Civil Aviation Organization).

Activitatea ANCOM a însemnat asigurarea unui acces eficient și nediscriminatoriu la resursa de spectru
radio pentru operatorii implicați în controlul traficului și în salvarea de vieți omenești (SAR) în transporturile
aeronautice. Ținta permanent urmărită a fost, și este, garantarea unor comunicații radio de încredere,
fiabile și de calitate, elemente esențiale pentru o navigație aeronautică în condiții de maximă securitate și
siguranță.

ANCOM a susținut introducerea tehnologiilor digitale pentru: aplicații legate de siguranța vieții omenești în
banda HF aeronautică, noi atribuiri pentru serviciul mobil aeronautic (route) prin satelit (AMS(R)S) în
vederea susținerii comunicațiilor de voce în zonele oceanice în banda VHF aeronautică, reglementări
aplicabile radiocomunicațiilor dedicate vehiculelor suborbitale, utilizarea rețelelor din serviciul fix prin satelit
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pentru legătura radio critică dintre pilotul de la sol și aeronava ce este controlată și evoluează în spațiul
aerian. ANCOM s-a implicat, de asemenea, și în studiile pentru alte puncte dedicate radiocomunicațiilor
aeronautice de pe agenda WRC-23.

ANCOM urmărește cu deosebită atenție și elementele de compatibilitate electromagnetică dintre
echipamentele de radiocomunicații și de radionavigație de la bordul aeronavelor și diferitele echipamente
de comunicații electronice sau de recreere puse la dispoziția pasagerilor în timpul zborului de diferiți
furnizori de servicii de comunicații electronice și divertisment.

ANCOM s-a implicat și în studiile legate de identificarea de spectru radio pentru aeronavele fără pilot
(denumite și drone sau UAS-Unmanned Aircraft Systems) ori pentru cele controlate de la distanță (RPAS),
domenii care cunosc o dezvoltare impresionantă datorită cerințelor exprimate de utilizatorii civili sau
militari, dar și de industrie.

În paralel, ANCOM colaborează cu industria românească implicată în aeronautică prin tratarea activității de
autorizare, pe perioada probelor, a stațiilor de aeronavă aflate în teste, probe, evaluări. Pentru aceste
aeronave se desfășoară programe de probe în spațiul aerian al țării noastre în condiții reale. Probele
aeronavelor includ și teste ale echipamentelor radio componente ale stației de aeronavă, pentru aceste
activități fiind emise autorizații pentru aeronave în probe (experimentale), pe perioadele de desfășurare a
probelor. Valabilitatea acestor autorizații experimentale este limitată suplimentar la perioada de arborare a
pavilionului românesc.

Pentru anul 2022, ANCOM a analizat solicitările relevante și a emis un număr de 4 licențe experimentale cu
4 autorizații de asignare a frecvențelor anexe, pentru stații de aeronave și aeronautice aflate în probe în
spațiul aerian românesc.

În anul 2022, ANCOM a analizat solicitările relevante și a emis pentru serviciile mobil aeronautic și mobil
aeronautic prin satelit și radionavigație aeronautică 49 de licențe de utilizare a frecvențelor și 121 de
autorizații de asignare a frecvențelor.

7.2.4.4 Radiocomunicații în serviciul de radiodeterminare (radiolocație)
ANCOM a gestionat și pe parcursul anului 2022 spectrul radio atribuit serviciului de radiodeterminare
(radiolocație), care contribuie la predicția condițiilor meteorologice la nivel național și zonal, la asigurarea
securității aeroportuare, precum și în alte domenii de activitate care necesită poziționarea spațială a unor
elemente de orice natură (formațiuni noroase periculoase, ținte aeriene, ținte terestre etc.) și, după caz,
determinarea mișcării și vitezei respectivelor elemente ori a altor caracteristici ale acestora.

Domeniul este extrem de specializat iar în acest moment în activitatea de radiolocație se dezvoltă tehnologii
de ultimă generație. ANCOM s-a preocupat permanent de-a lungul anului 2022 atât de protecția spectrului
radio atribuit radiolocației, cât și de gestionarea corectă a autorizațiilor emise. Serviciile de radionavigație
aeronautică, respectiv maritimă - care reprezintă o altă componentă a serviciului de radiodeterminare - au
fost tratate în conjuncție cu serviciile mobil aeronautic, respectiv mobil maritim.

Și pe parcursul anului 2022 ANCOM a participat activ în grupul european dedicat radiocomunicațiilor
maritime în legătură cu posibilele interferențe prejudiciabile pentru frecvențele de primejdie asignate
sistemului GMDSS din partea echipamentelor de radiolocație denumite generic „Over the Horizon Radars
(OTHR)”, adică radare care pot identifica și prelucra ținte aflate dincolo de limita orizontului vizibil.
Frecvențele de primejdie asignate GMDSS sunt definite în cadrul Apendicelui 15 al Regulamentului
Radiocomunicațiilor al UIT, ediția 2020.
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Pe parcursul anului 2022 au fost gestionate o serie de licențe și autorizații emise anterior pentru utilizatori
precum Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Națională de Meteorologie R.A., Compania
Națională „Aeroporturi București” S.A. Totodată, a fost continuată cooperarea cu Administrația Națională de
Meteorologie R.A. în legătură cu instalarea unui număr de şapte radare meteorologice în cadrul unui proiect
de extindere a rețelei existente în vederea creșterii preciziei prognozelor meteorologice și a informărilor de
vreme severă.

7.2.4.5 Identificarea alfa-numerică a stațiilor radio de navă și de aeronavă
ANCOM alocă, întreține și gestionează identificările utilizate în radiocomunicațiile aeronautice și maritime în
baza prevederilor relevante în vigoare la nivel internațional.

Pe parcursul anului 2022, ANCOM a gestionat baza de date cu identificări (call-signs) numerice și
alfanumerice, efectuând alocările necesare desfășurării regulamentare a traficului radio maritim, aeronautic
și pe căile de navigație interioară.

În plus, ANCOM menține permanent legătura cu baza de date specializată a UIT denumită MARS (Maritime
mobile Access and Retrieval System), care gestionează identificările alocate stațiilor de navă maritime, dar
și cu baza de date ATIS (Automatic Transmitter Identification System) și Inland-MMSI (Mobile Maritime
Service Identification) constituită la nivel european, pentru identificările alocate stațiilor de navă de pe căile
de navigație interioară. Totodată, ANCOM certifică și convertește în indicative de apel, prin autorizațiile de
stație de aeronavă, propunerile Autorității Aeronautice Civile Române specificate în documentele de
autorizare operațională a aeronavelor.

Activitatea este de o importanță semnificativă deoarece un call-sign clar, fără ambiguități, poate face
diferența între o comunicație radio desfășurată în condiții optime, cu efecte benefice pentru o navigație
aeriană sau maritimă sigură, dar și pentru salvarea de vieți omenești, și o comunicație radio ambiguă care
poate crea probleme de comunicare.

România are atribuite din partea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor seriile de indicative de apel YO,
YP, YQ, YR, care au fost alocate la nivel național după cum urmează: a) pentru aeronave – YR; b) pentru
nave maritime şi ambarcaţiuni de agrement angrenate în voiaje oceanice – YQ; c) pentru nave angrenate
în navigaţia pe căile de navigaţie interioară şi pentru nave aflate în perioadele de probe de casă – YP;
pentru radioamatori – YO. De asemenea, din punct de vedere al identificării unice numerice a ţării,
România are alocat de către UIT grupul de cifre 264.

La nivelul anului 2022, erau gestionate 2.348 de indicative de apel (call-sign) pentru serviciul mobil
maritim, 2.348 de identificări MMSI și 1.614 de identificări ATIS pentru serviciul mobil maritim şi 1.345
de indicative de apel (call-sign) pentru serviciul mobil aeronautic.

7.2.5 Certificarea operatorilor radio din serviciile de radiocomunicații mobil
aeronautic și mobil maritim
Articolul 47 al Regulamentului Radiocomunicațiilor al UIT stabilește un set de reguli bine definite și
armonizate la nivel mondial în ceea ce privește: operarea stațiilor de radiocomunicații din serviciile mobil
aeronautic și mobil maritim, necesitatea certificării, modul de emitere a certificatelor, precum și conținutul
acestora. Scopul armonizării certificării operatorilor radio aeronautici și maritimi este acela de a asigura
condiții de comunicații radio identice, indiferent de situarea acestora pe glob. Armonizarea urmărește și
protecția vieții omenești și a mărfurilor în aer și pe mare, prin comunicații radio aferente operațiunilor de
căutare și salvare (SAR) clare și pe înțelesul tuturor celor ce sunt implicații la locul dezastrului.

Raport Anual 2022, ANCOM



102

Pe parcursul anului 2022, ANCOM s-a preocupat de asigurarea unui standard de competență în linie cu
cerințele la nivel mondial pentru personalul de operare radio din componența echipajelor de cart și din
cabina de comandă, de la bordul navelor, respectiv al aeronavelor, precum și pentru personalul din centrele
de dirijare și informare trafic, atât aerian, cât și naval.

Deși, din punct de vedere al tipurilor de aeronave și nave, există un segment profesionist, precum și un alt
segment denumit generic de agrement, ANCOM tratează în mod egal ambele categorii, având în vedere
faptul că tehnicile, procedurile și spectrul radio utilizate de stațiile radio sunt aceleași. Drept urmare,
Autoritatea a desfășurat și pe parcursul anului 2022 activități de îndrumare a centrelor de instruire
autorizate de autoritățile competente ale statului român în domeniul transporturilor aeriene și navale.

Pe parcursul anului 2022, au fost certificați de către ANCOM un număr de 4.339 operatori stații radio
autorizați pentru serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim
prin satelit, de radiocomunicații pe căile de navigație interioară, precum și pentru ambarcațiuni de
agrement.

7.2.6 Autorizarea și certificarea radioamatorilor, certificarea operatorilor radio în serviciul
mobil terestru

În cursul anului 2022, ANCOM, prin Direcțiile sale Regionale (București, Cluj, Iași, Muntenia și Timiș), a
organizat sesiuni ordinare și extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radio
în serviciul mobil terestru.

Ca urmare a efectelor Legii nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de
comunicații electronice, începând cu data de 10 iulie 2022 în țara noastră nu se mai emit certificate de
operator radio în serviciul mobil terestru.
În cursul anului 2022, Direcțiile Regionale ale ANCOM au organizat sesiuni ordinare și extraordinare de
examinare în vederea obținerii certificatelor de radioamator. În baza acestor certificate, ulterior se emit
autorizații de atribuire a indicativelor în serviciul de amator, care permit utilizarea efectivă a spectrului de
frecvențe radio de către radioamatori.

Radioamatorismul este practicat în principal ca activitate fără caracter comercial și în scop personal, pentru
instruire individuală, studii tehnice și comunicare inter-umană. Radioamatorismul are însă și o importantă
dimensiune competițională la nivel local și internațional. În plus, radioamatorismul oferă posibilitatea
dezvoltării aptitudinilor de utilizare a stațiilor de radiocomunicații, cunoașterii aprofundate a fenomenului de
propagare radio în diferite benzi de frecvențe, realizării și testării de aparatură de radiocomunicații.
Radioamatorii pot contribui uneori, alături de instituțiile publice de resort, la asigurarea de comunicații radio
în situații de urgență.

În România existau, la sfârșitul anului 2022, 4.545 de radioamatori autorizați de către ANCOM.

De asemenea, în cursul anului 2022 ANCOM a finalizat procedura de modificare a Deciziei Președintelui
ANCOM nr. 245/ 2017 privind reglementarea serviciului de amator, inclusiv prin organizarea unei reuniuni a
Consiliului Consultativ în scopul adoptării respectivei decizii, mai multe detalii în acest sens regăsindu-se în
secțiunea 7.1.4 a acestui document.
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** în țara noastră nu se mai emit certificate de operator radio în serviciul mobil terestru începând cu data de 10 iulie 2022, când a
intrat în vigoare Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și
pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.

7.2.7 Reglementarea specificațiilor tehnice privind interfețele radio RO-IR
Evoluția accelerată a tehnologiilor în domeniul comunicațiilor electronice creează o permanentă presiune
asupra autorităților naționale de reglementare cu atribuții în gestionarea spectrului radio, precum și asupra
organizațiilor regionale și internaționale în domeniu, care trebuie să identifice noi metode și scenarii de
utilizare partajată a spectrului radio, cu scopul de a putea satisface cerințele în creștere pentru acces la
resursa limitată de spectru radio ale tuturor aplicațiilor și sistemelor ce utilizează tehnologii moderne. În
plus, la această situație contribuie și cerințele utilizatorilor finali de a avea acces la servicii de comunicații
electronice de calitate ridicată și la costuri avantajoase.
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Direcții Regionale

București Cluj Iași Muntenia Timiș TOTAL

Radioamatori

Autorizații individuale de radioamator
(noi și prelungiri) 144 148 128 153 143 716

Autorizații pentru stații de amator
(coordonată național 5MHz și 70 MHz,
indicativ special, 1 KW, repetor)

7 28 19 16 12 82

Certificate de radioamator 24 14 27 37 39 141

Sesiuni (ordinare și extraordinare)
pentru acordarea certificatelor de
radioamator

2 2 3 3 4 14

Autorizații de radioamator în vigoare la
sfârșitul anului 2022 988 779 705 1.372 701 4.545

Certificate de radioamator în vigoare la
sfârșitul anului 2022 1.800 3.212 2.981 2.011 2.116 12.120

Certificarea operatorilor radio în
serviciul mobil terestru

Certificate emise în serviciul mobil
terestru 44 226 144 224 141 779

Sesiuni (ordinare și extraordinare)
pentru acordarea certificatelor în
serviciul mobil terestru

1 2 1 3 4 11

Certificate în serviciul mobil terestru în
vigoare la sfârșitul anului 2022** - - - - - -

Tabelul 7.4 – Situația documentelor emise în serviciul de radiocomunicații de amator și a
certificării operatorilor în serviciul mobil terestru în anul 2022
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Aceste provocări sunt cel mai vizibile în cazul anumitor categorii de echipamente radio, pentru care sunt
desemnate frecvențe radio ori benzi de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere (benzi libere).
Utilizarea acestora este posibilă în condițiile în care nu sunt produse interferențe prejudiciabile asupra
stațiilor de radiocomunicații care utilizează spectrul radio în mod legal și, în plus, nu beneficiază de
protecție radio. În acest sens, specificațiile tehnice privind interfețele radio RO-IR (sau reglementări
tehnice privind interfețele radio) sunt cele care conțin cerințele și parametrii tehnici pentru punerea în
funcțiune a echipamentelor radio exceptate de la licențiere, pentru motive legate de utilizarea eficientă a
spectrului radio și de evitare a interferențelor prejudiciabile. Acestea se elaborează și, dacă este cazul, se
actualizează periodic, în baza reglementărilor relevante adoptate pe plan european sau internațional, ori a
celor naționale, și se publică pe pagina de internet a Autorității.
În anul 2022 au fost create două noi reglementări tehnice:
• RO-IR AT-01 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind echipamente radio ce funcționează

în regim de emisie sau emisie/recepție în benzi atribuite serviciului de amator;
• RO-IR AT-02 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind echipamente radio ce funcționează

în regim de emisie sau emisie/recepție în benzi atribuite serviciului de amator prin satelit.
Mai multe detalii în acest sens se regăsesc în secțiunea 7.1.3 a acestui document.
De asemenea, în anul 2022 au fost actualizate următoarele reglementări tehnice:
• RO-IR SRD-01 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive radio de proximitate (cu

rază mică de acțiune) nespecifice (codificare anterioară RO-IR 01);
• RO-IR SRD-02 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive pentru localizare,

urmărire şi achiziționarea datelor (codificare anterioară RO-IR 02);
• RO-IR SRD-03 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive de transmisiuni de date

de bandă largă (codificare anterioară RO-IR 03 – specificațiile RO-IR 03-01, RO-IR 03-04a, RO-IR 03-
04b, RO-IR 03-04c, RO-IR 03-05 și RO-IR 03-06);

• RO-IR SRD-04 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive de telematică pentru
transport și trafic - (TTT) (codificare anterioară RO-IR 05);

• RO-IR SRD-05 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive destinate aplicațiilor de
radiodeterminare (codificare anterioară RO-IR 06);

• RO-IR SRD-06 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind sisteme de alarmă (codificare
anterioară RO-IR 07);

• RO-IR SRD-07 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive pentru controlul
mișcării modelelor (codificare anterioară RO-IR 08);

• RO-IR SRD-08 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive destinate aplicațiilor
inductive (codificare anterioară RO-IR 09);

• RO-IR SRD-09 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive de identificare prin
radiofrecvență (RFID) (codificare anterioară RO-IR 11);

• RO-IR SRD-10 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive medicale active
implantabile (codificare anterioară RO-IR 12);

• RO-IR SRD-11 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive pentru aplicații
audio/multimedia pe suport radio (codificare anterioară RO-IR 13);

• RO-IR SRD-12 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive PMR 446 pentru
radiocomunicații mobile private (codificare anterioară RO-IR 15);
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• RO-IR SRD-13 – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind dispozitive de audiție asistată
(ALD) (codificare anterioară RO-IR 18);

• RO-IR RLAN – Reglementare tehnică pentru interfața radio privind sisteme de acces pe suport radio
pentru transmisiuni de date de bandă largă, inclusiv rețele radio locale (WAS/RLAN) (codificare
anterioară RO-IR 03 - specificațiile RO-IR 03-02 și RO-IR 03-03).

Actualizările reglementărilor tehnice pentru dispozitive radio de proximitate (SRD-uri) și sisteme de acces
pe suport radio pentru transmisiuni de date de bandă largă (RLAN) au fost necesare pentru a se
implementa modificările aduse la nivel european de următoarele acte normative:
• Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/172 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare

(UE) 2018/1538 privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru utilizarea de dispozitive cu
rază mică de acțiune în benzile de frecvențe de 874-876 și 915-921 MHz;

• Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/179 a Comisiei privind utilizarea armonizată a spectrului radio
în banda de frecvență de 5 GHz pentru instalarea sistemelor de acces fără fir, inclusiv a rețelelor radio
locale, și de abrogare a Deciziei 2005/513/CE;

• Decizia de punere în aplicare(UE) 2022/180 a Comisiei de modificare a Deciziei 2006/771/CE în ceea ce
privește actualizarea condițiilor tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru
dispozitivele cu rază mică de acțiune.

După caz, aceste actualizări și modificări au fost consultate la nivel european conform procedurilor
aplicabile în vigoare. Ulterior au fost toate publicate pe pagina de internet a Autorității, fiind disponibile și în
limba engleză.
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7.3 Gestionarea resurselor de numerotaţie și a resurselor tehnice

7.3.1 Gestionarea resurselor de numerotație

7.3.1.1 Alocarea și eliberarea resurselor de numerotație
În anul 2022, la ANCOM au fost înregistrate 22 solicitări de alocare a unor resurse de numerotaţie, pe baza
cărora au fost acordate 22 licenţe.

În plus, s-au soluţionat 14 cereri de reînnoire a licenţelor care urmau să expire și o cerere de cedare de
resurse de numerotație, în urma cărora s-au acordat 15 licențe.

De asemenea, s-a mai emis o licență în urma un cereri de renunțare parțială.

Prin soluţionarea acestor cereri, volumul alocărilor realizate în anul 2022, corespunzător diferitelor domenii
de numerotaţie ale PNN, este:

În anul 2022, nu au fost alocate numere naționale scurte de forma 116xyz, 118xyz și nici indicative de
selectare a transportatorului de forma 10xy sau 16xy.
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Domeniu PNN Numere alocate

0Z=02
numere geografice de 10 cifre 20.000

0Z=02
numere geografice destinate serviciilor de interes local de 7 cifre 120

0Z=03
numere geografice de 10 cifre 600.000

0Z=03
numere geografice destinate serviciilor de interes local de 7 cifre 140

0Z=03
numere nongeografice (independente de locaţie) 50.000

0Z=07
numere nongeografice mobile 1.100.000

0Z=08
numere nongeografice pentru servicii diverse

0800
0801
0805
0808
0870

2.000
-
-
-
-

0Z=09
numere nongeografice pentru servicii cu tarif special

0900
0903
0906

-
-
-

Zt = 19
numere pentru servicii de interes public la nivel naţional şi servicii de interes
general

-

Tabel 7.5 Resurse de numerotaţie alocate sub formă de blocuri
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7.3.1.2 Eliberarea unor resurse de numerotație prin modificarea sau încetarea LURN
În cursul anului 2022 s-au consemnat eliberări de resurse de numerotaţie ca urmare a cererilor de
renunţare parţială sau totală la LURN depuse de unii titulari, cererilor de cedare a resurselor de
numerotație, precum și în cazuri de expirare a duratei de valabilitate a LURN. Astfel, pentru soluţionarea
solicitărilor de renunţare parţială sau totală la numerotaţia alocată depuse de titularii LURN, ANCOM a emis
6 decizii având ca obiect încetarea totală sau parţială a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie.
Au mai existat 5 cazuri în care resursele de numerotație au fost retrase de către ANCOM, prin 5 decizii de
revocare totală pentru 5 titulari, ale căror licențe au expirat. De asemenea, a mai existat un caz de încetare
a dreptului de a utiliza resursele de numerotație alocate prin LURN ca urmare a cedării acestora către un
alt furnizor.

La sfârşitul anului 2022, 52 de furnizori deţineau LURN.
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Tabel 7.6 Situația furnizorilor titulari de LURN pentru diferite categorii de resurse de numerotație

Categorie Număr furnizori

Numere geografice de 10 digiţi, începând cu 02 10

Numere geografice de 7 digiţi, începând cu 02 10

Numere geografice de 10 digiţi, începând cu 03 32

Numere geografice de 7 digiţi, începând cu 03 10

Numere independente de locaţie, începând cu 037 37

Numere nongeografice mobile, începând cu 07 9

Numere nongeografice pentru servicii diverse, începând cu 08:

• acces gratuit pentru apelant (începând cu 0800) 30

• servicii cu costuri partajate (începând cu 0801) 3

• servicii cu trafic atipic (începând cu 0805) 3

• acces indirect la servicii (începând cu 0808) 9

• acces la servicii de transmisiuni de date şi la internet (începând cu 0870) 3
Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium Rate),
începând cu 09:
• divertisment, jocuri şi concursuri (începând cu 0900) 8
• informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi

concursuri (începând cu 0903) 8

• divertisment pentru adulţi (începând cu 0906) 7

Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea cu ton intermediar, de forma 10xy 2
Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea fără ton intermediar şi pentru
preselectarea transportatorului, de forma 16xy 6
Numere naţionale scurte pentru furnizarea serviciilor de informaţii privind abonaţii, de forma
118xyz 2

Numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, de forma 116xyz 2

Numere naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, de forma 19vx 4
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Cantitatea totală de resurse de numerotaţie din PNN alocată în perioada 2003 – 2022:
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Tabel 7.7 Resurse de numerotație alocate sub formă de blocuri

Domeniu PNN Numere alocate

0Z=02
numere geografice de 10 cifre 11.380.000

0Z=02
numere geografice de 7 cifre 3.930

0Z=03
numere geografice de 10 cifre 11.954.000

0Z=03
numere geografice de 7 cifre 870

0Z=03
numere nongeografice (independente de locaţie) 3.730.000

0Z=07
numere nongeografice mobile 75.400.000

0Z=08

0800
0801
0805
0808
0870

152.000
102.000
4.000

111.000
52.000

0Z=09 0900
0903
0906

17.000
17.000
16.000

Tabel 7.8 Resurse de numerotație alocate sub formă unitară (numere naționale scurte și
indicative de selectare a transportatorului) alocate până la 31 decembrie 2022

Categorii Numere/indicative alocate

Indicative 10xy 2

Indicative 16xy 6

Numere naţionale 116xyz 3

Numere naţionale 118xyz 6

Numere naţionale 19vx 11



7.3.2 Gestionarea resurselor tehnice

7.3.2.1 Gestionarea dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare
naționale și internaționale SS7
În cursul anului 2022, au fost emise 2 decizii individuale pentru acordarea dreptului de utilizare a unor
coduri de identificare a punctelor de semnalizare SS7 internaționale (ISPC) și o decizie individuală pentru
încetarea dreptului de utilizare a unor coduri de identificare a punctelor de semnalizare SS7 internaționale
(ISPC).

De asemenea, au fost emise 4 decizii individuale pentru alocarea unor coduri de identificare a punctelor de
semnalizare SS7 naționale (NSPC) și 6 decizii individuale pentru încetarea dreptului de utilizare a unor
coduri de identificare a punctelor de semnalizare SS7 naționale (NSPC).

Situația cumulată, la sfârșitul anului 2022, a alocării codurilor punctelor de semnalizare naționale (NSPC) și
internaționale (ISPC) este următoarea:

7.3.2.2 Gestionarea dreptului de utilizare a codurilor de rețele mobile
Codurile de rețele mobile (MNC) sunt utilizate de către furnizorii de rețele publice mobile în vederea
stabilirii identității internaționale a abonaților mobili (IMSI).

În cursul anului 2022 au fost emise 2 decizii de acordare a dreptului de utilizare a MNC. Prin aceste decizii
au fost acordate dreptul de utilizare pentru 2 MNC.
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Tabel 7.9 Situația alocării codurilor punctelor de semnalizare naționale (NSPC) și internaționale
(ISPC)

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 8 64 - 53

NSPC - - 257 2.050

Tabel 7.10 Situația alocării codurilor de rețele mobile

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

MNC 12 16
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7.3.2.3 Gestionarea dreptului de utilizare a indicativelor de identificare a reţelei
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 2022, au fost emise 3 decizii individuale de încetarea dreptului de utilizare a IIR.

7.3.2.4 Gestionarea dreptului de utilizare a numerelor de rutare
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 funcție de structura rețelei furnizorului
acceptor, RN poate identifica fie furnizorul acceptor, fie un comutator din rețeaua unui furnizor acceptor.

În cursul anului 2022 au fost emise 7 decizii de acordare a dreptului de utilizare pentru RN şi 7 decizii de
retragere a dreptului de utilizare pentru RN.
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Tabel 7.11 Situația alocării indicativelor de identificare a rețelei

Tabel 7.12 Situația alocării numerelor de rutare

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

RN 51 263

Domeniu Nr. furnizori Total nr. IIR-uri alocate de ANCOM
IIR 25 25
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Activitatea de monitorizare și control desfășurată de ANCOM are ca scop principal asigurarea aplicării și
respectării în practică a prevederilor legislației și reglementărilor impuse de Autoritate pentru promovarea
concurenței pe piețele de comunicații electronice și de servicii poștale, precum și pentru protejarea
drepturilor și intereselor utilizatorilor. Monitorizarea spectrului de frecvențe radio cu utilizare
neguvernamentală urmărește atât susținerea procesului de gestionare eficientă a spectrului, cât și
respectarea obligațiilor cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor radio, licențele de emisie, autorizațiile
de asignare a frecvențelor, precum și în autorizațiile tehnice sau în reglementările din domeniul
comunicațiilor electronice care privesc utilizarea spectrului radio.

Activitatea de monitorizare și control este desfășurată de ANCOM prin intermediul personalului de control
de specialitate de la sediul central și din cadrul celor 42 de structuri teritoriale (5 direcții regionale care
includ oficii județene). Din totalul de 705 de angajați ai ANCOM la data de 31 decembrie 2022, 336 de
persoane aveau și atribuții de control.

Principalele atribuții ale Direcțiilor Regionale sunt: monitorizarea, controlul și autorizarea rețelelor/stațiilor
regionale și locale, gestiunea spectrului radioelectric și controlul tehnic în domeniul radiocomunicațiilor și
telecomunicațiilor. Structurile teritoriale au ca principale atribuții îndrumarea, supravegherea și controlul
privind respectarea obligațiilor impuse prin legislația specifică domeniului de activitate al ANCOM sau
impuse de Autoritate, precum și respectarea altor obligații aplicabile furnizorilor de rețele și servicii de
comunicații electronice, furnizorilor de servicii poștale și utilizatorilor de resurse limitate aflate în
administrarea instituției. Totodată, personalul de control acordă și asistență furnizorilor de servicii de
comunicații electronice și de servicii poștale în vederea însușirii de către aceștia a prevederilor actelor
normative și a procedurilor de urmat pentru funcționarea în deplină legalitate.

În anul 2022, ANCOM și-a realizat integral planul de control al verificării respectării obligațiilor de către
furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și servicii poștale, precum și planul anual de
monitorizare a spectrului de frecvențe radio.

8.1 Monitorizarea spectrului de frecvențe radio
Activitatea de monitorizare a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală are ca obiective:

• soluționarea cazurilor de interferențe prejudiciabile din spectru;

• susținerea procesului de gestionare eficientă a spectrului și a activităților de supraveghere și control din
punctul de vedere al respectării obligațiilor cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor radio/licențele
de emisie și în autorizațiile de asignare a frecvențelor/autorizații tehnice;

• identificarea și sesizarea încălcării acordurilor internaționale/regionale sau a acordurilor, aranjamentelor
tehnice sau a protocoalelor multilaterale sau bilaterale din punctul de vedere al spectrului radio de către
furnizorii/operatorii din țările vecine.
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Datele colectate în urma activității de monitorizare a spectrului sunt utilizate de ANCOM pentru identificarea
și localizarea emisiilor neautorizate, verificarea respectării parametrilor tehnici cuprinși în documentele de
autorizare, determinarea ocupanței reale a spectrului pe benzi de frecvențe comparativ cu ocupanța
teoretică corespunzătoare documentelor de autorizare.

ANCOM își desfășoară activitatea de monitorizare a spectrului în principal în baza Planului Anual de
Monitorizare (PAM), a campaniilor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor și sesizărilor apărute pe
parcursul anului.

Datele obținute pe parcursul activității de monitorizare sunt analizate, iar rezultatele se concretizează în:

• recomandări în vederea eliminării interferențelor prejudiciabile;

• identificarea/localizarea și eliminarea emisiilor neautorizate; furnizarea acestor informații către serviciile
cu atribuții de control din cadrul ANCOM în vederea demarării demersurilor legale;

• identificarea emițătoarelor care nu respectă parametrii de emisie menționați în documentele de
autorizare; furnizarea acestor informații către serviciile cu atribuții de control din cadrul ANCOM în
vederea demarării demersurilor legale;

• identificarea frecvențelor sau a benzilor de frecvențe pentru care există risc ridicat de congestii sau care
experimentează deja interferențe prejudiciabile sau probleme de coordonare internațională;

• identificarea frecvențelor sau a benzilor de frecvențe insuficient utilizate în vederea reutilizării sau, dacă
este cazul, a schimbării destinației acestora.

ANCOM utilizează un Sistem Național de Monitorizare a Spectrului (SNMS), adecvat tehnologiilor existente,
format din:

• 24 de stații fixe de monitorizare și detecție a direcției de generație nouă, de bandă largă, pentru
identificarea și localizarea emisiilor;

• 12 stații transportabile de monitorizare de generație nouă, de bandă largă, pentru identificarea
emisiilor.

De asemenea, ANCOM utilizează o nouă stație de monitorizare, în gama frecvențelor înalte – HF, la nivelul
celor mai avansate dezvoltări tehnologice.

Suplimentar, pentru a extinde aria geografică acoperită, banda de frecvențe și gama serviciilor posibil a fi
monitorizate, în activitatea de monitorizare sunt utilizate și următoarele sisteme/echipamente:

• 5 autospeciale de generație nouă capabile să monitorizeze spectrul până la frecvența maximă de 40
GHz;

• un sistem de goniometrie și monitorizare a spectrului format din 4 autospeciale capabile să monitorizeze
spectrul până la frecvența maximă de 26,5 GHz;

• un sistem de monitorizare spectrală format din senzori, cu capacități de geolocalizare, ce acoperă 10
municipii/orașe;

• un sistem de senzori RF cu capacități de geolocalizare, mobili, dedicați monitorizării evenimentelor
speciale;

• receptoare portabile;

• analizoare de spectru pentru diverse utilizări, în funcție de bandă și serviciu alocat.
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Din datele colectate prin intermediul stațiilor de monitorizare fixe și transportabile, precum și al senzorilor,
pe parcursul anului 2022 s-au întocmit:

• 786 de rapoarte pentru serviciul de radiodifuziune sonoră în sistem analogic;
• 393 de rapoarte pentru serviciul de radiodifuziune digitală terestră;
• 393 de rapoarte pentru serviciul de televiziune digitală terestră;
• 393 de rapoarte pentru serviciul mobil terestru (excepție comunicațiile electronice mobile);
• 150 de rapoarte pentru benzile de frecvențe care au făcut obiectul unei licitației de spectru

radio;
• 569 de rapoarte specifice măsurărilor prin intermediul senzorilor;
• 124 de rapoarte la solicitarea altor servicii din cadrul ANCOM;

• 531 de rapoarte în urma analizei rezultatelor măsurărilor.

Monitorizarea spectrului de frecvențe utilizat de serviciile de radiodifuziune sonoră în sistem analogic, de
televiziune digitală terestră, de serviciul mobil terestru, precum și monitorizarea spectrului de frecvențe
alocat serviciului de radiodifuziune digitală terestră și monitorizarea benzilor de frecvențe care au făcut
obiectul unei licitații de spectru radio la finalul anului, se efectuează prin intermediul stațiilor de
monitorizare fixe și transportabile, în mod continuu sau conform unui program stabilit în PAM.

Monitorizarea mobilă generală, parte integrantă a PAM, s-a realizat în localitățile neacoperite de stațiile de
monitorizare fixe și transportabile, precum și în zonele de frontieră, fiind realizate măsurări în 78de localități
pentru emisiile provenite de pe teritoriul României, respectiv, 14localități pentru emisiile provenite din alte
state. În urma acestor acțiuni s-au întocmit:

• 170 de rapoarte pentru serviciul de radiodifuziune sonoră în sistem analogic;

• 86 de rapoarte pentru serviciul de radiodifuziune digitală terestră;
• 86 de rapoarte pentru serviciul de televiziune digitală terestră;
• 86 de rapoarte pentru serviciul mobil terestru (excepție comunicațiile electronice mobile);

• 213 rapoarte pentru benzile de frecvențe care au făcut obiectul unei licitații de spectru radio;

• 81 de rapoarte privind monitorizarea emisiilor recepționate în zonele de frontieră și provenite din
alte state;

• 2 rapoarte la solicitarea altor compartimente din cadrul ANCOM;

• 99 de rapoarte în urma analizei rezultatelor măsurărilor.

În urma analizei datelor colectate, s-au constatat 22 de neconformități, în urma cărora s-au luat măsurile
legale care se impuneau, detaliate în subcapitolul 8.2.
Pentru a determina gradul de acoperire cu servicii de telefonie mobilă pe drumurile naționale și județene,
precum și pentru determinarea acoperirii cu servicii de voce a unor zone locuite de cel puțin 98% din
populația României, prin intermediul rețelei proprii de acces radio conform licenţelor de utilizare a
frecvenţelor radio (MT-CEL), Autoritatea a efectuat verificări pe teren, pe parcursul a peste 240.000 de km,
folosind autospeciale ce utilizează scanere de rețea, receptoare GPS și calculatoare pe care rulează un soft
specializat în achiziția și prelucrarea datelor.

Raport Anual 2022, ANCOM

3.339 rapoarte de monitorizare conform PAM, din care:

113



114

Monitorizarea efectuată în vederea determinării gradului de acoperire cu servicii de voce a unor zone
locuite de cel puțin 98% din populația României prin intermediul rețelei proprii de acces radio de către
Orange România, Vodafone Romania, Telekom Mobile și RCS & RDS s-a realizat în 13.388 de localităţi din
România cu mai mult de 10 locuitori, locuite de 20.116.846 de locuitori din totalul de 20.121.587 de
locuitori aflați pe întreaga suprafață a țării, conform recensământului populației şi al locuințelor (Institutul
Național de Statistică 2011) și pe lungimea a peste 240.000 de km. Astfel, conform măsurărilor din teren,
RCS&RDS acoperă cu servicii de voce mobilă un procent de 98,8% din totalul populației, Orange România
– 98,5%, Telekom Mobile – 98,5%, iar Vodafone Romania – 98,4%.

• Verificarea obligațiilor de acoperire specificate în licențele operatorilor de telefonie mobilă și actualizarea
hărții aisemnal (www.aisemnal.ro)

• Monitorizarea spectrului radio în benzile de frecvențe care au făcut obiectul unei licitații de spectru;
• Monitorizarea emisiilor pe perioada Conferinței Plenipotențiarilor ITU PP-22;
• Monitorizarea spectrului radio pentru Reuniunea Miniștrilor de Externe ai statelor membre ale Alianței

Nord-Atlantice.

În anul 2022, ca urmare a 345 de sesizări/cazuri de interferențe prejudiciabile înregistrate în cadrul
ANCOM, au fost identificate și eliminate 381 de surse de interferențe.
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Campanii de monitorizare în anul 2022:

Tabel 8.1 Surse de interferențe prejudiciabile identificate în anul 2022

Victima
interferențelor
prejudiciabile

Numărul
surselor de
interferențe

Sursa / Cauza interferențelor prejudiciabile

Interferențele din interiorul granițelor țării

Interferențe
care vin de

peste
graniță

Sursa:
dispozitiv

radio
neconform

Sursa:
dispozitiv

radio
conform,

dar
utilizat
fără

licență

Sursa:
dispozitiv
conform și

licențiat care
operează
depășind

parametrii din
licența radio

Sursa:
echipament
radio defect

Cauze: rețea
defectă sau
planificare

defectuoasă a
frecvențelor

Cauze:
intermodulații

sau alte
probleme EMC

Alte
motive

Serviciul mobil
maritim, inclusiv
căile navigabile
interioare (HF,
VHF, UHF, EPIRB,
AIS etc.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serviciul fix 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serviciul mobil
terestru (PMR),
telecomenzi
profesionale și
sisteme de
telemetrie

5 0 0 0 2 0 0 3 0

Rețele mobile
publice
(GSM/UMTS/
LTE/NR/PAMR)

350 131 3 37 32 10 8 128 0

Radiodifuziune
video terestră în
banda UHF

0 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.aisemnal.ro/
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Radiodifuziune
video terestră în
banda VHF

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radiodifuziune
sonoră terestră 9 0 0 2 0 0 3 4 0

Receptoare de
radiodifuziune pe
satelit

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sisteme de
navigație terestre
și pe satelit,
precum și
radiolocație (civil)

2 0 0 0 0 1 0 1 0

*Radare
meteorologice
(5600 – 5650 MHz)

2 0 0 0 0 1 0 1 0

Servicii aeronautice
(comunicații,
navigație și
supraveghere)

6 0 0 0 1 0 0 5 0

Serviciul de radio
amator 5 0 0 0 1 0 1 3 0

Aplicații SRD
inclusiv PMSE (ERC
Rec. 70-03)

1 0 0 0 1 0 0 0 0

** RLAN-uri în
5GHz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicii satelit
(MSS, FSS, EESS,
excluzând
radiodifuziunea)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte aplicații radio 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Dispozitive non-
radio (aparate
electrice)

1 0 0 0 0 0 1 0 0

Numărul total al
surselor de
interferență

381 131 3 39 38 11 13 146 0

Victima
interferențelor
prejudiciabile

Numărul
surselor de
interferențe

Sursa / Cauza interferențelor prejudiciabile

Interferențele din interiorul granițelor țării

Interferențe
care vin de

peste
graniță

Sursa:
dispozitiv

radio
neconform

Sursa:
dispozitiv

radio
conform,

dar
utilizat
fără

licență

Sursa:
dispozitiv
conform și

licențiat care
operează
depășind

parametrii din
licența radio

Sursa:
echipament
radio defect

Cauze: rețea
defectă sau
planificare

defectuoasă a
frecvențelor

Cauze:
intermodulații

sau alte
probleme EMC

Alte
motive

Tabel 6.1 Surse de interferențe prejudiciabile identificate în anul 2022 (continuare)

* Radarele meteorologice reprezintă un subset al sistemelor de navigație terestre și pe satelit, precum și radiolocație (civil);

** RLAN-urile în 5 GHz reprezintă un subset al aplicațiilor SRD.

Totodată, pentru a soluționa cele 29 de petiții primite în anul 2022 referitoare la calitatea serviciilor,
Autoritatea a efectuat măsurări în vederea determinării gradului de acoperire cu servicii de comunicații
electronice mobile și măsurări de monitorizare a spectrului alocat serviciilor de radiodifuziune sonoră,
televiziune, mobil terestru inclusiv pentru aplicații radio cu rază scurtă de acțiune care funcționează în
benzi de frecvențe cu utilizare liberă precum și a spectrului alocat serviciului de amator. În situațiile în care
petițiile au fost tratate ca interferențe prejudiciabile s-au efectuat măsurări de identificare și localizare a
surselor de interferențe.



8.2 Controlul furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice și de servicii
poștale
Pentru a asigura respectarea normelor legale și reglementărilor pe piața de comunicații electronice și de
servicii poștale, precum și a echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice, ANCOM a efectuat, în
anul 2022, 3.452 de acțiuni de control. Ca urmare a acțiunilor de control, ANCOM a transmis 195 de
notificări și a aplicat 640 de avertismente și 355 de amenzi contravenționale, în valoare totală de
2.849.400 de lei. Suma se constituie venit la bugetul de stat.

Pe piaţa de comunicaţii electronice, în anul 2022, ANCOM a efectuat 1.987 de acțiuni de control pe
piaţa de comunicaţii electronice, contravenienții primind 195 de notificări, 288 de avertismente și 129 de
amenzi contravenționale, în valoare de 1.944.200 de lei.

80 de amenzi contravenționale în cuantum total de 1.376.500 de lei au fost aplicate de Autoritate
furnizorilor de servicii de telefonie pentru încălcarea obligațiilor privind încheierea contractelor cu utilizatorii
finali, desfășurarea procesului de portare sau încălcarea altor obligații.

4 amenzi contravenționale în cuantum total de 95.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de
servicii de acces la internet, cea mai mare dintre ele, de 40.000 de lei, fiind aplicată pentru furnizarea fără
a avea un contract încheiat valabil cu abonații.

6 amenzi contravenționale în valoare totală de 40.000 de lei au fost aplicate și furnizorilor de servicii de
televiziune și radiodifuziune sonoră (RTV), în principal pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor
ori a condițiilor cuprinse în autorizațiile tehnice.

