
 

  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

        
          CAMERA DEPUTAŢILOR                                         SENAT 
    

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

Comisia economică, industrii și servicii 

 
 
 
 
 
 

           
                               

 
Către: Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Raportului de activitate al Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015, 

care a fost trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, în vederea dezbaterii şi întocmirii unui raport 

comun. 

 
 
 
 
 
 
   

    VICEPREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE, 
                

                             Deputat 
                 Ionuț Cristian Săvoiu  

            Senator 
            Nazare - Eugen Țapu       

 
 
 
 
   
 
 
                                                              

 
 

mihaela.astafei
New Stamp



2 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor 

SENAT 
 

Comisia economică, industrii 
şi servicii 

 
                                       
 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015 
 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două 
Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 25 aprilie 2016, pentru a dezbate şi 
întocmi raportul comun asupra Raportului   de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015. 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: domnul Cătălin 
Marinescu – preşedinte, domnul Eduard Lovin – director, Direcția Executivă Reglementare, domnul 
Cristin Popa – director executiv, Direcția Executivă Monitorizare și Control, domnul Bogdan Iana – 
director executiv, Direcţia Executivă Administrare Spectru Radio şi Numerotaţie și doamna Alina 
Șumudică - expert. 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este 
instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea 
concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor 
eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.  
 În anul 2015 ANCOM a organizat două licitații de frecvențe radio care au permis alocarea a 
17 multiplexuri pentru televiziune digitală terestră și a 255 MHz pentru rețele de comunicații fixe 
sau mobile de bandă largă în benzile de 3,5 GHz și 3,7 GHz, iar în a doua jumătate a anului, imediat 
după adoptarea politicilor sectoriale la nivel național, ANCOM a început proiectul de analiză 
strategică a sectorului comunicațiilor digitale în perspectiva anului 2020. 
 Tot în anul 2015 a fost analizată concurența pe piețele de acces la internet fix în bandă 
negarantată și respectiv de acces la elementele de infrastructură aferente. O analiză exhaustivă a 
condițiilor de manifestare a concurenței în accesul la internet în toate localitățile din România, a 
confirmat competitivitatea pieței românești și dinamica pozitivă a acesteia, astfel încât au fost 
retrase toate obligațiile de reglementare existente pe aceste piețe.  
 Obiectivele strategice ale activității ANCOM în 2015 au fost, în primul rând, îmbunătățirea 
performanțelor rețelelor de comunicații electronice, creşterea utilizării serviciilor de acces la 
internet în bandă largă, optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului aflate în administrarea 
ANCOM, creșterea beneficiilor și libertății de alegere pentru utilizatorii de comunicații și 
stimularea dezvoltării pieței serviciilor poștale. 
 În scopul îndeplinirii acestor obiective, planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2015, a 
inclus acțiuni și proiecte precum: continuarea demersurilor de implementare a legii infrastructurii, 
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proiectul multianual de realizare a inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii 
electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora, revizuirea piețelor relevante în ceea 
ce privește serviciile de linii închiriate - segmente terminale. Pe direcţia administrării eficiente a 
spectrului radio, planul a prevăzut organizarea licitației de alocare în banda de frecvențe 3,4-3,8 
GHz și licitația pentru multiplexurile naționale rămase nealocate și pentru multiplexurile regionale 
și locale. 
  Pentru anul 2015 ANCOM și-a planificat o campanie de control pentru a verifica 
respectarea de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, a 
obligațiilor minime pe care aceștia trebuie să le insereze în contractele încheiate cu utilizatorii  
finaliși o campanie de verificare a respectării obligațiilor de informare a utilizatorilor finali de către 
furnizorii serviciilor de comunicații electronice. 

I. Comunicații electronice 
1. Piața de  comunicații electronice în anul 2015 
1.1. Autorizare generală 

 La data de 31 decembrie 2015, în Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice erau înregistrați 1.202 furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 13% faţă de nivelul 
înregistrat în anul 2014. Proporțional, a scăzut cu 14% și numărul furnizorilor care aveau dreptul de 
a furniza reţele publice de comunicaţii electronice, iar numărul celor autorizaţi să furnizeze servicii 
de telefonie destinate publicului s-a redus cu 11%. Corespunzător, s-a diminuat cu 8% și numărul 
furnizorilor autorizați să ofere retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către 
utilizatorii finali, precum și numărul persoanelor autorizate să ofere servicii de acces la internet, cu 
8,5%, faţă de anul anterior. Diminuările înregistrate au fost parţial influenţate de încetarea activităţii 
comerciale în Registrul Comerţului a unor entităţi autorizate să furnizeze reţele publice sau servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului, reprezentând un procent de 2% din totalul 
furnizorilor, dar și de sancţiunile de retragere a dreptului de a furniza reţele publice sau servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului aplicate de către ANCOM unui procent de 2% din 
totalul furnizorilor, caurmare a neîndeplinirii obligaţiilor legale ce le reveneau. 
 