Furnizorii de rețele de tip CATV au fost sancționați cu 32 de amenzi contravenționale în valoare totală de
400.500 de lei pentru nerespectarea condițiilor prevăzute în regimul de autorizare generală, în timp ce
operatorii de radiocomunicații au fost sancționați cu 7 amenzi în cuantum de 32.200 de lei pentru utilizarea
unor frecvențe fără a deține licență sau nerespectarea parametrilor tehnici și operaționali ai stațiilor radio.
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Fig. 8.1 Acțiuni de control în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și
echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice efectuate în anul 2022 și amenzile
aplicate



Pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice, ANCOM a efectuat 981 de
controale, în urma cărora au fost aplicate 290 de avertismente și 178 de amenzi contravenționale în
valoare totală de 597.000 de lei. Cea mai mare amendă a fost în valoare de 20.000 de lei pentru aplicarea
unui marcaj CE necorespunzător. În ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, cea mai mare
amendă, în valoare de 10.000 de lei, a sancționat introducerea pe piață a unor aparate ce nu aveau
inscripționate adresa producătorului.

Pe piața serviciilor poștale, ANCOM a efectuat în anul 2022 un număr de 484 de acțiuni de control, în
urma cărora au fost aplicate 62 de avertismente și 48 de amenzi contravenționale, în cuantum de 308.200
de lei, cea mai frecventă constatare fiind nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare
generală. Cea mai mare amendă, în cuantum de 100.000 lei, a fost aplicată pentru nepredarea către
expeditori a contravalorii bunurilor încasate de la destinatari, ce au făcut obiectul serviciului poștal contra
ramburs.

Din totalul controalelor, 6 au vizat verificarea Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) în calitatea sa de
furnizor de serviciu universal, în urma acestora fiind aplicate 4 amenzi în valoare totală de 40.000 lei.

Principalele nereguli au constat în furnizarea neautorizată a serviciilor poștale, nerespectarea modalităților
de predare a trimiterilor poștale către destinatari, nerespectarea conținutului confirmărilor de primire sau
avizelor poștale și neinscripționarea/marcarea trimiterilor poștale.

8.3 Supravegherea pieţei echipamentelor

8.3.1 Activitatea de control al pieței echipamentelor radio și a echipamentelor în
domeniul compatibilității electromagnetice

Unul dintre rolurile fundamentale ale ANCOM este acela de a pune în aplicare politica națională în domeniile
echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice (echipamente non-radio), domenii ce fac obiectul
legislației armonizate a Uniunii Europene.

Domeniul echipamentelor radio face obiectul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a
echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (Directiva RED), transpusă în legislația
românească prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a
echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare.

În domeniul compatibilității electromagnetice (echipamente non-radio), Directiva 2014/30/UE a
Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la
compatibilitatea electromagnetică (reformare) (Directiva EMC) este transpusă la nivel național prin
Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările și completările
ulterioare.

Pentru a respecta obligațiile României de informare şi comunicare care decurg din prevederile
Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a
Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, ANCOM a pus în aplicare Lista de produse privind
activitatea de supraveghere și control al pieţei în domeniile echipamentelor radio și a altor echipamente din
punct de vedere al compatibilității electromagnetice pentru anul 2022 întocmită corespunzător legislației
europene aplicabile și publicată pe pagina de internet a ANCOM.
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Astfel s-au avut în vedere verificări administrative și tehnice, în laborator, pentru șase categorii de
echipamente – telefoane mobile/tablete cu SIM (SAR – Specific Absorption Rate), aspiratoare,
electrocasnice de bucătărie, uscătoare de păr și proiectoare cu LED-uri.

De asemenea, s-au avut în vedere doar verificări administrative pentru alte categorii de echipamente: stații
de emisie-recepție PMR/PMR446, echipamente audio wireless, smartwatch-uri, smart LED-uri cu funcție
radio, invertoare pentru panouri solare, camere auto cu Wi-Fi, telefoane DECT, sisteme control acces,
precum și scule şi unelte electrice alimentate la 230V.

În anul 2022, pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice, ANCOM a efectuat 980 de
controale, în urma cărora au fost aplicate 288 de avertismente și 178 de amenzi contravenționale în
valoare totală de 597.000 de lei. Cea mai mare amendă a fost în valoare de 20.000 de lei pentru aplicarea
unui marcaj CE necorespunzător.

În ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, cea mai mare amendă, în valoare de 10.000 de lei, a
sancționat introducerea pe piața a unor aparate ce nu aveau inscripționate adresa producătorului.

ICSMS - Information and Communication System on Market Surveillance, un instrument important utilizat
de ANCOM în activitatea de supraveghere a pieței, este un sistem informatic realizat și administrat de către
Comisia Europeană, care cuprinde informații privind produsele neconforme de pe piața europeană, pentru a
fi partajate rapid și eficient de statele membre. Acest sistem permite statelor membre să facă schimb de
informații și de experiență, să realizeze acțiuni comune și să-și coordoneze eficient activitățile, contribuind
astfel la menținerea unui climat de încredere și coerență în punerea în aplicare și în respectarea legislației
europene. Cazurile de echipamente rezultate ca fiind neconforme în urma încercărilor tehnice în laboratorul
propriu al ANCOM (LICETER) sunt încărcate de Autoritate pe platforma ICSMS, aceasta fiind o obligație a
autorităților de supraveghere a pieței conform prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1020.

În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în baza Regulamentului (UE) 2019/1020 și în baza protocolului de
colaborare în vigoare, ANCOM cooperează permanent cu Autoritatea Vamală Română, autoritatea
responsabilă cu controalele la frontierele externe ale României, pentru a se asigura că echipamentele care
sunt puse în liberă circulație pe piața națională și, implicit, pe piața comunitară, respectă legislația în
vigoare. Astfel, în anul 2022 au fost soluționate 41 de notificări primite de ANCOM din partea Autorității
Vamale Române, în cursul verificărilor curente ale Birourilor vamale sau ale campaniilor de control la
frontieră organizate pe diferite teme.

În baza prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1020, ANCOM cooperează permanent și cu Ministerul
Economiei, în calitatea acestuia de coordonator la nivel național a activităților de supraveghere a pieței
potrivit cerințelor acestui regulament. Astfel, pentru elaborarea de către Ministerul Economiei a strategiei
naționale de supraveghere a pieței pentru perioada 2022-2024, ANCOM a întocmit și furnizat datele
specifice supravegherii pieței în domeniul echipamentelor radio și al compatibilității electromagnetice.
Totodată, ANCOM a contribuit și la proiectul de act normativ inițiat de Ministerul Economiei privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 1020/2019.

Un alt element important în domeniul echipamentelor este păstrarea legăturii permanente cu autoritățile de
supraveghere a pieței din celelalte state europene, atât prin contacte directe, cât și în cadrul reuniunilor de
lucru de specialitate, cu scopul final de a contribui la o cât mai bună funcționare a pieței interne a Uniunii
Europene.
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8.3.2 Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a
Echipamentelor Radio
Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio
(LICETER) al ANCOM este situat în comuna Prejmer, județul Brașov, considerată ca fiind o zonă de „liniște
electromagnetică”, favorabilă și recomandată pentru desfășurarea acestui tip de teste.

În cadrul LICETER, ANCOM poate să verifice dacă echipamentele radio și echipamentele în domeniul
compatibilității electromagnetice puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune sunt conforme cu
prevederile directivelor europene în vigoare din domeniul său de activitate. Este un mediu de testare
flexibil, care permite efectuarea unei game largi de teste. În prezent, la LICETER se poate verifica, în regim
acreditat, dacă echipamentele radio (telefoane mobile, echipamente WiFi etc.) existente pe piața din
România respectă cerința esențială privind protecția sănătății persoanelor (SAR – Specific Absorption Rate),
precum și cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică prevăzute în Directiva EMC și de utilizare
eficientă a spectrului radio prevăzute în Directiva RED. De asemenea, se verifică dacă echipamentele (non-
radio) electrice și electronice (electrocasnice, corpuri de iluminat cu LED-uri etc.) îndeplinesc cerințele
esențiale ale Directivei EMC. Rezultatele din rapoartele de încercări sunt ulterior analizate și interpretate
pentru a completa din punct de vedere tehnic activitatea de supraveghere și control ale pieței.

În anul 2022, LICETER a primit vizita anuală de supraveghere din partea Asociației de Acreditare din
România – RENAR, care a reconfirmat faptul că LICETER respectă cerințele sistemului de calitate
implementat în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 și că poate desfășura
astfel de activități de încercări de compatibilitate electromagnetică și testare a echipamentelor radio, în
regim acreditat. În cadrul vizitei de supraveghere, care a avut loc în perioada 21 – 23.11.2022, a fost
prezentată capabilitatea laboratorului de a realiza măsurările și încercările acreditate și în conformitate cu
ultimele ediții ale standardelor, din anexa la certificatul de acreditare al LICETER, care au fost preluate de
către ASRO (Asociația de Standardizare din România) în cursul primelor 10 luni ale anului 2022. În urma
vizitei nu au fost consemnate neconformități și nu au fost emise recomandări de îmbunătățire a activităților
supravegheate. Noua formă a Certificatului de Acreditare și a Anexei acestuia urmează să fie emise de
către RENAR în anul 2023. În cadrul vizitei de supraveghere au fost evaluate direct următoarele măsurări și
încercări de imunitate:

• măsurarea ratei de absorbție specifică – SAR;

• măsurarea perturbațiilor radiate (9 kHz-18 MHz);

• încercarea de imunitate la perturbații conduse induse de câmpuri de radiofrecvență (0,15-80) MHz;

• măsurarea benzii ocupate (lățimea canalului);

• măsurarea emisiilor neesențiale;

• măsurarea timpului de transmisie cumulat, a ocupării frecvenței și a numărului frecvențelor de salt;

• măsurarea separării dintre frecvențele de salt;

• testarea adaptabilității (mecanism acces canal).
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De asemenea, au fost evaluate indirect următoarele încercări:

• măsurarea puterii perturbatoare;

• încercarea de imunitate la unda de șoc (0,16-5) kV, max 2500A;

• măsurarea puterii de ieșire RF;

• testarea blocării receptorului.

În cursul anului 2022 au avut loc și acțiuni comune, de încercări intercomparative, cu specialiști din
laboratoarele de compatibilitate electromagnetică din Suceava, Craiova, Satu Mare, București și Timișoara,
acreditate de către RENAR, în conformitate cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018.

De asemenea, în cursul anului 2022, ANCOM a desfășurat o serie de campanii de supraveghere a pieței
care au inclus și efectuarea de încercări tehnice în laborator, conform Listei de produse privind activitatea
de supraveghere și control al pieței în domeniile echipamentelor radio și a altor echipamente din punct de
vedere al compatibilității electromagnetice pentru anul 2022. Menționăm că prelevarea de produse s-a
efectuat la nivelul întregii țări, pentru un grad mai ridicat de reprezentativitate a eșantionării.

Pentru a spori relevanța rezultatelor obținute prin încercări tehnice, una dintre campaniile de supraveghere
a pieței s-a desfășurat pe parcursul întregului an, și anume cea privind telefoane mobile/tablete cu SIM
(SAR). Astfel, în ceea ce privește telefoanele mobile s-au prelevat 12 exemplare din 4 modele diferite (câte
3 din fiecare), iar în urma măsurărilor tehnice realizate (măsurarea ratei de absorbție specifică - SAR) au
rezultat toate ca fiind conforme. De asemenea, au fost prelevate 6 exemplare din 2 modele de tabletă cu
SIM, toate fiind conforme în urma măsurării SAR. Toate aceste măsurări s-au realizat în regim acreditat.

În plus, în primul semestru al anului 2022 s-au desfășurat campanii având ca obiectiv verificarea
echipamentelor electrocasnice, respectiv 9 exemplare de aspiratoare din 3 modele, 3 mixere de bucătărie,
3 blendere și 3 aparate pentru smoothies. Dintre acestea, 15 au rezultat ca fiind conforme și 3 au fost
neconforme. Aceste măsurări s-au realizat în regim acreditat.

În semestrul al doilea, au fost vizate încă două categorii de echipamente, respectiv aparate pentru îngrijire
personală și proiectoare cu LED. Astfel, au fost prelevate 2 modele de uscătoare de păr și în urma testării a
rezultat că toate exemplarele testate sunt conforme. Pentru verificarea proiectoarelor cu LED au fost
prelevate un număr de 18 exemplare, din 6 modele diferite, toate exemplarele fiind conforme. Menționăm
că aceste măsurări au fost realizate în regim acreditat.
Încercările tehnice efectuate în cadrul laboratorului pe parcursul anului 2022 au fost diferite de la un tip de
produse la altul, realizându-se următoarele încercări acreditate:
• măsurarea perturbațiilor conduse;
• măsurarea perturbațiilor radiate;
• măsurarea puterii perturbatoare;
• măsurarea emisiilor de curenți armonici;
• măsurarea fluctuațiilor de tensiune și a flickerului;
• măsurarea ratei de absorbție specifică (SAR).

Raport Anual 2022, ANCOM



121

În anul 2022, eforturile de comunicare au fost îndreptate către trei proiecte majore ale instituției: intrarea
în vigoare a legii care transpune Codul European al Comunicațiilor Electronice, găzduirea Conferinței
Plenipotențiarilor (PP-22) a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, precum și pregătirea și derularea
licitaţiei de spectru radio pentru a facilita implementarea noilor tehnologii în România.
Anul 2022 a însemnat și revenirea la evenimentele organizate cu prezență fizică, ceea ce ne-a adus mai
aproape de publicurile noastre. ANCOM a fost prezent la conferințe și expoziții de profil, prezentând
principalele instrumente ANCOM - aisemnal, monitor-emf, netograf, precum și alte informații utile pentru
furnizori și utilizatori.
Cronologia pe scurt a celor mai importante evenimente din cursul anului 2022:
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Comunicare9

Aisemnal.ro la Metrou: publicarea datelor din campania de verificare a acoperirii
cu semnal 2021 și actualizarea hărții cu punctele măsurate în interiorul
magistralelor de metrou din București

2 februarie

ANCOM la InnoWave Summit Cluj-Napoca, unul dintre cele mai importante
evenimente europene dedicate inovării, startup-urilor și instrumentelor digitale18 – 20 mai

ANCOM la Black Sea Defense & Aerospace – BSDA București, singura expoziție
din România certificată de Departamentul de Comerț al SUA20 – 24 mai

Lansarea licitației de spectru radio pentru servicii de comunicații electronice de
nouă generație19 septembrie

A avut loc Conferința Plenipotențiarilor ITU la București. România obține al 8-lea
mandat în Consiliul ITU, Regiunea C (Europa de Est și Asia de Nord)

26 septembrie – 14
octombrie

ANCOM la Noaptea Cercetătorilor Europeni: La București și Timișoara au fost
prezentate autospecialele de monitorizare a spectrului radio2 octombrie

ANCOM la GoTech World, cea mai mare expo-conferință IT&C din România3 – 4 noiembrie

ANCOM la ISETC 2022 - Industry 4.0 Workshop, conferința organizată de
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale,
Universitatea Politehnică din Timișoara

10 – 11 noiembrie

Finalizarea licitației de spectru radio pentru servicii de comunicații electronice de
nouă generație15 noiembrie

Lansarea aplicației mobile Aisemnal.ro. și publicarea rezultatelor campaniei de
verificare a acoperirii cu semnal pe întreg teritoriul României, pentru anul 20227 decembrie

ANCOM la ”SMART COMMUNITIES – Conferință & Expo”, eveniment dintr-o serie
de dezbateri despre smart cities și tehnologii avansate9 iunie
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Evenimentele anului 2022 în imagini
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9.1 Comunicarea cu utilizatorii – solicitări de acces la informații de interes public,
campanii de informare
Pe parcursul anului 2022, ANCOM a primit solicitări de informații de interes public ce au vizat subiecte
precum procedura de autorizare a serviciilor de comunicații, modul de îndeplinire a atribuțiilor Autorității,
spectrul radio, precum și actele normative din domeniile din sfera de competență a Autorității.

Raportul integral de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public în cadrul ANCOM pentru anul 2022 este publicat în Anexa 1.

* Unele solicitări se referă la mai multe domenii de interes.
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Tabel. 9.1 Solicitări de informații pe parcursul anului 2022

Categorie Cantitate

Solicitări primite de ANCOM în 2022 354

Solicitări de informaţii pe domenii de interes*:

I) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli deplasări, procese ANCOM etc.) 3
II) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice (Atribuții ANCOM conform decretului de
stare de urgență) 45

III) Acte normative 36

IV) Altele:

1) Comunicații electronice

Date statistice 20

Numerotație 3

Autorizare (autorizare generală, audiovizual, avize) 46

Portabilitate 12

Echipamente 18

2) Spectru radio (licitație 5G, EMF, controale și sancțiuni, acoperire semnal, roaming la graniță) 41

3) Infrastructură 10

4) Servicii poștale

Autorizare (autorizare generală) 7

5) Date generale ANCOM 26

6) Altele 88
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În anul 2022, principalele subiecte care au făcut obiectul comunicatelor de presă s-au referit la licitația de
spectru radio pentru servicii de comunicații electronice de nouă generație, activitatea de monitorizare și
control a Autorității (lansarea aplicației mobile aisemnal, sancțiunile aplicate operatorilor pentru
neîndeplinirea obligațiilor de acoperire, bilanțul controalelor la începutul anului), date statistice și studii
(datele statistice semestriale), găzduirea Conferinței ITU PP-22 și la crearea cadrului legislativ secundar în
urma intrării în vigoare a legii care transpune prevederilor Codului Comunicațiilor (stabilirea tarifelor
maximale ce pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietate publică, măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități, reglementări privind obligațiile de
informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora, material informativ privind
autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice).
Alte subiecte comunicate de Autoritate pe parcursul anului 2022 s-au referit la acordul privind reducerea
tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între România
și Republica Moldova, studiu privind modalitățile de furnizare a serviciilor poștale în rândul utilizatorilor
finali, consultarea privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență,
raportul privind incidentele de securitate provocate de întreruperea furnizării energiei electrice, statisticile
generate de platforma Netograf.ro și statisticile la 14 ani de la lansarea serviciului de portabilitate.
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În urma aprobării Acordului între România - Republica Moldova
privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming
internațional și a celor de apeluri internaționale, a fost publicat
primul raport comun de monitorizare a evoluțiilor naționale în
secțiunea45 dedicată pe www.ancom.ro. Raportul conține
principalele etape parcurse de cele două guverne pentru
implementarea Acordului, la trei luni de la semnarea acestuia.
Acordul a fost un proiect complex și de durată, dorit de autoritățile
de reglementare din ambele state în beneficiul utilizatorilor de
servicii de comunicații electronice.

În scopul simplificării și facilitării dezvoltării rețelelor de
comunicații electronice și amplasării de elemente de
infrastructură care să susțină dezvoltarea acestora, a fost realizat
un ghid44 pentru autoritățile publice centrale și locale cu
noutățile aduse de Legea nr.198/2022. Materialul informativ
elaborat de ANCOM a venit în sprijinul autorităților publice cu
atribuții în domeniu, sintetizând prevederile Legii în ceea ce
privește realizarea și autorizarea executării lucrărilor de
construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor
de comunicații electronice și elementelor asociate.

45. https://www.ancom.ro/roaming-si-apeluri-intre-romania-si-republica-moldova_6566

http://www.ancom.ro/
https://www.ancom.ro/roaming-si-apeluri-intre-romania-si-republica-moldova_6566
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Stațiile mobile de monitorizare a spectrului și autoutilitarele care sunt folosite pentru măsurarea acoperirii
cu semnal de voce mobilă și pentru activitatea de monitorizare a spectrului de frecvențe radio din România
au putut fi văzute la expozițiile „Black Sea Defence & Aerospace" și "Noaptea muzeelor", evenimente
organizate în București, în 2022.
Ghidurile și instrumentele digitale dezvoltate pentru utilizatori - aisemnal.ro, monitor EMF și Netograf au
fost aduse în atenția publicului la evenimente de profil organizate în București (SMART COMMUNITIES –
Conferință & Expo, GoTech World), Cluj-Napoca (Innowave Summit) și Timișoara (ISETC 2022 - Industry
4.0 Workshop).
Odată cu finalizarea și comunicarea rezultatelor unei noi campanii de verificare a acoperirii cu semnal
mobil, au fost dezvoltate și aplicații pentru sistemele de operare Android și iOS, care pot fi descărcate
gratuit din magazinele de aplicații. Astfel, utilizatorii au la dispoziție încă o sursă prin care pot să verifice
acoperirea cu semnal din România.

De asemenea, a fost implementată și posibilitatea de vizualizare 3D a modelului digital al terenului bazat pe
EU-DEM Copernicus46. Atât platforma aisemnal.ro, cât și aplicația Aisemnal permit utilizatorilor să vadă
evoluția gradului de acoperire cu semnal de voce mobilă în 2022 comparativ cu anii 2019, 2020 și 2021,
având totodată posibilitatea de a consulta acoperirea cumulată cu servicii de comunicații mobile la nivel
național. De asemenea, harta cuprinde localitățile în care este posibil ca utilizatorii să intre în roaming
involuntar, dar și harta de acoperire cu semnal pentru metroul din București.

9.2 Consultarea publică
În 2022, activitatea ANCOM s-a desfășurat în condiții de transparență decizională și pentru menținerea
unui dialog deschis şi permanent cu reprezentanții industriei, atât prin intermediul procesului de consultare
publică şi al Consiliului Consultativ, cât şi prin dezbateri publice și întâlniri de consultare şi de lucru pe
proiecte, organizate la iniţiativa ANCOM sau a industriei.
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46. https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem

https://aisemnal.ro/home
https://www.monitor-emf.ro/map
https://www.netograf.ro/
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem
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Pe parcursul anului 2022, 15 proiecte de decizie au fost supuse consultării publice (consultarea publică a 4
proiecte fiind finalizată în 2023), fiind primite peste 600 de contribuții la acestea din partea celor interesați.
Pentru adoptarea deciziilor, au fost organizate 5 ședințe ale Consiliului Consultativ al ANCOM, 2 dintre
acestea fiind desfășurate online, la care au participat reprezentanți ai industriei, operatorilor sau asociațiilor
de profil, dar și reprezentanți ai altor instituții publice interesate de subiectele de pe agenda fiecărui
Consiliu. În luna august, ANCOM a organizat, la sediul instituției, o dezbatere47 publică pe tema
documentației cu privire la prețurile de pornire care au fost aplicate în cadrul procedurii de selecție
competitive pe care a desfășurat-o de ANCOM în cursul anului 2022, precum și a modalităților/condițiilor de
plată a acestora, astfel încât să asigure utilizarea eficientă și eficace a resurselor de spectru. La dezbatere
au participat reprezentanți ai organizațiilor de profil și ai utilizatorilor, fiind discutat Proiectul de hotărâre de
Guvern privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de
utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz,
precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă.
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47. https://www.ancom.ro/anunt-dezbatere-august-2022_6607

Tabel 9.2 Procesul de consultare publică în anul 2022

Numărul de acte normative adoptate în 2022 10

Numărul de acte individuale comunicate în 2022 0

Numărul proiectelor care au fost consultate public în 2022: 15*

• pe pagina proprie de internet 15

• prin afişare la sediul propriu 15

• prin mass-media 15

Numărul proiectelor consultate dar neadoptate până la finalul anului 2022 1

Numărul proiectelor fără caracter normativ 1

Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate 3

Numărul total al recomandărilor primite 607**

Numărul total al recomandărilor incluse în decizii 101***

Numărul participanţilor în cadrul consultărilor cu industria 114

Şedinţe ale Consiliului Consultativ 5

Dezbateri publice 1

Numărul acţiunilor în justiţie împotriva deciziilor emise de ANCOM pentru nerespectarea procedurilor de
consultare publică în anul 2022 0

Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională
intentate administraţiei publice 0

* include numărul total de proiecte care au fost consultate în 2022, cu mențiunea că pentru 4 proiecte consultarea s-a finalizat în
2023.
** include numărul total de recomandări primite pe marginea actelor consultate și adoptate în anul 2022 și pentru un proiect care a
fost adoptat în 2023.
*** din totalul de 101 de recomandări incluse în decizii, 22 dintre acestea au fost incluse parțial.
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9.3 Comunicarea cu mass-media
Canalele de comunicare cu aceștia au fost, în special, comunicatele de presă emise de Autoritate și
răspunsurile la solicitările venite din partea presei, dar și paginile de internet și social media gestionate:
www.ancom.ro, www.infocentru.ro și pagina de Facebook a instituției.
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Tabel 9.3 Reflectarea în presă a activității Autorității - în anul 2022

Categorie Cantitate

Apariţii 2022 8.730

Apariţii presă scrisă/radio/TV, din care: 413

• apariţii pozitive și neutre presa scrisă/radio/TV 409

• apariţii negative presa scrisă/radio/TV 4

Apariţii presă electronică 8.317

Comunicate de presă transmise în anul 2021 54

+ 2.920 persoane
au primit via e-mail fiecare material

informativ ANCOM
În 2022

reprezentanţi ai
industriei,

utilizatorilor,
mass-media din
România şi din

străinătate,
Comisiei

Europene şi ai
autorităţilor de

reglementare din
Europa

6.358
Vizitatori /lună

au accesat www.ancom.ro

http://www.ancom.ro/
http://www.infocentru.ro/
https://www.facebook.com/ancom.ro
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Din totalul de solicitări, în cursul anului 2022, 22 au fost interpelări primite din partea MCID și membrilor
Parlamentului României, privind, în principal, implementarea noilor tehnologii, dar și situația acoperirii cu
semnal de voce mobilă și servicii de acces la internet la nivelul întregului teritoriului național, inclusiv
măsurile necesare pentru creșterea acestei acoperiri.

9.4 Colaborarea cu alte instituții
În activitatea curentă, Autoritatea colaborează cu instituții cu care are încheiate protocoale de colaborare,
cum ar fi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Consiliul Concurenţei, Consiliul Național al
Audiovizualului, Ministerul de resort, Institutul Național de Statistică și Uniunea Naţională a Notarilor Publici
din România.

Pe parcursul anului 2022, ANCOM a încheiat acorduri și protocoale de colaborare ce vizau aspecte
organizatorice și delimitarea responsabilităților aferente procesului de pregătire și organizare a PP-22 cu
următoarele instituții: Camera Deputaților, Senatul României, Televiziunea Română, Serviciul de
Telecomunicații Speciale, Servicul de Pază și Protecție și Primăria Municipului București.
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Tabel 9.4 Solicitările de informații primite din partea mass-media în perioada ianuarie –
decembrie 2022

Categorie Cantitate

Total solicitări, din care: 153

Solicitări rezolvate favorabil 153

Solicitări nerezolvate -

Solicitări redirecţionate -

Solicitări retrase -

Solicitări adresate în scris 55

• pe suport de hârtie 0

• pe suport electronic 55

Solicitări adresate telefonic 98

Solicitări adresate personal 0

Costuri totale nu a fost necesară alocarea
unor resurse suplimentare

Interval mediu de răspuns la solicitări 48 (h)

• Interval maxim de răspuns la solicitări 312 (h)

• Interval minim de răspuns la solicitări 0 (h)
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10.1 Relații internaționale – obiectivele anului 2022
Din perspectiva activității de relații internaționale a ANCOM, anul 2022 s-a dovedit ca fiind cea mai
dinamică și complexă perioadă de la momentul înființării Autorității, fiind caracterizată de o serie de factori
extrem de importanți, precum contextul internațional, comasarea în anul 2022 a unui număr important de
evenimente internaționale ce fuseseră amânate din cauza pandemiei și responsabilitatea organizării
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale la București.

Cu toate acestea, ANCOM a continuat să își îndeplinească cu succes una din principale sale atribuții,
respectiv asigurarea reprezentării în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării
comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității
electromagnetice și serviciilor poștale, susținând, în cadrul acestora, politica și strategia națională în
domeniu. În ciuda unui context internațional și regional complex și dificil, ANCOM a participat în mod activ
la toate reuniunile și evenimentele majore din domeniu, implicându-se în dezbateri, contribuind la rezoluții
și decizii, în concordanță cu pozițiile exprimate la nivel național de instituțiile cu atribuții în domeniul politicii
externe, în conformitate cu statutul României de stat membru UE și membru responsabil al comunității
internaționale și al Națiunilor Unite.

De asemenea, evoluția pandemiei de Covid-19, incertă în prima parte a anului 2022, a subliniat, încă o
dată, capacitatea ANCOM de a își adapta activitatea de relații internaționale, astfel încât să fie capabilă să
asigure reprezentarea externă a României pe zonele de competență aferente, într-un mod profesionist și pe
deplin apreciat la nivel extern. Incertitudinea primilor doi ani de pandemie a determinat ca un număr
semnificativ de reuniuni internaționale de anvergură să fie reprogramate pentru anul 2022 (de ex.
Adunarea Mondială de Standardizare în Telecomunicații – WTSA și Conferința Mondială pentru Dezvoltare
în Telecomunicații – WTDC-21), concomitent cu organizarea altor evenimente atât în format fizic (de ex.
Consiliul UIT, Adunarea Părților ITSO, Summitul Mondial pentru Societatea Informațională – WSIS,
reuniunile BEREC, plenara EaPeReg etc), cât și online, ceea ce a presupus un volum de muncă semnificativ
pentru experți ANCOM și necesitatea dimensionării participării externe de o manieră care să asigure
promovarea intereselor României cu privire la subiectele dezbătute și îndeplinirea mandatelor încredințate.
De altfel, reluarea reuniunilor în format fizic s-a dovedit importantă pentru activitatea externă a ANCOM,
reprezentanții săi având prilejul de a fi implicați într-o serie de demersuri și exerciții imposibil de organizat
în format online, cum ar fi dezbaterile și consultările informale sau reuniunile de coordonare ad-hoc pe
subiectele importante, crescând semnificativ vizibilitatea Autorității la nivel internațional și dovedind, o dată
în plus, expertiza și profesionalismul participanților români.

La nivel european, ANCOM și-a adus aportul și în anul 2022 la dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene
și la promovarea intereselor utilizatorilor finali din spațiul comunitar, prin participarea activă la reuniunile
Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (BEREC),
Grupului pe Probleme de Politică a Spectrului Radio (RSPG), Comitetului pentru Comunicații (CoCom) și
altor structuri și organisme europene, asigurând cooperarea României în domeniu cu autorități similare din
celelalte state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul.
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Nu în ultimul rând, o provocare majoră a anului 2022 a vizat statutul României de țară gazdă a PP-22, unul
dintre cele mai mari evenimente internaționale de profil și cea mai mare reuniune ONU organizată de
România de la aderarea sa la Națiunile Unite în 1955, pentru care ANCOM a fost desemnată să coordoneze
procesul de pregătire și organizare. Acest lucru a presupus responsabilități suplimentare, vizând implicarea
experților ANCOM în reuniunile pregătitoare, cunoașterea subiectelor și temelor de interes ale fiecărei
regiuni în parte și implicarea în identificarea unor soluții de compromis, care să asigure o Conferință
Plenipotențiară de succes și cu rezultate bazate pe consens.

10.2 ANCOM la nivel global
În continuarea capacității de adaptare la provocările anilor anteriori, ANCOM și-a îndeplinit și în 2022, cu
succes, rolul de reprezentare pe plan extern, în calitatea sa de autoritate publică autonomă, având în
vedere atribuțiile de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și de
administrare și gestionare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice, pe care le exercită.

Activitatea externă a Autorității s-a concentrat pe implicarea în activitatea principalelor organizații
internaționale de profil pentru care asigură reprezentarea României împreună și în colaborare cu ministerul
de resort, respectiv Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), Uniunea Poștală Universală (UPU),
Organizația Internațională de Telecomunicații prin Satelit (ITSO) sau Rețeaua reglementatorilor în domeniul
telecomunicațiilor din țările francofone (FRATEL).

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT)

Anul 2022 a fost un an de cotitură în apartenența României la UIT, reprezentând cea mai vizibilă perioadă
pentru țara noastră în istoria de peste 156 de ani de membru al organizației. Provocarea de a organiza cel
mai important eveniment al UIT – Conferința Plenipotențiarilor a fost completată de participarea la alte
evenimente fanion ale Uniunii (WTSA, WTDC, Consiliul UIT) și promovarea valorilor europene prin
implicarea și ralierea la demersurile ce au vizat condamnarea și sancționarea agresiunii ruse în Ucraina.

Ca și în anii precedenți, ANCOM s-a angajat activ în lucrările și acțiunile celor trei sectoare ale UIT –
dezvoltare, standardizare și radiocomunicații, participând la evenimente și reuniuni de lucru, contribuind în
cadrul acestora prin luări de poziții, transmiterea de contribuții și susținerea de propuneri în acord cu
principiile și valorile europene. În plus, prin prisma calității de stat gazdă al PP-22, țara noastră, prin vocea
experților ANCOM, și-a asumat în toate intervențiile din cadrul reuniunilor UIT (Consiliul UIT, întâlniri ale
organizațiilor regionale, TDAG, forumuri regionale etc), calitatea de mediator și facilitator al dialogului între
toate regiunile, implicându-se în mod activ pe toate subiectele de interes și să contribuie la obținerea unui
consens, în conformitate cu interesele și valorile României, ce decurg atât din calitatea de stat membru UE,
cât și în calitate de membru responsabil al comunității internaționale și al Națiunilor Unite.

Prima reuniune majoră a UIT în anul 2022 a fost reprezentată de Adunarea Mondială pentru
Standardizarea în Telecomunicații, WTSA-21, ce a avut loc la Geneva în perioada 1 – 9 martie 2022.
Implicarea reprezentanților ANCOM a fost cu precădere în cadrul celui mai important comitet al Conferinței,
Comitetul 4, care s-a concentrat pe formularea și transmiterea către plenară a unor propuneri privind
programul și organizarea activității ITU-T, în special în ceea ce privește activitatea grupurilor de lucru,
structura acestora și întrebările de studiu, definirea responsabilităților aferente fiecărui grup de lucru și
revizuirea listei recomandărilor. De asemenea, România, printr-un reprezentant ANCOM, a candidat cu
succes pentru poziția de vice-președinte a grupului de studiu 3 din partea Europei, semnalând, încă o dată,
recunoașterea implicării experților Autorității în activitatea sectorului. WTSA-21 a avut și o semnificație
aparte, desfășurându-se la doar câteva zile de la debutul agresiunii Federației Ruse în Ucraina.
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Astfel, în cadrul lucrărilor plenarei, s-a constatat că o largă majoritate a statelor membre, inclusiv România,
s-au pronunțat împotriva numirii candidaților ruși pentru funcțiile de Președinți și Vice-Președinți Chairman
ai Grupurilor de Studiu și a fost decisă eliminarea acestora de pe lista de candidaturi. Această decizie a avut
o semnificație aparte, fiind una din primele sancțiuni decise la nivelul unei structuri a Națiunilor Unite
împotriva unui stat agresor.

Ulterior, în perioada 20 – 31 martie 2022 a avut loc prima reuniune fizică a Consiliului UIT de la debutul
pandemiei Covid-19, prilej cu care administrația română a fost implicată în mod direct în luarea de poziții
pentru încetarea războiului din Ucraina și prezentarea unei contribuții multinațională, semnată de 38 de
state, privind punerea în aplicare a Rezoluției UNGA din 2 martie 2022 privind „Agresiunea împotriva
Ucrainei”. Administrațiile susținătoare au solicitat o monitorizare a situației din Ucraina și rapoarte periodice
cu privire la nevoile acestui stat în domeniul telecomunicațiilor și pregătirea unor propuneri pentru asistență
tehnică eficientă. De asemenea, au propus o evaluare a impactului războiului din Ucraina asupra
programelor și activităților ITU din regiune, mobilizarea adecvată a resurselor financiare și umane, inclusiv
în cadrul bugetului intern, pentru implementarea acțiunilor propuse. Nu în ultimul rând, statele au
considerat că Secretariatul General ar trebui să prezinte un raport asupra acestei situații la PP-22 și la
reuniunea Consiliului din 2023. În ciuda eforturilor unor state de a bloca această rezoluție, documentul a
fost supus votului, fiind adoptat cu majoritate de voturi, România, prin intermediul experților ANCOM și a
reprezentanților ministerului de resort, depunând eforturi semnificative pentru obținerea acestor rezultate,
în concordanță cu statutul României de stat membru UE și cu valorile europene și principiile Cartei
Națiunilor Unite, ce ghidează activitatea țării noastre în plan multilateral. Pe parcursul lucrărilor Consiliului,
au avut loc reuniuni zilnice de coordonare ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă şi
Telecomunicaţii (CEPT), prezidate de reprezentantul ANCOM, cu scopul de a dezbate subiectele aflate pe
agendă și de a agrea o abordare europeană comună la nivelul CEPT. De asemenea, delegații ANCOM au
participat la reuniunile de coordonare ale statelor UE, împreună cu statele likeminded, pentru a agrea pașii
de urmat în vederea adoptării de către Consiliu a Rezoluției referitoare la acordarea de asistență tehnică
Ucrainei în scopul refacerii infrastructurii de telecomunicații afectate de starea de război din zonă. Consiliul
UIT a prilejuit și organizarea primei reuniune informale inter-regională de pregătire a Conferinței
Plenipotențiarilor 2022, prezidată de Președintele desemnat al PP-22, asistat de experții ANCOM din cadrul
echipei dedicate în acest sens. Nu în ultimul rând, ANCOM a operat un stand adiacent Consiliului UIT, rolul
căruia a fost de a prezenta informații actualizate cu privire la stadiul pregătirilor pentru PP-22.

În perioada 30 mai – 3 iunie 2022, a avut loc la Geneva, o nouă ediție a Forumului Summit-ului Mondial
privind Societatea Informațională (WSIS 2022), eveniment organizat de UIT în colaborare cu UNESCO
(Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite
pentru Comerț și Dezvoltare) şi UNDP (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare). La acest eveniment,
alături de reprezentanții Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, au fost prezenți și reprezentanții
ANCOM, ce au sprijinit intervenția reprezentantului român în cadrul Sesiunilor Politice Interactive la nivel
înalt, pe subiectul Bridging digital divides, o oportunitate de a prezenta experiența și bunele practici ale
României în gestionarea reducerii decalajului digital și progresele transformărilor digitale la nivel național.

O altă reuniune majoră a fost reprezentată de evenimentul fanion al Sectorului Dezvoltare din cadrul UIT,
respectiv Conferința Mondială pentru Dezvoltare în Telecomunicații (WTDC-20), ce a avut loc la Kigali, în
Rwanda, în perioada 6 – 16 iunie 2022. Participarea ANCOM a avut loc în contextul unei implicări active a
Autorității în cadrul activităților derulate la nivelul sectorului dezvoltare. Astfel, în ciclul 2017 – 2022,
experții Autorității au participat la lucrările celor două grupuri de studiu din cadru ITU-D, respectiv SG1 și
SG2, cu propuneri, intervenții și contribuții pe marginea unor subiecte importante, precum reducerea
decalajului digital; accesul universal la serviciile de comunicaţii în bandă largă, fixe şi mobil; creșterea
încrederii și securității în utilizarea TIC; utilizarea telecomunicațiilor/ TIC în monitorizarea și atenuarea
impactului schimbărilor climatice, în special în cazul țărilor în curs de dezvoltare; expunerea umană la
câmpuri electromagnetice și eliminarea în siguranță a deșeurilor electronice.
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În acest context, ANCOM și-a depus candidatura pentru poziția de vice-chairman din partea Europei la SG2.
Cel mai important dintre cele cinci comitete ale WTDC, Comitetul 3 – Rezoluțiile privind obiectivele ITU-D, a
fost prezidat de România, prin intermediul unui reprezentant ANCOM, cu rezultate apreciate unanim.
Totodată, un alt reprezentant ANCOM a condus cu succes negocierile privind rezoluțiile 55, 58, 64 și 67 din
partea CEPT, ce vizau drepturile utilizatorului. Un alt rezultat notabil pentru România a fost alegerea
candidatului român pentru poziția de vice-chairman din partea Europei la SG2. Pe toată durata conferinței,
au avut loc reuniuni zilnice de coordonare ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă şi
Telecomunicaţii (CEPT), prezidate de reprezentantul ANCOM, cu scopul de a dezbate subiectele aflate pe
agendă și de a agrea o abordare europeană comună la nivelul CEPT. Ca și în cazul altor evenimente majore
UIT, ANCOM a avut un stand dedicat în cadrul WTDC, unde a oferit informații actualizate cu privire la
detaliile logistice ale PP-22 (hoteluri recomandate, informații privind regimul de vize, informații privind
locația PP-22 etc).

În ceea ce privește Sectorul Radio, ANCOM a reprezentat România la lucrările grupurilor de studiu și altor
structuri tehnice, specialiștii Autorității contribuind la dezbaterile privind asigurarea utilizării raționale,
echitabile, eficiente și economice a spectrului de frecvențe radio și a orbitelor pentru sateliți geostaționari.
De altfel, ANCOM deține, încă din 2019, funcția de vicepreședinte al grupului de studiu SG5 din partea
Europei, pentru un al doilea mandat consecutiv.

Totodată, pe tot parcursul anului 2022 au avut loc mai multe serii de reuniune dedicate pregătirii
participării la PP-22 și discutării priorităților și propunerilor regionale ce urmau să fie promovate la nivelul
fiecărei regiuni în parte la Conferința propriu-zisă. Suplimentar, au avut loc mai multe runde reuniuni de
pregătire inter-regionale, menite să permită o mai bună cunoaștere a acestor activități la nivelul fiecărei
regiuni și armonizării unor poziții ce s-ar fi putut dovedi conflictuale la PP-22. La o mare parte a acestor
reuniuni, reprezentanții ANCOM au fost prezenți, în vederea cunoașterii intereselor specifice fiecărei
regiuni, discutării subiectelor cu potențial de conflictualizare, facilitării dialogului, implicării în negocieri și
obținerea de consens, tocmai pentru a crea premisele unei Conferințe Plenipotențiare de succes, care să se
desfășoare sub egida consensului. Mai multe detalii privind reuniunile respective se regăsesc în capitolul
distinct, dedicat PP-22.

În plus, din perspectiva organizării de România a PP-22, ANCOM – în calitate de instituție cu rol de
coordonare a procesului de pregătire și organizare, a fost implicată în organizarea și gestionarea unui
număr semnificativ de reuniuni regulate cu reprezentanții Secretariatului General al UIT, desfășurate atât la
nivel de subiecte generale, cât și pe teme specifice, precum logistică, securitate, IT, vize, transport,
comunicare etc. De asemenea, reprezentanții UIT au efectuat mai multe vizite tehnice de evaluare a
pregătirilor, cea mai importantă fiind cea a dl. Houlin Zhao, Secretar General al UIT la acel moment, ce a
vizitat România la începutul lunii septembrie 2022, prilej cu care înaltul oficial a apreciat în mod deosebit
facilitățile ce urmau să fie puse la dispoziție delegaților.

Uniunea Poștală Universală (UPU)

Anul 2022 a reprezentat un an de consolidare a participării ANCOM la activitățile UPU, cu atât mai mult cu
cât ANCOM a fost una din puținele autorități de reglementare ce a participat fizic, cu un an înainte, la
Congresul UPU de la Abidjan, fapt apreciat la nivelul țării gazdă și a statelor africane.

Pe parcursul anului 2022, ANCOM a urmărit principalul subiect aflat pe agenda UPU la acest moment,
respectiv deschiderea Uniunii și pentru alte părți interesate din domeniu, nu doar pentru operatorii poștali
desemnați.
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În plus, reprezentanții ANCOM au participat, alături de reprezentanții ministerului de resort și operatorului
poștal desemnat, la cele mai importante două reuniuni ale UPU din 2022, respectiv Consiliul de Exploatare
Poștală (unde România este membru) și Consiliu de Administrație (România are calitatea de observator),
implicându-se în lucrări și dezbateri, ce au condus la obținerea unor rezultate importante precum încetarea
exercitării de către Rusia a poziției de co-președinte al Grupului de lucru vamal al Consiliului de Exploatare
și adoptarea Rezoluției privind acordarea de asistență tehnică Ucrainei şi operatorului poștal desemnat al
acesteia, pentru a sprijini reconstrucția infrastructurii poștale în regiune.

Rețeaua Reglementatorilor de Telecomunicaţii din Țările Francofone (FRATEL)

Pe lângă activitatea intensă desfășurată în cadrul UIT, în anul 2022, ANCOM a continuat implicarea activă
în lucrările Rețelei Reglementatorilor de Telecomunicaţii din Țările Francofone - FRATEL, activitate care s-a
tradus prin participarea activă a reprezentanților ANCOM la evenimentele Rețelei, inclusiv fizic la reuniunea
plenară ce a avut loc în format fizic, în perioada 10 – 11 noiembrie. ANCOM este membru FRATEL încă din
perioada de lansare a activității acestui organism, iar în decursul timpului, a sprijinit activ activitatea
organizației: a deținut vicepreședinția și președinția FRATEL în intervalul 2013-2015, a organizat la
București reuniunile plenare din 2014 și 2019 și a participat constant la evenimentele organizației.
Participanții la plenara din 2022 au avut ocazia, pe parcursul celor două zile, să discute despre aspecte
referitoare la măsurile și tehnologiile care au permis, în timpul unor evenimente precum pandemia de
Covid-19, prevenirea și tratarea congestiilor rețelelor și îmbunătățirea rezilienței rețelelor. De asemenea, au
fost analizate și mijloacele care sunt necesare pentru a asigura integritatea și confidențialitatea rețelelor,
intervențiile reprezentanților AMCOM fiind unanim apreciate.

Organizația Internaționale de Telecomunicații prin Satelit (ITSO)

Anul 2022 s-a dovedit extrem de important pentru ITSO, în condițiile în care organizația s-a aflat într-o
situație financiară extrem de precară din cauza diferendului cu Intelsat.

România s-a implicat în eforturile de identificare a unei soluții de compromis, cu atât mai mult cu cât țara
noastră a fost aleasă în poziția de vice-președinte din partea regiunii C – Europa de Est și Asia Centrală în
cadrul Adunării Părților și Comitetului Consultativ al organizației.

Implicarea României, prin intermediul reprezentanților ANCOM și a ministerului de resort, în identificarea
unei soluții de compromis care să asigure finanțarea ITSO și, implicit, continuarea organizației, au fost
unanim recunoscute, prin alegerea reprezentantului ANCOM prezent la Adunarea Părților 40 de la
Washington – organul suprem al ITSO, în poziția de președinte-adjunct (deputy chairman) al AP-40. În
această poziție, reprezentantul ANCOM a depus eforturi pentru armonizarea pozițiilor divergente și
implicarea tuturor părților în soluționarea problemelor cu care se confruntă ITSO. Întreg efortul depus la
nivelul membrilor ITSO a avut rezultat asigurarea finanțării organizației până la jumătatea lui 2023. Drept
urmare, AP-40 a decis înființarea a două grupuri de lucru care să colaboreze cu Comitetul Consultativ și să
raporteze către AP-41 cu privire la măsurile necesare identificate pentru asigurarea unui schimb de
informații eficient între Intelsat și ITSO, și pentru asigurarea unor mecanisme de finanțare adecvate pentru
un orizont de timp bazat pe cicluri de doi ani, conform ritmicității de desfășurare a AP. Unul din aceste
grupuri de lucru, cel pentru viitorul ITSO, este prezidat de reprezentantul ANCOM ce deține și funcția de
președinte adjunct al AP-40 și are ca sarcini propunerea unor soluții concrete, în lumina crizei prin care
ITSO tocmai a trecut, pentru îmbunătățirea funcționării și a adaptabilității organizației, în ceea ce privește
garantarea finanțării de către operatorul privat, stabilirea de termeni și termene clare în care să se
încadreze raportările din partea operatorului și a Administrațiilor notificatoare.
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Propunerile rezultate vor fi prezentate la IAC 2023, grupul urmând a se consulta și cu Intelsat și cu
Administrațiile notificatoare în primul trimestru al anului 2024. La finalul anului 2022, grupul de lucru a avut
deja o primă întâlnire tehnică.

Relații bilaterale

În plan bilateral, pe parcursul anului 2022, ANCOM a dezvoltat relații de cooperare cu autorități de
reglementare din sectorul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, în scopul promovării
schimburilor de experiență în domenii de interes comun. În plus, vizibilitatea externă a ANCOM la nivel
internațional din ultimii ani, determinată de implicarea activă a Autorității în dezbateri și elaborarea de
contribuții, au creat premisele fructificării unor oportunități de cooperare bilaterală cu instituții similare din
întreaga lume și poziționarea țării noastre drept lider regional în domeniu.

Astfel, pe parcursul anului 2022 ANCOM a încheiat memorandumuri de înțelegere cu autoritățile omoloage
din Algeria, Bahrain, Egipt, Polonia și Statele Unite ale Americii, fiecare dintre aceste documente creând
cadrul juridic necesar pentru realizarea unor inițiative de colaborare pe subiecte de interes pentru
semnatari și oferind posibilitatea ANCOM de a fi percepută drept un pol de expertiză și bune practici la nivel
internațional.

Obiectivul principal al celor cinci memorandumuri constă în stabilirea cadrului necesar schimbului de
informații în domeniul dezvoltării politicilor și strategiilor în sectorul comunicaţiilor electronice, respectiv al
serviciilor poștale. Cadrul astfel stabilit prin intermediul acestor memorandumuri stabilește și posibilitatea
susținerii unor poziții comune în cadrul organizațiilor europene și internaționale din domeniul comunicațiilor
electronice și al serviciilor poștale.

O mențiune specială trebuie acordată dinamicii relațiilor cu Republica Moldova, principala reușită fiind
semnarea în 2022 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea
tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între România
și Republica Moldova, ce a reprezentat o dovadă a eficienței parteneriatului dintre ANCOM și instituția
similară din Republica Moldova - ANRCETI. În plus, o delegație ANCOM la nivel înalt a efectuat o vizită de
lucru în noiembrie 2022, ce au prilejuit ocazia aprofundării cooperării bilaterale în domenii de interes pentru
digitalizarea economiilor și societăților din cele două țări și susținerea parcursului european al Republicii
Moldova. Toate aceste elemente creează premisele continuării colaborării și cooperării la cel mai înalt nivel
între cele două state și, implicit, între autoritățile de reglementare, prin intermediul de schimburi de
experiență, consultări bilaterale și vizite de studiu pentru împărtășirea bunelor practici în domeniul
reglementării economice și tehnice a sectoarelor de comunicații electronice și servicii poștale și al
supravegherii respectării legislației în domeniu. ANCOM va continua să își aducă aportul la facilitarea
dialogului dintre guvernele și operatorii de comunicații electronice din cele două state și să contribuie la
continuarea eforturilor de evaluare a impactului Acordului de roaming, în beneficiul utilizatorilor din
România și Republica Moldova, respectiv cetățenilor, mediului de afaceri sau instituțiilor publice.

În plan bilateral, menționăm și întărirea relațiilor cu Ucraina, prin conlucrarea în cadrul organismelor
internaționale, sprijinirea de către România a inițiativelor vizând asistență tehnică în domeniul TIC și sprijin
pentru refacerea infrastructurii poștale în regiune, în concordanță cu calitatea României de stat membru UE
și membru responsabil al comunității internaționale.
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10.3 ANCOM la nivel european
Având în vedere statutul României de membru al Uniunii Europene și impactul direct pe care evoluția
sectorului european de IT&C și de servicii poștale îl are asupra pieței românești, dimensiunea europeană a
activității de relații internaționale a ANCOM a fost, pe parcursul anului 2022, complexă și, în egală măsură,
plină de provocări.

Pe parcursul anului 2022, ANCOM a continuat să coopereze direct cu structurile Comisiei Europene, precum
şi cu ministerul de resort, Ministerul Afacerilor Externe şi Reprezentanța Permanentă a României la
Bruxelles, în vederea promovării intereselor României printr-o poziție națională consecventă și coerentă față
de proiectele legislative comunitare cu impact asupra sectorului de comunicații, precum și pentru a asigura
o poziționare activă și constructivă a României în cadrul procesului decizional european. Astfel, ANCOM a
fost implicată în mod direct în elaborarea pozițiilor României față de propunerile de acte privind
implementarea cadrului de reglementare al Uniunii Europene. De asemenea, în baza obligațiilor care decurg
din statutul României de stat membru al UE, ANCOM şi-a continuat implicarea în structurile comunitare de
specialitate – Comitetul pentru Spectrul Radio, Grupul pentru Politici în domeniul Spectrului Radio,
Comitetul Directivei Poștale, Comitetul pentru Comunicații (COCOM) etc.

ANCOM a susținut și în 2022 obiectivele BEREC în domeniul comunicațiilor electronice, denumit, în vederea
creării unui cadru de reglementare armonizat și coerent la nivel european. De altfel, în exercitarea
atribuțiilor sale, ANCOM are în vedere orientările, avizele, recomandările, pozițiile comune, bunele practici și
metodologiile adoptate de BEREC. Drept urmare, specialiștii ANCOM au fost parte integrantă a activităților
desfășurate sub egida BEREC de-a lungul anului 2022, contribuind la dezvoltarea de practici comune de
reglementare, colectarea de date, realizarea de analize şi redactarea rapoartelor BEREC. Concret,
reprezentanții Autorității au fost direct implicați în activități privind securitatea rețelelor, urmărirea
implementării regulamentului privind Internetul Deschis, tratamentul - din punct de vedere al reglementării
– rețelelor backhaul, revizuirea directivei privind reducerea costurilor sau migrarea rețelelor istorice la
rețelele de generație viitoare.

Tot în anul 2022, ANCOM a continuat implicarea și în activitatea Grupului autorităților europene de
reglementare din domeniul serviciilor poștale, ERGP. Astfel, reprezentanții Autorității au participat la
adoptarea deciziilor strategice referitoare la activitatea grupului, contribuind de asemenea, inclusiv din
poziția de editori de proiect, la elaborarea dosarelor tehnice ale acestui organism precum raportul privind
calitatea serviciilor, protecția consumatorilor și gestionarea reclamațiilor, raportul privind indicatorii
fundamentali de monitorizare a pieței europene a serviciilor poștale, raportul privind impactul platformelor
online asupra sectorului poștal, raportul privind accesul la rețeaua poștală în contextul dezvoltării
comerțului electronic, raportul privind sustenabilitatea în sectorul poștal ș.a.

Un aspect important pentru activitatea europeană a ANCOM în anul 2022 a fost continuarea implicării în
cadrul structurilor Conferinţei Europene a Administrațiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) – organizație
europeană înființată în anul 1959, care reunește administrațiile de comunicații şi autoritățile de
reglementare din 48 de state europene. România, prin intermediul reprezentantului ANCOM, deține al
doilea mandat consecutiv pentru exercitarea președinției Comitetului pentru politici ITU (Com-ITU), ce
implică și co-președinția organizației. De asemenea, s-a constatat o activitate sporită a reprezentanților
ANCOM în cadrul echipei de proiect ITU-T din cadrul COM-ITU, Autoritatea devenind un centru de
coordonare a pozițiilor europene din cadrul ITU-T și conducând o serie de inițiative ce apără interesele
naționale și europene, concomitent cu o prezență tot mai vizibilă și în cadrul echipei de proiect ITU-D
(reprezentantul Autorității deținând poziția de coordonator al subiectului “User Issues”) și a celor două
echipe de proiect create pentru PP-22 (FIMO și Policy).
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În contextul în care pe parcursul anului 2022 au avut loc două conferințe mondiale UIT (WTSA-20 și
WTDC-21) și o Conferință a Plenipotențiarilor UIT (PP-22), activitatea Com-ITU și a echipelor de proiect
constituite s-a dovedit esențială pentru coordonarea și armonizarea pozițiilor europene, respectiv pentru
promovarea pozițiilor comune europene. Astfel, pe lângă cele patru reuniuni Com-ITU organizate în 2022,
au avut loc și numeroase întâlniri ale echipelor de proiect. În plus, reprezentantul ANCOM ce deține funcția
de președinte al Com-ITU a coordonat activitățile de coordonare ale regiunii pe durata conferințelor
mondiale și PP-22, reușind să confere unitate și consens deciziilor luate de blocul european.

De asemenea, președintele Com-ITU a participat la numeroase reuniuni regionale și inter-regionale de
pregătire a PP-22, contribuind la diseminarea subiectelor de interes regional și o mai bună colaborare inter-
regională în perspectiva PP-22.

Trebuie menționat și faptul că CEPT s-a poziționat împotriva agresiunii ruse în Ucraina, astfel încât
Federația Rusă și Belarus au fost excluse pe termen nedefinit din organizație încă din luna martie 2022, în
urma unei propuneri ce a primit sprijinul a 34 de state membre, inclusiv a României.

Specialiștii ANCOM au activat și în Comitetul pentru Comunicații Electronice (ECC) - comitetul responsabil
cu problemele de comunicaţii electronice din structura CEPT, prin participarea la grupurile de lucru pe
probleme de ingineria spectrului, administrarea resurselor de numerotație, administrarea spectrului radio și
comunicații de urgență, unde s-au familiarizat cu cele mai noi tendințe în reglementarea comunicaţiilor
electronice la nivel european şi au stabilit/menținut contacte cu autorități cu atribuții similare. De altfel,
ANCOM deține și funcția de vicepreședinte în Grupul de Lucru pentru Ingineria Spectrului (WG SE).

De asemenea, ANCOM a participat, pe parcursul anului 2022, la reuniunile Grupului de lucru pentru
cooperare cu Uniunea Poștală Universală (WG UPU), respectiv a Grupului de lucru privind problemele
legate de politici (WG Policy) din cadrul CERP, ce au avut loc exclusiv în sistem videoconferință. ANCOM a
fost implicată activ în dezbaterile grupurilor de lucru, susținând intervenții privind poziția instituției față de
subiectele discutate, în acord cu punctele de vedere exprimate de ministerul de resort și Poșta Română,
subiectul principal fiind legat de deschiderea UPU pentru alți jucători relevanți din piață.

10.4 ANCOM în regiune
În plan regional, ANCOM a continuat implicarea în mai multe proiecte care au scopul de a consolida piața
comunicațiilor electronice din Europa Centrală și de Est, în acord cu interesul României în regiune,
urmărind, în același timp, valorificarea tuturor oportunităților oferite de cadrul de cooperare la nivel
sectorial, sprijinind, în mod constant, inițiativele Comisiei Europene în statele partenere și contribuind la
atingerea obiectivelor setate în vederea menținerii unui angajament ferm și pe termen lung al UE privind
vecinătatea estică.

În acest sens, este importantă activitatea ANCOM desfășurată în cadrul Grupului Reglementatorilor pentru
comunicații electronice din statele membre ale Parteneriatului Estic (EaPeReg), o organizație de cooperare
regională înființată în anul 2009 cu sprijinul Uniunii Europene, în scopul creării condițiilor necesare pentru
accelerarea procesului de asociere politică şi integrare economică a ţărilor partenere din estul Europei cu
familia europeană. Prin urmare, ANCOM a susținut inițiativa Comisiei Europene de creare a EaPeReg, având
în vedere interesul strategic al țării noastre față de parcursul european al Republicii Moldova, dar și de
dezvoltare a relațiilor cu Ucraina, în conformitate cu politica externă a României. Astfel, sprijinirea
autorităților de reglementare din aceste state în adoptarea normelor și practicilor moderne de reglementare
în domeniul comunicațiilor electronice a devenit o prioritate a activității de relații internaționale a ANCOM.
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Mai exact, prin participarea la reuniuni de lucru, prin diseminarea directă de practici de reglementare și prin
furnizarea de informații de specialitate prin intermediul unor chestionare sau la cererea autorităților
interesate de experiența românească în anumite domenii ale reglementării comunicațiilor electronice,
specialiștii ANCOM asigură un transfer important de expertiză și cunoștințe către autoritățile de
reglementare din cadrul EaPeReg constituind, în același timp, puntea de legătură dintre structurile
instituționale din cadrul parteneriatului estic, ministerele de resort din țara noastră și Comisia Europeană.

În 2022, țările din cadrul parteneriatului estic au căpătat o nouă valență, contextul internațional din regiune
determinând o revitalizare a PaE, inclusiv la nivelul Uniunii Europene și adaptarea parteneriatului la noua
realitate în contextul Vecinătății Estice a UE, subliniind importanța componentei de securitate în procesul de
asistență oferită țărilor partenere. Prin urmare, activitățile din domeniu comunicațiilor electronice
desfășurate în cadrul EaPeReg au căpătat o importanță și mai mare, ținând cont de interesul și necesitățile
țărilor membre. ANCOM a continuat să se implice în activitățile derulate la nivelul EaPeReg pe parcursul
anului 2022, beneficiind de o recunoaștere din partea regiunii a profesionalismului și expertizei
reprezentanților săi. Astfel, Autoritatea a participat atât la cele mai importante reuniuni ale EaPeReg,
respectiv cele două reuniuni plenare (iunie 2022 și decembrie 2022), cât și la întâlnirile grupurilor de lucru
ale EaPeReg (spectru, independența autorităților de reglementare și roaming) și alte reuniuni tehnice și
ateliere regionale, având ca obiective: monitorizarea activităților și evenimentelor din domeniul
comunicațiilor electronice, organizate sub egida EaPeReg; identificarea subiectelor relevante pentru
ANCOM; elaborarea pozițiilor ANCOM împreună cu departamentele de specialitate și susținerea acestora.
De altfel, ANCOM a continuat și în anul 2022 să asigure, prin reprezentantul său, președinția grupului de
lucru al experților pentru înființarea și consolidarea autorităților de reglementare independente și
dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă, în țările membre din cadrul Parteneriatului Estic, iar acest lucru a
făcut ca țara noastră să obțină atât o perspectivă mai bună asupra subiectelor de discuții din regiune, cât și
o vizibilitate mai mare la nivel internațional pentru ANCOM.
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Consolidarea capacității
instituționale și dezvoltarea
potențialului uman

11.1 Perfecționarea sistemului de control intern/managerial
Consecvent propriilor principii, managementul ANCOM a continuat în anul 2022 demersul de îmbunătăţire
a sistemului de control intern managerial, în concordanță cu cerinţele şi principiile legislaţiei aplicabile,
astfel încât să fie create premisele pentru ca fondurile publice gestionate de Autoritate să fie utilizate în
condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Urmărind liniile trasate de Strategia de dezvoltare organizaţională pentru perioada 2021-2024, ANCOM a
continuat să se dezvolte ca organizație și să se adapteze condițiilor tehnologice, economice și
administrative.

Orientarea ANCOM, prin angajarea managementului de top, spre îmbunătățirea continuă a calității
activităţii, a abordării bazată pe managementul proceselor prin aplicarea cerinţelor standardelor
internaționale SR EN ISO 9001 privind managementul calității, SR ISO/IEC 27001:2018 privind securitatea
informațiilor și SR EN ISO/IEC 17025 privind calitatea pentru laboratoare de încercări și/sau etalonări,
contribuie la îndeplinirea cu excelență a rolului şi funcţiilor sale.

Finalizarea primului ciclu de certificare pe standardul SR EN ISO 27001:2018 privind securitatea informației
a presupus implementarea unor recomandări ale auditurilor externe de terță parte, care, printre altele, au
atestat convergența și eficiența măsurilor pe toate standardele, asumând menținerea și îmbunătățirea
continuă a acestora. Totodată, au continuat activitățile privind suplimentarea capacității și creșterea
măsurilor de securitate pentru a pune la dispoziție un mediu de lucru sigur din punct de vedere al
vehiculării informațiilor.

Totodată, în cursul anului 2022 s-a urmărit întreprinderea unor acțiuni care urmăresc digitalizarea
progresivă a activităților ANCOM și implementarea graduală a conceptului “paperless” în activitatea de
ansamblu a instituţiei prin optimizarea unor circuite, dar şi prin conversia, într-o măsură tot mai mare, a
documentelor în formă digitală.

ANCOM, ca angajator, a manifestat interes pentru formarea propriilor angajați, conştientă fiind de
necesitatea reactualizării cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale și a adaptării la evoluţiile
tehnologice, precum şi de dinamica schimbărilor legislative. Astfel, cea mai mare parte a angajaților a
beneficiat de cursuri, programe de pregătire şi / sau de conştientizare pe diverse teme de interes pentru
activitatea curentă.

11.2 Orientarea spre o cultură organizaţională constructivă și dezvoltarea
potenţialului uman
În anul 2022, 83,87% dintre angajați au participat la programe de formare profesională în mediu online,
16,13% dintre angajați au participat la programe de formare profesională în format fizic, numărul mediu de
zile de formare profesională fiind de 0,64 zile/angajat instruit.
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Fig. 11.1 Organigrama ANCOM, valabilă la 31 decembrie 2022

11.3 Etică și conduită profesională
În exercitarea atribuțiilor sale, ANCOM doreşte să dezvolte şi să menţină relaţii bazate pe profesionalism,
responsabilitate și integritate cu toate grupurile de public implicate şi interesate de activitatea sa (utilizatori
finali ai serviciilor de comunicaţii, furnizori de servicii de comunicaţii, proprii angajaţi, celelalte instituţii ale
statului, mass-media, organizaţii similare din străinătate etc.).

Activitatea profesională a angajaților este guvernată de prevederile Codului de etică şi conduită
profesională al organizației, care stabileşte principiile şi normele de etică şi conduită profesională la care
aderă angajații ANCOM, acesta fiind un ghid de comportament în diferite contexte instituţionale. Acesta
reflectă valorile esenţiale şi standardele etice ale instituției, asumate în activităţile derulate în beneficiul
serviciului public.

În anul 2022, Autoritatea a revizuit Codul de etică şi conduită profesională al organizației, clarificând
aplicarea unor prevederi legale și oferind astfel salariaților un sprijin în vederea înțelegerii corecte și
complete a normelor în vigoare.

La finalul anului 2022, Autoritatea avea un total de 707 de angajați, din care 656 de angajați cu studii
superioare (ceea ce reprezintă 93% din total) repartizați astfel: 54% studii tehnice, 25% studii economice,
11% studii juridice și 10% alte studii superioare, venitul mediu net, incluzând diferitele sporuri, fiind de
11.385de lei.
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Astfel, în anul 2022, s-a continuat desfășurarea unor acțiuni menite să asigure înțelegerea cât mai clară și
corectă a conceptului de etică în organizație precum și a unor acțiuni menite să cuantifice nivelul de
performanță al angajaților în domeniul eticii. În acest sens, s-au realizat activități destinate creșterii
gradului de înţelegere și cunoaștere a conceptului de etică în organizație (organizarea demersurilor
necesare participării unor angajați la cursuri cu tematică din domeniul eticii, monitorizarea interesului
manifestat de angajați față de secțiunea dedicată eticii de pe intranet, distribuirea de chestionare
persoanelor nou angajate în instituție în vederea monitorizării gradului de însușire a prevederilor Codului),
dar și activități de evaluare a nivelului de respectare a normelor și principiilor etice în organizație
(monitorizarea rezultatelor obținute de angajați la evaluarea anuală a competențelor din domeniul eticii).

Odată cu adoptarea, în decembrie 2021, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, pe
parcursul anului trecut, ANCOM a menținut abordarea promovată de strategiile anterioare care au acordat
prioritate măsurilor preventive și a luat măsuri care au vizat latura de prevenire și educare cu privire la
teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator național
al faptelor de corupție, drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul
corupției „mici” asupra serviciilor publice etc.

11.4 Sănătate şi securitate la locul de muncă
Managementul ANCOM a întreprins pe parcursul anului 2022 acţiunile necesare protecţiei sănătăţii
angajaţilor, informării corespunzătoare a acestora cu privire la măsuri şi principii pentru o viaţă sănătoasă
si cu privire la securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Au fost implementate măsurile necesare pentru
asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor pe baza principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor,
adaptarea locurilor de muncă, alegerea echipamentelor de lucru şi a metodelor de muncă adecvate în
vederea reducerii monotoniei muncii şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii, iar compartimentul
de specialitate a fost reorganizat astfel încât angajații desemnați cu activitatea de SSM la nivelul Sediului
Central să desfășoare cel mult activități complementare.

Nu s-au înregistrat accidente de muncă.
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Legislație

12.1 Decizii normative ale Autorității de reglementare
Pe parcursul anului 2022, Autoritatea a emis 10 decizii normative sau individuale de reglementare a pieței
serviciilor de comunicații electronice, astfel:

1. Decizia nr. 814/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2897/2007 privind stabilirea şi încasarea
tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie;

2. Decizia nr. 786/2022 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale
pentru Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic
pentru apeluri de urgență;

3. Poziţia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu privire la
revizuirea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară;

4. Decizia nr. 672/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate
publică;

5. Decizia nr. 645/2022 pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de
utilizare a spectrului;

6. Decizia nr. 644/2022 privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a
frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz;

7. Decizia nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind
dezvoltarea și localizarea geografica a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de
infrastructura fizica asociate acestora;

8. Decizia președintelui ANCOM nr. 156/2022 privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii
operatorilor de rețea;

9. Decizia ANCOM nr. 139/2022 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 245/2017 privind reglementarea
serviciului de amator;

10. Decizia nr. 98/2022 privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de
frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere;
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11. Decizia nr. 274/2022 privind modificarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020 pentru aprobarea
Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

12.2 Puncte de vedere și recomandări pe proiecte legislative și de reglementare ale
altor instituții
În afara deciziilor emise de președintele ANCOM, Autoritatea a transmis avize, puncte de vedere și
recomandări pe marginea proiectelor altor instituții:

1. Aviz privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind distribuția bugetului aferent reformelor și
investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare
coordonator de reformă și/sau investiții;

2. Punct de vedere referitor la proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Politicii în domeniul
timbrelor și efectelor poștale;

3. Punct de vedere privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

4. Aviz privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului Statistic Național
Multianual 2022 – 2024;

5. Aviz privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru
transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea Recensământului Populației și
Locuințelor din România în anul 2021;

6. Aviz privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a
Sistemului Statistic Național 2022 – 2027;

7. Aviz privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 și a Planului de acțiune pentru
perioada 2022-2027;

8. Aviz privind proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și
serviciilor;

9. Punct de vedere privind Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor dispoziții
legale cu incidență asupra operațiunilor de dezvoltare a rețelelor de acces la internet în bandă largă
de noua generație (NGN);
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10. Aviz privind proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

11. Punct de vedere cu privire la propunerea legislativă „Legea suveranității - Legea pentru protejarea
interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român;

12. Punct de vedere cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului României pentru aprobarea Notei de
fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de
investiții „creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor
de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România”, respectiv Hotărâre a Guvernului
României pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării
cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția
spectrului guvernamental”;

13. Aviz privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind o mai bună asigurare a
respectării normelor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizare a acestor norme;

14. Punct de vedere cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 198/2022 pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru
stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (Plx. 777/2022);

15. Punct de vedere cu privire la proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

16. Aviz privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modalitatea de operare a
sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru
desemnarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, ca unitate de
achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de sisteme de aeronave fără pilot la bord;

17. Aviz privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
Regulamentului (UE) privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a
Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011;

18. Punct de vedere și aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale
de Management Integrat al Frontierei de Stat a României 2022-2027;

19. Punct de vedere privind proiectul Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate
române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative;

20. Punct de vedere privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea
Rețelei electorale naționale.
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12.3. Proiecte de acte normative inițiate48 de ANCOM

1. Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru
acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz,
2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

2. Proiect de hotărâre a Guvernului privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în
domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații.
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48. Proiectele de acte normative inițiate de ANCOM în considerarea art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011
privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare
și art. 10 alin. (1) pct. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.



Litigii în instanță

În anul 2022, instanțele judecătorești au avut pe rol 178 de cauze în care ANCOM a avut calitatea de parte.
Dintre acestea (cu excepția dosarelor de insolvență), au fost soluționate definitiv 43, Autoritatea având
câștig de cauză în 39 dintre acestea.

145

Tabel 13.1 Litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care ANCOM este parte,
pe domenii de interes

Litigii pe domenii de interes
Decizii de reglementare 8
Decizii emise în litigiile soluționate de ANCOM 3
Obligații de plată către ANCOM 8
Sancționare contravențională/administrativă 58
Litigii de muncă 5
Insolvență 84
Altele 12
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     14     Date financiare 

 

 

 

 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli - 2022 

      - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

I. Credite 

de 

angajament 
COD 

PROGRAM  
2022 

II. Credite 

bugetare 

VENITURI - TOTALE     423.129,00 

Venituri din cota pe cifra de afaceri  în domeniul comunicaţiilor 
electronice 

  12.10.08 1,00 

Tarife de utilizare a spectrului și a resurselor de numerotație   30.10.14 420.327,00 

Alte venituri din dobânzi   31.10.03 2.126,00 

Tarife de monitorizare   34.10.03 3,00 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții 
de specialitate 

  35.10.01.02 301,00 

Venituri din producerea riscurilor asigurate   36.10.04 25,00 

Alte venituri   36.10.50 340,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice   39.10.01 6,00 

CHELTUIELI - TOTALE 
I 

85.10.01 
511.848,00 

II 412.642,00 

CHELTUIELI CURENTE 
I 

01 
323.777,00 

II 327.463,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
I 

70 
188.071,00 

II 85.179,00 
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      - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

I. Credite 

de 

angajament 
COD 

PROGRAM  
2022 

II. Credite 

bugetare 

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care: 
I 

01 
323.777,00 

II 327.463,00 

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 
I 

10 
172.797,00 

II 172.797,00 

Cheltuieli salariale în bani 
I 

10.01 
167.825,00 

II 167.825,00 

Salarii de bază 
I 

10.01.01 
158.960,00 

II 158.960,00 

Alte sporuri 
I 

10.01.06 
70,00 

II 70,00 

Fond de premii 
I 

10.01.08 
3.179,60 

II 3.179,60 

Indemnizaţii de delegare 
I 

10.01.13 
2.034,00 

II 2.034,00 

Alte drepturi salariale în bani  
I 

10.01.30 
3.581,40 

II 3.581,40 

Cheltuieli  salariale în natură 
I 

10.02 
1.084,00 

II 1.084,00 

Vouchere de vacanță 
I 

10.02.06 
1.084,00 

II 1.084,00 

Contribuţii 
I 

10.03 
3.888,00 

II 3.888,00 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 
I 

10.03.07 
3.888,00 

II 3.888,00 

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 
I 

20 
133.836,00 

II 137.522,00 

Bunuri şi servicii 
I 

20.01 
34.361,50 

II 37.040,50 

Furnituri de birou 
I 

20.01.01 
464,00 

II 464,00 

Materiale pentru curăţenie 
I 

20.01.02 
293,00 

II 293,00 
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      - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

I. Credite 

de 

angajament 
COD 

PROGRAM  
2022 

II. Credite 

bugetare 

Incălzit, iluminat şi forţă motrică 
I 

20.01.03 
8.713,00 

II 9.804,00 

Apă, canal şi salubritate 
I 

20.01.04 
238,00 

II 264,00 

Carburanţi şi lubrifianţi 
I 

20.01.05 
1.646,50 

II 1.746,50 

Piese de schimb 
I 

20.01.06 
227,00 

II 227,00 

Transport 
I 

20.01.07 
20,00 

II 20,00 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 
I 

20.01.08 
2.122,00 

II 2.351,00 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 
I 

20.01.09 
12.755,00 

II 13.340,00 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 
I 

20.01.30 
7.883,00 

II 8.531,00 

Reparaţii curente 
I 

20.02 
1.838,00 

II 1.852,00 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 
I 

20.05. 
462,00 

II 462,00 

Alte obiecte de inventar 
I 

20.05.30 
462,00 

II 462,00 

Deplasări, detaşări, transferări 
I 

20.06 
1.149,00 

II 1.149,00 

Deplasări interne, detaşări, transferări 
I 

20.06.01 
156,00 

II 156,00 

Deplasări în străinătate 
I 

20.06.02 
993,00 

II 993,00 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 
I 

20.11 
14,00 

II 14,00 

Consultanţă şi expertiză I 20.12 967,50 
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      - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

I. Credite 

de 

angajament 
COD 

PROGRAM  
2022 

II. Credite 

bugetare 

II 1.074,50 

Pregătire profesională 
I 

20.13 
700,00 

II 700,00 

Protecţia muncii 
I 

20.14 
226,00 

II 233,00 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în 
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor 
legale 

I 
20.25 

42,00 

II 42,00 

Alte chetuieli 
I 

20.30 
94.076,00 

II 94.955,00 

Reclamă şi publicitate 
I 

20.30.01 
1.183,00 

II 1.183,00 

Protocol şi reprezentare 
I 

20.30.02 
1.075,38 

II 1.075,38 

Prime de asigurare non-viață 
I 

20.30.03 
1.648,00 

II 1.648,00 

Chirii 
I 

20.30.04 
11.606,00 

II 12.484,00 

Executarea silită a creanţelor bugetare 
I 

20.30.09 
8,00 

II 8,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 
I 

20.30.30 
78.555,62 

II 78.556,62 

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI  

I 

55 

8.028,00 

II 8.028,00 

Transferuri curente în străinătate (către organizații 
internaționale) 

I 

55.02 

8.028,00 

II 8.028,00 

Contribuții și cotizații la organisme internaționale 
I 

55.02.01 
8.028,00 

II 8.028,00 

TITLUL IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
I 

57 
7.286,00 

II 7.286,00 

Ajutoare sociale 
I 

57.02 
7.286,00 

II 7.286,00 

Ajutoare sociale în numerar I 57.02.01 7.257,00 
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      - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

I. Credite 

de 

angajament 
COD 

PROGRAM  
2022 

II. Credite 

bugetare 

II 7.257,00 

Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță  
I 

57.02.03 
29,00 

II 29,00 

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI 
I 

59 
1.830,00 

II 1.830,00 

Despăgubiri civile 
I 

59.17 
450,00 

II 450,00 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 
I 

59.40 
918,00 

II 918,00 

Indemnizație pentru internship 
I 

59.41 
462,00 

II 462,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
I 

70 
188.071,00 

II 85.179,00 

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 
I 

71 
188.071,00 

II 85.179,00 

Active fixe 
I 

71.01 
186.036,00 

II 83.445,00 

Construcţii 
I 

71.01.01 
149.126,00 

II 10.978,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 
I 

71.01.02 
28.257,11 

II 57.872,11 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 
I 

71.01.03 
626,77 

II 626,77 

Alte active fixe  
I 

71.01.30 
8.026,12 

II 13.968,12 

Reparații capitale aferente activelor fixe 
I 

71.03 
2.035,00 

II 1.734,00 

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT   96.10 10.487,00 

Excedent   98.10 10.487,00 
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Bilanţ încheiat la data de 31.12.2022 

Cod 01 -lei- 

Nr. 
crt 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Sold la 
începutul 

anului 

Sold la 
sfârșitul 

perioadei 

A B C 1 2 

1. ACTIVE 01 X X 

2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 

3. 

Active fixe necorporale                                                                  (ct. 
2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-
2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-
2930100*) 

03 9.651.890 15.172.606 

4. 

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, 
mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-
2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-
2910400-2930200*) 

04 54.484.271 83.130.487 

5. 

Terenuri şi clădiri  
(ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 
2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-
2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-
2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-
2930200) 

05 78.691.794 92.770.843 

6. 
Alte active nefinanciare                                                             
(ct.2150000)   

06 0 0 

7. 

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an                                                                                  
(ct.  2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 
2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-
2960200),  din care: 

07 35.628 35.628 

8. 
Titluri de participare                                                                        
(ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 

08 0 0 

9. 

Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o 
perioada mai mare de un an      
(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-
4960200),  din care:   

09 0 0 

10. 
Creante  comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate 
după o perioada mai mare de un an                                                
(ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) 

10 0 0 

11. 
TOTAL ACTIVE NECURENTE                                     
(rd.03+04+05+06+07+09) 

15 142.863.583 191.109.564 

12. ACTIVE  CURENTE 18 x x 

13. 

Stocuri  
(3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500 + 
3020600+3020700+3020800+3020900 +3030100+3030200+ 
3040100+3040200+3050100+3050200 3070000+3090000+ 
3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 
3490000+3510100+3510200 +  3540100+3540500+3540600+ 
3560000+3570000+3580000  +3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-
3480000    +/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-
3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-
3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 

19 13.746.951 13.857.113 



Raport anual 2022, ANCOM 

 

152 

  

14. 
Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă 
mai mică de un an 

20 x x 

15. 

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări 
(2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 
4130100+4180000+4250000+4280102 +4610101+4610109+ 
4730109**+4810101+4810102 
+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101 +4890301-4910100-
4960100+5120800), din care: 

21 7.087.684 4.979.391 

16. 
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul 
curent (ct. 4890101+4890301) 

21.1 0 0 

17. 
Creanţe comerciale şi avansuri                                            (ct. 
2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 
4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),  din care : 

22 389.666 388.377 

18. 
Avansuri acordate  
(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) 

22.1 0 0 

19. 

Creanţe bugetare                                                                      
(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 
4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 
4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 
4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 
4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**
+4810103**+4810900**- 4970000),  din care: 

23 107.615.859 120.183.046 

20. 
Creanţele  bugetului general consolidat                                       (ct. 
4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 
4660402+4660500+4660900-4970000)  

24 0 0 

21. 

Creanţe  din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 
fonduri de la buget                                     ( 
4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 
4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100 + 
4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 
4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303 +  
4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 
4570203+4570205+4570206+4570209+4570301 +4570302+ 
4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4
760000),   din care: 

25 30.814 0 

22. 
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori 
(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 
4500505+4500700) 

26 0 0 

23. 

Împrumuturi pe termen scurt acordate                                (ct. 
2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 
2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 
4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 
4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 
4690108+4690109) 

27 0 0 

24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 114.734.357 125.162.437 

25. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0 0 

26. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 x x 
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27. 

Conturi la trezorerie, casa în lei 
 (ct.  5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 
5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 
5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 
5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 
5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 
5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 
5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 
5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 
5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 
5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 
5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)  

33 
1.058.469.38

6 
1.067.041.74

5 

28. 
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie    
(ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 
5320600+5320800+5420100)  

33.1 0 0 

29.  Depozite  34 x x 

30. 

Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută    
(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 
5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 
5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 
5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 
5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 
5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 
5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)   

35 296.068 267.944 

31. 
 Dobândă de încasat,  avansuri de trezorerie 
 (ct.5180702+5420200)  

35.1 0 0 

32.  depozite  36 X X 

33. 
Total disponibilităţi şi alte valori  
(rd.33+33.1+35+35.1) 

40 
1.058.765.45

4 
1.067.309.68

9 

34. 

Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor 
teritoriale                                                                                                                                             
(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 
5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)  

41 0 0 

35. 
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie                               
(ct. 5320400+5180701+5180702) 

41.1 0 0 

36. 
Cheltuieli în avans  
(ct. 4710000 ) 

42 237.046 244.084 

37. TOTAL ACTIVE CURENTE                 (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 
1.187.483.8

08 
1.206.573.

323 

38. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 
1.330.347.3

91 
1.397.682.

887 

39. DATORII 50 x x 

40. 
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi  plătite după-o 
perioadă mai mare de un an  

51 x x 

41. 

Sume necurente- sume ce urmează a fi  plătite după o perioadă 
mai mare de un an                                                     (ct. 
2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 
4620201+4620209+5090000),  din care: 

52 0 0 

42. 
Datorii comerciale                                                                       
(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  

53 0 0 
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43. 

Împrumuturi pe termen lung                                                    (ct. 
1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 
1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 
1670203+1670208+1670209-1690200) 

54 0 0 

44. 
Provizioane                                                                                 (ct. 
1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 

55 0 0 

45. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0 

46. 
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite   într-o perioadă 
de până la un an   

59 x x 

47. 

Datorii comerciale,  avansuri şi alte decontări                      (ct. 
2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 
4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 
4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 
5090000+5120800),  din care: 

60 3.307.160 6.633.919 

48. 
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul 
curent (ct. 4890201) 

60.1 0 0 

49. 
Datorii comerciale şi avansuri                                                      (ct. 
4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), 
din care: 

61 2.811.559 5.472.852 

50. Avansuri  primite (ct.4190000) 61.1 0 0 

51. 

Datorii către bugete                                                               (ct. 
4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 
4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 
4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 
4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 
4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: 

62 6.093.275 5.858.326 

52. Datoriile  instituţiilor publice către bugete  63 x x 

53. 
Contribuţii sociale                                                                        (ct. 
4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 
4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 

63.1 5.134.348 4.925.645 

54. 
 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile    
(ct.4550501+4550502+4550503) 

64 0 0 

55. 

Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri 
de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale                                                                                
(ct.  4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 
4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 
4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 
4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 
4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 
4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) 

65 0 0 

56. 
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori 
(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) 

66 0 0 

57. 

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi  plătite într-o 
perioadă de până la  un an                                                 (ct. 
5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 
5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 
5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 
5190180+5190190 ) 

70 0 0 
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58. 

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi  plătite în 
cursul exerciţiului curent                                                            (ct. 
1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 
1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 
1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 
1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -
1690100) 

71 0 0 

59. 
Salariile angajaţilor  
(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 

72 7.128.784 7.747.647 

60. 

Alte drepturi cuvenite  altor categorii de persoane 
(pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)  
(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 
4290000+4380000), din care: 

73 0 0 

61. Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse  73.1 x x 

62. Venituri în avans (ct.4720000) 74 4.257 5.100 

63. 
Provizioane                     
(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  

75 0 0 

64. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 16.533.476 20.244.992 

65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 16.533.476 20.244.992 

66. 
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE  – TOTAL DATORII = CAPITALURI 
PROPRII                                                                             (rd.80= rd.46-
79 = rd.90) 

80 
1.313.813.91

5 
1.377.437.89

5 

67. CAPITALURI PROPRII 83 x x 

68. 