 1.2. Telefonia fixă 
 Datele ANCOM privind serviciile de telefonie fixă evidențiază scăderi atât la nivelul 
numărului de linii de acces (-7%, de la 4,6 milioane la 30.06.2014 la aproximativ 4,3 milioane la 
30.06.2015) și, respectiv, la nivelul numărului de abonați (-6,7%, de la 4 milioane la 30.06.2014 la 
3,7 milioane la 30.06.2015), cât și la nivelul traficului de voce realizat (-16,7%, de la 2,4 miliarde 
minute în semestrul I 2014 la 2,0 miliarde minute în semestrul I 2015). La 30 iunie 2015, rata de 
penetrare a telefoniei fixe la nivel de populație era de 21,6%, în timp ce rata de penetrare la nivel de 
gospodării era de 46,7%. Traficul de voce către reţele fixe a scăzut cu 17,7%, traficul de voce către 
reţele mobile s-a redus cu 16,5%, în timp ce traficul de voce către reţele din afara României s-a 
diminuat cu 7,1%. Din totalul apelurilor, aproape 67% au fost direcționate către rețele fixe, 26% 
către rețele mobile și 8% către destinații internaționale. 
 
 1.3. Telefonia mobilă 
 Sectorul telefoniei mobile a înregistrat creșteri atât din punct de vedere al numărului de 
utilizatori activi, care a atins valoarea de 22,7 milioane (+1,8% față de mijlocul lui 2014), cât și din 
cel al traficului de voce sau SMS. A continuat tendința persoanelor fizice de a opta pentru serviciile 
pe bază de abonament lunar, în detrimentul serviciilor preplătite, astfel că ponderea cartelelor 
preplătite active în numărul total de cartel SIM „active” a ajuns la 55,3%, în scădere față de 
30.06.2014 cu 2,5 puncte procentuale. De asemenea, consumul de servicii de voce mobilă s-a 
intensificat în prima parte a anului 2015, astfel că traficul realizat a crescut cu 3,4% față de 
semestrul I al anului 2014. Această creștere se datorează în principal traficului efectuat către alte 
rețele de telefonie mobilă, care a crescut cu 68%, dar și creșterii traficului către reţele internaționale 
şi cu transmisie prin satelit cu 73%.  
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 Pentru prima dată, în semestrul I al anului 2015, traficul de voce realizat de utilizatorii pe 
bază de abonament a depășit traficul realizat prin intermediul cartelelor preplătite, ajungând la o 
pondere de 53% în total. 41% din traficul total de voce a fost realizat de abonații persoane fizice, 
12% de abonații persoane juridice, iar 47% de către utilizatorii pe bază de cartele preplătite.  
 În cazul mesajelor SMS, în prima parte a anului 2015 au fost trimise cu 3,6% mai multe 
mesaje faţă de semestrul I al anului 2014.  
 În ceea ce privește serviciile de roaming, traficul de voce s-a dublat față de aceeași perioadă 
a anului trecut cea mai mare creștere înregistrându-se în cazul apelurilor efectuate (+156%).  
 
 1.4. Servicii de acces la internet 
 Internetul mobil de bandă largă a continuat să înregistreze un ritm de creștere susținut în 
România în prima jumătate a anului 2015, conexiunile de acest tip atingând valoarea de 12,7 
milioane, cu 2,3 milioane mai mult față de mijlocul anului 2014. Creșterea anuală cu peste 400% a 
conexiunilor prin care s-a accesat internetul prin tehnologie 4G, cel puțin o dată în ultimele 6 luni, 
este de la 253 de mii la sfârșitul primului semestru 2014 la peste 1,3 milioane, la mijlocul lui 2015. 
 În prima parte a anului, în România existau 12,7 milioane de conexiuni de bandă largă 
(EDGE, CDMA, EV-DO, 3G, 4G), în creștere anuală cu 22%. Dintre acestea, 7,4 milioane erau pe 
bază de abonament și 5,3 pe bază de cartele preplătite. Majoritatea celor 2,3 milioane de noi 
conexiuni de internet mobil de bandă largă (2 milioane) sunt conexiuni pe bază de abonament, doar 
0,3 milioane de noi conexiuni fiind furnizate pe bază de cartele preplătite. 
 La data de 30 iunie 2015, românii accesau internetul folosind 4,1 milioane de conexiuni de 
bandă largă la puncte fixe, prin intermediul cărora au realizat un trafic total la nivelul primului 
semestrului al anului de 2,2 milioane de TB, în timp ce consumul mediu lunar per utilizator a atins 
90 GB.  
 Din totalul conexiunilor în bandă largă la puncte fixe, 48% sunt conexiuni care permit viteze 
de cel puţin 100Mbps, 14% sunt conexiuni cu viteze de cel puţin 30Mbps și mai mici de 100Mbps, 
23% conexiuni cu viteze de cel puţin 10Mbps și mai mici de 30Mbps, 14% conexiuni cu viteze de 
cel puţin 2Mbps, dar mai mici de 10Mbps, restul de 1% fiind conexiuni cu viteze sub 2Mbps. A 
crescut numărul conexiunilor de acces la internet la puncte fixe instalate în mediul rural cu 13,3%, 
în timp ce conexiunile din mediul urban au crescut doar cu 4,2%. Astfel, la jumătatea anului 2015, 
din totalul de peste 4,1 milioane de conexiuni de internet în bandă largă la puncte fixe, 3 milioane 
erau instalate în mediul urban, iar peste 1,1 milioane în mediul rural.  
 

 
 1.5. Retransmisia programelor audiovizuale 
 La finalul primului semestru din 2015 în România se înregistrau 6,8 milioane de abonați la 
servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, în creștere cu 4,5% față de 
30.06.2014. Astfel, rata de penetrare a serviciilor audiovizuale la nivel de gospodării a depășit 
pragul de 91%, conform datelor raportate de furnizori către ANCOM. Un procent de 65% din 
totalul abonaților la servicii de retransmisie recepționau programele TV prin intermediul rețelelor de 
cablu, numărul acestora atingând valoarea de 4,4 milioane (+5,2% față de 30.06.2014), în timp ce 
34% dintre abonaţi, (+3,1% comparativ cu 30.06.2014), beneficiau de programe TV furnizate prin 
rețele cu transmisie prin satelit de tip DTH. 70 de mii de abonați (+9,8% faţă de 30.06.2014), 
respectiv un procent de doar 1% din totalul abonaţilor, recepționau aceste programe prin tehnologie 
IP. 