Rezerve, fonduri                                                                       
(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 
1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 
1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)   

84 30.250.531 50.085.815 

69. 
Rezultatul reportat                                                                                 
(ct.1170000- sold creditor)    

85 
1.095.458.15

1 
1.205.766.91

0 

70. 
Rezultatul reportat                                                                             
(ct.1170000- sold debitor) 

86 0 0 

71. 
Rezultatul patrimonial al exercitiului                                         
(ct.1210000- sold creditor) 

87 188.105.233 121.585.170 

72. 
Rezultatul patrimonial al exercitiului                                            
(ct.1210000- sold debitor) 

88 0 0 

73. 
TOTAL CAPITALURI PROPRII                                                       
(rd.84+85-86+87-88) 

90 
1.313.813.91

5 
1.377.437.89

5 
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Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – cheltuieli. la data de 31.12.2022  

 

Cod 21 

LEI 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 
Credite de 
angajament 

  
Credite 
bugetare 

  
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plati 

efectuate 

Angajamente 

legale de 
platit 

Cheltuieli 
efective 

    initiale definitive initiale definitive           

A B 1  2  3  4  5  6  7  8=6-7 9  

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84) 85.10. 511.848.000  511.848.000  412.642.000  412.642.000  354.532.717  354.532.717  332.759.173  21.773.544  313.974.050  

CHELTUIELI CURENTE 
(10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65) 01.. 313.534.000  323.777.000  317.220.000  327.463.000  289.276.680  289.276.680  277.908.105  11.368.575  276.940.354  

 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 
10.01+10.02+10.03) 10 172.797.000  172.797.000  172.797.000  172.797.000  164.341.419  164.341.419  164.007.013  334.406  163.671.616  

 Cheltuieli salariale în bani(cod 10.01.01 la 
10.01.16+10.01.30) 10.01 167.825.000  167.825.000  167.825.000  167.825.000  159.597.485 159.597.485 159.374.573 222.912 159.051.647 

 Salarii de bază  10.01.01 159.530.000  158.960.000  159.530.000  158.960.000  151.388.272  151.388.272  151.388.272  0  152.399.704  

 Alte sporuri  10.01.06 70.000  70.000  70.000  70.000  65.369  65.369  65.369  0  66.374  

 Fond de premii  10.01.08 3.191.000  3.179.600  3.191.000  3.179.600  2.949.251  2.949.251  2.949.251  0  2.949.251  

Indemnizaţii de delegare 10.01.13 2.034.000  2.034.000  2.034.000  2.034.000  1.746.150  1.746.150  1.523.238  222.912  1.508.920  

Indemnizatii de delegare in tara 10.01.13.01 734.000  734.000  734.000  734.000  546.150  546.150  546.150  0  546.150  

Indemnizatii de delegare in strainatate 10.01.13.02 1.300.000  1.300.000  1.300.000  1.300.000  1.200.000  1.200.000  977.088  222.912  962.770  

Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 3.000.000  3.581.400  3.000.000  3.581.400  3.448.443  3.448.443  3.448.443  0  2.127.398  

Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 
10.02.06+10.02.30) 10.02 1.084.000  1.084.000  1.084.000  1.084.000  1.083.150  1.083.150  971.656  111.494  971.206  

Vouchere de vacanţa 10.02.06 1.084.000  1.084.000  1.084.000  1.084.000  1.083.150  1.083.150  971.656  111.494  971.206  

 Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 3.888.000  3.888.000  3.888.000  3.888.000  3.660.784  3.660.784  3.660.784  0  3.648.763  

Contribuţia asiguratorie de muncă 10.03.07 3.888.000  3.888.000  3.888.000  3.888.000  3.660.784  3.660.784  3.660.784  0  3.648.763  

 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ( cod 20.01 la 
20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 
20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) 20 122.993.000  133.836.000  126.679.000  137.522.000  109.827.452  109.827.452  98.793.283  11.034.169  98.818.454  

  Bunuri şi servicii ( cod 20.01.01 la 
20.01.09+20.01.30) 20.01 32.863.000  34.361.500  35.542.000  37.040.500  29.102.954  29.102.954  20.470.388  8.632.566  20.434.819  

     Furnituri de birou 20.01.01 464.000  464.000  464.000  464.000  215.980  215.980  215.980  0  111.967  

     Materiale pentru curăţenie 20.01.02 293.000  293.000  293.000  293.000  234.786  234.786  234.786  0  220.637  

     Incălzit. iluminat şi forta motrică 20.01.03 5.171.000  8.713.000  6.262.000  9.804.000  8.014.638  8.014.638  2.678.737  5.335.901  2.695.766  

     Apa. canal şi salubritate 20.01.04 238.000  238.000  264.000  264.000  215.987  215.987  159.355  56.632  164.685  
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     Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 1.530.000  1.646.500  1.630.000  1.746.500  1.707.004  1.707.004  1.380.362  326.642  1.367.093  

     Piese de schimb 20.01.06 227.000  227.000  227.000  227.000  187.665  187.665  187.665  0  195.839  

     Transport 20.01.07 20.000  20.000  20.000  20.000  4.091  4.091  0  4.091  0  

     Poştă. telecomunicaţii. radio. tv. internet 20.01.08 2.122.000  2.122.000  2.351.000  2.351.000  2.163.595  2.163.595  1.313.030  850.565  1.413.794  

     Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional  20.01.09 

14.255.000  
12.755.000  

14.840.000  
13.340.000  9.278.495  9.278.495  8.306.766  971.729  8.278.448  

     Alte bunuri şi servicii pentru înreţinere şi 
functionare 20.01.30 

8.543.000  
7.883.000  

9.191.000  
8.531.000  7.080.713  7.080.713  5.993.707  1.087.006  5.986.590  

  Reparaţii curente 20.02 2.038.000  1.838.000  2.052.000  1.852.000  1.230.714  1.230.714  894.521  336.193  891.333  

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 
20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) 20.05 462.000  462.000  462.000  462.000  381.754  381.754  376.994  4.760  339.091  

     Uniforme şi echipament  20.05.01 0  0  0  0  0  0  0  0  66  

     Lenjerie şi accesorii de pat  20.05.03 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

     Alte obiecte de inventar  20.05.30 462.000  462.000  462.000  462.000  381.754  381.754  376.994  4.760  339.025  

  Deplasări. detasări. transferări (cod 
20.06.01+20.06.02)  20.06 1.131.000  1.149.000  1.131.000  1.149.000  1.062.307  1.062.307  967.505  94.802  965.635  

     Deplasări interne. detaşări. transferări  20.06.01 196.000  156.000  196.000  156.000  69.307  69.307  69.307  0  69.307  

     Deplasări în strainatate  20.06.02 935.000  993.000  935.000  993.000  993.000  993.000  898.198  94.802  896.328  

  Cărti. publicaţii şi materiale documentare  20.11 
14.000  

14.000  
14.000  

14.000  5.871  5.871  5.871  0  5.015  

  Consultanţă şi expertiză  20.12 1.084.000  967.500  1.191.000  1.074.500  252.736  252.736  198.086  54.650  198.085  

  Pregatire profesională  20.13 1.000.000  700.000  1.000.000  700.000  166.152  166.152  166.152  0  165.130  

  Protecţia muncii  20.14 226.000  226.000  233.000  233.000  179.381  179.381  169.551  9.830  172.790  

  Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din 
acţiuni în reprezentarea intereselor statului. 
potrivit dispoziţiilor legale 20.25 42.000  42.000  42.000  42.000  6.579  6.579  6.382  197  6.382  

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 
20.30.04+20.30.06 la 20.30.09 +20.30.30)  20.30.. 84.133.000  94.076.000  85.012.000  94.955.000  77.439.004  77.439.004  75.537.833  1.901.171  75.640.174  

    Reclamă şi publicitate  20.30.01 1.183.000  1.183.000  1.183.000  1.183.000  222.714  222.714  222.714  0  223.081  

    Protocol şi reprezentare  20.30.02 2.161.000  1.075.382  2.161.000  1.075.382  554.397  554.397  554.397  0  520.054  

    Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 1.648.000  1.648.000  1.648.000  1.648.000  1.004.156  1.004.156  1.004.156  0  980.028  

    Chirii  20.30.04 11.606.000  11.606.000  12.484.000  12.484.000  11.958.856  11.958.856  10.069.478  1.889.378  10.230.092  

    Executarea silită a creanţelor bugetare 20.30.09 8.000  8.000  8.000  8.000  0  0  0  0  0  

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 67.527.000  78.555.618  67.528.000  78.556.618  63.698.881  63.698.881  63.687.088  11.793  63.686.919  
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 
55.04)  55 8.028.000  8.028.000  8.028.000  8.028.000  7.698.733  7.698.733  7.698.733  0  7.681.044  

B. Transferuri curente în strainătate (către 
organizaţii internationale) (cod 55.02.01 la 
55.02.06)  55.02 8.028.000  8.028.000  8.028.000  8.028.000  7.698.733  7.698.733  7.698.733  0  7.681.044  

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale  55.02.01 
8.028.000  

8.028.000  8.028.000  8.028.000  7.698.733  7.698.733  7.698.733  0  7.681.044  

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 
57.01+57.02+57.03)   57 7.886.000  7.286.000  7.886.000  7.286.000  6.557.965  6.557.965  6.557.965  0  5.910.387  

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)  57.02 7.886.000  7.286.000  7.886.000  7.286.000  6.557.965  6.557.965  6.557.965  0  5.910.387  

Ajutoare sociale in numerar  57.02.01 7.857.000  7.257.000  7.857.000  7.257.000  6.557.965  6.557.965  6.557.965  0  5.910.387  

Tichete de cresa 57.02.03 29.000  29.000  29.000  29.000  0  0  0  0  0  

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 
+59.30 la 59.38)  59 1.830.000  1.830.000  1.830.000  1.830.000  851.111  851.111  851.111  0  858.853  

Despagubiri civile  59.17 450.000  450.000  450.000  450.000  11.000  11.000  11.000  0  11.000  

Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 59.40. 918.000  918.000  918.000  918.000  840.111  840.111  840.111  0  847.853  

Indemnizatie pentru internship 59.41 462.000  462.000  462.000  462.000  0  0  0  0  0  

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)  70 198.314.000  188.071.000  95.422.000  85.179.000  67.474.115  67.474.115  57.069.146  10.404.969  37.033.696  

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 
71.03)  71 198.314.000  188.071.000  95.422.000  85.179.000  67.474.115  67.474.115  57.069.146  10.404.969  37.033.696  

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04 + 71.01.30)  71.01 196.301.000  186.036.000  93.710.000  83.445.000  67.456.562  67.456.562  57.052.188  10.404.374  37.033.696  

Constructii 71.01.01 149.126.000  149.126.000  10.978.000  10.978.000  1.686.865  1.686.865  1.375.191  311.674  10.571.631  

Masini. echipamente si mijloace de transport  71.01.02 32.931.000  28.257.114  62.546.000  57.872.114  53.342.666  53.342.666  44.981.602  8.361.064  20.241.666  

Mobilier. aparatura birotica si alte active 
corporale  71.01.03 

5.000.000  
626.772  

5.000.000  
626.772  446.648  446.648  446.648  0  1.505.085  

Alte active fixe  71.01.30 9.244.000  8.026.114  15.186.000  13.968.114  11.980.383  11.980.383  10.248.747  1.731.636  4.715.314  

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2.013.000  2.035.000  1.712.000  1.734.000  17.553  17.553  16.958  595  0  

TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 
(cod 85) 85 0  0  0  0  (2.218.078) (2.218.078) (2.218.078) 0  0  

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent (cod 85.01.03 +85.01.04 + 
85.01.05) 85.01 0  0  0  0  (2.218.078) (2.218.078) (2.218.078) 0  0  
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Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent aferente cheltuielilor curente și 
operațiilor financiare ale altor instituţii publice 85.01.03 0    0  0  (2.217.616) (2.217.616) (2.217.616) 0    

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale 
altor instituţii publice 85.01.04         (462) (462) (462) 0    
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Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – venituri, la data de 31.12.2022 

lei 

 Denumirea indicatorilor Cod 
Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 

trimestrial
e 

Drepturi 
constatate 

    

Incasari 
realizate 

Stingeri 
pe alte 

cai decat 
incasări 

Drepturi 
constatate 
de incasat Total. din care: 

din anii 
precedenti 

din anul 
curent 

                          A    B 1 2    3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Venituri totale   
423.129.0

00 
423.129.0

00 550.739.869 
107.766.0

15 
442.973.8

54 
428.614.4

75 
1.334.07

7 
120.791.3

17 

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 12.10 1.000 1.000 2.180.059 2.180.059 0 0 69.439 2.110.620 

Venituri din cota parte pe cifra de afaceri in 
domeniul comunicatiilor electronice 12.10.08 1.000 1.000 2.180.059 2.180.059 0 0 69.439 2.110.620 

Venituri din dobanzi 31.10 2.126.000 2.126.000 1.991.153 0 1.991.153 1.991.153 0 0 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 2.126.000 2.126.000 1.991.153 0 1.991.153 1.991.153 0 0 

Venituri din proprietate 30.10. 
420.327.0

00 
420.327.0

00 541.139.362 
101.029.7

94 
440.109.5

68 
425.591.6

86 351.436 
115.196.2

40 

Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de 
numerotatie 30.10.14. 420.327.000 420.327.000 541.139.362 101.029.794 440.109.568 425.591.686 351.436 115.196.240 

Venituri din taxe administrative. eliberari 
permise 34.10. 3.000 3.000 1.316.825 1.311.613 5.212 615 183.871 1.132.339 

Tarife de monitorizare 34.10.03 3.000 3.000 1.316.825 1.311.613 5.212 615 183.871 1.132.339 

Amenzi. penalitati si confiscari 35.10. 301.000 301.000 2.708.413 2.410.897 297.516 457.971 552.001 1.698.441 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 
potrivit disp legale 35.10.01 301.000 301.000 2.708.413 2.410.897 297.516 457.971 552.001 1.698.441 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de 
către alte instituții de specialitate 

35.10.01.
02 301.000 301.000 2.708.413 2.410.897 297.516 457.971 552.001 1.698.441 

Diverse venituri 36.10 365.000 365.000 1.392.941 833.211 559.730 561.934 177.330 653.677 

Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 25.000 25.000 6.875 0 6.875 6.875 0 0 

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor 
precedenți 36.10.32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte venituri   36.10.50 340.000 340.000 1.386.066 833.211 552.855 555.059 177.330 653.677 
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Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 6.000 6.000 11.116 441 10.675 11.116 0 0 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale istituțiilor 
publice 39.10.01 6.000 6.000 11.116 441 10.675 11.116 0 0 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri  39.10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subvenții de la bugetul de stat 42.10 0 0             

Subvenții de la bugetul de stat către instituții 
publice finanțate parțial sau integral din venituri 
proprii pentru proiecte finanțate din FEN 
postaderare 42.10.39 0 0             

Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 45.10 0 0             

Fondul European  de Dezvoltare Regională 45.10.01 0 0             

Sume primite  în contul plăților efectuate în anii 
anteriori 

45.10.01.
02 0 0             

Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2020 48.1 0 0 0   0 0 0 0 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei 48.10.19 0 0 0   0 0 0 0 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

48.10.19.
01 0 0             

Sume primite in contul platilor efectuate in anii 
anteriori 

48.10.19.
02 0 0 0   0 0   0 

 



Achiziții publice

Procedurile de achiziţii publice desfăşurate de ANCOM respectă prevederile actelor normative care
reglementează achiziţiile publice.

În anul 2022, Autoritatea a inițiat:

• 32 de licitații deschise, conform anunțurilor de participare publicate în SEAP, după cum urmează:

o 26 de proceduri desfășurate, din care: 4 proceduri cu 2 loturi, o procedură cu 3 loturi, o
procedură cu 5 loturi, 2 proceduri cu 6 loturi, o procedură cu 7 loturi, o procedură cu 9 loturi, o
procedură cu 10 loturi, 15 proceduri fără loturi;

o 6 proceduri anulate.

• 6 proceduri simplificate, conform anunțurilor de participare simplificate publicate în SEAP după cum
urmează:

o 5 proceduri desfășurate;

o o procedură anulată.

• 10 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

• 711 achiziții directe, 116 achiziții din categoria Servicii sociale și alte servicii specifice, 86 de achiziții din
categoria Servicii exceptate.

Durata medie a unui proces de achiziţie publică prin procedura de licitație deschisă a fost de 4 luni, prin
procedura simplificată de 3 luni, iar pentru achiziţiile publice desfășurate prin procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru achizițiile directe, pentru achizițiile de Servicii
sociale și alte servicii specifice, precum și pentru cele exceptate, durata medie a fost de 2 săptămâni.

A fost formulată o contestație la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe marginea unei
proceduri de achiziție publică desfășurată de ANCOM în anul 2022.
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Tabel 13.1. Lista contractelor/comenzilor de achiziții încheiate în anul 2022 – Sediul Central – 

Cheltuieli de capital 

Nr. 
crt. 

 

Obiectul contractului 
Suma                

Lei fără TVA 

Procedura de  
achiziţii publice 

folosită 

Numele 
câștigătorului 

1 

Contract livrare 4 echipamente de rețea 
dedicate de tip NGFW (Next Generation 
Firewall) pentru protecția rețelelor interne 
pentru LICETER și Centrul de date din cadrul 
Direcției Regionale București și instalare, 
punere în funcțiune, testare precum și 
instruire personal 

979.684,20 Licitație deschisă 
BEST INTERNET 
SECURITY S.R.L. 

2 

Contract livrare 50 de stații de monitorizare a 
radiațiilor electrice pe termen lung și prestare 
servicii de instalare, integrare, configurare 
echipamente și efectuare teste de acceptanță 
precum și instruire utilizatori 

3.710.000,00 Licitație deschisă 

COMTEST 

 

 

 

 

3 

Contract livrare 43 routere aferente nodurilor 
de comunicații din cadrul Oficiilor Județene, 
respectiv nodurilor de Internet de la Sediul 
Central și Sala Tehnică Portabilitate din cadrul 
Direcției Regionale București și prestare 
servicii aferente furnizării produselor respectiv 
instalare, configurare, integrare, testare și 
punere în funcțiune 

1.029.393,09 Licitație deschisă ETA2U SRL 

4 

Contract livrare echipamente Infrastructură 
comunicații și licențe pentru Nodurile de 
Rețea din Direcțiile Regionale și Laboratorul 
pentru Încercări de Compatibilitate 
Electromagnetică și Testare a Echipamentelor 
Radio Prejmer și prestare servicii auxiliare 
(instalare, configurare, integrare, testare și 
punere în funcțiune) 

1.033.385,00 Licitație deschisă 
ARCTIC STREAM 

SA 

5 

Contract livrare 2 autospeciale de 
monitorizare și goniometrie (AMON) fiecare 
având în componență o stație mobilă de 
goniometrie și monitorizare (SMGM) 
cuprinzând hardware monitorizare și 

goniometrie montat în rack/rackuri și 
dispozitive aferente, instalată într-un 
autovehicul cu adaptări și extensii integrate, 
un centru regional de control (CRC), 
componente software aferente SMGM și CRC 
și prestare servicii aferente respectiv 
proiectarea AMON, integrarea, instalarea, 
configurarea și punerea în funcțiune, 
instruirea personalului și testarea 

5.564.000,00 Licitație deschisă 

ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

 

 

 

 

 

 

 



Raport Anual 2022, ANCOM  

 

164 
 

6 
Contract livrare echipament pentru etalonarea 
wattmetrelor RF 

302.000,00 Licitație deschisă 
ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

7 

Contract livrare 6 sisteme portabile pentru 
măsurători asupra rețelelor 5G de telefonie 
mobilă și prestare servicii aferente furnizării 
produselor respectiv integrare, punere în 
funcțiune, testare și instruire personal 

1.445.400,00 Licitație deschisă 
ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

8 

Contract livrare 6 sisteme portabile de 
monitorizare, detecție și localizare a surselor 
de emisie și prestare servicii de integrare, 
punere în funcțiune, testare și instruire 
personal 

1.794.458,58 Licitație deschisă 
ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

9 
Contract livrare set generatoare de semnal și 
toate accesoriile aferente 

1.800.000,00 Licitație deschisă 
ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

10 

Contract livrare echipamente și dotări pentru 
Laboratorul pentru Încercări de 
Compatibilitate Electromagnetică și Testare a 
Echipamentelor Radio (LICETER) 

124.831,00 Licitație deschisă 
ROMTEK 

ELECTRONICS SRL 

11 
Contract livrare un echipament de referință 
pentru măsurarea frecvenței 

155.210,00 Licitație deschisă 
ROMTEK 

ELECTRONICS SRL 

12 

Contract livrare 43 echipamente de măsură 
portabile multi-standard pentru verificarea 
semnalelor analogice și digitale de televiziune 

și prestre servicii de testare și instruire 
personal 

1.263.125,00 Licitație deschisă 
TELECOM WORLD 

TEAM S.R.L. 

13 

Contract livrare sistem de modelare a 
proceselor operaționale cu flux electronic de 
documente și asigurare instalare, configurare, 
punere în funcțiune, testare sistem și instruire 
personal 

1.398.750,00 Licitație deschisă 
S&T ROMANIA 

S.R.L. 

14 
Contract livrare 38 echipamente de tip UPS 
1500VA montabile în rack 

108.490,00 
Procedură 
simplificată 

POWER BACK-UP 
SERVICES SRL 

15 

Contract servicii de elaborarea a unui studiu 
de fezabilitate pentru lucrările privind 
construirea gardului pe latura N-E la sediul 

Oficiului Județean Dolj 

7.742,00 Achiziție directă 
D & I CONSTRUCT 

SRL 

16 

Contract servicii de elaborare a unui studiu de 
fezabilitate privind realizarea unei stații fixe de 
monitorizare și goniometrie în cadrul Direcției 
Regionale Timiș, loc. Gottlob, jud Timiș 

25.000,00 Achiziție directă 
PROFESSIONAL 
ENGINEERING 

CONSULTING SRL 

17 
Contract servicii de elaborare a unui studiu de 
fezabilitate privind realizarea unei stații fixe de 
monitorizare și goniometrie în municipiul 

25.000,00 Achiziție directă 
PROFESSIONAL 
ENGINEERING 

CONSULTING SRL 
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Sighetu Marmației, județul Maramureș din 
cadrul DRC 

18 

Contract servicii de elaborare a unui studiu de 
fezabilitate privind realizarea unei stații fixe de 
monitorizare și goniometrie în cadrul Direcției 
Regionale Timiș, comuna Abram, Jud Bihor 

25.000,00 Achiziție directă 
PROFESSIONAL 
ENGINEERING 

CONSULTING SRL 

19 

Contract servicii de elaborare a unui studiu de 
fezabilitate privind realizarea unei stații fixe de 
monitorizare și goniometrie în comuna 
Berghin, extravilanul localității Straja, județul 
Alba în cadrul DRC 

25.000,00 Achiziție directă 
PROFESSIONAL 
ENGINEERING 

CONSULTING SRL 

20 

Contract servicii de elaborare a unui studiu de 
fezabilitate privind realizarea unei stații 
transportabile de monitorizare în satul 
Vânătorești, comuna Odoreu, județul Satu 
Mare în cadrul DRC 

24.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 
ENGINEERING 

CONSULTING SRL 

21 
Comandă furnizare și montare folie 
antiefracție la spațiile vitrate de la sediul 
Oficiului Județean Suceava 

1.251,00 Achiziție directă 
SOLAR GUARD 

SYSTEMS 

22 
Comandă furnizare și montare folie 
antiefracție la spațiile vitrate de la sediul 
Oficiului Județean Tulcea 

2.562,00 Achiziție directă 
SOLAR GUARD 

SYSTEMS 

23 
Comandă furnizare și montare folie 
antiefracție la spațiile vitrate de la sediul 
Oficiului Județean Maramureș 

1.824,00 Achiziție directă 
SOLAR GUARD 

SYSTEMS 

24 
Comandă lucrări de amenajare sediu OJ 
Maramureș constând în montarea unui perete 
de sticlă cu ușă de acces 

12.900,00 Achiziție directă 
VANMAR GLASS 

SRL 

25 
Comanda sistem informatic nivel Tempest de 
protecție C 

26.790,00 Achiziție directă 
BLUE SPACE 

TECHNOLOGY 
S.R.L. 

26 
Comandă aparat de aer condiţionat Mitubishi 
(cu instalare, punere în funcțiune și testare) 

9.830,00 Achiziție directă 
ECO 

ELECTRONICS 
SHOP SRL 

27 
Comandă grup electrogen (cu montaj și 
punere în funcțiune) 

41.287,00 Achiziție directă 
ENERGEN 

ROMANIA SRL 

28 Comandă laptop HP Zbook Power 13.476,33 Achiziție directă ETA2U SRL 

29 

Comandă robot portabil pentru pornirea 
autovehiculelor din parcul auto ANCOM/ 
dispozitiv de pornire auto portabil Telwin 
Startzilla 9024 XT 12-24 V 

11.230,00 Achiziție directă IT REPUBLIC SRL 

30 
Contract livrare un set de covertoare electric-
optic compus din cinci covertoare electric-
optic 

123.650,00 Achiziție directă 
ROMTEK 

ELECTRONICS SRL 
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31 
Comandă sistem de alarmă de incendiu 
pentru sediul Direcției Regionale Iași, str. 
Moara de Vânt, Nr. 59 

20.386,79 Achiziție directă GIP EST SRL 

32 

Contract livrare sistem Videowall, format din 4 
ecrane conectate 2x2 și prestare servicii de 
instalare, configurare, testare și instruire și 
Act adițional nr. 1 - înlocuire componentă 
sistem videowall fără modificare preț 

57.000,00 Achiziție directă 
PENTAGON 

BUSINESS COM 
S.R.L. 

33 Contract livrare multifuncționale și imprimante 86.788,80 Achiziție directă 
MIDA SOFT 

BUSINESS S.R.L. 

34 
Comandă extindere sistem supraveghere 
video Sediul Central 

21.950,00 Achiziție directă 
PRODENERGO 
SERVICE SRL 

35 
Contract livrare, instalare și punere în 
funcțiune  pentru trei sisteme automate de 
stingere a incendiului cu fiole de gaz inert 

170.800,00 Achiziție directă 
ROTRONIC IMPEX 

SRL 

36 
Comandă aplicație software ICS RF Allocations 
Perpetual Server 

20.000 euro Achiziție directă 

ADVANCED 
TOPOGRAPHIC 

DEVELOPMENT & 
IMAGES (ATDI SA) 

37 Comandă licență FME Server 61.875,00 Achiziție directă GLOBEMA RO SRL 

38 
Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniile utilizate 

de ANCOM ( harta-emf.ro, monitor-emf.ro) 

120 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 

INFORMATICĂ ICI 
BUCUREȘTI 

39 
Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniul utilizat 
de ANCOM (netograf.ro) 

60 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ ICI 

BUCUREȘTI 

40 
Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniul utilizat 
de ANCOM (portabilitate.ro) 

60 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ ICI 

BUCUREȘTI 

41 
Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniul utilizat 
de ANCOM (ancom.org.ro) 

60 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ ICI 

BUCUREȘTI 
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42 
Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniul utilizat 
de ANCOM (veritel.ro) 

60 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ ICI 

BUCUREȘTI 

43 
Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniile utilizate 
de ANCOM (comreg.ro și aisemnal.ro) 

120 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ ICI 

BUCUREȘTI 

44 

Comandă reînnoire pe o perioadă de 5 ani a 
dreptului de utilizare pentru domeniile utilizate 
de ANCOM (myancom.ro, e-ancom.ro, 
eancom.ro, ancom.ro) 

240 euro Achiziție directă 

INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 
CERCETARE-

DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ ICI 

BUCUREȘTI 

45 
Comandă upgrade licență Veeam Backup & 
Replication ediția Enterprise Plus 

55.891,60 Achiziție directă 
QUARTZ MATRIX 

SRL 

46 
Comandă pachet licențe fCoder Print 
Conductor 

1.500,00 Achiziție directă SOFTESS 21 SRL 

47 
Comandă pachet licențe Ghisler Total 
Commander 

500,00 Achiziție directă SOFTESS 21 SRL 

48 

Comandă înregistrarea pe o perioada de 5 ani 

a dreptului de utilizare pentru domeniul de 
internet .eu (CEPTamateur.eu) 

219,50 Achiziție directă SOFTESS 21 SRL 

49 

Contract servicii de realizare a expertizei 
tehnice pentru lucrările de intervenție la sediul 
Oficiului Județean Galați din cadrul Direcției 
Regionale Iași 

14.250,00 Achiziție directă 
ATECTURAL 

ENGINEERING SRL 

50 

Contract servicii de verificare tehnică  a 
proiectului pentru autorizarea execuției 
lucrărilor și a proiectului tehnic de execuție 
pentru "Lucrările de de intervenție la imobilul 
ANCOM OJ Mureș"  în cadrul Direcției 
Regionale Cluj 

500,00 Achiziție directă 
PROIECT 

CONSTREX 
CONSULTING SRL 

51 

Act adițional nr. 1 la contractul din anul 2020 
(având ca obiect servicii de proiectare și 
lucrări de execuție pentru obiectivul de 
investiții "Stație fixă de monitorizare în cadrul 
D.R. București, Jud. Buzău, com. Merei, sat 
Merei") 

- diminuare valoare contract prin eliminare 
proiectare și execuție lucrări de racordare la 
rețeaua electrică 

diminuare 
valoare 

contract cu 
81.244,45 

 
CAMUSAT ROM-

TELECOMUNICATII 
SRL 
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52 

Act adițional nr. 2 la contract din anul 2020 
(având ca obiect servicii de proiectare și 
lucrări de execuție pentru obiectivul de 
investiții "Stație fixă de monitorizare în cadrul 
DRB, Jud.Giurgiu, Com. Hotarele, sat 
Hotarele) 

- modificare preț  conform OUG 47 
14.04.2022 după depunerea ultimei solicitări 
de plată 

-  SIMTEL TEAM SRL 

53 

Act adițional nr. 1 și Act adițional nr. 2  la 
contract din anul 2021 (având ca obiect 
livrare 5 autospeciale de monitorizare a 
spectrului) 

- înlocuire echipamente ce alcătuiesc cele 5  
autospeciale de monitorizare a spectrului și 
scădere preț contract 

- prelungire termen livrare pentru apariția 
unui caz de forța majoră, fără modificare preț 

diminuare 
valoare 

contract cu 
90.487,40 

 
ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

54 

Act adițional nr. 2 la contractul din anul 2021 
(având ca obiect livrare stație de monitorizare 
în gama undelor scurte – HF) 

-  modificare 3 echipamente componente ale 
stației de monitorizare în gama undelor scurte 
- HF cu același tip de echipamente de 
generație mai nouă, fără modificare valoare 
contract 

- - STARC4SYS S.R.L. 

55 

Act adițional nr 1 la contractul din anul 2021 
având ca obiect servicii de proiectare și lucrări 
de execuție pentru obiectivul de investiții 
"Lucrări de intervenție la imobilul ANCOM OJ 
Mureș"  - încetare contract 

încetare 
contract cu 

acordul 
părților 

 

ASOCIEREA 
ENERGO TERM 
INVEST SRL - 

INFRAPROIECT 
EXECUTIE SRL 

 

Tabel 13.2. Lista contractelor/comenzilor de achiziții încheiate în anul 2022 - Sediul Central -  

Cheltuieli operaționale 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului 
Suma                

Lei fără TVA 

Procedura de 
achiziţii publice 

folosită 

Numele 
câștigătorului 

1 

Contract subsecvent în baza acordului-cadru 
centralizat încheiat de ONAC nr 
1229/CN/01.02,2022 -  Hârtie A3 și A4 produse 
de birotică și papetărie 

144.317,36 Procedură ONAC 
LECOM 

BIROTICA 
ARDEAL SRL 

2 

Contracte subsecvente nr. 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 și 25 - furnizare gaze naturale 
Sediu Central, DRC, DRM, DRT și DRI pentru 
perioada mai-decembrie 2022 și ianuarie-aprilie 
2023 

460.526,00 
Conform acord 

cadru 
ENGIE 

ROMANIA SA 
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3 
Acord cadru furnizare energie electrică pentru 
12 luni 

3.160.920,00 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

HIDROELECTRI
CA SA 

4 

Contracte subsecvente nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 și 10 și Act adițional nr.1 la contract 
subsecvent nr. 2, furnizare energie electrică 
Sediu Central, DRC, DRM, DRT și DRI pentru 
perioada martie-decembrie 2022 și ianuarie-
aprilie 2023 

3.185.035,00 
Conform acord 

cadru 
HIDROELECTRI

CA SA 

5 
Contract subsecvent  nr. 17  furnizare 
carburanți, respectiv benzină și motorină- 
pentru perioada februarie-iunie 2022 

495.500,00 
Conform acord 

cadru 

OMV PETROM 
MARKETING 

SRL 

6 

Contracte subsecvente aferente acord cadru 
ONAC 1562/CN/08.02.2021 și Act adițional nr.1 
furnizare motorină și benzină pe bază de carduri 
pentru combustibili, fără plată în numerar - 
pentru perioada iulie-decembrie 2022 și 
ianuarie-februarie 2023 

1.017.457,66 Procedură ONAC 
OMV PETROM 
MARKETING 

SRL 

7 

Contracte subsecvente nr. 15 și 16  - servicii 
de comunicații electronice prin rețele fixe și 
mobile (internet, comunicații de date, telefonie 
fixă și mobilă) pentru perioada februarie-
decembrie 2022 și ianuarie-octombrie 2023 

533.280,93 euro 
Conform acord 

cadru 
ORANGE 

ROMANIA SA 

8 
Contract subsecvent  nr. 3 - servicii de internet 
pentru perioada ianuarie-decembrie 2023 

10.437,84 
Conform acord 

cadru 
RCS & RDS SA 

9 
Contract subsecvent nr. 4 servicii de VPN prin 
SIM 5G/4G/3G pentru perioada ianuarie-
decembrie 2023 

390 euro 
Conform acord 

cadru 

TELEKOM 
ROMANIA 
MOBILE 

COMMUNICATI
ONS S.A. 

10 

Contracte subsecvente nr. 8 și nr. 9 - servicii de 
mentenanță și suport pentru componentele 
software principale ale Sistemului Informatic 
Integrat pentru Gestiunea Spectrului Radio 
(SIIGSR) pentru perioada februarie-decembrie 
2022 și ianuarie-decembrie 2023 

514.050,00 euro 
Conform acord 

cadru 

ADVANCED 
TOPOGRAPHIC 
DEVELOPMENT 

& IMAGES 
(ATDI SA) 

11 

Contracte subsecvente nr. 9 și 10 
servicii de mentenanță, service și suport tehnic 
pentru sistemul informatic BDC (baza de date 
centralizată care cuprinde aplicația software și 
ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în 
vederea furnizării serviciului de portabilitate a 
numerelor pentru perioada februarie-decembrie 
2022 și ianuarie-iulie 2023 

773.460,00 
Conform acord 

cadru 
ALTIMATE SA 

12 
Contracte subsecvente  nr. 5, 6, 7, 8, Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 6 și Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 8, 

268.716,95 
Conform acord 

cadru 
CELESTA 

COMEXIM SRL 
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servicii de etalonare (calibrare) și reparație 
pentru echipamentele de măsură și control 
aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada 
de garanție marca Bird Tehnologies, Lot 5 

13 

Act adițional nr. 2  la contractul de servicii 
integrate de suport, asistență tehnică și 
mentenanță, prestate pe bază de abonament 
lunar, pentru  sistemul "Aplicație online pentru 
compararea ofertelor de comunicații destinate 
utilizatorilor finali"  pentru perioada februarie-
aprilie 2022 

45.630,00  
COMPUTRON 
SYSTEM SRL 

14 

Contracte subsecvente nr. 16, 17, 18, 19, 20, 
Act adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 16 
și Act adițional nr. 1 la Contract subsecvent nr. 
19 - servicii de etalonare (calibrare) și  reparație 
pentru echipamentele de măsură și control 
aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada 
de garanție marca Keysight Technologies lotul 
nr. 6 

357.514,00 
Conform acord 

cadru 
COMTEST SRL 

15 

Contract subsecvent nr. 3, lotul nr. 12 servicii 
de etalonare (calibrare) și dacă este cazul, 
reparație pentru echipamentele de măsură și 
control produse de Schwarzbeck (aflate în 
dotarea LICETER) și ieșite din perioada de 
garanție 

25.536,00 
Conform acord 

cadru 
COMTEST SRL 

16 

Contracte subsecvente nr. 11, 12, 13, 14, Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 11, Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 12, Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 13, Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 14 
având ca obiect prestarea serviciilor de 
mentenanță și reparație a sistemului de 
monitorizare spectrală cu capacitați de 
geolocalizare și consolelor de operare senzori  

70.982,00 
Conform acord 

cadru 
COMTEST SRL 

17 

Contract subsecvent nr. 3 - lotul nr. 2 având ca 
obiect servicii de etalonare (calibrare) și dacă 
este cazul, reparație pentru echipamentele de 
măsură și control produse de Amplifier 
Research (aflate în dotarea LICETER) și ieșite 
din perioada de garanție 

50.521,00 
Conform acord 

cadru 
COMTEST SRL 

18 

Contract subsecvent de servicii nr. 5 - lotul nr. 
7 având ca obiect  servicii de etalonare 
(calibrare) și dacă este cazul, reparație pentru 
echipamentele de măsură și control produse de 
KEYSIGHT TECHNOLOGIES (aflate în dotarea 
LICETER) și ieșite din perioada de garanție 

28.958,00 
Conform acord 

cadru 
COMTEST SRL 

19 

Contracte subsecvente nr. 9 și 10 având ca 
obiect servicii de reparație și etalonare 
(calibrare) pentru  echipamentele de măsură și 
control marca KATHREIN aflate în dotarea 

26.718,00 
Conform acord 

cadru 
MCL CONSULT 
TELECOM SRL 
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ANCOM și ieșite din perioada de garanție, Lotul 
nr. 2   

20 

Contracte subsecvente nr. 5 și 6 având ca obiect 
servicii de reparație și etalonare (calibrare) 
pentru echipamentele de măsură și control 
aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada 
de garanție marca ANRITSU, Lotul nr. 1   

58.390,00 
Conform acord 

cadru 
MCL CONSULT 
TELECOM SRL 

21 

Contracte subsecvente de servicii nr. 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, servicii de  
etalonare (calibrare) și reparație pentru 
echipamentele de măsură și control aflate în 
dotarea ANCOM și ieșite din perioada de 
garanție marca ROHDE & SCHWARZ,  lot 7  

725.595,42 
Conform acord 

cadru 

ROHDE&SCHW
ARZ ROMANIA 

SRL 

22 

Contracte subsecvente  nr. 10, 11, 12, 13, 14,  
Act adițional nr. 1 și nr. 2 la contract subsecvent 
nr. 12, servicii de mentenanță și reparație a 
stațiilor de monitorizare STMG, SMG și STM 

107.920,00 
Conform acord 

cadru 

ROHDE&SCHW
ARZ ROMANIA 

SRL 

23 

Contracte subsecvente  nr. 10, 11, Act adițional 
nr. 1 la contract subsecvent nr. 10 și Act 
adițional nr. 1 la contract subsecvent nr. 11 - 
servicii de verificare tehnică a integrării, cablării 
și conecticii a autovehiculului din cadrul 
proiectului "SIMON" și de reparare a 
componentelor importante parte a integrării 
autovehiculului din cadrul proiectului  "SIMON", 
lotul nr. 2 

61.087,00 
Conform acord 

cadru 

ROHDE&SCHW
ARZ ROMANIA 

SRL 

24 

Contract subsecvent nr. 3  servicii de etalonare 

(calibrare) și, dacă este cazul, reparație pentru 
echipamentele de măsură și control produse de 
EM TEST (aflate în dotarea LICETER) și ieșite 
din perioda de garanție, lotul nr. 4  

22.978,00 
Conform acord 

cadru 

ROMTEK 
ELECTRONICS 

SRL 

25 

Contract subsecvent nr. 2 - servicii de etalonare 
(calibrare) și dacă este cazul, reparație pentru 
echipamentul de măsură și control produs de 
KEITHLEY (aflat în dotarea LICETER), lotul nr. 
6  

6.110,00 
Conform acord 

cadru 

ROMTEK 
ELECTRONICS 

SRL 

26 

Contract subsecvent nr. 4, servicii de reparație 
pentru echipamente de măsură și control aflate 
în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de 
garanție marca NARDA STS,  lotul nr. 1 

18.805,00 
Conform acord 

cadru 

TELECOM 
INSTRUMENTS 

SRL 

27 

Acord cadru servicii de încasare a veniturilor 
bugetului ANCOM :  
- servicii de acceptare de plăți electronice prin 
Sistemul național electronic de plată online 
(S.N.E.P.) utilizând cardul bancar  
- servicii de introducere a sistemului de plată 
prin POS, pentru încasarea veniturilor bugetului 
ANCOM, prin intermediul cardurilor de debit și a 
cardurilor de credit 

193.356,00 
Procedură 
simplificată 

CEC BANK SA 
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28 

Contracte subsecvente nr. 1 și 2, servicii de 
încasare a veniturilor bugetului ANCOM pentru 
perioada  iulie-decembrie 2022 și ianuarie-
decembrie 2023 

72.508,50 
Conform acord 

cadru 
CEC BANK SA 

29 

Contracte subsecvente nr. 20, 21, 22, 23 și 24 
servicii de furnizare de certificate digitale 
calificate de tip WEB SSL și WEB SSL  
WILDCARD 

5.512,50 
Conform acord 

cadru 
CERTSIGN SA 

30 

Contracte subsecvente de servicii nr. 3 și 4 
servicii de întreținere și reparare a sistemelor de 
securitate (antiefracție, antiincendiu și 
supraveghere video) pentru perioada februarie-
decembrie 2022 și ianuarie-decembrie 2023 

197.570,00 
Conform acord 

cadru 
COMTEH SRL 

31 

Contracte subsecvente de servicii nr. 3 și 4  
servicii de garanție și suport  (de tip HPE 
DataCenter Care) pentru infrastructura de 
virtualizare din locația PREJMER precum și 
pentru echipamentul de stocare date HPE 3PAR 
8440  pentru perioada februarie-decembrie  
2022 și ianuarie-decembrie 2023 

127.000,00 euro 
Conform acord 

cadru 
DIGITAL DATA 
SERVICES SRL 

32 

Contract subsecvent de servicii nr. 15 și Act 
adițional nr 1 la Contract subsecvent de servicii 
nr. 15, servicii de acces la update și corecții 
pentru licențele VMware deținute de ANCOM 
pentru perioada  01.02.2022 -10.09.2022 