 
 2. Reglementarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice 
 2.1. Revizuirea pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de 
infrastructură şi serviciilor de acces în bandă largă 
 În urma analizei efectuate de către ANCOM s-a constatat că piaţa serviciilor de acces în 
bandă largă la internet la puncte fixe este dinamică, fluidă și în creștere continuă, România 
înregistrând cel mai ridicat grad de concurenţă la nivel de infrastructuri dintre toate statele membre 
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ale Uniunii Europene, cu un număr de peste 750 furnizori de servicii de acces la internet în bandă 
largă la puncte fixe în anul 2014, cu peste 60% dintre conexiunile de acces cu viteze de cel puțin 30 
Mbps și cu peste 2/3 din populație în localități acoperite de cel puțin trei rețele prin intermediul 
cărora pot fi oferite servicii de acces la internet la puncte fixe în bandă largă. 
 În urma acestei analize, ANCOM a decis că Telekom Romania Communications S.A. nu 
mai deţine putere semnificativă pe piața relevantă de gros corespunzătoare serviciilor de acces la 
elemente de infrastructură, reglementarea acestei pieţe nemaifiind necesară. Astfel, pe baza 
criteriilor analizate (cota de piaţă sub 50%, în scădere continuă, diminuarea barierelor la intrarea pe 
piaţă, existența unei cereri minimale în scădere pe piața de gros, existența unei piețe cu amănuntul 
concurențiale, în absența unei reglementări la nivelul pieței de gros corespunzătoare), s-a constatat 
că piața de gros în cauză este concurențială, motiv pentru care ANCOM a retras obligațiile impuse 
în anul 2010 Telekom Romania Communications S.A. (obligațiile de  transparență, nediscriminare, 
acordare a accesului, precum și de control al tarifelor și de evidență contabilă separată). Cu caracter 
tranzitoriu, pentru contractile în derulare, obligațiile de transparență, nediscriminare, acordare a 
accesului, precum și de control al tarifelor au fost menținute timp de un an de la data intrării în 
vigoare a deciziei ANCOM, în timp ce obligația privind evidența contabilă separată a fost retrasă 
începând cu situațiile financiare aferente anului 2015. 
 În ceea ce priveşte piaţa relevantă de gros corespunzătoare serviciilor de acces în bandă 
largă, având în vedere nivelul ridicat actual și previzionat al concurenței bazate pe infrastructuri 
(prin intermediul rețelelor proprii de acces) de la nivelul pieței cu amănuntul din România, 
ANCOM consideră că introducerea unor măsuri de reglementare ex ante privind serviciile de gros 
de acces la servicii în bandă largă nu este o măsură necesară sau justificată, cel puțin pentru 
orizontul de timp al analizei de piață. 
 Decizia adoptată de ANCOM este rezultatul unui demers periodic de reanalizare a piețelor 
relevante susceptibile de reglementare ex ante din sectorul comunicațiilor electronice, analizele de 
piaţă fiind unele dintre cele mai importante instrumente pentru asigurarea unui mecanism 
concurențial eficient atât la nivelul piețelor de gros, cât şi la nivelul celor cu amănuntul. 
Reanalizarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice este prevăzută de cadrul de 
reglementare European comun și implementată în România de ANCOM. 
 
 2.2 Elaborarea raportului privind incidentele care au afectat securitatea și integritatea 
rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în anul 2014 
 Conform raportului realizat și publicat în anul 2015 de ANCOM, 359 de incidente cu impact 
semnificativ au afectat în anul 2014 securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice, numărul total de conexiuni afectate (8.836.821) fiind cu peste 50% mai mic față de cel 
raportat în anul 2013 (19.897.831 conexiuni). Cele mai multe conexiuni afectate de incidente în 
2014 au fost cele de telefonie mobilă (aproape 4,4 milioane de conexiuni afectate), urmate de 
serviciile de internet mobil (aproape 3 milioane de conexiuni afectate), retransmisia programelor 
audiovizuale (aproximativ 840 de mii de conexiuni afectate), serviciile de telefonie fixă 
(aproximativ 440 de mii de conexiuni afectate) și internet fix (aproximativ 340 de mii de conexiuni 
afectate per serviciu).  
 Raportul ANCOM a fost realizat pe baza informațiilor raportate de furnizori pentru anul 
2014, acesta fiind al doilea an în care ANCOM colectează datele respective, în urma intrării în 
vigoare a Deciziei ANCOM nr.512/2013, prin care furnizorii au obligația de a notifica ANCOM cu 
privire la incidentele cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice, adică a acelor incidente care au afectat un număr mai mare de 5.000 de 
conexiuni timp de cel puţin o oră. 
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 2.3 Elaborarea raportului privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 
2014 
 În anul 2015, ANCOM a publicat cel de-al treilea Raport privind calitatea serviciului de 
acces la internet care urmăreşte evoluţia trimestrială pe parcursul anului 2014 a parametrilor de 
calitate administrativi stabiliţi prin Decizia ANCOM nr.1201/2011. 
 În ceea ce privește serviciul de acces la internet la punct fix, comparând valorile 
parametrilor raportate de primii 5 furnizori de servicii de acces la internet la punct fix pentru anul 
2014 cu valorile raportate pentru anul 2013, se observă, în general, o îmbunătățire a duratei în care 
se încadrează 95% din cel mai rapid soluționate cereri de furnizare a serviciului, termenul efectiv de 
instalare fiind, în medie, de 8 zile. Pentru internet mobil, termenul asumat este semnificativ mai 
mic. Se observă că, în practică, durata de instalare pentru internet la punct mobil este, în majoritatea 
cazurilor, de o zi. Marea majoritate a reclamațiilor primite de furnizori în 2014 se referă la 
deranjamente, durata efectivă de remediere a deranjamentelor este, în cele mai multe cazuri, mult 
mai mică decât cea asumată de furnizori prin contractile încheiate cu utilizatorii finali, această 
durată fiind,în medie, de 25 de ore în cazul internetului fix și de 21 de ore în cazul internetului 
mobil. În anul 2014, datele transmise de primii 5 furnizori de internet fix indică o tendință pozitivă, 
de reducere atât a numărului reclamațiilor totale, cât și a numărului reclamațiilor referitoare la 
deranjamente, față de datele raportate pentru anul 2013. 
 Raportul ANCOM arată că frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente este mult mai 
mică în cazul serviciului de internet mobil decât în cazul serviciului furnizat la punct fix. Pe de altă 
parte, în ceea ce privește serviciul de internet mobil, se poate observa o tendință negativă, de 
creștere a numărului total al reclamațiilor privind corectitudinea facturării în anul 2014 față de 
valorile raportate pentru anul 2013. 
 
 2.4 Asigurarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 Serviciul universal în sectorul comunicaţiilor electronice reprezintă dreptul fiecărui cetăţean 
european de a avea acces la un set minim de servicii de comunicaţii electronice, disponibile la 
cerere, la un preţ accesibil şi la o calitate determinată, independent de situarea sa geografică într-un 
stat membru al Uniunii Europene. Pentru asigurarea acestui drept tuturor cetăţenilor Uniunii 
Europene, statele membre au obligaţia de a adopta măsuri corespunzătoare în cazul în care accesul 
la setul minim de servicii de comunicaţii nu este asigurat prin mecanismele pieţei. 
 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 (spaţii publice dotate cu telefon, fax şi calculator conectat la internet) 
astfel încât populaţia din localităţile izolate să poată beneficia de servicii de comunicaţii 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. Anul 2015 a 
fost cel de-al nouălea an în care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii 
de servicii de telefonie destinate publicului nu au contribuit la acest fond. Resursele financiare 
aflate în contul de serviciu universal sunt administrate de către ANCOM, fiind evidenţiate în mod 
distinct în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 
 
 2.5 Implementarea Legii Infrastructurii 
 ANCOM a continuat și în anul 2015 să-și îndeplinească sarcinile stabilite prin Legea 
nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. Acest act normativ 
stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv în 
spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuințe) în vederea instalării, 
întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de 
infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice. 
 ANCOM a demarat procedura de achiziție a unui Sistem informatic de inventariere la nivel 
național a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate 
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acestora-SIIR. Prin intermediul acestui sistem informatic, furnizorii vor transmite ANCOM 
informații atât cu component GIS (Geographical Information System) cât și cu component non-GIS, 
referitoare la elementele rețelelor publice de comunicații electronice și la elementele de 
infrastructură asociate acestora, la nivel național. Pe baza acestor informații, ANCOM va realiza un 
inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate 
acestora, dispus pe o hartă digitală, în format GIS. De asemenea, ANCOM va folosi acest 
instrument pentru asigurarea bazei de informații în vederea analizării posibilității utilizării partajate 
a elementelor de infrastructură a rețelelor. 
 Conform Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, 
autoritățile locale au obligația de a solicita ANCOM avizul conform asupra condițiilor tehnice și 
economice de acces la proiectele de infrastructură de rețele de comunicații electronice realizate cu 
participarea, sprijinul sau finanțarea autorităților administrației publice centrale sau locale. Prin 
instrumentul avizului conform, ANCOM urmărește să asigure un cadru coerent și echitabil de acces 
la infrastructură pentru toți furnizorii care solicită acest lucru, cu respectarea cerințelor legale de 
nediscriminare, proporționalitate și obiectivitate. 
  
 2.6 Soluţionarea litigiilor între furnizori 
 În anul 2015 ANCOM a primit trei sesizări ale unor situații litigioase, dintre care două au 
avut ca obiect modificarea arhitecturii de interconectare dintre rețelele unor furnizori în scopul 
eficientizării acesteia și necesitatea efectuării unor creșteri de capacitate, iar o sesizare a vizat 
negocierea unui acord de roaming național. 
 Având în vedere că sesizările de litigiu au fost introduce spre finalul anului 2015, acestea 
vor fi soluționate pe parcursul anului 2016. Procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare 
de către ANCOM a litigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice este 
facultativă şi gratuită.  
 