192.203,19 
Conform acord 

cadru 
ETA2U SRL 

33 

Acord cadru (48 luni) având ca obiect prestarea 
de servicii de acces la update și corecții pentru 
licențele VMware deținute de ANCOM precum și 
prestarea de servicii suplimentare de 
implementare update/ corecții software  

281.842,77 euro Licitație deschisă ETA2U SRL 

34 

Contracte subsecvente  nr. 1 și 2 
servicii de acces la update și corecții pentru 
licențele VMware deținute de ANCOM pentru 
parioada 11.09.2022-31.12.2022 și ianuarie-
decembrie 2023 

88.184,62 euro 
Conform acord 

cadru 
ETA2U SRL 

35 

Contracte subsecvente nr. 9 și 10 - prestarea de 
servicii de mentenanță garanție și suport pentru 
echipamentele rețelei de date a ANCOM- pentru 
perioada februarie-decembrie 2022 și  ianuarie-
decembrie 2023 

304.826,97 
Conform acord 

cadru 
ETA2U SRL 

36 

Contracte subsecvente nr. 4 și 5 - servicii de 
întreținere, reparații și asigurare cu 
consumabile a echipamentelor de printare, 
copiatoarelor, scannerelor și faxurilor pentru 
perioada februarie-decembrie 2022 și ianuarie-
decembrie 2023  

824.577,60 
Conform acord 

cadru 
ETA2U SRL 

37 Servicii de garanție, mentenanță, service și 
suport pentru întregul sistem de securitate săli 

19.800,00 Negociere fără 
publicare prealabilă 

PRODENERGO 
SERVICE SRL 
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IT - sediul central ANCOM, inclusiv subsistemele 
și toate componentele lui pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023 

a unui anunț de 
participare 

38 
Servicii de mentenanță a sistemului de 
supraveghere video din Sediul central ANCOM 
pentru perioada ianuarie-decembrie 2023 

10.140,00 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

PRODENERGO 
SERVICE SRL 

39 

Contracte subsecvente nr. 15 și 16, Act adițional 
nr. 2 la Acord-cadru, având ca obiect prestarea 
de servicii de mentenanță, service și suport 
sistem de comunicații și colaborare VoIP pentru 
perioada februarie-decembrie 2022 și ianuarie-
iulie 2023 

360.653,76 
Conform acord 

cadru 

KONTRON 
SERVICES 
ROMANIA 

( fosta S&T 
ROMANIA SRL ) 

40 

Act adițional nr. 2 la contractul de servicii pentru 
asigurarea dreptului de acces, prin subscripție, 
la actualizări software, informații și semnături 
pentru licențele  Rapid7 Nexpose Enterprise și 
Rapid7 Metasploit Pro, componente ale “Soluției 
pentru managementul vulnerabilităților din 
rețea la nivel de echipamente identificabile prin 
IP (IP-based)”- februarie-aprilie 2022 

39.090,00  

KONTRON 
SERVICES 
ROMANIA 

( fosta S&T 
ROMANIA SRL ) 

41 

Contract și Act adițional nr. 1 având ca obiect  
servicii de asigurare a dreptului de acces, prin 
subscripție, la actualizări software, informații și 
semnături pentru licențele Rapid7 Nexpose 
Enterprise și Rapid7 Metasploit Pro, 
componente ale "Soluției pentru managementul 
vulnerabilităților din rețea la nivel de 
echipamente identificabile prin IP (IP-based), 
precum și prestare servicii de suport, 
mentenanță și asistență tehnică 
corespunzătoare licențelor pentru perioada mai-
decembrie  2022 și ianuarie-aprilie 2023 

163.800,00 
Procedură 
simplificată 

KONTRON 
SERVICES 
ROMANIA 

( fosta S&T 
ROMANIA SRL ) 

42 

Contract subsecvent nr. 9 - servicii de suport, 
asistență tehnică și mentenanță software 
pentru asigurarea menținerii în parametri optimi 
de funcționare a "Soluției software pentru 
managementul proceselor specifice IT 
(Helpdesk & Ticketing)"-februarie- octombrie 
2022 

37.485,00 
Conform acord 

cadru 
SOLVIT 

NETWORKS SRL 

43 

Acord cadru servicii de suport, asistență tehnică 
și mentenanță software pentru asigurarea 
menținerii în parametri optimi de funcționare a 
"Soluției software pentru managementul 
proceselor specifice IT (Helpdesk & Ticketing)" 
pe o perioada de 26 luni  

140.160,00 
Procedură 
simplificată 

SOLVIT 
NETWORKS SRL 

44 

Contracte subsecvente nr. 1 și 2 
servicii de suport, asistență tehnică și 
mentenanță software pentru asigurarea 
menținerii în parametri optimi de funcționare a 
"Soluției software pentru managementul 

58.240,00 
Conform acord 

cadru 
SOLVIT 

NETWORKS SRL 
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proceselor specifice IT (Helpdesk & Ticketing)" 
pentru perioada noiembrie-decembrie 2022 și 
ianuarie-decembrie 2023 

45 

Act adițional  nr. 2 la contract de servicii  
întreținere și reparare, precum și furnizare si 
montare piese de schimb și accesorii pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM aferente 
Lotului nr. 5 pentru perioada februarie-aprilie 
2022 

maxim 7.500,00  
AVIA MOTORS 

SRL 

46 

Act adițional  nr. 2 la contractul de servicii de  
întreținere și reparare, precum și furnizare si 
montare piese de schimb și accesorii pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM aferente 
Lotului nr. 1 pentru perioada februarie-aprilie 

2022 

maxim 10.500,00  
MERIDIAN 
NORD SRL 

47 

Act adițional  nr. 2 la contractul de servicii  
întreținere și reparare, precum și furnizare si 
montare piese de schimb și accesorii pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM aferente 
Lotului nr. 4 pentru  perioada februarie-aprilie 
2022 

maxim 3.000,00  
ȚIRIAC AUTO 

SRL 

48 

Act adițional  nr. 2 la contractul de servicii de 
întreținere și reparare, precum și furnizare si 
montare piese de schimb și accesorii pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM aferente 
Lotului nr. 2 pentru  perioada februarie-aprilie 
2022 

maxim 7.500,00  
TOYO MOTOR 
CENTER SRL 

49 

Contract și Act adițional  nr. 1 servicii întreținere 
și reparare, precum și furnizare și montare piese 
de schimb și accesorii pentru autovehiculele din 
dotarea ANCOM aferente Lotului nr. 1- 
autovehicule Dacia și Renault pentru perioada  
mai-decembrie 2022 și ianuarie-aprilie 2023 

maxim 50.000,00 Licitație deschisă 
NESTY AUTO 
SERVICE SRL 

50 

Contract și Act adițional  nr. 1, servicii 
întreținere și reparare, precum și furnizare și 
montare piese de schimb și accesorii pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM aferente 
Lotului nr. 2- autovehicule Toyota  pentru 
perioada mai-decembrie 2022 și ianuarie-aprilie 
2023 

maxim 32.000,00 Licitație deschisă 
TOYO MOTOR 
CENTER SRL 

51 
Contract subsecvent de furnizare produse de 
mobilier pentru birou din lotul nr. 1  

3.620,00 Procedură ONAC 
C&A PHOENIX 

ART SRL 

52 
Contract subsecvent de furnizare produse de 
mobilier pentru birou- scaune din lotul nr. 5  

8.415,00 Procedură ONAC 
ANTARES 

ROMÂNIA SRL 

53 
Acord cadru având ca obiect prestare servicii de 
transport aerian intern și internațional de 
pasageri 48 luni 

4.490.000,00 Licitație deschisă 

1. COMPANIA 
NATIONALA DE 
TRANSPORTURI 

AERIENE 
ROMANE 
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TAROM 
2. BBOOK BED 

AND 
BREAKFAST SRL 

3. OLIMPIC 
INTERNATIONA

L TURISM 
4. TRAVEL TIME 

D&R S.R.L. 
5. ROUND THE 
WORLD TRAVEL 
6. WECO TMC 

S.R.L. 

54 

Contract subsecvent de servicii nr. 16  
Studiu cantitativ de tip tracking privind 
atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicații 
electronice – persoane fizice 

 

29.000,00 

Conform acord 

cadru  (Invitație la 
reofertare) 

 
Metro Media 

Transilvania 
Studii Sociale 

Sondaje 

55 

Contract subsecvent de servicii nr. 15 -Studiu 
cantitativ privind modalitățile de furnizare a 
serviciilor poștale, în rândul utilizatorilor finali- 
persoane fizice  

28.700,00 
Conform acord 

cadru  (Invitație la 
reofertare) 

INSTITUTUL 
ROMAN 
PENTRU 

EVALUARE SI 
STRATEGIE SRL 

56 

Act adițional nr. 4 la contractul din anul 2021- 
servicii suplimentare de asigurare similare noi - 
CASCO autovehicule  pentru perioada februarie-
aprilie 2022 

1.980,64 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

57 

Act adițional nr. 5 la contractul din anul 2021 - 
servicii suplimentare de asigurare similare noi - 
echipamente electronice, clădiri/construcții 
tehnice, bunuri și CASCO autovehicule  

62.550,14 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

58 

Servicii  de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă  auto pentru prejudicii produse terților prin 
accidente de vehicule tip RCA, fără decontare 
directă 

180.165,58 Licitație deschisă 

Asigurarea 
Românească -

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

59 

Act adițional nr. 1 - servicii simiare noi de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terților prin accidente 
de vehicule tip RCA 

18.256,50 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

60 Servicii de asigurare pentru echipamente 
electronice, clădiri/construcții tehnice, bunuri și  

437.567,00 Licitație deschisă 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 



Raport Anual 2022, ANCOM  

 

176 
 

autovehicule pentru perioada iunie-decembrie 
2022 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

61 

Act adițional nr. 1 la contractul având ca obiect 
servicii de asigurare pentru echipamente 
electronice și CASCO autovehicule pentru 
perioada august-decembrie 2022 

31.257,89 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

62 

Act adițional nr. 2 la contractul având ca obiect 
servicii de asigurare pentru echipamente 
electronice pentru perioada octombrie-
decembrie 2022 

4.437,87 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

63 

Act adițional nr. 3 la contractul având ca obiect 
servicii de asigurare pentru echipamente 
electronice pentru perioada ianuarie-aprilie 
2023 

280.124,16 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

64 
Servicii de asigurare pentru echipamente 
electronice și autovehicule pentru perioada 
17.06.2022-31.07.2022 

9.392,80 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

a unui anunț de 
participare 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ - 

ASIROM 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP S.A. 

65 

Contracte subsecvente nr. 9 și 10 și Act 
adițional nr. 1 la Acord-cadru având ca obiect 
furnizare prin închiriere a licențelor software 
Microsoft pentru asigurarea legalității utilizării 
produselor software utilizate în ANCOM pentru 
perioada februarie-decembrie 2022 și ianuarie-
august 2023 

721.237,72 euro 
Conform acord 

cadru 

ORANGE 

ROMANIA 
COMMUNICATI
ONS SA (fosta 

TELEKOM 
ROMANIA 

COMMUNICATI
ONS SA) 

66 

Acord cadru (4 luni) având ca obiect prestarea 
de servicii de închiriere de autoturisme cu șofer 
și combustibil/alimentare energie electrică 
utilizate pentru transportul delegaților oficiali de 
rang VIP și, respectiv, VVIP pe durata 
participării acestora la Conferința 
Plenipotențialilor Uniunii Internaționale a 

Telecomunicațiilor 

5.749.444,80 Licitație deschisă 
AXIS CLASSIC 

AUTO SRL 

67 

Contracte subsecvente nr. 1 și 2 la  Acord cadru 
având ca obiect servicii de închiriere de 
autoturisme cu șofer și combustibil/alimentare 
energie electrică utilizate pentru transportul 
delegaților oficiali de rang VIP și, respectiv, 
VVIP, în funcție de comenzile transmise  

3.296.700,00 
Conform acord 

cadru 
AXIS CLASSIC 

AUTO SRL 
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68 

Acord cadru (3 luni)- Lot 1 având ca obiect 
prestarea de servicii de închiriere de vehicule de 
transport persoane cu șofer - Aeroport - 
Hoteluri București- Aeroport pentru asigurarea 
transportului participanților la Conferința 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (ITU) 

 
 

 291.250,00 
Licitație deschisă 

CARPATIA 
DACIA 

NEMURITOARE 
SRL 

69 

Contracte subsecvente nr. 1 și 2 la  Acord cadru 
având ca obiect prestarea de servicii de 
închiriere de vehicule de transport persoane cu 
șofer - Aeroport - Hoteluri București- Aeroport 
în funcție de comenzile transmise 

260.494,00 
Conform acord 

cadru 

CARPATIA 
DACIA 

NEMURITOARE 
SRL 

70 

Acord cadru (3 luni)- Lot 2 având ca obiect 
prestarea de servicii de închiriere de vehicule de 
transport persoane cu șofer Hoteluri București- 
Palatul Parlamentului - Hoteluri București 
pentru asigurarea transportului participanților la 
Conferința Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 

 
 2.242.500 

Licitație deschisă 

CARPATIA 
DACIA 

NEMURITOARE 
SRL 

71 

Contracte subsecvente nr. 1 și 2 la  Acord cadru 
având ca obiect prestarea de servicii de 
închiriere de vehicule de transport persoane cu 
șofer Hoteluri București- Palatul Parlamentului - 
Hoteluri București în funcție de comenzile 
transmise  

1.602.551,52 
Conform acord 

cadru 

CARPATIA 
DACIA 

NEMURITOARE 
SRL 

72 Comenzi subsecvente bilete de avion 16.099,76 
Conform acord 

cadru 

BBOOK BED 
AND 

BREAKFAST SRL 

73 Comenzi subsecvente bilete de avion 26.551,25 
Conform acord 

cadru 

DANCO PRO 
COMMUNICATI

ON SRL 

74 Comenzi subsecvente bilete de avion 350.031,72 
Conform acord 

cadru 

OLIMPIC 
INTERNATIONA
L TURISM SRL 

75 Comenzi subsecvente bilete de avion 72.409,75 
Conform acord 

cadru 

ROUND THE 
WORLD TRAVEL 

SRL 

76 Comenzi subsecvente bilete de avion 741,48 
Conform acord 

cadru 

SC EXIMTUR 

SRL 

77 Comenzi subsecvente bilete de avion 5.427,06 
Conform acord 

cadru 
SC WECO 
T.M.C. SRL 

78 Comenzi subsecvente bilete de avion 482.525,42 
Conform acord 

cadru 
TRAVEL TIME 

D&R SRL 
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79 
Asigurări medicale aferente deplasărilor externe 
( 3 comenzi)  

618,00 Achiziție directă 
DANCO PRO 

COMMUNICATI
ON SRL 

80 
Asigurări medicale aferente deplasărilor externe 
(11 comenzi)  

3.345,00 Achiziție directă 
OLIMPIC 

INTERNATIONA
L TURISM SRL 

81 
Comandă Formulare tipizate și Act adițional nr. 
1  

1.480,00 Achiziție directă 

COMPANIA 
NAȚIONALĂ 

„IMPRIMERIA 
NAȚIONALĂ” 

S.A 

82 Comandă hârtie albă A4 și A3  51.553,60 Achiziție directă 
IHTIS SERV 

IMPEX S.R.L. 

83 Comandă șervețele pliate  29.946,00 Achiziție directă 
ASTRA PLUS 

SRL 

84 
Comandă cremă curățat lavoar vas WC, 
detergent universal pentru gresie și faianță, 
detergent vase, soluție curățat suprafețe  

4.785,00 Achiziție directă ASTRID-RT SRL 

85 
Comandă burete vase, suport mop geamuri, 
rezervă mop geamuri  

2.689,80 Achiziție directă 
DHARMA 

CONSTRUCT 
SRL 

86 Comandă pastile pișoar 1.048,80 Achiziție directă 
DHARMA 

CONSTRUCT 
SRL 

87 Comandă hârtie igienică rolă mică  154,00 Achiziție directă 
FINAL 

MANAGEMENT 
SOLUTION SRL 

88 
Comandă aparat odorizant cameră cu rezervă 
inclusă și rezervă odorizant cameră  

2.020,00 Achiziție directă 
FINAL 

MANAGEMENT 
SOLUTION SRL 

89 Comandă detartrant pentru espressor  799,00 Achiziție directă 
FINAL 

MANAGEMENT 
SOLUTION SRL 

90 Comandă șervețele pliate  14.970,00 Achiziție directă 
FINAL 

MANAGEMENT 

SOLUTION SRL 

91 
Comandă lichid concentrat de spălare parbriz și 
odorizant auto  

3.594,00 Achiziție directă 
HIDROSERVCO 

SRL 

92 Comandă saci menaj  2.114,00 Achiziție directă 
MARKETING 

CONCEPT S.R.L 

93 Comandă saci menajeri  1.938,00 Achiziție directă 
MARKETING 

CONCEPT S.R.L 
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94 
Comandă mănuși menaj, rezervă mop, saci 
menajeri  

1.953,20 Achiziție directă 
OFFICE & MORE 

SRL 

95 
Comandă soluție detergent geam și detergent 
soluție dezinfectant WC 

2.970,00 Achiziție directă 
POZITIV DAV 

COM SRL 

96 Comandă odorizant bazin WC și spary mobilă  2.866,00 Achiziție directă PRO COPY SRL 

97 Comandă săpun lichid bianco  8.730,00 Achiziție directă 
PLURIDET 

COMEXIM SRL 

98 
Comandă soluție dezghețare auto  și lichid 
pentru parbriz  

6.200,00 Achiziție directă 
PLURITRADE 

SRL 

99 Comandă pastile pișoar  671,00 Achiziție directă 

SANITO 

DISTRIBUTION 
SRL 

100 Comandă hârtie igienică rolă mare  24.300,00 Achiziție directă 

T.A.G. 
PRODUCȚIE & 
CONSULTANȚĂ 

SRL 

101 

Act adițional nr. 13 la  Contract având ca obiect 
servicii de colectare separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 
similare pentru perioada ianuarie - decembrie  
2023 

Maxim 34.761,6  

DIRECTIA 
GENERALA DE 
SALUBRITATE 

SECTOR 3 

102 
Contract servicii de colectare separată și 
transportul separat al deșeurilor din Prejmer- 

Brașov (LICETER)-Ianuarie 2023 

122,69 Achiziție directă 
HIDRO -SAL 

COM SRL 

103 
Comandă anvelope marca BRIDGESTONE 
LM005 pentru autovehicule Dacia Duster  

5.435,16 Achiziție directă 
AUTOBON 

PARTS TYRES 
SRL 

104 
Comandă anvelope pentru sezon iarnă marca 
Bridgestone model Blizzark pentru autovehicule 
Dacia Logan 

1.519,92 Achiziție directă 
BEST TIRES 
SHOP SRL 

105 
Comandă anvelope marca Nokian profil 
Wetproof SUV pentru autovehiculul Nissan 
Pathfinder 

2.011,44 Achiziție directă 
BEST TIRES 
SHOP SRL 

106 
Comandă anvelope marca Bridgestone pentru 

autovehiculul Mercedes Sprinter  
3.078,78 Achiziție directă 

BEST TIRES 

SHOP SRL 

107 
Comandă acumulator pentru autoturismul 
Nissan Pathfinder, VARTA Silver Dynamic   

399,00 Achiziție directă 
BUMBAS 

ELECTRIC SRL 

108 
Comandă acumulator pentru autoturismul Dacia 
Duster  

561,00 Achiziție directă 
BUMBAS 

ELECTRIC SRL 

109 
Comandă acumulator auto VARTA pentru 
autoturism Dacia Duster 

346,00 Achiziție directă 
BUMBAS 

ELECTRIC SRL 
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110 
Comandă acumulator auto VARTA pentru 
autovehicul Renault Kadjar 

561,00 Achiziție directă 
BUMBAS 

ELECTRIC SRL 

111 
Comandă acumulator auto VARTA pentru 
autovehicul Renault Kadjar 

561,00 Achiziție directă 
BUMBAS 

ELECTRIC SRL 

112 
Comandă servicii de comunicații mobile - 
abonamente de date pentru perioada martie-
decembrie 2022  

3.118,50 Achiziție directă 
ORANGE 

ROMANIA SA 

113 

Comandă servicii de comunicații mobile - 
abonamente de date (cartele SIM cu IP fix 
conectate într-un APN privat) pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023  

3.742,20 Achiziție directă 
ORANGE 

ROMANIA SA 

114 
Comandă servicii de comunicații mobile - 
abonamente de date pentru perioada martie-
decembrie 2022  

2.779,00 Achiziție directă 
VODAFONE 

ROMANIA SA 

115 

Comandă servicii de acces la suport 8x5xNBD și 
dreptul de actualizare pentru două echipamente 
(un Switch Cisco ONE Catalyst 4500-X 32 Port 
10G și un Router CISCO ASR1006) din sistemul 
Netograf până la data de 31.12.2023 

105.000,00 Achiziție directă 
ARCTIC 

STREAM SA 

116 

Act adițional nr. 1 la contractul de servicii de 
conectivitate, colocare echipamente și 
alimentare cu energie electrică în nodul 
interexchange RONIX pentru platforma 
informatică de măsurare a parametrilor de 
calitate pentru serviciul de acces la internet 

Netograf - februarie-decembrie 2022 

15.609 euro  

ASOCIAȚIA 
NAȚIONALĂ A 

INTERNET 
SERVICE 

PROVIDERILOR 
DIN ROMÂNIA 

(ANISP ) 

117 

Contract servicii de conectivitate, colocare 
echipamente și alimentare cu energie electrică 
în nodul interexchange RONIX pentru platforma 
informatică de măsurare a parametrilor de 
calitate pentru serviciul de acces la internet 
Netograf pentru perioada ianuarie-decembrie 
2023 

28.188 euro Achiziție directă 

ASOCIAȚIA 
NAȚIONALĂ A 

INTERNET 
SERVICE 

PROVIDERILOR 
DIN ROMÂNIA 

(ANISP ) 

118 

Contract servicii integrate de suport, asistență 
tehnică și mentenanță, prestate pe bază de 
abonament lunar, pentru sistemul ”Aplicație 
online pentru compararea ofertelor de 
comunicații destinate utilizatorilor finali” pentru 

perioada ianuarie-decembrie 2023 

42.000,00 Achiziție directă 
ATEM WIN 

GROUP S.R.L. 

119 
Contract  servicii de etalonare (calibrare) pentru 
10 echipamente de măsură și control aflate în 
dotarea LICETER 

103.515,00 Achiziție directă COMTEST SRL 

120 

Contract  servicii integrate de suport, asistență 
tehnică și mentenanță, precum și mutarea 
componentelor necesare funcționării aplicației 
(servere de baze de date, portaluri interne și 
externe- servere web, servere de aplicații, 

97.564,00 Achiziție directă 
COMPUTRON 
SYSTEM SRL 
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aplicația de comparare tarife) în sistemul de 
virtualizare intern, pentru asigurarea menținerii 
în parametrii optimi de funcționare a ”Aplicației 
online pentru compararea ofertelor de 
comunicații destinate utilizatorilor finali” pentru 
perioada mai-decembrie 2022 

121 

Contract servicii de suport și mentenanță pentru 
platforma informatică de măsurare a 
parametrilor de calitate pentru serviciul de 
acces la internet Netograf pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023 

261.000,00 Achiziție directă 
COMPUTRON 
SYSTEM SRL 

122 

Act adițional nr. 1 la contractul având ca obiect 
servicii de conectivitate la nodul INTERLAN 
pentru platforma informatică de măsurare a 
parametrilor de calitate pentru serviciul de 
acces la internet Netograf.ro - pentru perioada 
februarie-decembrie 2022 

8.250,00 euro  
INTERLAN 
INTERNET 

EXCHANGE SRL 

123 

Contract servicii de conectivitate la nodul 
INTERLAN pentru platforma informatică de 
măsurare a parametrilor de calitate pentru 
serviciul de acces la internet -Netograf.ro 
pentru perioada Ianuarie-decembrie 2023 

9.000,00 euro Achiziție directă 
INTERLAN 
INTERNET 

EXCHANGE SRL 

124 

Contract servicii de suport, asistență tehnică și 
mentenanță pentru asigurarea menținerii în 
parametrii normali de funcționare a 
echipamentelor hardware de protecție rețea de 
tip firewall care asigură protecția rețelei interne 
ANCOM și a Sistemului de portabilitate a 
numerelor (BDC) pentru perioada 10.01.2023- 
31.12.2023 

213.928,95 Achiziție directă 
LOGIC 

COMPUTER SRL 

125 
Contract servicii de diagnosticare și reparare 
pentru echipamentul marca ANRITSU 

2.823,00 Achiziție directă 
MCL CONSULT 
TELECOM SRL 

126 

Contract servicii de întreținere software sistem 
de colectare, prelucrare și raportare a datelor 
statistice aferente furnizorilor de servicii de 
telecomunicații - SSCPDS pentru perioada iunie-
decembrie 2022 

69.993,00 Achiziție directă 
ONE 

SOFTWARE SRL 

127 

Contract servicii de întreținere software sistem 
de colectare, prelucrare și raportare a datelor 
statistice aferente furnizorilor de servicii de 

telecomunicații - SSCPDS pentru perioada 
ianuarie-august 2023 

92.800,00 Achiziție directă 
ONE 

SOFTWARE SRL 

128 
Contract servicii TelVerde aferente numărului 
special 0800.855.855 precum și asigurarea liniei 
analogice suport -ianuarie-decembrie 2023 

18.000,00 Achiziție directă 

ORANGE 
ROMANIA 

COMMUNICATI
ONS SA 
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129 

Comandă servicii de etalonare (calibrare) 
pentru 1 echipament de măsură și control -
rețea artificială tip ESH-3Z5 aflat în dotarea 
LICETER  

3.820,00 Achiziție directă 
ROHDE & 
SCHWARZ 

ROMANIA SRL 

130 
Contract servicii de suport tehnic Oracle pentru 
produsele software Oracle, pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023 

198.725,76 Achiziție directă 
ROMFLEX 

SISTEM SRL 

131 

Comandă servicii de revizie tehnică pentru 2 
grupuri electrogene tip ESE 10 DW, aflate în 
componența stației de monitorizare HF din 
comuna Fundeni, județul Călărași și a stației de 
monitorizare din comuna Bragadiru  

3.046,00 Achiziție directă 
UMEB POWER 

SRL 

132 
Comandă servicii de reparații grup electrogen 
tip ESE 10 DW instalat la stația de monitorizare 
HF din Fundeni 

1.350,00 Achiziție directă 
UMEB POWER 

SRL 

133 
Comandă acces la actualizări pentru licența 
Scriptcase  

2.478,13 Achiziție directă 

ACTIVE 
SOLUTIONS 

AND 
KNOWLEDGE 

134 
Comandă reînnoirea accesului la actualizări 
pentru licențe Scriptcase  

6.196,00 Achiziție directă 

ACTIVE 
SOLUTIONS 

AND 
KNOWLEDGE 

135 
Contract servicii de publicare în cotidianul 
“Ziarul News” a anunțurilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor din cadrul ANCOM  
2.100 Achiziție directă 

AGENȚIA DE 
PUBLICITATE 

MANPRES SRL 

136 
Contract servicii de dezinfecţie prin nebulizare 
cu ceață umedă la sediul central al ANCOM 

17.162,60 Achiziție directă 
ANIVERSARII 

IMOB CONSULT 
SRL 

137 Comandă prelungitoare 4 prize și 6 prize  3.983,90 Achiziție directă 
ARABESQUE 

SRL 

138 
Contract servicii de dezinfecţie prin nebulizare 
cu ceață umedă la sediul LICETER al ANCOM 

1.800,00 Achiziție directă BELA VITA SRL 

139 

Contract servicii de depozitare anvelope, 
reparare anvelope și jante, înlocuire valve 
precum și montare și echilibrare pentru 
autoturismele din parcul auto (mai-decembrie 
2022) 

maxim 12.066,00 Achiziție directă 
BEST TIRES 
SHOP S.R.L 

140 

Contract servicii de depozitare anvelope, 
reparare anvelope și jante, înlocuire valve 
precum și montare și echilibrare pentru 
autoturismele din parcul auto ANCOM -Sediu 
central și Direcția Regională București pentru 
perioada ianuarie - aprilie 2023 

maxim 7.910 Achiziție directă 
BEST TIRES 
SHOP S.R.L 
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141 Comandă servicii de verificare stingatoare tip P6  400,00 Achiziție directă BRASTING SRL 

142 

Contract servicii  de arhivare electronică pentru 
documentele în formă electronică, semnate cu 
semnătură electronică extinsă și documentele în 
formă electronică aferente dosarelor create în 
anii 2020, 2021 și 2022 în format electronic 

69.468,00 Achiziție directă CERTSIGN SA 

143 

Comandă servicii de spălare şi curăţare a 
autovehiculelor precum și servicii de curățat 
tapițerie pentru autovehiculele din parcul auto 
al ANCOM- Sediu Central și DRB (Februarie-
decembrie 2022) 

30.000,00 Achiziție directă 
COMPANIA DE 

TRANSPORTURI 
BUSU S.R.L. 

144 
Comandă servicii de deratizare și dezinsecție la 

LICETER 
1.560,00 Achiziție directă 

CORAL IMPEX  

SRL 

145 
Comandă servicii de revizie tehnică pentru 
centrală termică Ariston Genus Premium 

540,00 Achiziție directă 
ECOTERM EXIM 

GAZ SRL 

146 Comandă becuri economice PHILIPS 18 W  441,00 Achiziție directă 
ELBI ELECTRIC 
& LIGHTING 

SRL 

147 

Comandă servicii de revizie periodică a  
sistemului de alarmare împotriva efracției, 
control acces și televiziune cu circuit închis la 
sediul LICETER 

1.960,00 Achiziție directă ELCATE SRL 

148 
Comandă servicii de verificare a instalaţiei 
electrice - verificări PRAM 

16.500,00 Achiziție directă 
ELECTRO 

VLASEA SRL 

149 
Comandă becuri economice, Starter, Tub 
fluorescent 

17.539,50 Achiziție directă 
ELZET GRUP 

SRL 

150 
Comandă servicii de spălare și curățare 
mochetă  

12.000,00 Achiziție directă 
EUROSTARCLEA

NCRIS SRL 

151 
Comandă acces la întreaga suită de aplicații 
Adobe Creative Cloud for teams (Business) 
pentru 6 conturi online 

24.300,00 Achiziție directă 
EXPERT ZONE 

SRL 

152 
Comandă servicii de rezervare de spațiu în 
vederea publicării unei machete publicitare 
pentru o apariție in Financial Times 

5.880 euro Achiziție directă 
FINANCIAL 
TIMES LTD 

153 
Comandă servicii de topografie privind 
urmărirea tasării în timp a construcțiilor pentru 
clădirea Oficiului Județean Caraș-Severin 

11.000,00 Achiziție directă 
GRAPHEIN 
TOPO SRL 

154 
Comandă servicii de verificare și reîncărcare 
stingatoare auto P 1 și P 3 

380,00 Achiziție directă 
GIMAR 

STINGSERV SRL 

155 Comandă servicii de verificare stingatoare tip P6 40,00 Achiziție directă 
GIMAR 

STINGSERV SRL 
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156 
Comandă servicii de verificare stingatoare tip P6 
și P50  

139,80 Achiziție directă 
GIMAR 

STINGSERV SRL 

157 Comandă plăci indicatoare  250,00 Achiziție directă 
HOPE PROMO 

SRL 

158 
Comandă servicii de revizie periodică a 
sistemului de detecție și semnalizare a 
incendiului de la sediul LICETER (4 revizii) 

5.600,00 Achiziție directă 
ICCO SYSTEMS 

SRL 

159 
Comandă accesul la site-ul Shutterstock 
(www.shutterstock.com) pe o perioadă de un 
an de zile  

3639,15 euro Achiziție directă ISIFA CEE s.r.o. 

160 
Comandă acces la platforma www.juridice.ro pe 

o perioadă de 6 luni 
727,00 Achiziție directă 

JURESSA NET 

SRL 

161 
Comandă servicii de revizie aparate de aer 
condiționat 

1.895,00 Achiziție directă 
L.A. AERCOND 

CLIMA SRL 

162 Comandă articole decorative brad  1.649,22 Achiziție directă 
METRO 

CASH&CARRY 
ROMANIA SRL 

163 

Comandă acces la actualizări de versiuni și 
patch-uri pentru licențele Manageengine 
NetFlow Analyzer Essential Edition 10 
Interfaces Pack cât și asistență tehnică 

676,00 Achiziție directă 
MIDA SOFT 

BUSINESS SRL 

164 

 Act adițional nr. 1 la contractul de servicii de 
suport pentru aplicația de gestionare a 
informațiilor legate de activitatea de 
administare a parcului auto al ANCOM pentru 
perioada februarie-decembrie 2022 

30.800,00  
ONE 

SOFTWARE SRL 

165 

Contract servicii de suport pentru aplicația de 
gestionare a informațiilor legate de activitatea 
de administare a parcului auto al ANCOM pentru 
perioada ianuarie-decembrie 2023 

38.400,00 Achiziție directă 
ONE 

SOFTWARE SRL 

166 

Act adițional nr. 1 la contractul de servicii de 
întreținere a aplicațiilor financiar-contabile 
GESTMAT, GESTOBI, GESTMF, EPSAL, IMOB, 
MX-cont EFINANCE și MX-cont ALOP pentru 
perioada februarie- decembrie 2022 

63.800,00  
QM SOFTWARE 

SRL 

167 

Contract servicii de întreținere a aplicațiilor 
financiar-contabile GESTMAT, GESTOBI, 
GESTMF, EPSAL, IMOB, MX-cont EFINANCE și 
MX-cont ALOP 
Ianuarie- decembrie 2023 

80.400,00 Achiziție directă 
QM SOFTWARE 

SRL 

168 
Comandă acces pentru 12 luni la aplicația 
Autodesk AutoCAD Map 3D pentru 2 conturi 

16.900,00 Achiziție directă PROMAX SRL 
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169 
Comandă accesul la actualizări pentru licența 
TeamViewer Corporate cu 8 sesiuni simultane 
pentru o perioadă de 12 luni 

16.990,00 Achiziție directă 

 
 RAPID PARCEL 

DELIVERY 
S.R.L. 

170 

Accesul la serviciile de informare electronică, 
respectiv accesul pe o perioadă de 1 an la 
instrumentul ReadSpeaker Entreprise with 
Highlighting 

985 euro Achiziție directă 
ReadSpeaker 

B.V. 

171 
Comandă servicii de acces la baza de date a 
MLEX an 2022 

10.590 eur Achiziție directă 
RELX(UK) 
LIMITED 

172 
Comandă servicii de acces la baza de date a 
RELX (UK) LIMITED an 2023 

10.590 eur Achiziție directă 
RELX(UK) 
LIMITED 

173 Acces la PortalInstitutiiPublice.ro pe 12 luni  1.799,00 Achiziție directă 

RENTROP & 
STRATON -
GRUP DE 

EDITURĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ 

ÎN AFACERI 

174 
Comandă servicii de acces la Portal Cod Fiscal și  
Portal Contabilitate  

3.800,00 Achiziție directă 

RENTROP & 
STRATON -
GRUP DE 

EDITURĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ 

ÎN AFACERI 

175 
Comandă servicii de acces  pe o perioadă de 12 
luni la Portal Codul Muncii 

1.400,00 Achiziție directă 

RENTROP & 

STRATON -
GRUP DE 

EDITURĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ 

ÎN AFACERI 

176 
Comandă acces la aplicația Patch Manager Plus 
pentru 11 utilizatori  

30.754,90 Achiziție directă 
ROMSYM DATA 

SRL 

177 
Comandă servicii de spălare și curățare 
mochetă -Sediul central 

13.980,00 Achiziție directă RODAMIHO SRL 

178 

Contract servicii de curățenie a sediului 
Laboratorului pentru Încercări de 
Compatibilitate Electromagnetică și Testare a 

Echipamentelor Radio -februarie- decembrie 
2022 

17.490,00 Achiziție directă ROX CLEAN SRL 

179 

Comandă servicii de acces la actualizări (patch-
uri) plus update (CON-ECMU-ISEVM) pentru 
platforma de management și securitate a 
accesului din ANCOM - Cisco ISE precum și 
prestarea serviciilor care să asigure operațiunile 
de implementare update software pentru 12 
luni 

34.000,00 Achiziție directă 
S&T ROMANIA 

SRL 
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180 
Comandă servicii de inspecţie tehnică periodică 
a autovehiculelor 

2.340,00 Achiziție directă 
SERVICE 

CICLOP SA 

181 
Comandă servicii de inspecţie tehnică periodică 
pentru un autovehicul 

130,00 Achiziție directă 
SERVICE 

CICLOP SA 

182 
Comandă servicii de inspecţie tehnică periodică 
a autovehiculelor  

5.440,00 Achiziție directă 
SERVICE 

CICLOP SA 

183 
Comandă acces pentru o perioadă de 12 luni  la 
actualizări și patch-uri pentru licențele PDF 
Xchange PRO 1000 Users Pack          

18.450,00 Achiziție directă 
SOFTESS 21 

SRL 

184 
Comandă acces pentru o perioadă de un an la 
versiuni actuale ale plugin-urilor Wordpress       

1.500,00 Achiziție directă 
SOFTESS 21 

SRL 

185 
Act adițional nr. 4 la contractul de certificare nr 
20881/2010 reînnoirea certificării sistemului de 
management al calității 

11.850,00  SRAC CERT SRL 

186 
Comandă servicii de revizie pentru UPS trifazic 
de mare capacitate (60KVA) tip Riello MST 60 

1.631,88 Achiziție directă 
TEMA ENERGY 

SRL 

187 
Comandă livrare baterii DURACELL AA R6 și AAA 
R3  

1.965,00 Achiziție directă 
TENYSTON 
OFFICE SRL 

188 
Comandă servicii de revizie tehnică pentru 
grupul electrogen MPL 763/50KVA - LICETER 

2.300,00 Achiziție directă 
UMEB POWER 

SRL 

189 

Comandă servicii de acces pe o perioadă de 1 
an la actualizări pentru aplicația software 
LabVIEW Professional Development System 

15.230,00 Achiziție directă 
YOTTA VOLT 

SRL 

190 
Comandă servicii de acces pe o perioadă de 1 
an la actualizări pentru aplicația software 
LabVIEW FPGA Module 

8.230,00 Achiziție directă 
YOTTA VOLT 

SRL 

191 

Contract servicii de suport aplicație de evidență 
a deciziilor interne și a dosarelor în instanță 
"EDIDI" pentru perioada ianuarie-decembrie 
2023 

17.160,00 Achiziție directă 
WEB WIN 

GROUP NET 
SRL 

192 

Act adițional nr. 1 la contractul de servicii de  
furnizarea pachetului special de servicii Sintact 
constând în 250 conturi Sintact dintre care 3 
conturi au acces la Analiza Financiară și 26 la 

Revista Universul Juridic, Biblioteca Universul 
Juridic si UJ Premium - pentru perioada 
februarie-decembrie 2022 

42.537,00 - 
WOLTERS 
KLUWER 

ROMANIA SRL 

193 

Contract  servicii de furnizare a pachetului de 
servicii Sintact constând în 200 conturi Sintact 
dintre care, 3 conturi au acces la Analiza 
Financiară și 22 la Revista Universul Juridic, 
Biblioteca Universul Juridic si UJ Premium - 
pentru perioada ianuarie - decembrie 2023 

43.650,00 Achiziție directă 
WOLTERS 
KLUWER 

ROMANIA SRL 
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194 

Comandă  servicii de întreținere și reparare 
precum și furnizarea și montarea de piese de 
schimb și accesorii pentru 4 autospeciale 
Volkswagen Caravelle 

5.634,36 Achiziție directă 
AVIA MOTORS 

SRL 

195 
Comandă serviciu de reparație constând în 
înlocuire display pentru un laptop HP ProBook 
650 G5  

1.084,00 Achiziție directă ETA2U SRL 

196 

Comandă serviciu de întreținere, reparare și 
furnizare de piese de schimb și accesorii pentru 
ATV Bombardier Outlander din parcul auto 
ANCOM 

1.083,20 Achiziție directă 
EURONAUTICA 
INTERNAȚIONA

L SRL 

197 

Comandă serviciu de reparație constând în 

înlocuire kit display pentru echipamentul "AIO 
HP ELITEONE 800 G2" din dotarea ANCOM 

1.625,00 Achiziție directă 

Q'NET 

INTERNATIONA
L SRL 

198 
Comandă serviciu de reparație constând în 
înlocuire kit display pentru echipamentul "AIO 
HP ELITEONE 800 G2" din dotarea ANCOM 

2.302,55 Achiziție directă 
Q'NET 

INTERNATIONA
L SRL 

199 
Comandă  serviciu de reparație constând în 
înlocuire  display pentru echipamentul de calcul 
(notebook tip Fujitsu) din dotarea ANCOM 

766,00 Achiziție directă 
SYSDOM 

PROIECTE SRL 

200 
Comandă  serviciu de reparație  pentru două 
echipamente de calcul servere IBM din dotarea 
ANCOM 

9.000,00 Achiziție directă 
SMART 

CONTROL SRL 

201 
Comandă  servicii de verificare și reparații 
pentru instalația electrică din cadrul LICETER 

3.301,70 Achiziție directă 

THERMOFIX 

FACILITY 
SERVICES SRL 

202 
Comandă  servicii de  reparații a instalației 
electrice din cadrul LICETER 

18.847,60 Achiziție directă 
THERMOFIX 

FACILITY 
SERVICES SRL 

203 

Contract servicii de întreținere și reparare 
precum și furnizarea și montarea de piese de 
schimb și accesorii pentru autovehiculele din 
dotarea ANCOM - MITSUBISHI OUTLANDER 
PHEV  

20.000,00 Achiziție directă 
ȚIRIAC AUTO 

SRL 

204 
Comandă servicii de reparații la grupul 
electrogen MPL 763/50KVA aflat în dotarea 

LICETER 

1.898,00 Achiziție directă 
UMEB POWER 

SRL 

205 
Comandă espressor Coffee machine Saeco 
RI9851/01 Lirika One Touch Cappuccino (3 
bucăți) 

5.513,40 Achiziție directă 
FANPLACE IT 

SRL 

206 
Comandă espressor automat PHILIPS 3200 
LatteGo EP3246/70  

5.798,07 Achiziție directă 
ALTEX 

ROMANIA SRL 
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207 Comandă cuptor cu microunde Samsung 382,34 Achiziție directă 
DANTE 

INTERNATIONA
L SRL 

208 
Comandă șurubelniță electrică pe acumulator 
Bosch GO Professional 

268,90 Achiziție directă 
DANTE 

INTERNATIONA
L SRL 

209 
Comandă espressor automat PHILIPS 3200 
LatteGo EP3243/50  

1.848,66 Achiziție directă 
DANTE 

INTERNATIONA
L SRL 

210 Comandă Hard-disk extern de 4 TB și 10 TB 4.773,00 Achiziție directă 
ELSACO 

SOLUTIONS 
SRL 

211 
Comandă boxă portabilă HARMAN KARDON 
Onyx Studio 7  

1.074,79 Achiziție directă 
EVOLUTION 

PREST 
SYSTEMS SRL 

212 Comandă calorifer electric ZASS  930,00 Achiziție directă 
FLANCO RETAIL 

SA 

213 Comandă frigider cu două uși Whirlpool 1.118,00 Achiziție directă 
FLANCO RETAIL 

SA 

214 
Comandă panou plută, tablă albă magnetică, 
calculator de birou, aparat îndosariat 

3.133,61 Achiziție directă 
IHTIS SERV 
IMPEX SRL 

215 Comandă laminator 300,00 Achiziție directă 
IHTIS SERV 
IMPEX SRL 

216 Comandă tester baterie auto Telwin STS600  935,73 Achiziție directă 
IT REPUBLIC 

SRL 

217 Comandă dozatoare apă NAUTILIUS   5.033,60 Achiziție directă NISRE SRL 

218 
Comandă accesorii auto (cric ridicare auto, 
capre susținere greutate, teu de forță acționare, 
prelungitor acționare, tubulară acționare) 

5.880,00 Achiziție directă 
PREMIUM 

TOOLS SRL 

219 Comandă frigider cu o ușă Heinner  1.090,76 Achiziție directă QUATTRO SRL 

220 Comandă stingătoare Tip G2, P50 și P6 2.140,00 Achiziție directă 
QUALITY 
SAFETY 

SERVICES SRL 

221 
Comandă stand TV mobil pe roți, raft pentru 
dispozitive multimedia 

808,00 Achiziție directă 
SMD PLUS 

TECHNOLOGY 
SRL 

222 Comandă cărucior pliabil aluminiu  1.563,02 Achiziție directă 
ȘTEFAN ALEX 

SRL 
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223 Comandă standarde SR EN, IEC/IEEE 763,72 Achiziție directă 
ASOCIAȚIA DE 
STANDARDIZAR
E DIN ROMÂNIA 

224 
Comandă standarde SR EN, SR EN IEC, SR ISO/ 
IEC; ISO/IEC 

3.452,06 Achiziție directă 
ASOCIAȚIA DE 
STANDARDIZAR
E DIN ROMÂNIA 

225 
Contract servicii de evaluare/reevaluare a 
activelor fixe corporale- clădiri, construcții civile, 
terenuri 

17.760,00 Achiziție directă 

EVALUARE ȘI 
EXPERTIZĂ 
JUDICIARĂ 
OLARU ȘI 

ASOCIAȚII SRL 

226 

Comandă servicii de evaluare în vederea 

stabilirii valorii juste pentru construcția de tip 
container realizată din profile rectangulare de 
metal aflată la sediul Oficiul Județean Suceava 
din cadrul Direcției Regionale Iași, str. Traian 
Popovici, nr. 66, Suceava, jud.Suceava 

550,00 Achiziție directă 
KRONCONSULT 

SRL 

227 

Comandă servicii de evaluare în vederea 
stabilirii valorii juste pentru construcția de tip 
foișor realizată din lemn și acoperită cu țiglă, 
aflată la sediul Oficiul Județean Sălaj din cadrul 
Direcției Regionale Cluj, situat în municipiul 
Zalău, strada Căprioarei, nr. 2E, județul Sălaj 

650,00 Achiziție directă 
KRONCONSULT 

SRL 

228 

Contract realizarea unui studiu de piață de tip 
tracking în rândul persoanelor fizice din 
România, privind utilizarea serviciilor de 
comunicații electronice, al cărui scop principal 
este să ofere informații periodice și ad-hoc 
privind nivelul de acces la o serie de servicii de 
comunicații electronice și informații privind 
gradul și comportamentul de utilizare a acestor 
servicii precum și transmiterea tuturor 
livrabilelor- rapoarte aferente studiului 

36.150,00 Achiziție directă 

GO BEYOND 
DATA 

RESEARCH 
CENTER SRL 

229 

Contract realizarea unui studiu de piață de tip 
tracking în rândul persoanelor fizice din 
România, al cărui scop principal este să ofere 
informații periodice și ad-hoc privind nivelul de 
acces la o serie de servicii poștale, precum și 
informații privind gradul și comportamentul de 
utilizare a acestor servicii, inclusiv transmiterea 
tuturor livrabilelor- rapoarte aferente studiului 

31.000,00 Achiziție directă 
MERCURY 

RESEACH SRL 

230 Comandă kit trusă sanitară fixă  1.008,00 Achiziție directă 
FINAL 

MANAGEMENT 
SOLUTION SRL 

231 
Comandă scurte îmblănite și scurte 
impermeabile  

1.302,16 Achiziție directă MARVEL SRL 

232 Contract livrare apă de izvor îmbuteliată și 
prestare servicii de curățare, dezinfectare și 

15.750,00 Achiziție directă 
CUMPĂNA 1993 

SRL 
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ozonare a doatoarelor de apă - februarie-
decembrie 2022 

233 Contract produse informative şi de promovare 80.108,00 Achiziție directă 
HOPE PROMO 

SRL 

234 Comandă album foto cu tema orașului Sibiu  1.050,00 Achiziție directă LIBRIS SRL 

235 
49 Comenzi produse protocol pentru Sediu și 
Direcțiile Regionale 

83.355,91 Achiziție directă 
METRO 

CASH&CARRY 
ROMANIA SRL 

236 
Comandă servicii de asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru LICETER pentru 
perioada ianuarie-decembrie 2023 

1.400,00 Achiziție directă 
ABC ASIGURARI 
REASIGURARI 

S.A 

237 
Servicii de asigurare facultativă CASCO pentru 
24 de autoturisme pentru perioada 23.09.2022-
17.10.2022 

5.277,45 Achiziție directă 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCĂ  

ASIROM 
INSURANCE 
GROUP SA 

238 

Contract servicii de închiriere și întreținere a 
unei toalete ecologice mobile amplasată la site 
Ghencea din Comuna Bragadiru -pentru 
perioada ianuarie-decembrie 2023 

4.692,00 Achiziție directă 
TOI TOI&DIXI 

S.R.L. 

239 

Contract servicii de proiectare arhitecturală 
pentru realizarea conceptului de 
design/branding și amenajare interioară și 
exterioară pentru spațiile din interiorul și 

exteriorul Palatului Parlamentului, inclusiv Sala 
Plenară și Aeroportul Henri Coandă - Otopeni, 
localități unde se vor derula activități din cadrul 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor 

123.000,00 Achiziție directă ARCSETT SRL 

240 
Contract livrare apă plată și pahare de unică 
folosință în perioada 18.09-17.10.2022 

69.405,00 Achiziție directă 
CUMPĂNA 1993 

SRL 

241 

Contract servicii de emitere a voucherelor de 
vacanță (emiterea și livrarea PIN-urilor și 
suporturilor electronice și alimentarea 
suporturilor electronice cu valoarea nominală a 
voucherelor de vacanță) și Act adițional nr 1 

0,01 Achiziție directă 
SODEXO PASS 
ROMANIA SRL 

242 

Act adițional nr. 1  la contractul având ca obiect 

servicii poștale pentru trimiterile de 
corespondență ale ANCOM  pentru perioada 
februarie-decembrie 2022 

145.420,00  

COMPANIA 

NAȚIONALĂ 
POȘTA 

ROMÂNĂ S.A. 

243 
Contract servicii poștale pentru trimiterile de 
corespondență ale ANCOM pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023 

154.000,00 Servicii sociale 

COMPANIA 
NAȚIONALĂ 

POȘTA 
ROMÂNĂ S.A. 
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244 
Contract servicii furnizare de semnal tv prin 
cablu (17 posturi de recepție) pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023 

3.060,00 Servicii sociale RCS & RDS SA 

245 

Contract servicii de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite  (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul  stație fixă de monitorizare unde 
scurte HF Fundeni pentru perioada februarie-
decembrie 2022 

240.480,00 Servicii sociale 
TEAM FORCE 

SECURITY SRL 

246 

Contract servicii de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite  (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul  stație fixă de monitorizare unde 
scurte HF Fundeni pentru perioada ianuarie-
decembrie 2023 

332.880,00 Servicii sociale 
TEAM FORCE 

SECURITY SRL 

247 

Contract servicii de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul "Stația de monitorizare din Comuna 
Bragadiru" pentru perioada februarie-
decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

S.R.L. 

248 

Contract servicii de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 

deosebite (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul "Stația de monitorizare din Comuna 
Bragadiru" pentru perioada ianuarie-decembrie 
2023 

166.440,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 

SERVICES 
S.R.L. 

249 

Contracte subsecvente de servicii nr. 9 și 10, 
servicii de preluare și relocare a arhivei, servicii 
de depozitare (păstrare și conservare) a arhivei, 
servicii conexe (de 
accesare/transmitere/transport) a 
documentelor solicitate de ANCOM pe durata 
depozitării, servicii de predare/reprimire arhivă 
la cerere-pentru perioada februarie-decembrie 
2022 și ianuarie-august 2023 

maxim 101.711,3 
Conform acord 

cadru 

A&B ACTIV 
DISTRIBUTION 

SRL 

250 
Comandă servicii pentru adoptarea unor 
standarde europene ca standarde române 

72.890,16 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA DE 
STANDARDIZAR
E DIN ROMÂNIA 

251 
Comandă servicii pentru adoptarea unor 
standarde europene ca standarde române 

101.495,31 Servicii exceptate 
ASOCIAȚIA DE 
STANDARDIZAR
E DIN ROMÂNIA 

252 
Contract servicii prestate de executori 
judecatorești de comunicare a documentelor  

7.000,00 Servicii exceptate 
BIROUL 

EXECUTORILOR 
JUDECĂTOREȘT
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I ASOCIAȚI 
CĂTĂLIN VIȘAN 

ȘI MANUEL-
ANDREI 

DORCIOMAN 

253 

Contract servicii de protocol pentru delagațiile 
oficiale care implică asigurarea unui pachet 
complet "meet & assist" atât la plecarea cât și 
la sosirea dintr-o călătorie pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2023 

2.500,00 Servicii exceptate 

COMPANIA 
NAȚIONALĂ 

AEROPORTURI 
BUCURESTI  SA 

254 
Comandă servicii cazare și masă pentru echipa 
de evaluatori de la RENAR 

1.800,00 Servicii sociale 

GEFIS 
CONSTRUCT 

SRL - 
PENSIUNEA 

CASA 
SASEASCA  
PREJMER 

255 
Contract servicii  de acces pentru 22 utilizatori  
la ZFCorporate.ro pentru perioada ianuarie-
decembrie 2023 

25.080,00 Servicii sociale 
MEDIAFAX 
GROUP SA 

256 
Contract servicii de monitorizare a presei 
naționale tradiționale (tipărite și radio TV) 
pentru perioada ianuarie-decembrie 2023 

16.500,00 Servicii sociale 
MEDIATRUST 

ROMANIA S.R.L. 

257 

Comandă servicii de acces pentru 16 utilizatori 
la platforma de știri Profit Insider a site-ului 
Profit.ro pentru perioada ianuarie-decembrie 
2023 

25.656,00 Servicii sociale 
N.RO AGENTIA 
DE STIRI SRL 

258 

Contract servicii de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite  (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul "Garajul de la sediul central ANCOM" 
pentru perioada februarie-decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 
TEAM FORCE 

SECURITY SRL 

259 

Contract servicii  de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite  (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul "Garajul de la sediul central ANCOM" 
pentru perioada ianuarie-decembrie 2023 

166.440,00 Servicii sociale 
TEAM FORCE 

SECURITY SRL 

260 

Contract servicii  de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite (incendii, avarii, explozii etc.) la 
obiectivul LICETER pentru perioada februarie-
decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

S.R.L. 

261 

Contract servicii de pază pentru asigurarea 
integrității bunurilor și valorilor, precum și 
prevenirea producerii unor evenimente 
deosebite (incendii, avarii, explozii etc.) la 

166.440,00 Servicii sociale VANGUARD 
SECURITY 
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obiectivul LICETER pentru perioada ianuarie-
decembrie 2023 

SERVICES 
S.R.L. 

262 
Contract servicii de medicina muncii și Act 
adițional nr 1 pentru perioada februarie -
decembrie 2022 și Ianuarie 2023 

65.250,00 Servicii sociale 
MEDICOVER 

SRL 

263 

Comandă servicii medicale constând în 
efectuarea de analize medicale pentru siguranța 
circulației și control psihologic pentru 10 
angajați de la Serviciul Parc Auto 

2.200,00 Servicii sociale 
ICON MEDICUS 

CENTER 

264 
Comandă servicii de organizare târguri și 
expoziții prin participarea la expoziția " 
INNOWAVE SUMMIT 2022"  

4.000 EUR Servicii sociale 

ASOCIAȚIA 
CLUSTER DE 
EDUCAȚIE C-

EDU 

265 

Comandă servicii de organizare târguri și 
expoziții prin participarea la expoziția "Smart 
Communities - Conferință & Expo", hotel 
Pullman 

2.000 EUR Servicii sociale 
CONCORD 

COMMUNICATI
ON SRL 

266 

Contract servicii de creație, proiectare grafică și 
machetare pentru materiale de informare 
publică și comunicare internă ale ANCOM pentru 
anul 2022, pe suport print sau electronic, 
precum și actualizarea unor elelmente de 
identitate vizuală 

154.850,00 Servicii sociale MINIO STUDIO 

267 
Comandă participarea ANCOM la evenimentul 
GoTech World 2022 la ROMEXPO  

32.551,00 Servicii sociale 
UNIVERSUM 
EXPO SRL 

268 

Contract având ca obiect acordarea dreptului de 
folosință a unor spații în vederea expunerii de 
elemente de identitate vizuală în incinta 
Aeroportului Internațional Henri Coandă 
București pentru promovarea Conferinței 
Plenipotențiarilor UIT (15.09.2022-14.10.2022) 

44.925,05 EURO Servicii exceptate 

COMPANIA 
NAȚIONALĂ 

AEROPORTURI 
BUCUREȘTI SA 

269 

Contract servicii de protocol, în cadrul 
saloanelor  de la Aeroportul Internațional Henri 
Coandă București pentru delegațiile oficiale ale 
instituțiilor statului, care implică asigurarea unui 
pachet complet "meet & assist"  

112.727,80 Servicii exceptate 

COMPANIA 
NAȚIONALĂ 

AEROPORTURI 
BUCUREȘTI SA 

270 

Comandă prestare servicii de închiriere sală de 
ședințe, 2 servicii de masă de prânz și pauze de 
cafea  

26.269,00 Servicii sociale 

CONTINENTAL 
HOTELS SA 

(Hotel 
Continental 

Forum Sibiu) 

271 
Comandă Prestare servicii organizare masă 
oficială pentru 40 persoane 

7.339,45 Servicii sociale 

PRITAX INVEST 
SRL 

(Restaurantul 
Fain Sibiu) 
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272 Comandă roviniete  1.635,60 Servicii exceptate 
C.N.A.I.R.D.R.D
.P BUCUREȘTI 

273 

Contract servicii de punere la dispoziție a 
spațiilor din interiorul Palatului Parlamentului 
constând în săli de conferință, săli de reuniuni, 
birouri, holuri, spații anexe și de depozitare, 
utilizate pentru pregătirea și desfășurarea 
lucrărilor Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) 

1.795.231,09 euro Servicii exceptate 

CAMERA 
DEPUTAȚILOR- 

CENTRUL 
INTERNAȚIONA

L DE 
CONFERINȚE 

274 

Contract servicii de organizare a Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor constând în închirierea, 
amplasarea unei structuri provizorii cu 
funcționalitatea de Sală Plenară cu dotările 
necesare, respectiv mobilier, echipamente 
audio-video, sisteme de conferință, 
echipamente de interpretariat și traducere 
simultană, generatoare, toate facilitățile și 
instalațiile necesare, servicii auxiliare, 
amplasarea unui culoar de trecere precum și 
asistență tehnică, demontare și dezinstalare 

22.730.900,00 Servicii sociale 

Asocierea 
BACKSTAGE 

PRODUCTION 
GROUP 

INTERNATIONA
L S.R.L. (lider al 
asocierii) și 360 
REVOLUTION 

S.R.L. 

275 

Contract servicii audio și de conferințe în 
vederea asigurării sonorizării, traducerii 
simultane, editării, distribuției semnalelor audio, 
pentru derularea activităților în cadrul 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor - Lot 3 

11.800.711,20 Servicii sociale 

Asocierea 
BACKSTAGE 

PRODUCTION 
GROUP 

INTERNATIONA
L S.R.L. (lider al 
asocierii) și 360 

REVOLUTION 
S.R.L. 

276 

Contract servicii de  catering, oferite 
demnitarilor de nivel VIP și VVIP în cadrul 
saloanelor VIP și VVIP de la Palatul 
Parlamentului, pentru desfășurarea Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (ITU) 

752.642,82 
 

Servicii sociale 
BUCATEPEROAT

E SRL 

277 

Contract servicii de preluare și manipulare a 
încărcăturilor de tipul: echipamente tehnice, 
materiale și documente necesare Secretariatului 
UIT, cadouri/suveniruri trimise de statele 
membre UIT, la locul de desfașurare a 
Conferinței din cadrul Palatului Parlamentului în 

scopul desfășurării Conferinței Plenipotențiarilor 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor 

888.000,00 Servicii sociale 
HAULER 

RELOCATION 
SRL 

278 

Contract servicii de punere la dispoziție de către 
Senatul României a unor spații constând în săli 
de conferință, holuri (Sala Constantin Stere, 
Sala Avram Iancu, Sala Dimitrie Cantemir) 
necesare în vederea asigurării spațiilor și 
facilităților, pentru organizarea  Conferinței 

751.951,81 Servicii exceptate 

SENATUL 
ROMÂNIEI -
ACTIVITATE 
ECONOMICĂ 

PRIN CENTRUL 
DE 

ORGANIZARE ȘI 
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Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (ITU) 

PROMOVARE 
EVENIMENTE 

279 

Contract servicii de organizare a Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor constând în servicii de 
amenajare și dotare intergrate (inclusiv 
preluare logistică, montaj, demontaj, 
mentenanță, asistență tehnică permanentă, 
producția de produse informative) cu elemente 
fizice ale conceptului de design a spațiilor de la 
Palatul Parlamentului și a spațiilor de la 
Aeroportul Internațional Henri Coandă și Act 
adițional nr. 1  (modificare soluție tehnică 
pentru realizarea balustradei, fără modificare 
preț) și Act adițional nr. 2 (decalare termen, 

fără modificare preț sau servicii) 

6.879.349,30 Servicii sociale 
TRADECO 

ENGINEERING 
DGC SRL 

280 
Servicii de monitorizare a presei online -ianuarie 
-decembrie 2023 

26.040,00 Servicii sociale 
TREEWORKS 

SRL 

281 
Comandă curs “Noutăți privind închiderea 
situațiilor financiare”  

2.689,08 Servicii sociale 
ACTUAL 

TRAINING 
S.R.L. 

282 
Comandă curs NAV-GNSS /Global Navigation 
Satelliate Systems for Aviation 

1.600 EURO Servicii sociale 

EUROCONTROL 
- AVIATION 
LEARNING 

CENTRE - IANS 

283 Comandă curs Empathetic Survey Design 1.750 euro Servicii sociale 
ESOMAR - 
VIRTUAL 

ACADEMY 

284 
Comandă seminar Național de Legislația  Muncii 
6 persoane 

5.940,00 Servicii sociale 

RENTROP&STR
ATON- GRUP 

DE EDITURA SI 
CONSULTANTA 
IN AFACERI SRL 

285 
Comandă forumul Român de Curierat și Servicii 
poștale 3 persoane 

177 EURO Servicii sociale 
GOVNET 

MEDIACOM SRL 

286 
Curs Noutăți legislative în contabilitatea 
instituțiilor publice , 8 participanți 

1.920,00 Servicii sociale 
ACTUAL 

TRAINING 
S.R.L. 

287 
Noutăți legislative în contabilitatea instituțiilor 
publice (online) 1 zi/6 persoane 

1.470,00 Servicii sociale 
ACTUAL 

TRAINING 
S.R.L. 

288 
Comandă curs RO E-Factura - Sistemul Național 
privind Factura Electronică 1 zi/4 persoane 

1.020,00 Servicii sociale 
ACTUAL 

TRAINING 
S.R.L. 
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289 
Comandă Conferință "Rolul judecătorului în 
aflarea adevărului" 1zi/7 persoane 

3.150,00 Servicii sociale 
UNIVERSUL 

JURIDIC 
MAGAZIN S.R.L. 

290 
Comandă Seminarul "Protecția informațiilor 
clasificate", 4 persoane 

1.996 euro Servicii sociale 
INTENSEC RO 

S.R.L. 

291 
Comandă curs "Managementul comunicării de 
criză în instituția publică"  2 zile, 17 persoane 

8.330,00 Servicii sociale 
FAXMEDIA 

CONSULTING 
SRL 

292 
Comandă privind participarea la 2022 IT&C 
SUMMIT "Provocări și soluții de business  1 zi/12 
persoane 

3.000 euro Servicii sociale 
NEWS 

INTERNATIONA
L SA 

293 Curs "Lucru la înălțime" 3 zile, 23 persoane 15.525,00 Servicii sociale 

WORKING AT 
HEIGHT 

TRAINING 
CENTER S.R.L. 

 

Tabel 13.3. Lista contractelor/comenzilor de achiziții încheiate în anul 2022 – DR Muntenia – 

Cheltuieli operaționale 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului 
Suma Lei, fără 

TVA 

Procedura de 
achiziţii publice 

folosită 

Numele 
câştigătorului 

1 
Act adițional 2-4, februarie-aprilie 2022 service 
auto Dacia 

18.450,00  MERIDIAN NORD 

2 
Act adițional 2-4, februarie-aprilie 2022 service 
auto Mercedes și Nissan 

15.600,00  
NESTY AUTO 

SERVICE 

3 
Act adițional 2-4, februarie-aprilie servicii de 
curățare a birourilor - lot 1 -BV, BZ, AG, DB, OT, 
PH, VL, 

17.649,00  
DEZINFER 
SERVICES 

4 
Act adițional 2-4, februarie-aprilie servicii de 
curățare a birourilor - lot 2-CT, CL, IL, TR, TL, 
GR 

17.622,00  
Terra Clean 

Service 

5 
Contract service auto Dacia + Act adițional 1 
ianuarie-aprilie 2023 

48.000,00 Licitație deschisă 
NESTY AUTO 

SERVICE 

6 
Contract servicii de curățare a birourilor AG, BZ, 
DB, PH, VL, lot 1 + Act adițional 1 ianuarie-
aprilie 2023  

70.524,00 Licitație deschisă 
DEZINFER 
SERVICES 

7 
Contract servicii de curățare a birourilor sedii CT, 
CL, IL, TR, GR Lot 2 + Act adițional 1 ianuarie-
aprilie 2023 

70.524,00 Licitație deschisă 
DEZINFER 
SERVICES 
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8 
Contract servicii pază site Cernavodă februarie-
decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

9 Contract servicii pază site Cernavodă 2023 166.440,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

10 
Contract servicii pază site Chițorani februarie-
decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

11 Contract servicii pază site Chițorani 2023 166.440,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

12 
Contract servicii pază site Cumpăna februarie-
decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

13 Contract servicii pază site Cumpăna 2023 166.440,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

14 
Contract servicii pază site Ștefănești februarie-
decembrie 2022 

120.240,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

15 Contract servicii pază site Ștefănești 2023 166.440,00 Servicii sociale 
VANGUARD 
SECURITY 
SERVICES 

16 
Contract servicii monitorizare OJDB  februarie-
decembrie 2022 

1.430,00 Servicii sociale EUROGUARD 

17 Contract servicii monitorizare OJDB 2023 1.800,00 Servicii sociale EUROGUARD 

18 
Contract servicii monitorizare OJAG februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

19 Contract servicii monitorizare OJAG 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

20 
Contract servicii monitorizare OJBZ februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

21 Contract servicii monitorizare OJBZ 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

22 
Contract servicii monitorizare OJCL februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

23 Contract servicii monitorizare OJCL 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

24 
Contract servicii monitorizare OJCT Bd. Tomis 
februarie-decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 
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25 
Contract servicii monitorizare OJCT Bd. Tomis 
2023 

3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

26 
Contract servicii monitorizare OJGR februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

27 Contract servicii monitorizare OJGR 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

28 
Contract servicii monitorizare OJPH februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

29 Contract servicii monitorizare OJPH 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

30 
Contract servicii monitorizare OJTR februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

31 Contract servicii monitorizare OJTR 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

32 
Contract  servicii monitorizare OJVL februarie-
decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

33 Contract  servicii monitorizare OJVL 2023 3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

34 
Contract servicii de monitorizare cu sistem în 
custodie OJCT februarie-decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

35 
Contract servicii de monitorizare cu sistem în 
custodie OJCT 2023 

3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

36 
Contract servicii de monitorizare cu sistem în 

custodie OJIL februarie-decembrie 2022 
2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

37 
Contract servicii de monitorizare cu sistem în 
custodie OJIL 2023 

3.000,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

38 
Contract servicii de monitorizare cu sistem în 
custodie OJGR februarie-decembrie 2022 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD 

39 
Contract servicii de monitorizare cu sistem în 
custodie OJGR 2023 

3.000,00 Servicii sociale Team Guard 

40 Comandă analize medicale șoferi 440,00 Achiziție directă ICON MEDICUS 

41 Comandă servicii spălătorie auto OJAG 1.512,40 Achiziție directă 
PROFFESIONAL 

WASH CAR 

42 Comandă servicii spălatorie auto OJCL 900,00 Achiziție directă 
FULL WASH 

SERVICE 

43 Comandă servicii spălatorie auto OJVL 1.500,00 Achiziție directă CRISBOR CAFÉ 

44 Comandă servicii spălatorie auto OJGR 700,00 Achiziție directă UNIQ ART DECO 

45 Comandă servicii spălatorie auto OJPH 1.400,00 Achiziție directă 
MAXY CLEAN 

SERV 
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46 Comandă servicii spălatorie auto DRM 7.050,00 Achiziție directă 
SRC PANTELIMON 

SA 

47 Comandă servicii spălatorie auto OJTR 400,00 Achiziție directă MEDAS SRL 

48 Comandă servicii spălatorie auto OJDB 672,20 Achiziție directă MER ADI IMPEX 

49 Comandă servicii spalatorie auto OJCT 1.920,00 Achiziție directă 
INNOVA SYSTEMS 

APP 

50 Comandă servicii spălătorie auto OJIL 1.076,00 Achiziție directă SONTEC 

51 Comandă servicii spălătorie auto OJBZ 1.760,00 Achiziție directă 
INNOVA SYSTEMS 

APP 

52 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai decembrie 2022 OJBZ 

896,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

53 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai decembrie 2022 OJCT 

896,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

54 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai decembrie 2022 OJPH 

896,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

55 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai decembrie 2022 OJDB 

448,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

56 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai decembrie 2022 OJIL 

896,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

57 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai decembrie 2022 OJTR 

448,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

58 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai-decembrie 2022 OJAG 

896,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

59 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai-decembrie 2022 OJVL 

896,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

60 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai-decembrie 2022 OJGR 

448,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

61 
Comandă servicii depozitare și înlocuire 
anvelope mai-decembrie 2022 OJCL 

448,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

62 
Contract depozitare și înlocuire anvelope DRM 
mai-decembrie 2022 

6.944,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

63 Contract revizie sisteme de alarmare 15.500,00 Achiziție directă 
SISTEM 

CONSULTING 

64 Comandă acumulatori auto 890,00 Achiziție directă 
TORA 

DISTRIBUTION 
GRUP 
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65 Comandă spălare fațadă sediu DRM 5.600,00 Achiziție directă 
EURALPIN 

CONSTRUCT 

66 Comandă ITP-uri DRM 703,36 Achiziție directă 
TRANSPORTURI 

AUTO TEI 

67 Comandă material de curățenie februarie 1.843,00 Achiziție directă 
THINGS FOR 
YOUR OFFICE 

68 Comandă materiale de curățenie februarie 1.615,52 Achiziție directă ARLI CO 

69 Comandă recipient plastic cu pompiță 200,00 Achiziție directă TOMIS PLAST 

70 Comandă autorizare CNCIR pentru ascensoare 1.000,00 Achiziție directă CNCIR 

71 Comandă saci și filtre aspirator 361,14 Achiziție directă 
KARCHER 
ROMANIA 

72 Contract revizie și întreținere hidranți 4.712,00 Achiziție directă 
CORPORATION 
SITUATII DE 

URGENTA 

73 Contract servicii RSVTI ianuarie-decembrie 2022 3.240,00 Achiziție directă 
TECHNO CERT  
CONSULTING 

74 
Contract întreținere ascensoare ianuarie-
decembrie 

4.320,00 Achiziție directă 
KOPPEL A.W. 

ROMANIA 
ASCENSOARE 

75 Comandă servicii cadastrale OJCL 3.000,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

76 Comandă servicii cadastrale OJPH 2.000,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

77 Comandă servicii cadastrale OJVL 5.000,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

78 Comandă set conectori RF 1.258,82 Achiziție directă 
CONEX 

ELECTRONIC 

79 Comandă cabluri de măsură 227,90 Achiziție directă CHARMA CONECT 

80 Comandă reparație ușă DRM 350,74 Achiziție directă KADRA TECH 

81 Contract servicii nebulizare sediu DRM 7.776,00 Achiziție directă PRIMOSAL 

82 Comandă set conectori RF 2 1.258,82 Achiziție directă 
CONEX 

ELECTRONIC 

83 Contract colectare deșeuri menajere OJCT 1.435,80 Achiziție directă 
POLARIS 
HOLDING 

84 Contract colectare deșeuri menajere OJBZ 1.583,40 Achiziție directă RER SUD 

85 Contract colectare deșeuri menajere OJTR   1.887,36 Achiziție directă 
POLARIS 

HOLDING TR 
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86 Contract colectare deșeuri menajere OJAG  1.314,36 Achiziție directă 
SALUBRITATE 

2000 

87 Contract colectare deșeuri menajere OJDB  599,16 Achiziție directă SUPERCOM 

88 Contract colectare deșeuri menajere OJCL  958,35 Achiziție directă REBU SA 

89 Contract colectare deșeuri menajere OJIL 1.748,88 Achiziție directă 
POLARIS M 
HOLDING 

90 Contract colectare deșeuri menajere OJGR 1.449,60 Achiziție directă ROSAL GRUP 

91 Contract colectare deșeuri menajere OJPH  1.759,59 Achiziție directă ROSAL GRUP 

92 Comandă soluție AD BLUE 880,00 Achiziție directă 
RICAMBI 

AUTOMOBILE 

93 Comandă revizie aer condiționat Portabilitate 1.650,00 Achiziție directă FRESH AIR 

94 Comandă servicii cadastru OJGR 7.000,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

95 Comandă servicii cadastru OJAG 5.400,00 Achiziție directă 
GENERAL SURVEY 

CORPORATION 

96 Comandă scară multifuncțională 1.146,00 Achiziție directă MOON COMIMPEX 

97 Comandă anvelope Logan 4.033,68 Achiziție directă RAILEX 

98 Contract revizie uși garaj 10.770,00 Achiziție directă GUNTHER TORE 

99 Comandă materiale pentru schimbat becuri 261,16 Achiziție directă DEDEMAN 

100 Comandă servicii spălare mochetă 3.250,00 Achiziție directă 
CENTRO INVEST 

CONSULT 

101 Comandă servicii dezinsecție și deratizare  636,00 Achiziție directă 
CITY PEST 
CONTROL 

102 Comandă cărți legislative 753,10 Achiziție directă 
LIBRARIILE 
HAMANGIU 

103 
Comandă servicii încărcare freon AC 
portabilitate 

1.400,00 Achiziție directă FRESH AIR 

104 Comandă rezerve mop 135,90 Achiziție directă 
THINGS FOR 

YOUR OFFICE 

105 Comandă spray argintiu 48,45 Achiziție directă 
THINGS FOR 
YOUR OFFICE 

106 Comandă servicii extindere rețea CATV 304,81 Achiziție directă RCS 

107 Comandă materiale curățenie mai 989,44 Achiziție directă 
SANITO 

DISTRIBUTION 
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108 Comandă materiale curățenie mai 2.928,00 Achiziție directă 
THINGS FOR 
YOUR OFFICE 

109 Comandă cărți legislative-codul penal 60,00 Achiziție directă 
LIBRARIILE 
HAMANGIU 

110 Comandă HDD extern 458,82 Achiziție directă 
BRAND DESIGN 

TEAM 

111 Comandă ribon color 1.516,48 Achiziție directă 
HELVETICA 
SOLUTIONS 

112 Comandă săpun lichid 648,60 Achiziție directă 
SANITO 

DISTRIBUTION 

113 Comandă hârtie igienică 3.780,00 Achiziție directă CENSUS GROUP 

114 Comandă HDD extern 12TB 936,97 Achiziție directă 
BRAND DESIGN 

TEAM 

115 Comandă revizie chiller DRM și analiză ulei 2.980,00 Achiziție directă TRANE ROMANIA 

116 Comandă verificări PRAM site-uri 2.200,00 Achiziție directă ELECTROSERVICE 

117 Contract lucrări înlocuire geamuri DRM 98.950,00 Achiziție directă 
EURALPIN 

CONSTRUCT 

118 Comandă servicii cadastru OJTR 4.000,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

119 Comandă servicii cadastru OJDB 5.500,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

120 Comandă verificare stingătoare OJPH 48,00 Achiziție directă EKTON FIRE 

121 Comandă verificare stingătoare DRM 357,00 Achiziție directă STAR STING 

122 Comandă verificare stingătoare OJCT 218,00 Achiziție directă STIROM 

123 Comandă verificare stingătoare OJTR 42,00 Achiziție directă 
D&V 

PROTECTION 

124 Comandă verificare stingătoare OJAG 176,46 Achiziție directă ROMIMPEX 

125 Comandă verificare stingătoare OJCL 42,00 Achiziție directă 
NOFIRE GRUP 

SERV 

126 Comandă VTP OJAG 770,00 Achiziție directă ROCPI INSTAL 

127 Comandă anvelope vară Dustere 4.621,90 Achiziție directă RAILEX 

128 Comandă încărcare freon AC Portabilitate 1.960,00 Achiziție directă FRESH AIR 

129 Comandă revizie și reparații filtre apă 9.600,00 Achiziție directă WACO SYSTEMS 

130 Comandă aparat aer condiționat OJDB 2.100,00 Achiziție directă 
COMTELEPREST 

SATELIT 
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131 Comandă revizie chiller OJCT 1.700,00 Achiziție directă 
IMSL TERMO TOP 

EXPERT 

132 Contract lucrări OJCT 39.999,81 Achiziție directă 
DRAFT DINAMIC 

CONSTRUCT 

133 Comandă revizie grup electrogen DRM 1.385,00 Achiziție directă 
ENERGEN 
ROMANIA 

134 
Contract revizie și reparații grupuri electrogene 
site-uri DRM 

10.720,00 Achiziție directă ENDRESS GROUP 

135 Comandă revizie panouri solare OJCT 2.480,00 Achiziție directă 
IMSL TERMO TOP 

EXPERT 

136 Comandă servicii cadastru Obregia 1.000,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR 

137 Comandă servicii dezinsecție și deratizare  628,00 Achiziție directă SIMADI TIB 

138 Comandă soluție parbriz 562,50 Achiziție directă 
ROMIND 
PROJECT 

139 Comandă becuri și tuburi led 1.287,00 Achiziție directă CROMALIGHT 

140 Comandă baterii alcaline 850,00 Achiziție directă 
TORA 

DISTRIBUTION  
SYSTEM 

141 Contract deșeuri menajere Obregia 212,97 Achiziție directă ROSAL 

142 Comandă odorizante auto 544,50 Achiziție directă 
THINGS FOR 
YOUR OFFICE 

143 Comandă echipament de protecție 17.210,96 Achiziție directă 
ASYCO SAFETY 

TRADE 

144 Comandă becuri cu vapori sodiu 320,00 Achiziție directă 
THINGS FOR 
YOUR OFFICE 

145 Comandă hârtie A4 6.815,00 Achiziție directă 
THINGS FOR 
YOUR OFFICE 

146 Comandă săpun lichid 648,60 Achiziție directă 
SANITO 

DISTRIBUTION 

147 Comandă șervețele pliate Z 4.186,00 Achiziție directă 
PLURIDET 
COMEXIM 

148 
Comandă articole sanitare (baterii, capac WC, 
robinet de colț) 

1.536,24 Achiziție directă ARABESQUE 

149 Comandă termostat ambient OJCL 179,10 Achiziție directă ARABESQUE 

150 Comandă prize și prelungitoare 932,68 Achiziție directă ARABESQUE 
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151 Comandă detector gaz OJAG 336,00 Achiziție directă ROCIP INSTAL 

152 Comandă reparație ascensoare DRM 2.871,00 Achiziție directă KOPPEL 

153 Comandă revizie UPS trifazic 3.400,00 Achiziție directă 
POWER BACK-UP 

SERVICES 

154 Comandă revizie și reparații centrală OJIL 1.756,30 Achiziție directă COMFRIG 

155 Comandă articole sanitare (reparații țeavă DRM) 79,92 Achiziție directă ARABESQUE 

156 
Comandă materiale construcții (reparații țeavă 
DRM) 

93,13 Achiziție directă ARABESQUE 

157 Comandă aer condiționat OJVL 2.100,00 Achiziție directă PROFRIG IMPEX 

158 Comandă aer condiționat OJTR 2.092,44 Achiziție directă CLIMATERM 

159 Comandă revizie și reparație centrală OJBZ 2.000,00 Achiziție directă FLI INSTAL 

160 Comandă anvelope iarna Logan și Sprinter 5.294,21 Achiziție directă RAILEX 

161 Comandă kit truse sanitare 2.086,00 Achiziție directă ELLEBI COM 

162 Contract service auto Nissan și Master 30.000,00 Achiziție directă NESTY AUTO 

163 Comandă aer condiționat OJPH 2.100,00 Achiziție directă EAST WEST 

164 
Comandă materiale cupru și calorifer OJCT și 
OJCL 

607,67 Achiziție directă ARABESQUE 

165 Comandă materiale lipire și curățare 277,41 Achiziție directă ARABESQUE 

166 Comandă servicii spălare fațadă 6.900,00 Achiziție directă 
EURALPIN 

CONSTRUCT 

167 Comandă acumulatori senzori EMF 1.958,00 Achiziție directă CREATIVE OFFICE 

168 Comandă servicii spălare mochetă 3.510,00 Achiziție directă 
CENTRO INVEST 

CONSULT 

169 Comandă verificare stingătoare DRM 891,00 Achiziție directă STAR STING 

170 Comandă verificare stingătoare OJCT 162,00 Achiziție directă STIROM 

171 Comandă verificare stingătoare OJBZ 240,00 Achiziție directă 
FIRE PRO 

EQUIPMENT&SAF
ETY 

172 
Comandă revizie cazane și tarare supape 
centrală DRM 

1.900,00 Achiziție directă 
LPV SERVICE 

CONSULT 

173 Comandă verificare stingătoare OJDB 148,92 Achiziție directă GEO-STING 
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174 Comandă servicii curățare coșuri de fum 1.200,00 Achiziție directă METROINSTAL 

175 Comandă soluție ADBLUE 372,00 Achiziție directă AD AUTO TOTAL 

176 Comandă aparat aer condiționat DRM 2.100,00 Achiziție directă EVOFROST 

177 Comandă drapele 540,00 Achiziție directă 
MIT ECONOMY 

DESK 

178 Comandă soluție parbriz iarnă 1.218,00 Achiziție directă 
ROMIND 
PROJECT 

179 Comandă reparație chiller DRM 14.869,00 Achiziție directă TRANE ROMANIA 

180 Comandă înlocuire relee cazane DRM 511,94 Achiziție directă CREATIVE OFFICE 

181 Comandă anvelope iarnă Logan și Sprinter 3.807,84 Achiziție directă BEST TIRES SHOP 

182 Comandă încărcare freon AC Portabilitate 1.400,00 Achiziție directă FRESH AIR 

183 Comandă aparat aer condiționat OJAG 2.100,00 Achiziție directă EVOFROST 

184 Comandă frigider DRM 1.134,37 Achiziție directă ALTEX 

185 Contract servicii furnizare semnal TV 2023 2.700,00 Achiziție directă RCS&RDS 

186 
Act adițional 6 colectare deșeuri menajere DRM 
2023 

6.952,32  DGS SECTOR 3 

187 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 

2023 DRM 
1.736,00 Achiziție directă 

EUROMASTER 

TYRE 

188 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJAG 

224,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

189 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJBZ 

224,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

190 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJCL 

112,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

191 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJCT 

224,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

192 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 

2023 OJDB 
112,00 Achiziție directă 

EUROMASTER 

TYRE 

193 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJGR 

112,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

194 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJIL 

224,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

195 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJPH 

224,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 
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196 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJTR 

112,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

197 
Comandă depozitare anvelope ianuarie aprilie 
2023 OJVL 

224,00 Achiziție directă 
EUROMASTER 

TYRE 

198 
Act adițional prelungire contract   subfurnizarea 
energiei electrice la Site Cernavodă 

14.622,00 

 
 S.C. RAJA S.A. 