 3.Protejarea intereselor utilizatorilor de servicii de comunicații 
 3.1 Creșterea transparenței ofertelor telecom 
 După un proces complex de consultare cu industria și utilizatorii de servicii de comunicații 
electronice, la începutul anului 2015 ANCOM a adoptat o nouă decizie privind obligaţiile de 
informare a utilizatorilor finali, care a intrat în vigoare la data de 27 iunie 2015 și care a abrogat 
vechea reglementare în materie de transparență în relația cu utilizatorii finali. Decizia nr.158/2015 
privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali vine ca urmare a modificărilor legislative 
intervenite la nivel european și național, dar și pe fondul sesizărilor primite din partea utilizatorilor 
finali și a evoluțiilor firești intervenite pe piață, care au impus actualizarea obligațiilor de 
transparență ce incumbă furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de 
comunicații electronice destinate publicului. Scopul principal al deciziei este de a crește 
transparența ofertelor furnizorilor de servicii de telefonie, internet și televiziune, scop pentru care 
ANCOM a impus în sarcina furnizorilor o serie de noi obligații de informare. Principala noutate pe 
care o aduce decizia ANCOM constă în extinderea obligațiilor de informare a utilizatorilor finali și 
în sarcina furnizorilor de servicii de internet și televiziune, în plus față de furnizorii de servicii de 
telefonie care aveau obligații de transparență și până în prezent. De asemenea, decizia prevede 
detalierea anumitor informații referitoare la serviciile de comunicații electronice care sunt esențiale 
pentru utilizatorii finali, astfel încât aceștia să poată face alegeri informate, adaptate nevoilor reale 
de comunicare.  
 
 3.2 Noi obligații de informare în cazul apelurilor și mesajelor SMS și MMS cu 
suprataxă 
 Începând cu data de 27 august 2015 au intrat în vigoare noi obligații impuse de ANCOM în 
ceea ce privește informarea utilizatorilor finali asupra tarifelor pentru apeluri sau mesaje 
SMS/MMS către numere prin care le sunt oferite servicii de conținut cu valoare adăugată, cum ar fi 
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jocuri, concursuri, suport tehnic, horoscop sau aplicații pentru telefonul mobil. Decizia vizează 
asigurarea unor informații precise, complete și corecte în toate fazele de promovare și furnizare a 
serviciilor. Astfel, în activitățile de promovare a serviciilor trebuie comunicate într-un mod clar și 
fără echivoc tarifele aferente acestora, cu precizarea modalității de tarifare a apelurilor sau a 
mesajelor SMS/MMS (pe minut/pe apel, la SMS primit/transmis, un SMS tarifat/mai multe SMS-
uri). 
 
 3.3 Netograf.ro – aplicația pentru măsurarea parametrilor tehnici de calitate a 
serviciilor de acces la internet 
 În anul 2015 utilizatorii români de internet au efectuat peste 174.000 de teste prin 
intermediul Netograf. Ro - aplicația pentru testarea și monitorizarea calității serviciului de acces la 
internet, din care aproximativ 136.000 au fost validate și utilizate în procesul de generare a 
statisticilor. Pe baza testelor efectuate de utilizatori în cadrul aplicației, ANCOM publică pe 
Netograf.ro statistici trimestriale și anuale privind calitatea serviciului de acces la internet fix și 
mobil în România. Astfel, în anul 2015, Netograf.ro arată că furnizorii de servicii de acces la 
internet mobil au oferit utilizatorilor următoarele viteze medii de download: Orange România – 
27,49 Mbps indoor și 43,75 Mbps outdoor, RCS & RDS – 2,85 Mbps indoor și 3,43 Mbps outdoor, 
Telekom România Mobile Communications – 10,47 Mbps indoor și 14,11 Mbps outdoor, Vodafone 
România – 19,28 Mbps indoor și 33,01 Mbps outdoor. 
 Primii cinci furnizori de servicii de acces la internet fix au oferit în anul 2015 următoarele 
viteze medii de download: Digital Cable Systems – 48,38 Mbps prin fir și 26,91 Mbps wireless, 
Nextgen Communications – 61,68 Mbps prin fir și 36,15 Mbps wireless, RCS & RDS – 101,31 
Mbps prin fir și 44,31 Mbps wireless, Telekom România Communications – 31,36 Mbps prin fir și 
16,53 Mbps wireless și UPC România – 59,67 Mbps prin fir și 32,14 Mbps wireless. 
 