199 
2 acte adiționale prelungire contract  închiriere 
teren 50 mp pentru Site Cernavodă, O.J. 
Constanța 

3.034,80  
PRIMĂRIA 

CERNAVODĂ 

200 
1 act adițional prelungire contract - închiriere 

teren 303 mp pentru Site Ștefănești, O.J.Argeș 
39.996,00  

CONSILIUL 
LOCAL 

ȘTEFĂNEȘTI 

201 
 1 act adițional prelungire contract -   închiriere 
coridor 13 mp și teren terasă 15 mp Obregia 

6.300,00  
ASOCIAȚIA DE 

LOCATARI BLOC 
2 A OBREGIA 

202 
Contract închiriere teren 400 mp pentru site 
Vâlcea si 2 acte adiționale prelungire contract 

18.948,40 Servicii exceptate UCA SIMONA 

 

Tabel 13.4. Lista contractelor/comenzilor de achiziții încheiate în anul 2022 – DR Iași – Cheltuieli 

operaționale 

Nr. 

crt. 
Obiectul contractului 

Suma Lei, fără 

TVA 

Procedura de 
achiziţii publice 

folosită 

Numele 

câştigătorului 

1 
Contract furnizare energie electrică STPF 

Brăila 
2.644,54 Servicii exceptate 

INSPECTORATU
L TERITORIAL 

AL POLIȚIEI DE 

FRONTIERĂ 

IAȘI 

2 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
6.376,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU
L JUDEȚEAN 

JANDARMI 

BOTOȘANI 

3 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
5.732,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU

L JUDEȚEAN 

JANDARMI 

SUCEAVA 

4 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
6.256,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU
L JUDEȚEAN 

JANDARMI 

NEAMȚ 
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5 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
5.903,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU
L JUDEȚEAN 

JANDARMI 

VRANCEA 

6 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
6.120,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU

L JUDEȚEAN 
JANDARMI 

BACĂU 

7 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
5.640,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU
L JUDEȚEAN 

JANDARMI 

GALAȚI 

8 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
7.392,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU

L JUDEȚEAN 

JANDARMI IAȘI 

9 
Contract servicii monitorizare cu efective 

jandarmi 
3.840,00 Servicii exceptate 

INSPECTORATU

L JUDEȚEAN 
JANDARMI 

TULCEA 

10 Taxă drum 14.245,38 Servicii exceptate 
CNAIR - DRDP 

Iași 

11 Taxă salubritate O.J. Suceava 144,00 Servicii exceptate 
PRIMĂRIA MUN. 

SUCEAVA 

12 Taxă salubritate O.J. Bacău 638,40 Servicii exceptate 
PRIMĂRIA MUN. 

BACĂU 

13 Taxă salubritate OJ Botosani 480,00 Servicii exceptate 
PRIMĂRIA MUN. 

BOTOȘANI 

14 Taxă ecarisaj OJ Galati 64,00 Servicii exceptate 
PRIMĂRIA MUN. 

GALAȘI 

15 Contract servicii pază Jandarmi DRI 239.673,60 Servicii exceptate 

INSPECTORATU

L JUDEȚEAN 

JANDARMI IAȘI 

16 
Contract servicii închiriere spații - TMS 

Neamț 
18.309,00 Servicii exceptate PAVEL MIHAI 

17 
Contract servicii închiriere spații - TMS 

Botoșani 
25.200,00 Servicii exceptate SCDO POPĂUȚI 

18 
Contract servicii închiriere spații - TMS 

Vrancea 
21.839,33 Servicii exceptate CUP FOCȘANI 
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19 
Contract servicii închiriere spații - FMS 

Tulcea 
2.558,40 Servicii exceptate 

CONSILIUL 

LOCAL NUFARU 

20 
Contract servicii închiriere spații - echip. 

monitorizare GL 
12.000,00 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 

PROPRIETARI 

127 GALAȚI 

21 
Contract servicii închiriere spații - echip. 

monitorizare IS 
14.784,00 Servicii exceptate 

MĂNĂSTIREA 

GALATA IAȘI 

22 
Contract servicii închiriere cale acces O.J. 

Neamț 
910,42 Servicii exceptate 

PRIMĂRIA MUN. 

NEAMȚ 

23 Contract servicii parcare O.J. Neamț 574,79 Servicii exceptate 
PARKING S.A. 

NEAMȚ 

24 Contract servicii parcare DRI - C. Negri 8.531,09 Servicii exceptate 
PRIMĂRIA MUN. 

IAȘI 

25 Contract servicii salubritate DRI 4.974,25 Servicii exceptate 
SALUBRIS S.A. 

IAȘI 

26 Contract servicii salubritate O.J. Vaslui 928,13 Servicii exceptate 
FINANCIAR 

URBAN VASLUI 

27 Contract servicii salubritate O.J. Vrancea 306,76 Servicii exceptate 

CUP 

SALUBRITATE 

S.R.L. 

28 Contract servicii salubritate OJ Neamț 692,97 Servicii exceptate 

BRANTNER 

SERVICII 

ECOLOGICE S.A. 

29 Contract servicii salubritate O.J. Galați 1.767,53 Servicii exceptate 
SERV. PUBLIC 

ECOSAL GALAȚI 

30 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare DRI 
7.614,68 Servicii exceptate 

APAVITAL SA 

IAȘI 

31 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Vaslui 
1.284,40 Servicii exceptate 

AQUAVAS SA 

VASLUI 

32 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Brăila 
642,20 Servicii exceptate 

CUP DUNĂREA 

BRĂILA 

33 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Vrancea 
339,45 Servicii exceptate CUP FOCȘANI 

34 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Galați 
1.357,80 Servicii exceptate 

APĂ CANAL S.A. 

GALAȚI 
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35 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Bacău 
1.972,48 Servicii exceptate 

COMPANIA 
REGIONALĂ DE 

APĂ BACĂU 

36 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Botoșani 
789,00 Servicii exceptate 

NOVA APASERV 

BOTOȘANI 

37 
Contract servicii distribuire apă/ 

canalizare O.J. Tulcea 
1.211,01 Servicii exceptate AQUASERV S.A. 

38 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 332,22 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 

PROPRIETARI 

DECEBAL 15 

NEAMȚ 

39 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 1.360,65 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 
PROPRIETARI 

CIVIC II IAȘI 

40 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 512,92 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 
PROPRIETARI 

261 FOCȘANI 

41 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 706,94 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 
PROPRIETARI 

DACIA 8 NEAMȚ 

42 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 605,60 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 
PROPRIETARI 

18 BACAU 

43 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 552,11 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 
PROPRIETARI 

468 GALAȚI 

44 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 636,03 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 

PROPRIETARI 

24 SUCEAVA 

45 Cotă parte cheltuieli asociații proprietari 695,55 Servicii exceptate 

ASOCIAȚIA 

PROPRIETARI 

BABADAG 

TULCEA 

46 
Taxă supraveghere navigație, 

ieșire/sosire port 
1.573,77 Servicii exceptate 

ANR - 

CĂPITĂNIA 

ZONALĂ TULCEA 

47 Taxă trecere BAC 330,90 Servicii exceptate 
DANUBTRANS 

SRL BRĂILA 
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48 Taxă trecere BAC 156,00 Servicii exceptate 
ROMNAV SA 

BRĂILA 

49 Taxă trecere BAC 1.811,00 Servicii exceptate 
NAVROM BAC 

SRL GALAȚI 

50 Taxă trecere BAC 436,00 Servicii exceptate 
AZIMUT SRL 

TULCEA 

51 Taxă trecere BAC 50,00 Servicii exceptate AGRICOST SA 

52 Taxă trecere pod 44,00 Servicii exceptate CNAIR 

53 

Acte adiționale nr. 1 și 2 (ianuarie-aprilie 

2022) la contractul de servicii având ca 
obiect prestarea serviciilor de curăţare a 

birourilor la sediile Oficiilor Judeţene 

Bacău, Botoșani, Vaslui, Suceava, 

Neamț, Vrancea 

20.996,00  
TERRA CLEAN 

SERVICES S.R.L 

54 

Acte adiționale nr. 1 și 2 (ianuarie-aprilie 

2022) la contractul de servicii având ca 
obiect prestarea serviciilor de curăţare a 

birourilor la sediile Oficiilor Judeţene 

Brăila, Galați, Tulcea 

7.808,00  
ASTRU GRUP 

S.R.L 

55 

Acte adiționale 1 și 2 (ianuarie-aprilie 

2022) la contractul de servicii DR Iași 
având ca obiect prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 
furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 

autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 1 

Dacia, Lot 2 Renault, Lot 5 Nissan. 

7.507,00  

CASA AUTO 
VALEA LUPULUI 

S.R.L 

56 

Acte adiționale 1 și 2 (ianuarie-aprilie 
2022) la contractul de servicii DR Iași 

având ca obiect prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 
furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM, Lot 4 

Mercedes Benz. 

1.402,00  

SERMECOM 

AUTOTRADING 

S.R.L 

57 

Acte adiționale 1 și 2 (ianuarie-aprilie 
2022) la contract de servicii DR Iași 

având ca obiect prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 
furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 6 

Toyota 

4.316,00  
SUNRISE 

MOTORS 
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58 

Contract (ianuarie) privind prestarea 
serviciilor de pază la obiectivul din 

Tulcea, comuna Nufăr, localitatea 

Victoria 

10.044,00 Servicii sociale 

VANGUARD 

SECURITY 

SERVICES S.R.L 

59 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de pază la obiectivul din Bacău, 

comuna Ungureni, sat Botești 

10.044,00 Servicii sociale 

VANGUARD 

SECURITY 

SERVICES S.R.L 

60 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de pază la obiectivul din Galați, 

comuna Vânători, sat Odaia Manolache 

10.044,00 Servicii sociale 

VANGUARD 

SECURITY 

SERVICES S.R.L 

61 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de pază la obiectivul din Iași, 
comuna Mironeasa, sat Schitul 

Hadâmbului 

10.044,00 Servicii sociale 

VANGUARD 

SECURITY 

SERVICES S.R.L 

62 

Contract și Act adițional privind prestarea 
serviciilor de monitorizare pentru sisteme 

de securitate și intervenţie rapidă cu 
echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Tulcea-Erou Demetriade, nr. 1 

2.520,00 Servicii sociale 

GARANT 

SECURITY ALL 

S.R.L. 

63 

Contract (ianuarie) privind prestarea 
serviciilor de monitorizare pentru sisteme 

de securitate și intervenţie rapidă cu 
echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Tulcea-Babadag 

110,00 Servicii sociale 

GARANT 

SECURITY ALL 

S.R.L. 

64 

Contract (ianuarie) privind prestarea 
serviciilor de monitorizare pentru sisteme 

de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Botoșani 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

65 

Contract (ianuarie) privind prestarea 
serviciilor de monitorizare pentru sisteme 

de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Bacău 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

66 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 
de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Brăila 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

67 
Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 
de securitate și intervenţie rapidă cu 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 
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echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Galați 

68 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 
de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Vaslui 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

69 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 
de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Neamț 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

70 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 
de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Vrancea 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L 

71 

Contract și Act adițional privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 

de securitate și intervenţie rapidă cu 
echipaj specializat pentru sediul O.J. 

Suceava 

5.040,00 Servicii sociale 
ANA ROM 

SECURITY S.R.L. 

72 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 

de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul SCR 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

73 

Contract (ianuarie) privind prestarea 

serviciilor de monitorizare pentru sisteme 
de securitate și intervenţie rapidă cu 

echipaj specializat pentru sediul Garaje 

DR Iași 

170,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

74 

Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Tulcea-

Babadag 

1.210,00 Servicii sociale 

GARANT 
SECURITY ALL 

S.R.L. 

75 

Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Botoșani 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

76 Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 
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securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Bacău 

77 

Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Brăila 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

78 

Contract privind prestarea serviciilor de 
monitorizare pentru sisteme de 

securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Galați 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 
SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

79 

Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Vaslui 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

80 

Contract privind prestarea serviciilor de 
monitorizare pentru sisteme de 

securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Neamț 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

81 

Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul O.J. Vrancea 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L 

82 

Contract privind prestarea serviciilor de 
monitorizare pentru sisteme de 

securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul Garaje DR Iași 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

83 

Contract privind prestarea serviciilor de 

monitorizare pentru sisteme de 
securitate și intervenţie rapidă cu echipaj 

specializat pentru sediul SCR 

1.870,00 Servicii sociale 

ROMANIAN 

SECURITY 

SYSTEMS S.R.L. 

84 

Contract privind prestarea serviciilor de 
pază la obiectivul din Tulcea, comuna 

Nufăr, localitatea Victoria 
120.240,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 

SERVICES S.R.L 

85 

Contract privind prestarea serviciilor de 
pază la obiectivul din Bacău, comuna 

Ungureni, sat Botești 
120.240,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 

SERVICES S.R.L 

86 

Contract privind prestarea serviciilor de 
pază la obiectivul din Galați, comuna 

Vânători, sat Odaia Manolache 
120.240,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 

SERVICES S.R.L 
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87 

Contract privind prestarea serviciilor de 
pază la obiectivul din Iași, comuna 

Mironeasa, sat Schitul Hadâmbului 
120.240,00 Servicii sociale 

VANGUARD 
SECURITY 

SERVICES S.R.L 

88 

Contractul privind prestarea serviciilor de 
curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Bacău 
9.600,00 Licitație deschisă 

POLARIS GROUP 

S.R.L 

89 

Contractul privind prestarea serviciilor de 
curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Vaslui 
6.000,00 Licitație deschisă 

POLARIS GROUP 

S.R.L 

90 

Contractul privind prestarea serviciilor de 
curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Neamț 
6.400,00 Licitație deschisă 

ALPINPOLARIS 

S.R.L 

91 

Contractul privind prestarea serviciilor de 

curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Suceava 

6.400,00 Licitație deschisă 
ALPINPOLARIS 

S.R.L 

92 

Contractul privind prestarea serviciilor de 

curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Botoșani 

6.752,00 Licitație deschisă 
TERRA CLEAN 

SERVICE S.R.L 

93 

Contractul privind prestarea serviciilor de 

curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Vrancea 

6.752,00 Licitație deschisă 
TERRA CLEAN 

SERVICE S.R.L 

94 

Contractul privind prestarea serviciilor de 

curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Brăila 

4.969,60 Licitație deschisă 
ASTRU GRUP 

S.R.L 

95 

Contractul privind prestarea serviciilor de 

curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Galați 

4.969,60 Licitație deschisă 
ASTRU GRUP 

S.R.L 

96 

Contractul privind prestarea serviciilor de 

curăţare a birourilor la sediul Oficiului 

Judeţean Tulcea 

5.190,40 Licitație deschisă 
ASTRU GRUP 

S.R.L 

97 

Contract privind prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 
furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 1 

Dacia 

72.443,00 Licitație deschisă 

CASA AUTO 
VALEA LUPULUI 

S.R.L 

98 

Contract privind prestarea de servicii de 
întreținere și reparare, precum și 

furnizarea și montarea de piese de 
schimb și accesorii, pentru 

15.871,00 Licitație deschisă 

CASA AUTO 

VALEA LUPULUI 

S.R.L 
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autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 2 

Renault 

99 

Contract privind prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 
furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 5 

Nissan 

27.065,00 Licitație deschisă 

CASA AUTO 

VALEA LUPULUI 

S.R.L 

100 

Contract privind prestarea de servicii de 
întreținere și reparare, precum și 

furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 4 

Mercedes Benz 

17.012,00 Licitație deschisă 
CASA AUTO 

S.R.L 

101 

Contract privind prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 

furnizarea și montarea de piese de 
schimb și accesorii, pentru 

autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 7 

Mitsubishi 

5.102,00 Licitație deschisă 
CASA AUTO 

S.R.L 

102 

Contract privind prestarea de servicii de 

întreținere și reparare, precum și 
furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 3 

Volkswagen 

7.583,00 Licitație deschisă 
SANDRA 

TRADING S.R.L 

103 

Contract privind prestarea de servicii de 
întreținere și reparare, precum și 

furnizarea și montarea de piese de 

schimb și accesorii, pentru 
autovehiculele din dotarea ANCOM Lot 6 

Toyota 

18.408,00 Licitație deschisă 
SUNRISE 

MOTORS S.R.L 

104 

Comandă servicii de întreținere și 
reparare, precum și furnizarea de piese 

de schimb și accesorii a motociclului L7e, 
BOMBARDIER din parcul auto ANCOM - 

DR Iași 

1.537,00 Achiziție directă 
MADRAS COMP 

S.R.L 

105 
Contract servicii de demontare, montare, 

echilibrare și vulcanizare anvelope 
7.507,00 Achiziție directă 

SPRINT CAR 

S.R.L 

106 
Comandă servicii de inspecție tehnică 

periodică 
874,78 Achiziție directă SALUBRIS S.A 

107 
Comandă servicii de inspecție tehnică 

periodică 
2.036,12 Achiziție directă SALUBRIS S.A 
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108 
Comandă servicii de inspecție tehnică 

periodică 
168,06 Achiziție directă 

CAMILUC 
DIAGNOSTIC 

S.R.L 

109 
Comandă servicii de tractare auto a 

vehiculelor 
3.437,50 Achiziție directă 

AXXA CARGO 

S.R.L 

110 Comandă servicii de spălătorie auto DRI 13.040,00 Achiziție directă 

MOBILE 

DETAILING 

S.R.L 

111 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Bacău 
1.176,40 Achiziție directă QUINTIN S.R.L 

112 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Brăila 
840,40 Achiziție directă 

ADI BEST WASH 

S.R.L 

113 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Botoșani 
680,00 Achiziție directă 

BIA GOLD 

HOTELS S.R.L 

114 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Galați 
1.277,20 Achiziție directă KILLTEC S.R.L 

115 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Neamț 
1.520,00 Achiziție directă 

LUKOLA MARS 

SPEED S.R.L 

116 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Suceava 
1.460,00 Achiziție directă VIDAROM S.R.L 

117 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Tulcea 
1.820,00 Achiziție directă 

CONVENABIL 

S.R.L 

118 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Vrancea 
1.560,00 Achiziție directă 

CRISTAL 

CENTRAL GRUP 

S.R.L 

119 
Contract servicii de spălătorie auto OJ 

Vaslui 
560,00 Achiziție directă 

ADRIAN TRANS 

S.R.L 

120 
Contract furnizare combustibil 

ambarcațiune 
29.820,00 Achiziție directă 

KASANDRA 

IMPEX S.R.L 

121 

Comandă servicii de deconservare, 
tractare, lansare la apă și servicii de 

ridicare de la apă, transport, conservare 

pentru ambarcațiune specializată și 

motoarele acesteia 

1.238,90 Achiziție directă 
PRONAUTICA 

S.R.L 

122 

Comandă servicii de revizie tehnică și 

reparații pentru Ambarcațiune 

Specializată din cadrul OJ Tulcea - DRI 

13.459,50 Achiziție directă 
PRONAUTICA 

S.R.L 
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123 

Comandă servicii de spălătorie a 
ambarcațiunii specializate din cadrul OJ 

Tulcea-DRI 
6.750,00 Achiziție directă 

TERRA CLEAN 

SERVICE S.R.L 

124 
Comandă lucrare de reparație priză de 

pământ OJ Suceava 
3.705,73 Achiziție directă CREANTIN S.R.L 

125 

Contract prestări servicii de revizii şi 

reparații centrale termice și instalații 

termice 

8.102,00 Achiziție directă 
CLIMA THERM 

CENTER S.R.L 

126 
Comandă servicii de supraveghere şi 

verificare tehnică a instalaţiilor (RSVTI) 
2.400,00 Achiziție directă 

FAMTECH SERV 

IAȘI S.R.L 

127 
Comandă servicii de verificare tehnică 

periodică centrală termică 
200,00 Achiziție directă 

CLIMA THERM 

CENTER S.R.L 

128 

Contract prestări servicii de VTP centrală 
termică și instalație de utilizare gaze 

naturale 
340,00 Achiziție directă 

FAST 
TECHNICAL 

ASSISTANCE 

S.R.L 

129 
Comandă servicii de verificare tehnică 

periodică centrală termică 
200,00 Achiziție directă 

CLIMA THERM 

CENTER S.R.L 

130 
Contract prestări servicii de VTP instalații 

de utilizare gaze naturale 
300,00 Achiziție directă 

PRIVE INSTAL 

S.R.L 

131 
Contract prestări servicii de VTP instalații 

de utilizare gaze naturale 
260,00 Achiziție directă 

UXI SERVICES 

S.R.L 

132 
Contract prestări servicii de VTP instalații 

de utilizare gaze naturale 
150,00 Achiziție directă 

PRIVE INSTAL 

S.R.L 

133 
Contract prestări servicii de VTP instalații 

de utilizare gaze naturale 
100,00 Achiziție directă 

UXI SERVICES 

S.R.L 

134 
Contract prestări servicii de VTP instalații 

de utilizare gaze naturale 
295,00 Achiziție directă TOPGAZ S.R.L 

135 
Contract prestări servicii de VTP instalații 

de utilizare gaze naturale 
134,44 Achiziție directă 

BURHOME 

INSTAL S.R.L 

136 

Comandă servicii de întocmire 

documentație tehnică în vederea 

obținerii autorizației de construire pentru 

schimbarea de destinație 

2.000,00 Achiziție directă 
UNIC ALPRO 

INVEST S.R.L 

137 
Comandă servicii cadastru sediul OJ 

Bacău 
800,00 Achiziție directă 

PROGEOCAD 

PLAN S.R.L 
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138 Comandă servicii de cadastru OJ Brăila 1.750,00 Achiziție directă 
DRAGOINFOSUR

V S.R.L 

139 
Contract și Act Adițional servicii de 

salubrizare OJ Brăila 
727.60 Achiziție directă 

BRAI-CATA 

S.R.L 

140 Comandă servicii de dezinfecție 5.505,50 Achiziție directă 
DDD COMPANY 

S.R.L 

141 

Comandă servicii de reparare şi de 
întreţinere a echipamentelor de aer 

condiționat DRI 
14.870,00 Achiziție directă 

ECO 
ELECTRONICS 

SHOP S.R.L 

142 

Comandă servicii de reparare şi de 
întreţinere a echipamentelor de aer 

condiționat site-uri 
4.790,00 Achiziție directă 

ECO 
ELECTRONICS 

SHOP S.R.L 

143 

Contract servicii de reparații și întreținere 
pentru grupurile electrogene tip ESE 10 

DW 
13.550,00 Achiziție directă 

ANTARES 
INTERNATIONA

L S.R.L 

144 

Contract servicii de revizie şi reparaţie a 
sistemelor de securitate (alarmare 

antiefracţie, antiincendiu şi 

supraveghere video) 

19.691,00 Achiziție directă 

SISTEM-
CONSULTING 

S.R.L 

145 
Comandă servicii de încărcare şi 

verificare stingătoare de incendiu 
1.116,00 Achiziție directă ANGELS S.R.L 

146 
Comandă servicii de revizie și reparații 

pentru UPS Riello 
12.658,00 Achiziție directă 

GLOB STAR 

TRADE S.R.L 

147 
Comandă servicii de întocmire dosar de 

instalații electrice interioare (de utilizare) 
1.512,43 Achiziție directă CREANTIN S.R.L 

148 
Comandă servicii de verificare instalație 

electrică PRAM 
1.571,00 Achiziție directă 

ELECTRO 

SERVICE S.R.L 

149 
Comandă servicii de curățare a 

ferestrelor exterioare 
5.580,00 Achiziție directă 

SCM MODE 

CROLUX S.R.L 

150 
Comandă servicii de curățare a 

ferestrelor exterioare și alucobond 
1.680,00 Achiziție directă 

SCM MODE 

CROLUX S.R.L 

151 
Comandă servicii de toaletare arbori OJ 

Botoșani 
3.360,00 Achiziție directă 

ABIES FORTE 

S.R.L 

152 
Comandă furnizare accesorii IT și scule 

rețelistică DR IAȘI 
2.194,06 Achiziție directă 

EVOLUTION 

PREST SYSTEMS 

S.R.L 
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153 
Comandă furnizare acumulator extern și 

încărcător DR IAȘI 
2.020,00 Achiziție directă 

LIGHT EBAY-

TRADE S.R.L 

154 Comandă furnizare acumulatori DR Iași 415,00 Achiziție directă 
CARANDA 

BATERII S.R.L 

155 Comandă furnizare acumulatori DR IAȘI 13.520,00 Achiziție directă 

EVOSTORE 

UNLIMITED 

SYSTEMS S.R.L 

156 
Comandă furnizare acumulatori UPS DR 

IAȘI 
2.814,92 Achiziție directă 

VITACOM 

ELECTRONICS 

S.R.L 

157 
Comandă furnizare adezivi și folie de 

protecție DR IAȘI 
702,67 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

158 
Comandă servicii de furnizare și montare 

aparate de aer condiţionat 
29.760,00 Achiziție directă 

ECO 
ELECTRONICS 

SHOP S.R.L 

159 Comandă furnizare anvelope DR Iași 4.613,46 Achiziție directă RAILEX S.R.L 

160 Comandă furnizare anvelope DR Iași 17.613,48 Achiziție directă RAILEX S.R.L 

161 Comandă furnizare anvelope 4.991,64 Achiziție directă RAILEX S.R.L 

162 Comandă furnizare aparat de lipit 1.428,56 Achiziție directă 

BITMI 
TECHNOLOGIES 

S.R.L 

163 
Comandă furnizare balon acostare, 

mochetă DR IAȘI 
1.114,32 Achiziție directă 

YACHT TNG 

S.R.L 

164 Comandă furnizare oțel beton DR IAȘI 116,16 Achiziție directă 
ARABESQUE 

S.R.L 

165 
Comandă furnizare baterii și acumulatori 

DR IAȘI 
2.844,30 Achiziție directă 

CREATIVE 

OFFICE S.R.L 

166 
Comandă furnizare broască pentru ușă 

DR IAȘI 
257,10 Achiziție directă 

EMA 
CONSTRUCT 

METAL DESIGN 

S.R.L 

167 Comandă furnizare cabluri RF 81.592,00 Achiziție directă 
MCL CONSULT 

TELECOM S.R.L 

168 
Comandă furnizare cameră video pentru 

autovehicule DR IAȘI 
2.114,24 Achiziție directă 

EVOLUTION 
PREST SYSTEMS 

S.R.L 
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169 
Comandă furnizare canal cablu PVC DR 

IAȘI 
117,50 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

170 
Comandă furnizare canistre, pâlnii 

pentru combustibil DR Iași 
1.400,90 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

171 
Comandă furnizare card holopatch, film 

color DR IAȘI 
541,00 Achiziție directă 

QUANTSOFT ID 

S.R.L 

172 Comandă furnizare cauciuc crud DR IAȘI 371,40 Achiziție directă 

TELECOM 
WORLD TEAM 

S.R.L 

173 Comandă furnizare ciocan rotopercutor 2.000,00 Achiziție directă 

TIK MEDIA 
SOLUTIONS 

S.R.L 

174 Comandă furnizare conectori DR IAȘI 3.188.10 Achiziție directă 

TELECOM 
WORLD TEAM 

S.R.L 

175 
Comandă furnizare produse electrice DR 

Iași 
514,21 Achiziție directă CATENA S.R.L 

176 
Comandă furnizare corpuri de iluminat, 

plafoniere DR Iași 
4.489,14 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

177 
Comandă furnizare cutie depozitare cu 

capac DR Iași 
142,04 Achiziție directă 

ARABESQUE 

S.R.L 

178 
Comandă furnizare cutii de arhivare DR 

Iași 
638,00 Achiziție directă 

SOF SERVICE 

S.R.L 

179 
Comandă furnizare produse tăiat iarba și 

sare DR Iași 
746,41 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

180 
Comandă furnizare echipamente pentru 

protecția muncii 
19.182,33 Achiziție directă 

SAFETY ONE 

PRO S.R.L 

181 Comandă furnizare filtru chimic DR Iași 6.055,00 Achiziție directă 
ROMCARBON 

S.R.L 

182 Comandă furnizare hârtie copiator A4 9.256,80 Achiziție directă 
SOF SERVICE 

S.R.L 

183 
Comandă furnizare lampă de birou DR 

Iași 
663,00 Achiziție directă 

EVOLUTION 

PREST SYSTEMS 

S.R.L 

184 Comandă furnizare lavoar DR Iași 487,39 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 
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185 Comandă furnizare lichid spălare parbriz 5.760,00 Achiziție directă 
ROMIND 

PROJECT S.R.L 

186 
Comandă furnizare limitator de putere 

DR Iași 
3.770,00 Achiziție directă COMTEST S.R.L 

187 
Comandă furnizare mâner pentru ușă DR 

Iași 
544,90 Achiziție directă 

ARABESQUE 

S.R.L 

188 
Comandă furnizare mașină de tuns iarba 

DR Iași 
571,42 Achiziție directă 

EVOLUTION 
PREST SYSTEMS 

S.R.L 

189 
Comandă furnizare materiale pentru 

curățenie DR Iași 
4.283,20 Achiziție directă 

DHARMA 
CONSTRUCT 

S.R.L 

190 Comandă furnizare săpun lichid DR Iași 235,00 Achiziție directă 
ADISON 

COMPANY S.R.L 

191 Comandă furnizare prosop hârtie DR Iași 17.299,66 Achiziție directă 

DHARMA 

CONSTRUCT 

S.R.L 

192 
Comandă furnizare materiale pentru 

reparații curente DR Iași 
30.255,22 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

193 
Comandă furnizare materiale pentru 

reparații curente DR Iași 
1.681,18 Achiziție directă 

ARABESQUE 

S.R.L 

194 
Comandă furnizare materiale pentru 

reparații curente DR Iași 
6.699,77 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

195 
Comandă furnizare organizator cu 

compartiment DR Iași 
242,00 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

196 
Comandă furnizare organizator cu 

sertare DR Iași 
181,48 Achiziție directă 

BRICOSTORE 

ROMANIA S.A 

197 
Comandă parâmă pentru ambarcațiune 

DR Iași 
1.590,00 Achiziție directă 

JUST TOP 

OFFICE S.R.L 

198 
Comandă furnizare produse electrice DR 

Iași 
9.709,10 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

199 Comandă furnizare proiector LED 894,11 Achiziție directă 
ORION & GDS 

ELECTRIC S.R.L 

200 
Comandă furnizare rășină schimbătoare 

de ioni DR Iași 
1.896,00 Achiziție directă 

ALSO BUSINESS 

INVEST S.R.L 
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201 
Comandă furnizare rigolă de scurgere 

ape fluviale DR Iași 
762,40 Achiziție directă DEDEMAN S.R.L 

202 
Comandă furnizare rolete casetate DR 

Iași 
942,86 Achiziție directă 

SUNPROIECT 

S.R.L 

203 
Comandă furnizare fierăstrău electric DR 

Iași 
895,80 Achiziție directă 

METATOOLS 

S.R.L 

204 
Comandă furnizare scule electrice și 

materiale consumabile DR Iași 
5.964,18 Achiziție directă 

WUNDER HAFF 

S.R.L 

205 Comandă furnizare dispozitiv fixare scară 271,00 Achiziție directă SALSTAR S.R.L 

206 Comandă furnizare ștampilă DR Iași 136,00 Achiziție directă 
BIROTICA RS 

S.R.L 

207 Comandă furnizare ștampilă DR Iași 1.001,50 Achiziție directă 
BIROTICA RS 

S.R.L 

208 
Comandă furnizare substanțe de 

curățenie DR Iași 
2.430,30 Achiziție directă 

ADISON 

COMPANY S.R.L 

209 
Comandă furnizare toaletă ecologică DR 

Iași 
335,29 Achiziție directă AREXIM S.A 

210 Comandă trusă burghie DR Iași 158,94 Achiziție directă 
CASA IDEEA 

GROUP S.R.L 

211 Comandă trusă burghie DR Iași 373,94 Achiziție directă 
MELA-ROX COM 

S.R.L 

212 Comandă trusă chei DR Iași 541,18 Achiziție directă 
MAGNUM 

TOOLS RP S.R.L 

213 Comandă trusă de scule DR Iași 1.149,00 Achiziție directă 
TECHNO PRO 

S.R.L 

214 Comandă trusă șurubelnițe DR Iași 141,96 Achiziție directă 
TOP DEFENDER 

S.R.L 

 

Tabel 13.5. Lista contractelor/comenzilor de achiziții încheiate în anul 2022 – DR Cluj – Cheltuieli 

operaționale 

Nr. 

crt. 
Obiectul contractului 

Suma                

Lei fără TVA 

Procedura de 
achiziţii publice 

folosită 

Numele 

câștigătorului 
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1 

Contract servicii de curățenie la 
sediile oficiilor județene ale ANCOM 

DR Cluj și Act Adițional nr.1 
145.899,60 Licitație deschisă 

DEZINFER 

SERVICE SRL 

2 

Contract servicii de întreținere și 
reparații autovehicule aflate în 

perioada de garanție și Act Adițional 

nr.1 

34.180,00 Licitație deschisă PROFI AUTO SRL 

3 

Contract servicii de întreținere și 

reparații autovehicule ieșite din 
perioada de garanție și Act Adițional 

nr.1 

175.320,00 Licitație deschisă 
ALEX AUTO 

SERVICE SRL 

4 
Comandă servicii de dezinfecție prin 

nebulizare la sediul ANCOM DR CLUJ 
3.900,00 Achiziție directă 

CHIC CLEAN 

SERVICES SRL 

5 
Contract servicii de monitorizare cu 

intervenție la sediul Brașov 
2.420,00 Servicii sociale 

TEAM GUARD 

SRL 

6 
Act Adițional nr. 2 la contractul de 

servicii de curățenie lot Mureș 
2.925,00  

ACIS INVEST 

SRL 

7 

Act Adițional nr. 2 la contractul de 
servicii de curățenie loturi Alba, 

Bistrița Năsăud, Harghita, Sălaj, 

Sibiu 

20.303,28  
DEZINFER 

SERVICE SRL 

8 

Act Adițional nr. 2 la contractul de 

servicii de curățenie loturi 

Maramureș și Satu Mare 

11.358,00  
BUSINESS MB 

EXIM  SRL 

9 

Contract servicii pază site-uri de 

monitorizare (februarie-decembrie) 

2022 

676.710,72 Servicii sociale 
FORT SECURITY 

SRL 

10 

Act adițional nr. 2 la contractul de 
servicii de întreținere și reparații 

autovehicule (lotul 2, 3, 6, 7, 8) 
42.951,42  

ALEX AUTO 

SERVICE SRL 

11 

Act adițional nr. 2 la contractul de 
servicii de întreținere și reparații 

autovehicule (lot 4 și 5) 
8.400,00  PROFI AUTO SRL 

12 Comandă servicii ITP 1.925,03 Achiziție directă 
MERCH 

SERVICES SRL 

13 Contract servicii RSVTI 10.450,00 Achiziție directă 
VERMEȘAN 

GRIGORE PFA 

14 
Comandă furnizare stingătoare 

instituție P6 
1.320,00 Achiziție directă 

RIVER TRADE 

&SERVICES SRL 
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15 Comandă furnizare adaptori 3.320,16 Achiziție directă 

TELECOM 
WORLD TEAM 

SRL 

16 
Comandă servicii VTP instalații gaz 

Satu Mare 
480,00 Achiziție directă SAMGEC SRL 

17 
Comandă servicii VTP instalații gaz 

Brașov 
420,00 Achiziție directă 

ECOTERM EXIM 

GAZ SRL 

18 
Comandă servicii VTP instalații gaz 

Mureș 
195,00 Achiziție directă GETINSTAL SRL 

19 Comandă furnizare anvelope auto 29.830,00 Achiziție directă 

EUROMASTER 
TYRE&SERVICES 

ROMANIA SA 

20 

Comandă furnizare servicii VTP 
instalații gaz Maramureș, Olteniei 

nr.4 și Borcutului nr.1A 
1.200,00 Achiziție directă 

EXTREM IMPEX 

SRL 

21 
Comandă furnizare servicii VTP 

instalații gaz locația Cluj și Sibiu 
352,94 Achiziție directă 

E.ON ASIST 

COMPLET S.A. 

22 
Comandă servicii cadastrale locația 

Alba 
2.460,00 Achiziție directă CADTOUR SRL 

23 
Comandă servicii montat/demontat 

echilibrat anvelope - 13 loturi 
20.750,00 Achiziție directă 

EUROMASTER 

TYRE&SERVICES 

ROMANIA SA 

24 Comandă servicii cadastrale Sibiu 2.660,00 Achiziție directă CADTOUR SRL 

25 
Comandă servicii cadastrale 

Maramureș 
2.850,00 Achiziție directă 

GIS MAPPING 

TOPO SRL 

26 Comandă servicii cadastrale Mureș 3.025,00 Achiziție directă GEOMODEL SRL 

27 
Contract servicii VTP instalații gaz 

Alba 
90,00 Achiziție directă 

PROFI INSTAL 

SRL 

28 
Contract servicii VTP instalații gaz 

Sălaj, 9 Mai 
100,00 Achiziție directă 

EK INSTAL VEST 

SRL 

29 

Comandă servicii de spălat 
autovehicule martie - decembrie 

locațiile Alba, Brașov, Bistrița 
Năsăud, Harghita, Covasna, 

Maramureș, Sibiu, Sălaj, Cluj 

23.108,00 Achiziție directă 
INOVA SYSTEM 

APPS SRL 

30 
Comandă furnizare lopată zăpadă, 

aspirator, scară aluminiu 
1.759,42 Achiziție directă DEDEMAN SRL 
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31 Comandă furnizare ștampile 160,00 Achiziție directă 
BIROTICA RS 

SRL 

32 Comandă servicii spălat ferestre 6.392,00 Achiziție directă 
DEZINFER 

SERVICE SRL 

33 
Comandă servicii spălat autovehicule 

Mureș martie-decembrie 
1.580,00 Achiziție directă AMIDOF SRL 

34 
Comandă servicii spălat autovehicule 

Satu Mare martie -decembrie 
1.520,00 Achiziție directă DAN ACIU SRL 

35 
Comandă servicii cadastrale sediul 

ANCOM DR Cluj 
2.799,00 Achiziție directă 

GENERAL 

SURVEI 
CORPORATION 

SRL 

36 
Contract servicii de revizii tehnice și 

reparații grupuri electrogene 
40.194,00 Achiziție directă 

ENERGEN 

ROMÂNIA SRL 

37 

Contract servicii de revizie și 

reparare a sistemelor de securitate 
de la sediul Direcției Regionale Cluj 

și de la Oficul Județean Brașov 

13.930,00 Achiziție directă 

SISTEM 

CONSULTING 

SRL 

38 

Contract servicii de revizie și 

reparare a sistemelor de securitate 

de la sediile oficiilor județene Alba, 
Bistrița Năsăud, Covasna, Harghita, 

Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu 

19.350,00 Achiziție directă 
WPI SERVICII 

SRL 

39 

Comandă servicii de ȋntreţinere şi 
reparare a dozatoarelor de apă din 

dotarea ANCOM DR Cluj 
15.554,00 Achiziție directă WATER SET SRL 

40 
Comandă servicii cadastrale Bistrița 

Năsăud 
2.950,00 Achiziție directă 

CASIOR IMPEX 

SRL 

41 
Comandă servicii cadastrale Sălaj și 

Satu Mare 
6.050,00 Achiziție directă GEOMODEL SRL 

42 Comandă furnizare raft metalic 329,41 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

43 Comandă furnizare frigider 747,82 Achiziție directă 
ALTEX ROMÂNIA 

SRL 

44 Comandă servicii analize medicale 1.631,00 Achiziție directă MEDSTAR SRL 

45 

Comandă servicii verificări tehnice 

periodice centrale termice Mureș, 

Maramureș, Sibiu 

1.700,00 Achiziție directă 
AFA PROD IMPEX 

SRL 
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46 
Comandă furnizare surse de 

alimentare 
440,00 Achiziție directă 

INTEND 

COMPUTER SRL 

47 Comandă furnizare acumulatori 8.716,40 Achiziție directă SAWEXIM SRL 

48 

Comandă furnizare cablu auto 
pentru transfer curent, starter auto 

multifuncțional, prelungitor brichetă 

auto, europubelă verde, pastile 

adezive, drapel RO, drapel UE 

3.040,00 Achiziție directă 
SUPREMOFFICE 

SRL 

49 Contract lucrări de reparații gard 27.500,00 Achiziție directă 

GIULIANO 

GRAND 

CONSTRUCT SRL 

50 
Comandă furnizare truse scule 

electronist 
854,62 Achiziție directă 

ARTIROM PRO 

S.R.L. 

51 

Comandă furnizare adaptor/trecere 

radiofrecvență 7/16 N (mamă-

mamă) – lot 1 

471,80 Achiziție directă 

TELECOM 

WORLD TEAM 

SRL 

52 
Comandă servicii ITP pentru 4 

Duster 
637,80 Achiziție directă 

MERCH 

SERVICES SRL 

53 

Comandă produse IT: cablu UTP, 

mufe RJ 45, manșoane pentru mufe 

RJ 45, clește sertizat profesional, 
adaptor rețea RJ 45, adaptor 

displeyport la HDMI 

4.606,05 Achiziție directă CUBIX IT SRL 

54 Comandă furnizare aditiv ad blue 554,58 Achiziție directă 
OXIGENIC UVC 

SOLUTIONS SRL 

55 
Comandă furnizare materiale de 

curățenie 
16.467,36 Achiziție directă 

OXIGENIC UVC 

SOLUTIONS SRL 

56 

Comandă servicii de întreținere, 

reparații centrale termice și instalații 

din dotarea ANCOM DR Cluj 

21.600,00 Achiziție directă 
AFA PROD IMPEX 

SRL 

57 
Comandă servicii întreținere și 

reparații ATV 
3.150,00 Achiziție directă 

MERCH 

SERVICES SRL 

58 
Comandă servicii întreținere și 

reparații remorci 
1.160,00 Achiziție directă 

MERCH 

SERVICES SRL 

59 
Comandă furnizare sarcină 

electronică 
2.100,00 Achiziție directă 

CREATIVE 

OFFICE SRL 

60 
Comandă furnizare videointerfon cu 

fir 
410,92 Achiziție directă DEDEMAN SRL 
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61 
Comandă furnizare geantă de 

aluminiu, mașina de tuns iarbă 
3.664,36 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

62 
Comandă furnizare kituri truse 

sanitare auto 
296,82 Achiziție directă 

SIRIUS 

DISTRIBUTION 

SRL 

63 Comandă furnizare monitor 4 k 1.350,00 Achiziție directă 
BLUE IT 

SOLUTIONS SRL 

64 
Comandă furnizare produse pentru 

lucrări de reparații în regie proprie 
2.560,14 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

65 Comandă furnizare baterii 1.952,26 Achiziție directă 
CREATIVE 

OFFICE SRL 

66 

Contract servicii de întreținere și 

reparații autovehicule în garanție 

Dacia Duster și Renault Kadjar 

29.100,00 Achiziție directă 
DACIA SERVICE 

CLUJ SRL 

67 
Contract de lucrări de reparații la 

sediul O.J. Satu Mare 
30.850,00 Achiziție directă 

BASIC POINT 

SRL 

68 
Comandă servicii revizie 10 instalații 

gaz sediul O.J. Sălaj 
176,47 Achiziție directă 

E.ON ASIST 

COMPLET S.A. 

69 
Comandă furnizare echipamente de 

protecție 
11.831,00 Achiziție directă 

RIVER TRADE & 

SERVICES SRL 

70 
Contract servicii revizii și reparații 

UPS Riello 
12.470,00 Achiziție directă 

RIELLO UPS 

ROMÂNIA SRL 

71 
Comandă furnizare baterie de baie 

pipa medie mobilă 
119,33 Achiziție directă ARABESQUE SRL 

72 

Comandă furnizare baterie de 
bucătărie, baterie de bucătărie pipă 

lung mobilă, baterie pentru cadă, 

capac WC 

409,64 Achiziție directă 
ALEX GAMA 

IMPEX SRL 

73 

Comandă furnizare produse 

electrice: proiector led cu senzor de 
mișcare 100w, lot 1, proiector led cu 

senzor de mișcare 10w, lot 2, corp 

iluminat pentru tub LED 2xT8  lot 3, 
corp iluminat pentru tub LED 1x18W 

lot 4, corp iluminat pentru tub LED 
2x36W lot 5, tub led 8w lot 6, Bec 

LED lot 7, cablu electric lot 8, bloc 
modular 5 prize lot 9, prelungitor cu 

fișă și cuplă lot 10, aplică rotundă 

lot 11, prelungitor 3m cu 5 prize și 

3.638,70 Achiziție directă SAWEXIM SRL 
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întrerupător lot 12, prelungitor 20 m 
lot 13, priză dublă aparentă lot 14, 

bec proiector lot 15 

74 Comandă furnizare hârtie A4 și A3 6.021,80 Achiziție directă 
AGRESSIONE 

GROUP SRL 

75 
Comandă servicii de verificare 

instalație electrică (PRAM) 
5.400,00 Achiziție directă 

METROINSTAL 

SRL 

76 
Comandă furnizare anvelope Dacia 

Duster iarnă 
3.876,88 Achiziție directă 

EUROMASTER 

TYRE&SERVICES 

ROMANIA SA 

77 
Comandă furnizare pistol profesional 

pentru silicon 
37,00 Achiziție directă 

AUTO CONTROL 

SRL 

78 Comandă furnizare polizor unghiular 505,04 Achiziție directă ARABESQUE SRL 

79 
Comandă furnizare pânză abrazivă, 

disc debitare metal, spaclu inox 
99,75 Achiziție directă ARABESQUE SRL 

80 Comandă furnizare acumulatori auto 1.602,00 Achiziție directă 
PRINCIPAL AUTO 

SRL 

81 
Comandă servicii verificare, 

încărcare și reparare stingătoare 
1.332,00 Achiziție directă 

RIVER TRADE & 

SERVICES SRL 

82 
Comandă furnizare lichid de spălat 

parbriz iarnă 
1.268,40 Achiziție directă ARABESQUE SRL 

83 

Contract servicii reparații balizaj Cluj 

Zalău și Sibiu 
10.065,00 Achiziție directă 

MWS POWER 

TELECOM SRL 

84 

Comandă servicii de curățare fosă 

septică Sălaj 
650,00 Achiziție directă 

BREJE ADRIAN 

VASILE 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

85 

Comandă servicii verificare, 

întreținere și reparații hidranți 
915,00 Achiziție directă 

RIVER TRADE & 

SERVICES SRL 

86 

Contract servicii de monitorizare și 
intervenție Brașov (ianuarie-

decembrie) 2023 
3.000,00 Servicii sociale 

TEAM GUARD 

SRL 

87 

Contract servicii pază la site-urile de 
monitorizare ale ANCOM DR Cluj 

(ianuarie-decembrie) 2023 
893.520,00 Servicii sociale 

FORT SECURITY 

SRL 

88 

Act adițional nr. 56, februarie-

decembrie servicii chirie sediu OJCV 
18.703,57  CONSIC SA 
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89 

Act adițional nr. 33, februarie-

decembrie servicii chirie  garaj OJCV 
1.595,00  CONSIC SA 

90 

Act adițional nr. 33, februarie-

decembrie servicii chirie spațiu TMS 
23.848,00  

Asociația de 

Proprietari Gh. 

Dima 

91 

Act adițional nr. 33, februarie-

decembrie servicii chirie spațiu TMS 
18.469,00  Serim Impex 

92 

Act adițional nr.  8 februarie-

decembrie servicii închiriere toaletă 

ecologică FMS Feleacu 

3.740,00  Strict Prest 

93 

Act adițional nr. 10 ianuarie-

decembrie modificare tarif servicii 

salubritate OJ HR 

117,98  Eco-Csik SRL 

94 

Comandă servicii închiriere 2 locuri 

de parcare Brașov, 21.02-

17.12.2022 

3.025,21 Servicii exceptate P & P SRL Brasov 

95 

Comandă servicii închiriere spații 

parcări 2 auto, 07.03-31.12.2022 
1.680,67 Servicii exceptate 

SERV.PUBLIC 

ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI 

PUBLIC SI 
PRIVAT ALBA 

IULIA 

96 

Comandă servicii închiriere spații 

parcări -2 auto, 01.03-31.12.2022 
3.000,00 Servicii exceptate 

SEVICIUL 
PUBLIC DE ADM. 

A DOM. PUBLIC 

SI PRIVAT AL 

MUN. SIBIU 

97 

Comandă servicii închiriere spații 

parcări 7 auto, 01.03-31.12.2022 
8.823,53 Servicii exceptate 

CONSILIUL 
LOCAL AL 

MUN.CLUJ- 

Serviciul de 
Interes Local-

ADM.PARC 

98 

Comandă servicii închiriere spații 

parcări -2 auto, 01.03-31.12.2022 
784,87 Servicii exceptate 

ADMINISTRATOR 
IMOBILE SI 

PIETE SRL - 

TG.MURES 

99 

Comandă servicii închiriere spații 

parcări 2 auto, 01.03-31.08.2022 
500,00 Servicii exceptate 

MUNICIPIUL 

BISTRITA-
DIRECTIA 

PATRIMONIU 
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100 

Act adițional aprilie-decembrie 
modificare tarif servicii salubritate 

OJ MS 
15,28  

SYLEVY 

SALUBRISERV SA 

101 

Comandă servicii închiriere spații 

parcare 2 auto, 01.09-31.11.2022 
360,00 Servicii exceptate 

MUNICIPIUL 
BISTRITA-

DIRECTIA 

PATRIMONIU 

102 

Act adițional 57, ianuarie-decembrie 

2023 servicii chirie sediu OJCV 
46.126,39  CONSIC SA 

103 

Act adițional 34, ianuarie-decembrie 

2023 servicii chirie  garaj OJCV 
1.740,00  CONSIC SA 

104 

Act adițional 34, ianuarie-decembrie 

2023 servicii chirie spațiu TMS 
29.400,00  

ASOCIAȚIA DE 
PROPRIETARI 

GH. DIMA 

105 

Act adițional 34,ianuarie-decembrie 

2023 servicii chirie spațiu TMS 
20.148,00  

SERIM IMPEX 

SRL 

106 

Act adițional 9 ianuarie-decembrie 

2023 servicii închiriere toaletă 

ecologică FMS Feleacu 

4.080,00  SALVERES SRL 

 

Tabel 13.6. Lista contractelor/comenzilor de achiziții încheiate în anul 2022 – DR Timiş – Cheltuieli 

operaționale 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului 
Suma Lei, fără 

TVA 

Procedura de 
achiziţii publice 

folosită 

Numele 
câştigătorului 

1 Act adițional service auto februarie-aprilie 35.211,00  
AUTOGLOBUS 2000 

SRL 

2 
Act adițional lot 1 curățenie februarie-
aprilie 

9.600,00  LAVARIA FLOR SRL 

3 
Act adițional lot 2 curățenie februarie-
aprilie 

9.600,00  LAVARIA FLOR SRL 

4 Contract servicii RSVTI ianuarie-decembrie 1.800,00 Servicii sociale 
IVPROD-ST.SM.PI 

SRL 

5 
Contract pază site Cordau februarie 
decembrie 

116.071,68 Servicii sociale 
DEBRIEFING 

SECURITY TEAM 
SRL 

6 
Contract monitorizare OJ CS februarie 
decembrie 

2.200,00 Servicii sociale 
M&B GLOBAL 

PROTECTION SRL 
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7 
Contract monitorizare OJ HD februarie 
decembrie 

1.870,00 Servicii sociale 
WEST PROTGUARD 

SISTEM SRL 

8 
Contract monitorizare OJ AR februarie 
decembrie 

1.870,00 Servicii sociale 
WEST PROTGUARD 

SISTEM SRL 

9 
Contract monitorizare OJ MH februarie 
decembrie 

2.640,00 Servicii sociale 
VIGILENT SECURITY 

TEHNIC SRL 

10 
Contract monitorizare OJ OT februarie 
decembrie 

2.420,00 Servicii sociale TEAM GUARD SRL 

11 
Contract monitorizare OJ DJ februarie 
decembrie  

2.200,00 Servicii sociale CIVITAS DIR SRL 

12 
Contract monitorizare OJ GJ februarie 
decembrie  

2.530,00 Servicii sociale TMG GUARD SRL 

13 Comandă furnizare baterie lavoar OJ GJ 
253,78 

 
Achiziție directă 

DEDEMAN SRL 

 

14 
Comandă furnizare raclete parbriz 

 

1.110,00 

 
Achiziție directă 

METAUTO SERVICE 
82 SRL 

 

15 
Comandă verificare instalație gaz OJ DJ 

 

300,00 

 
Achiziție directă 

AB INSTAL SRL 

 

16 
Contract servicii ITP 

 

1.000,00 

 
Achiziție directă 

PAUL TRANS SRL 

 

17 Comandă servicii executor judecătoresc 200,00 Achiziție directă BEJ BABEU ADRAIN 

18 Contract service centrale termice lotul nr 1 12.051,00 Achiziție directă CONTCARE SRL 

19 Contract service centrale termice lotul nr 2 16.147,00 Achiziție directă TESTOCLIMA SRL 

20 
Contract service sisteme alarmare lotul nr 
1 

18.903,00 Achiziție directă 
SISTEM 

CONSULTING SRL 

21 
Contract service sisteme alarmare lotul nr 
2 

7.252,00 Achiziție directă 
HOBI POWERVOLT 

SRL 

22 
Comandă servicii spălat auto martie-
decembrie OJ MH 

660,00 Achiziție directă CAR WASH DEN SRL 

23 
Comandă servicii spălat auto martie-
decembrie OJ DJ 

1.600,00 Achiziție directă RIV SERVICE SRL 

24 
Comandă servicii spălat auto martie-
decembrie OJ CS 

571,60 Achiziție directă MARGO SRL 

25 Comandă furnizare geci protecție 11.826,00 Achiziție directă ARTICA SRL 
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26 
Comandă furnizare motounealtă, chingă 
fixare 

755,17 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

27 Comandă servicii spălat auto DRT 12.360,00 Achiziție directă ANGHELUS SRL 

28 
Comandă spălat auto OJ GJ martie -
decembrie 2022 

1.320,00 Achiziție directă LAUSIM SRL 

29 
Comandă spălat auto OJ BH martie-
decembrie 2022 

1.760,00 Achiziție directă 
INOVA SYSTEMS 

APPS SRL 

30 
Comandă spălat auto OJ AR martie-
decembrie 2022 

1.440,00 Achiziție directă 
INOVA SYSTEMS 

APPS SRL 

31 
Comandă spălat auto OJ OT martie-

decembrie 2022 
880,00 Achiziție directă 

INOVA SYSTEMS 

APPS SRL 

32 
Contract servicii întreținere generatoare 
Horia 24 și 32  

7.288,00 Achiziție directă 
PLAIURI ELECTRO 

SRL 

33 Comandă verificat/încărcat stingătoare 1.428,50 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 

34 Comandă verificare instalație gaz OJ HD 300,00 Achiziție directă 
INSTALATII GEVIS 

SRL 

35 
Comandă spălat auto OJ HD martie-
decembrie 2022 

1.800,00 Achiziție directă 
INOVA SYSTEMS 

APPS SRL 

36 Comandă verificare instalație gaz OJ GJ 200,00 Achiziție directă TEHNOINSTAL SRL 

37 
Contract service aparate aer condiționat 
sedii DRT și OJ uri 

24.570,00 Achiziție directă EIG CLIMA SRL 

38 
Contract service aparate aer condiționat 
site uri 

7.956,00 Achiziție directă EIG CLIMA SRL 

39 Contract schimb anvelope DRT 6.440,00 Achiziție directă ANGHELUS SRL 

40 Contract servicii întreținere aparate apă 14.323,00 Achiziție directă WATER SET SRL 

41 
Comandă schimb anvelope și servicii 
vulcanizare OJ DJ 

612,88 Achiziție directă RIV SERVICE SRL 

42 
Comandă schimb anvelope și servicii 
vulcanizare OJ AR 

579,28 Achiziție directă 
RAFIDO CAR 2015 

SRL 

43 Comandă furnizare stingătoare 2.006,00 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 

44 Comandă furnizare acumulator 370,00 Achiziție directă 
METAUTO SERVICE 

82 SRL 

45 
Comandă furnizare curățitor cu presiune OJ 
BH 

599,90 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

46 Comandă verificat/încărcat stingătoare 250,00 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 
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47 
Contract servicii curățenie lot 1 mai-
decembrie 2022 și 1 act adițional ianuarie 
2023 

31.665,60 Licitație deschisă 
DEZINFER SERVICE 

SRL 

48 
Contract servicii curățenie lot 2 mai-
decembrie 2022 și 1 act adițional ianuarie 
2023 

31.665,60 Licitație deschisă 
DEZINFER SERVICE 

SRL 

49 
Comandă schimb anvelope și servicii 
vulcanizare OJ HD 

840,32 Achiziție directă 
AUTOGROUP 

ANVELOPE SRL 

50 
Comandă schimb anvelope și servicii 
vulcanizare OJ GJ 

386,54 Achiziție directă AUTORAM SRL 

51 
Comandă schimb anvelope si servicii 

vulcanizare OJ BH 
600,00 Achiziție directă VLADINA PREST SRL 

52 
Comandă schimb anvelope și servicii 
vulcanizare OJ GJ 

453,78 Achiziție directă BODIMPEX SRL 

53 
Comandă schimb anvelope si servicii 
vulcanizare OJ CS 

320,00 Achiziție directă MARGO SRL 

54 
Comandă schimb anvelope si servicii 
vulcanizare OJ OT 

336,14 Achiziție directă AUTOGAB SRL 

55 Comandă furnizare patch  cord 1.140,00 Achiziție directă MONDO PLAST SRL 

56 Comandă servicii reparație tablou electric 2.980,00 Achiziție directă 
PLAIURI ELECTRO 

SRL 

57 
Contract service auto Dacia și Renault mai-
decembrie 2022 și 1 act adițional ianuarie 
2023 

38.533,00 Licitație deschisă 
AUTOGLOBUS 2000 

SRL 

58 Comandă furnizare lămpi led 120,00 Achiziție directă 
SMART & EASY 
SERVICES SRL 

59 Comandă servicii distrugere arhivă 720,00 Achiziție directă 
PRO AIR CLEAN 
ECOLOGIC SRL 

60 
Comandă furnizare aparat de aer 
condiționat OJ DJ 

2.100,00 Achiziție directă EIG CLIMA SRL 

61 
Contract serv reparații și revizii 

generatoare OJ uri 
10.509,00 Achiziție directă 

POWERLAND 
SPECTRUM GROUP 

SRL 

62 
Contract serv reparații revizii generatoare 
site-uri 

9.750,00 Achiziție directă 
SYNTEK ENERGY 

ACTIVE SRL 

63 Comandă furnizare stingător P1 46,00 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 
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64 Comandă furnizare plante vii, jardiniere 965,77 Achiziție directă 
GLISSANDO 

GARDEN CENTER 
SRL 

65 Contract servicii expertiză tehnică OJ GJ 2.000,00 Achiziție directă 
PFA BANCIU DM 

DUMITRU 

66 Comandă furnizare conectori 1.130,50 Achiziție directă 
CHARMA CONECT 

SRL 

67 
Comandă servicii VTP centrală termică OJ 
CS 

150,00 Achiziție directă 
DIA TERMO INSTAL 

VEST SRL 

68 Comandă furnizare prelungitoare  638,60 Achiziție directă 
DANTE 

INTERNATIONAL SA 

69 Comandă furnizare acumulator auto 380,00 Achiziție directă 
METAUTO SERVICE 

82 SRL 

70 Comandă furnizare anvelope auto 1.005,80 Achiziție directă FRANCK SRL 

71 Comandă furnizare acumulator staționar 1.050,00 Achiziție directă 
METAUTO SERVICE 

82 SRL 

72 
Comandă servicii colectare reciclare 
deșeuri nepericuloase 

910,00 Achiziție directă 
PRO AIR CLEAN 
ECOLOGIC SRL 

73 
Comandă servicii amenajare spațiu verde 
DRT 

3.720,00 Achiziție directă 
D&C GARDEN 
DESIGN SRL 

74 
Comandă servicii dezinsecție sediu DRT str 
Horia nr. 24 

670,00 Achiziție directă 
DDD CACTUS CLEAN 

SRL 

75 Comandă verificare/încărcare stingătoare 264,00 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 

76 Comandă furnizare piese de schimb 225,62 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

77 
Comandă furnizare materiale 
administrative 

160,79 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

78 Comandă furnizare piese de schimb 360,01 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

79 Contract service ATV 3.234,00 Achiziție directă 
MERCH SERVICES 

SRL 

80 
Comandă furnizare materiale 
administrative 

396,53 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

81 
Contract service auto Mercedes, Nissan, 
Toyota 

25.000,00 Achiziție directă 
AUTOGLOBUS 2000 

SRL 

82 Comandă furnizare mașină de tuns iarba 503,36 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

83 Comandă servicii ITP autospecială OJ DJ 117,65 Achiziție directă RIV SERVICE SRL 
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84 Contract servicii cadrastru OJ GJ 2.700,00 Achiziție directă ACTFUNCIAR SRL 

85 Comandă furnizare acumulatori Ups SMS 2.281,80 Achiziție directă P PLUS 2002 SRL 

86 Comandă furnizare canistră metalică 136,97 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

87 Comandă furnizare hârtie copiator  4.176,00 Achiziție directă 
LECOM BIROTICA 

ARDEAL SRL 

88 Contract lucrări OJ GJ 33.283,22 Achiziție directă 
TTI BITROM 2015 

SRL 

89 
Comandă furnizare materiale 
administrative 

556,89 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

90 Comandă furnizare piese de schimb 128,98 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

91 Comandă furnizare grund 33,72 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

92 Contract service UPS 11.848,00 Achiziție directă 
GLOBAL STAR 
TRADE SRL 

93 Comandă furnizare bocanci protecție 15.498,00 Achiziție directă 
ASYCO SAFETY 

TRADE SRL 

94 
Comandă furnizare săpun lichid, șervețele 
monitor, odorizant wc 

1.996,40 Achiziție directă DNS BIROTICA SRL 

95 Comandă furnizare acumulatori  1.320,00 Achiziție directă 
GLOBAL STAR 
TRADE SRL 

96 Comandă furnizare anvelope iarnă 2.748,00 Achiziție directă FRANCK SRL 

97 Comandă furnizare cablu coaxial 295,00 Achiziție directă 
CHARMA CONECT 

SRL 

98 Comandă furnizare lichid parbriz 2.800,00 Achiziție directă 
METAUTO SERVICE 

82 SRL 

99 Comandă servicii siguranța circulației 1.050,00 Achiziție directă 
CENTRUL MEDICAL 

ORTHOPEDICS 

100 Comandă furnizare acumulator auto 400,00 Achiziție directă 
METAUTO SERVICE 

82 SRL 

101 Comandă furnizare drapele 900,00 Achiziție directă 
MIT ECONOMY 

DESK SRL 

102 Comandă furnizare bocanci protecție 309,96 Achiziție directă 
ASYCO SAFETY 

TRADE SRL 

103 
Comandă furnizare echipament de 
protecție 

8.659,12 Achiziție directă ARTICA SRL 
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104 
Contract servicii amenajare spațiu verde OJ 
GJ 

7.934,00 Achiziție directă 
GREEN GARDEN 

C&C SRL 

105 Comandă furnizare pistol de lipit 83,96 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

106 
Comandă furnizare dispozitiv de tăiat 
gresie 

681,51 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

107 Comandă furnizare stingător P1 66,00 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 

108 Comandă verificare/încărcare stingătoare 575,00 Achiziție directă ANINOASA TIM SRL 

109 Comandă furnizare mături exterior 196,72 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

110 Comandă furnizare acumulatori auto 1.188,24 Achiziție directă 
METAUTO SERVICE 

82 SRL 

111 Comandă furnizare anvelope iarnă  8.460,00 Achiziție directă FRANCK SRL 

112 
Comandă furnizare produse igienico-
sanitare 

2.147,90 Achiziție directă OFFICE&MORE SRL 

113 Contract servicii PRAM 3.808,00 Achiziție directă METROINSTAL SRL 

114 
Comandă furnizare set universal flotor și 
mecanism WC 

163,03 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

115 Comandă furnizare casetă organizator 173,87 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

116 
Comandă servicii verificare instalație gaz 

OJ BH 
300,00 Achiziție directă 

PROIECT INSTALL 

GAZ SRL 

117 
Comandă furnizare plante, îngrășământ 
gazon 

1.286,10 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

118 Comandă furnizare scânduri, policarbonat 1.210,94 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

119 Contract servicii curățare jgheaburi 4.000,00 Achiziție directă 
KLEENOL SERVICES 

SRL 

120 Comandă furnizare gel dezinfectant mâini 1.980,00 Achiziție directă 
MDK PROFFESIONAL 

SHOP SR 

121 
Comandă VTP centrală și instalație de gaz 
OJ MH 

420,00 Achiziție directă 
HEAT ENERGY 
SERVICES SRL 

122 Comandă furnizare  acumulatori  1.174,80 Achiziție directă 
CREATIVE OFFICE 

SRL 

123 Comandă furnizare becuri 394,90 Achiziție directă 
DANTE 

INTERNATIONAL SA 

124 Comandă furnizare hârtie igienică 2.520,00 Achiziție directă 
STRATON 

DISTRIBUTION SRL 
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125 Comandă VTP centrală termică OJ GJ 200,00 Achiziție directă TEHNOINSTAL SRL 

126 
Comandă VTP centrală termică Horia nr 24 
și Horia nr 32 

475,00 Achiziție directă 
DIA TERMO INSTAL 

VEST SRL 

127 Comandă servicii legătorie 434,00 Achiziție directă 
IMPRIMERIA 
MIRTON SRL 

128 
Comandă furnizare materiale igienico-
sanitare 

1.031,06 Achiziție directă MERTECOM SRL 

129 
Comandă verificare/încărcare stingătoare 
OJ OT 

174,00 Achiziție directă 
PROUTIL SERVICE 

SRL 

130 Comandă furnizare prosoape hârtie  5.547,00 Achiziție directă MERTECOM SRL 

131 
Comandă furnizare produse igienico-
sanitare 

868,20 Achiziție directă DEDEMAN SRL 

132 Comandă roviniete 13 autoturisme 4.790,58 Servicii exceptate CNAIR 

133 
Contract chirie TMS Petroșani  februarie 
2022 - decembrie 2022 și Act adițional nr.1  
ianuarie 2023 

11.894,67 Servicii exceptate 
APA SERV VALEA 

JIULUI S.A. 

134 
Contract chirie Bega Invest  februarie 2022 
- decembrie 2022 și Act adițional nr.1  
ianuarie 2023 

7.437,60 Servicii exceptate BEGA INVEST S.A. 

135 

Contract chirie Dobrița  februarie 2022  
decembrie 2022 și act adițional nr.1  
ianuarie 2023 

20.964,00 Servicii exceptate 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGI
E TUDOR 

VLADIMIRESCU 

136 
Contract chirie Săcălaz  februarie 2022  
decembrie 2022 și act adițional nr.1  
ianuarie 2023 

3.304,92 Servicii exceptate COMUNA SĂCĂLAZ 

137 
Comandă servicii parcare aeroport 
Timișoara februarie 2022 - decembrie 2022 

462,18 Servicii exceptate 

SN AEROPORTUL 
INTERNAȚIONAL 

TIMIȘOARA TRAIAN 
VUIA S.A. 

138 
Contract chirie februarie 2022 - decembrie 
2022 și act adițional nr.1 ianuarie 2023 

21.919,27 Servicii exceptate 
C&K IRLBACHER 

S.R.L. 

139 
Comandă servicii Parcare pe Raza 
Municipiului Reșița februarie 2022 – iulie 
2022 

280,00 Servicii exceptate 
PRIMARIA 

MUNICIPIULUI 
REȘIȚA 

140 Comandă roviniete 2 autoturisme 515,58 Servicii exceptate CNAIR 

141 Comandă servicii parcare mun.Timișoara 355,76 Servicii exceptate SPAPP TIMISOARA 
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142 
Act adițional servicii salubritate OJGJ - 
modificare tarife 

233,01  
POLARIS M 

HOLDING SRL 

143 Comandă roviniete 2 autoturisme 797,65 Servicii exceptate CNAIR 

144 
Comandă servicii parcare pe Raza 
Municipiului Reșița septembrie 2022 – 
decembrie 2022 

200,00 Servicii exceptate 
PRIMARIA 

MUNICIPIULUI 
RESITA 

145 Comandă roviniete  929,01 Servicii exceptate CNAIR 

146 Comandă rovinietă  1.327,14 Servicii exceptate CNAIR 

147 Comandă roviniete  3.592,97 Servicii exceptate CNAIR 

148 
Convenție - facturare individuală consum 
energie termică OJMH 

566,85 Servicii exceptate 
SERVICIUL PUBLIC 
DE ALIMENTARE CU 
ENRGIE TERMICĂ 

149 Comandă roviniete  115,60 Servicii exceptate CNAIR 

 



Priorități pentru anul 2023

Anul 2023 va fi un an al proiectelor legislative care privesc cadrul de reglementare tehnică și economică a
serviciilor de comunicații electronice și continuarea actualizării legislaţiei secundare cu privire la
administrarea și gestionarea resurselor de numerotație și a resurselor de spectru și informarea utilizatorilor
finali, în conformitate cu Legea nr. 198/2022.
În cursul anului 2023, ANCOM intenționează să elaboreze strategia de reglementare în comunicații
electronice 2026 și strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2025. Planificarea strategică a
activităților de reglementare în comunicații electronice a devenit posibilă odată cu stabilizarea reformei
legislative și configurarea dinamicii competitive, inclusiv în urma licitațiilor de frecvențe radio organizate în
2021 și 2022.
Principalele proiecte care vizează serviciile de comunicații electronice sunt actualizarea deciziei privind
colectarea datelor statistice, a regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de
comunicaţii electronice și revizuirea pieței de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile și a pieței
serviciilor de acces local la puncte fixe.
Pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea are în plan stabilirea tarifelor
orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere.
Pentru creșterea gradului de informare atât a furnizorilor, cât și a utilizatorilor finali, ANCOM va publica o
listă a zonelor fără servicii funcţionale de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct
fix și un studiu privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe de comunicaţii
electronice, capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.
În contextul Acordului din 11 februarie 2022 privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming
internațional și a celor de apeluri internaționale între România și Republica Moldova, ANCOM va elabora un
raport comun împreună cu autoritatea omoloagă din țara vecină privind evoluțiile înregistrate în 2022.
În ceea ce privește administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe, autoritatea și-a propus revizuirea
prevederilor Deciziei nr.353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor
radio, pentru a transpune la nivelul legislației secundare prevederile cadrului legislativ național.
De asemenea, ANCOM a planificat pentru anul 2023 elaborarea unei decizii privind aprobarea Tabelului
Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe (TNABF), dar și actualizarea interferențelor radio RO-IR din
Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de
licenţiere.
Având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, a evoluției tehnologice și a contextului
național și european, ANCOM are în plan revizuirea și actualizarea cadrului legal secundar în domeniul
securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Prin această acțiune, vor fi actualizate
prevederile deciziei privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi
raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice.
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Reglementarea serviciilor poștale va include monitorizarea aplicării Regulamentului nr. 2018/644 privind
livrarea coletelor transfrontaliere prin colectarea și verificarea datelor statistice și a informațiilor transmise
de către furnizorii de servicii poștale. Aceste date vor fi transmise apoi către Comisia Europeană și puse la
dispoziția celor interesați prin aplicația care le permite să afle costurile trimiterii unui colet în și din orice
stat din Uniunea Europeană.
Alte proiecte ce vizează piața serviciilor poștale se referă la realizarea unui studiu privind implementarea
serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, a unui raport privind calitatea serviciilor de
coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 2021, dar și a
raportului privind indicatorii statistici ai sectorului.
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Tabel de termeni și
abrevieri
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ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii
AES Aircraft Earth Stations
ATIS Automatic Transmitter Identification System
BRIFIC ITU BR International Frequency Information Circular
(Terrestrial Services)
BWA Rețele de acces pe suport radio de bandă largă
CATV Cable TV
CE Comisia Europeană
CEPT Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi
Telecomunicaţii
CGC Componente terestre complementare
CNA Consiliul Național al Audiovizualului
CNPR Compania Naţională „Poşta Română”
Com-ITU Comitetului pentru Politici UIT
DAB Digital Audio Broadcasting
DECT Digital enhanced cordless telecommunications
DSNG Digital Satellite News Gathering
DTH Direct-to-home
EaPeReg Grupul Reglementatorilor  pentru comunicații
electronice din statele membre ale Parteneriatului Estic
ECC Comitetului pentru Comunicaţii Electronice
ERGP Grupul Reglementatorilor Europeni pentru Servicii Poştale
ESOMP Earth Stations on Mobile Platforms
FDD Duplex cu diviziune în frecvență
FRATEL Reţeaua Reglementatorilor Francofoni
FTTH Fiber To The Home
FTTB Fiber To The Building
GB Gigabyte
IARU Uniunea Internațională a Radioamatorilor
ICAO International Civil Aviation Organization

ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
IFC In-Flight Connectivity
IIR Indicativ de identificare a reţelei
IMSI Identitatea Internațională a Abonaților Mobili
INS Institutul Naţional de Statistică
IPTV Internet Protocol Television
ISPC Cod de identificare a punctelor de semnalizare
internaționale
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
LICETER Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate
Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio
LURN Licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie
MARS Maritime mobile Access and Retrieval System
MFCN Mobile/Fixed Communications Network
MMDS Multipoint Multichanel Distribution System
MMSI Mobile Maritime Service Identification
MSI Maritime Safety Information
MSS Mobile Satellite Service
MNC Coduri de reţele mobile
NSPC Coduri ale punctelor de semnalizare naţionale
PAM Planului Anual de Monitorizare
PAMR Radiocomunicaţii mobile de acces public
PMP Rețelele de tip punct-multipunct
PMR Radiocomunicaţii mobile profesionale
PNN Planul Naţional de Numerotaţie
PSAP Public Safety Answering Point
RENAR Asociația de Acreditare din România
RN Numere de rutare
RR Regulamentul Radiocomunicațiilor din cadrul UIT
RTV ervicii de televiziune şi radiodifuziune sonoră
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OAREC Organismul de Reglementare European pentru
Comunicaţii Electronice
PP-22 Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor (UIT)
SAR Specific Absorption Rate
SAR Search And Rescue
SEE Spațiul Economic European
SMS Short Message Service
S-PCS Satellite Personal Communications Services
SNMS Sistem Naţional de Monitorizare a Spectrului
SNUAU Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență
SS7 Signaling System No. 7
TB Terabyte

T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting
TDD Time Division Duplex
TNABF Tabel naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe
UAS Unmanned Aircraft Systems
UIT Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor
UWB Tehnologie de bandă ultralargă
VHF Very high frequency
VSAT Very Small Aperture Terminal
WRC-19 Conferința Mondială de Radiocomunicații din 2019
WRC-23 Conferința Mondială de Radiocomunicații din 2023



Contact

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
Str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, 030925 Bucureşti
telefon: 0372 845 400
fax: 0372 845 402
e-mail: ancom@ancom.ro
www.ancom.ro

Relaţii cu publicul
telefon: 0372 845 845
fax: 0372 845 404
e-mail: sesizare@ancom.ro

Relaţii cu mass-media
telefon: 0372 845 414
fax: 0372 845 404
e-mail: pr@ancom.ro

Direcţia Executivă Reglementare
telefon: 0372 845 639
fax: 0372 845 402

Direcţia Executivă Administrare Spectru
Radio şi Numerotaţie
telefon: 0372 845 304
fax: 0372 845 724

Direcţia Executivă Monitorizare şi Control
telefon: 0372 845 378
fax: 0372 845 356

Direcţiile regionale ale ANCOM:

Direcţia Regională Bucureşti
Adresă: Str. Lucian Blaga nr. 4, bl. M110,
tronson I, sector 3, 031072 Bucureşti
telefon: 0372 845 001
fax: 021 323 31 97
e-mail: ancom@ancom.ro

Direcţia Regională Muntenia
Adresă: Str. Lucian Blaga nr. 4, bl. M110,
tronson I, sector 3, 031072 Bucureşti
telefon: 0372 845 106
fax: 0372 845 128
e-mail: ancom@ancom.ro

Direcţia Regională Cluj
Adresă: Str. Câmpeni nr. 28, 400217 Cluj-Napoca,
jud. Cluj
telefon: 0372 845 853
fax: 0264 484 077
e-mail: ancom@ancom.ro

Direcţia Regională Iaşi
Adresă: Stradela Moara de Vânt, nr.37 A,
700376 Iași, jud. Iaşi
telefon: 0372 845 212
fax: 0232 219 338
e-mail: ancom@ancom.ro

Direcţia Regională Timiş
Adresă: Str. Horia nr. 24, 300342 Timișoara, jud. Timiş
telefon: 0372 845 919
fax: 0256 471 699
e-mail: ancom@ancom.ro
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Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările

ulterioare în cadrul Autorității Naționale de Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2022

Subsemnata Cătălina DRAGOMIR, responsabilă de aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul ANCOM, în anul 2022, prezint
actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes
public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

[X] Foarte bună

[_] Bună

[_] Satisfăcătoare

[_] Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2022:

I. Resurse şi proces

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?

|X| Suficiente

|_| Insuficiente

2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public
sunt:

|X| Suficiente

|_| Insuficiente

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea
accesului la informaţii de interes public:

|_| Foarte bună

|X| Bună

|_| Satisfăcătoare

|_| Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A) Informaţii publicate din oficiu

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare?

|X| Pe pagina de internet

|_| La sediul instituţiei

|_| În presă

|X| În Monitorul Oficial al României

| | În altă modalitate: _.
244
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2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?

|X| Da

|_| Nu

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră
le-a aplicat?

Pagina de internet a ANCOM, www.ancom.ro, este promovată în mod constant, atât prin campanii de
informare dedicate diferitelor publicuri-țintă (utilizatorii, furnizorii de servicii de comunicații electronice,
furnizorii de servicii poștale etc.), cât și prin intermediul comunicatelor de presă în limbile română și
engleză transmise electronic de către Autoritate și al răspunsurilor la solicitările de informații adresate de
public sau de presă.

ANCOM a creat o serie de instrumente online destinate informării utilizatorilor finali: InfoCentru ANCOM
(https://infocentru.ancom.ro/) – un portal dedicat utilizatorilor de servicii de comunicații (disponibil din
acest an), Veritel.ro – comparatorul de oferte telecom, Netograf.ro – aplicația de testare a calității
serviciului de internet (care a fost actualizată în acest an), Portabilitate.ro – portalul cu informații despre
portarea numerelor de telefon, Aisemnal.ro - platforma informatică ce integrează pe harta națională gradul
de acoperire cu servicii de voce mobilă 2G, 3G și 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piața
din România, conform măsurătorilor ANCOM, Monitor-emf.ro, site pe care sunt disponibile rezultatele
măsurătorilor nivelului de câmp electromagnetic realizate de ANCOM prin rețeaua sa de senzori ficși de
monitorizare amplasate în centre urbane.

Alte canale de comunicare cu publicul sunt conturile oficiale ale ANCOM de pe platforma de socializare
Facebook și Twitter, dar și canalul de Youtube al instituției.

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale
prevăzute de lege?

|X| Da, acestea fiind:

ANCOM a publicat și actualizează permanent o serie de informații specifice domeniilor de activitate
reglementate de această instituție, după cum urmează:

• Informații destinate furnizorilor de servicii de comunicații electronice (de exemplu, secțiunile
Comunicații electronice, Resurse limitate și Studii și statistici de pe pagina de internet www.ancom.ro)

• Informații destinate furnizorilor de servicii poștale (secțiunea Servicii poștale și Studii și statistici de pe
pagina de internet www.ancom.ro),

• Informații menite să vină în sprijinul utilizatorilor de servicii de comunicații disponibile pe site-ul dedicat,
InfoCentru ANCOM, informațiile publicate pe www.portabilitate.ro; în plus ANCOM a dezvoltat aplicații
precum www.veritel.ro, care oferă utilizatorilor finali informații despre ofertele furnizorilor de servicii de
telefonie și acces la internet, cu posibilitatea comparării acestora, www.netograf.ro, care oferă
utilizatorilor informații despre calitatea serviciului de acces la internet și posibilitatea de a măsura mai
mulți parametri ai conexiunii utilizate, aisemnal.ro, platforma informatică ce integrează pe harta
națională gradul de acoperire cu servicii de voce mobilă 2G, 3G și 4G pentru fiecare dintre operatorii
mobili activi pe piața din România, conform măsurătorilor ANCOM, și monitor-emf.ro, site pe care sunt
disponibile rezultatele măsurătorilor nivelului de câmp electromagnetic realizate de ANCOM prin rețeaua
sa de senzori ficși de monitorizare amplasați în centre urbane.

|_| Nu

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

|X| Da (parțial)

| | Nu
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6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare
de seturi de date în format deschis?

În prezent informațiile de pe pagina de internet a ANCOM sunt ușor accesibile, publicul având acces
integral și gratuit la aceste informații. Informațiile pot fi descărcate, utilizate/reutilizate și distribuite fără
restricții legate de persoana sau scopul în care pot fi folosite.

B) Informaţii furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări
de informaţii de
interes public

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare

de la persoane
fizice

de la
persoane
juridice

pe suport
hârtie

pe suport
electronic

verbal
(telefonic)

354 160 194 31 105 218

Departajare pe domenii de interes1

I) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli deplasări,
procese ANCOM etc.) 3

II) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 45

III) Acte normative, reglementări 36

IV) Activitatea liderilor instituţiei 0
V) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul

acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare

3

VI) Altele:

1) Comunicații electronice

a) Date statistice 20

b) Numerotație 3

c) Autorizare (autorizare generală, audiovizual, avize) 46

d) Portabilitate 12

e) Echipamente 18
2) Spectru radio (licitație 5G, EMF, controale și sancțiuni, acoperire

semnal, roaming la graniță, prelungire 2100 MHz) 41

3) Infrastructură 10

4) Servicii poștale

a) Autorizare (autorizare generală) 7

5) Date generale ANCOM 26

6) Altele 84

1. Anumite solicitări se referă la mai multe domenii de interes.
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2. Număr total
de solicitări
soluţionate
favorabil

Termen de răspuns Modul de comunicare

Redirecţionate
către alte
instituţii în

5 zile

Soluţionate
favorabil în
termen de

10 zile

Soluţionate
favorabil în
termen de

30 zile

Solicitări
pentru care
termenul a
fost depăşit

Comunicare
electronică

Comunicare
în format

hârtie

Comunicare
verbală

(telefonică)

342 3 304 13 9 93 31 218

Departajare pe domenii de interes2

I) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 3

II) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 41

III) Acte normative, reglementări 35

IV) Activitatea liderilor instituţiei 0

V) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările
şi completările ulterioare

2

VI) Altele:

1) Comunicații electronice

a) Date statistice 20

b) Numerotație 3

c) Autorizare (autorizare generala, audiovizual, avize) 46

d) Portabilitate 12

e) Echipamente 17

2) Spectru radio (licitație 5G, EMF, controale și sancțiuni, acoperire semnal, roaming la
graniță, prelungire 2100 MHz) 40

3) Infrastructura 7

4) Servicii poștale – Autorizare (autorizare generală) 7

5) Date generale ANCOM 26

6) Altele 83

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

3.1 întârzieri apărute pe parcursul procesului de avizare;

3.2. primirea cu întârziere a informațiilor de la compartimentele de specialitate care dețin aceste informații.

2. Anumite solicitări se referă la mai multe domenii de interes.
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4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

4.1 monitorizarea continuă a circuitului de avizare parcurs de răspunsurile la solicitările de informații de
interes public;

4.2 comunicarea cu compartimentele de specialitate, fiindu-le amintite, în mod constant, prevederile Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,
precum și prevederile normelor de aplicare a acesteia.

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea
numelor documentelor/informaţiilor solicitate)
• o bază de date care să conțină poziția turnurilor telecom aparținând unor furnizori de servicii de
comunicații electronice, numărul turnurilor și capacitatea lor de acoperire în rețea (2G/3G/4G/5G) -
informații exceptate, conform art.12, alin. 1 lit. c) din Legea 544/2001;
• versiunea confidenţială a Deciziei președintelui ANCOM nr. 267/2021 - informații exceptate, conform
art.12, alin. 1 lit. c) din Legea 544/2001.

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

5. Număr total de solicitări respinse
Motivul respingerii

Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive:

12 23 10 0

Departajare pe domenii de interes

I) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 0

II) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 3

III) Acte normative, reglementări 1

IV) Activitatea liderilor instituţiei 0

V) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările şi
completările ulterioare

1

VI) Altele 7

3. Respinse parțial
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6.1 Numărul de reclamaţii administrative la adresa
instituţiei publice în baza Legii nr.544/2001 privind

liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare

6.2 Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei
în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și

completările ulterioare

Soluţionate
favorabil Respinse În curs de

soluţionare Total Soluţionate
favorabil Respinse În curs de

soluţionare Total

0 0 0 0 0 0 0 0

https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizia_aNCOM_2021_2671625476589.pdf
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7. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de
date de interes public?

|X| Da

|_| Nu

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesare a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră
pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

Considerăm că este necesară intensificarea colaborării cu celelalte compartimente din cadrul ANCOM pentru
stabilirea unei viziuni comune referitoare la categoriile de informații care intră în sfera informațiilor de
interes public, respectiv a informațiilor exceptate de la liberul acces.

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de
interes public:

• modificarea procedurii interne prin care se asigură accesul la informațiile de interes public;
• dezvoltarea și actualizarea continuă a paginii de internet www.ancom.ro, unde sunt publicate
informațiile de interes public furnizate din oficiu;
• dezvoltarea și actualizarea portalului Infocentru ANCOM, dedicat utilizatorilor de servicii de comunicații;
• utilizarea conturilor pe Facebook și Twitter pentru comunicarea cu publicul;
• asigurarea de personal suficient și calificat pentru a răspunde la solicitările de informații de interes
public adresate ANCOM;
• actualizarea periodică a aplicației de înregistrare a solicitărilor de informații de interes public;
• monitorizarea funcționării aplicației referitoare la circulația și trasabilitatea documentelor;
• monitorizarea continuă a acestui proces pentru a identifica eventuale disfuncționalități și a lua măsurile
corective necesare.
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Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, 030925, București
T: 0372 845 400 F: 0372 845 402 ancom@ancom.ro
www.ancom.ro