 3.4 Veritel.ro - aplicația pentru compararea ofertelor telecom 
 Veritel.ro, comparatorul de oferte telecom dezvoltat de ANCOM, le-a oferit și în anul 2015 
utilizatorilor posibilitatea de a verifica în ce măsură oferta de care beneficiază de la furnizorul lor de 
servicii de telefonie și internet este cea mai potrivită pentru nevoile lor de consum.  De la lansarea 
Veritel.ro în anul 2013 și până în prezent, numărul de oferte de telefonie și internet fix și mobil 
introduse de operatori pe piață și disponibile spre consultare în cadrul aplicației dezvoltate de 
ANCOM a scăzut de 8 ori, de la peste 3,5 milioane de oferte la aproape 430.000 astfel de oferte. 
Acest lucru indică o reducere a complexității ofertelor lansate de operatori, aspect pe care ANCOM 
îl consideră o consecință a adaptării planurilor operatorilor la noile realități ale pieței din România, 
în contextul reglementărilor emise. Conform datelor ANCOM, în prima jumătate a anului 2015 
utilizatorul mediu de telefonie mobilă și internet pe mobil configurat pe Veritel.ro a consumat lunar 
167 MB trafic de internet mobil, a trimis 74 de SMS‑uri naționale (dintre care 64 în rețea proprie și 
10 în afara rețelei) și a sunat în medie 251 de minute de pe terminalul propriu atât în rețea (193 de 
minute), cât și în afara rețelei (58 de minute). De asemenea, utilizatorul mediu de telefonie fixă 
configurat pe Veritel. ro a apelat lunar 45 de minute în rețea și 33 de minute în afara rețelei. 
Veritel.ro este un instrument independent și necomercial dezvoltat de ANCOM în beneficial 
utilizatorilor de servicii telecom din România. Accesul la această aplicație este gratuit și nu este 
condiționat în niciun fel, utilizatorii având acces rapid la toate ofertele publice ale tuturor 
operatorilor de comunicații din România. 
 
 3.5 Reglementarea accesului la servicii de urgență – 112 
 ANCOM elaborează reglementări pentru serviciul de urgență 112, cu scopul de a armoniza 
funcționarea acestui serviciu în România cu prevederile de la nivelul Uniunii Europene. În anul 
2015, s-au continuat activitățile de documentare rezultate din concluziile raportului anterior. 
ANCOM urmează să elaboreze un studiu care să identifice caracteristicile tehnice aferente 
implementării unei soluții avansate de localizare a apelantului la 112, studiul fiind un pas 
premergător impunerii unor condiții de furnizare ale coordonatelor GNSS. În acest context, în anul 
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2015, s-au demarat consultările cu părțile interesate privind oportunitatea modificării prevederilor 
cu privire la localizarea apelurilor cuprinse în Decizia nr.1.023/2008 privind realizarea 
comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare. Cu prilejul zilei 112, în data de 11 februarie 2015, Comisia Europeană a 
evidențiat raportul menționat ca fiind un document ce vine să furnizeze unele concluzii legate de 
pașii ce trebuie făcuți pentru îmbunătățirea acurateței și a nivelului de încredere cu privire la 
informația de localizare a apelantului, în special pentru apelurile din rețelele mobile. 
  
 3.6 Accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii de comunicaţii electronice 
 În anul 2015 ANCOM adoptat Decizia nr.160/2015 care cuprinde un set de măsuri menite să 
asigure accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de telefonie și de acces la internet adaptate 
nevoilor lor specific și în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori. Prin 
dispozițiile acestei decizii, ANCOM a stabilit obligația furnizorilor de servicii de comunicații 
electronice de a oferi anumite pachete de servicii de telefonie și internet destinate persoanelor cu 
dizabilități, precizând totodată componența acestora și recomandând furnizorilor comercializarea lor 
la un anumit tarif pentru fiecare astfel de pachet. Astfel, începând cu data de 2 noiembrie 2015, 
furnizorii de comunicații electronice destinate publicului au obligația punerii la dispoziția 
utilizatorilor cu dizabilități auditive și/sau de vorbire pachete de servicii mobile care să includă cel 
puțin SMS-uri nelimitate în rețea și 150 de SMSuri naționale la un tarif recomandat de ANCOM 
de maxim 4 euro/lună (inclusiv TVA), precum și trafic lunar la internet mobil de minimum 300 
MB, la o viteză maximă de transfer a datelor pentru descărcare de cel puțin 2 Mbps, la un tariff 
recomandat de 2 euro/lună (inclusiv TVA). De asemenea, acești furnizori au obligația de a oferi 
pachete de servicii la punct fix, pentru aceleași categorii de utilizatori, care să conțină trafic lunar 
nelimitat la internet, la o viteză maximă de transfer a datelor pentru descărcare de cel puțin 30 Mbps 
sau, acolo unde nu este tehnic posibil, viteza maximă oferită comercial utilizatorilor-persoane 
fizice, contra unui tarif maxim recomandat de 7 euro/lună, inclusiv TVA. Totodată, furnizorii de 
servicii de comunicații mobile au obligația lansării unor oferte destinate utilizatorilor finali cu 
dizabilități vizuale care să conțină cel puțin 300 de minute naționale contra unui tarif maxim 
recomandat de 2 euro/lună (inclusiv TVA) și, la cererea utilizatorului, trafic național lunar la 
internet mobil de minimum 300 MB, la o viteză maximă de transfer a datelor pentru descărcare de 
cel puțin 2 Mbps, contra unui tarif recomandat de maxim 2 euro/lună. Furnizorilor de telefonie și 
internet fix le revine obligația implementării dispozițiilor referitoare la ofertele destinate 
utilizatorilor cu dizabilități vizuale având ca unități de consum componente cel puțin 350 minute 
lunare naționale contra unui tarif maxim recomandat de 3 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea 
utilizatorului, trafic lunar nelimitat la internet fix contra unui tarif recomandat de maxim 7 
euro/lună. De asemenea, utilizatorilor cu dizabilități li s-a creat oportunitatea legală de a beneficia 
de serviciile de acces la serviciul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților 
lor, inclusiv prin intermediul SMS pentru utilizatorii cu dizabilități auditive, utilizatorii cu 
dizabilități vizuale putândinteroga serviciul de control al costurilor prin intermediul unui mesaj 
audio. Totodată, utilizatorilor cu dizabilități vizuale li s-a conferit dreptul de a solicita și primi prin 
poștă electronică contractele, facturile nedetaliate și alte documente într-un format compatibil cu 
majoritatea programelor de citire a documentelor. Prin dispozițiile deciziei sus amintite s-a 
concretizat obligația furnizorilor de comunicații electronice de a asigura utilizatorilor cu dizabilități, 
prin intermediul punctelor de lucru unde se oferă servicii de comunicații electronice pe bază de 
abonament, posibilitatea testării gratuite a echipamentelor terminale de comunicații electronice pe 
care aceștia intenționează să le achiziționeze, precum și de a pune la dispoziția acestora o secțiune 
specială, accesibilă din ecranul principal al propriei pagini de internet, în care să se regăsească 
informații necesare pentru aceste categorii de utilizatori. 
 
 3.7 Realocarea numărului 116000- linie telefonică de urgență pentru copii dispăruți 
 În urma anunțului ANCOM de deschidere spre alocare a numărului naţional scurt pentru 
servicii armonizate cu caracter social 116000, număr destinat serviciului “Linii telefonice de 
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urgență pentru copii dispăruţi”, furnizorul de servicii de comunicații electronice Telekom Romania 
Communications S.A. a solicitat și a primit dreptul de a utiliza acest număr începând cu 6 ianuarie 
2016 pentru o perioadă de 10 ani, în colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, furnizor de 
servicii cu caracter social. În perioada 24 noiembrie - 23 decembrie 2015, furnizorii de servicii de 
comunicații electronice interesaţi au putut solicita ANCOM alocarea numărului naţional scurt 
pentru servicii armonizate cu caracter social 116000, compania Telekom Romania Communications 
S.A. fiind singurul operator care a depus o cerere de alocare. Dreptul de utilizare a acestui număr a 
aparținut societății Telekom Romania Communications S.A. și în trecut, în perioada 25.07.2008 – 
22.10.2015 serviciul fiind furnizat de Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual - 
FOCUS. Prin intermediul liniei telefonice de urgență pentru copii dispăruţi vor fi preluate apelurile 
prin care se anunţă dispariţia unor copii, apeluri ce vor fi transferate apoi poliţiei, se vor oferi 
îndrumare şi ajutor persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut și se va sprijini desfăşurarea 
investigaţiei. Serviciul furnizat prin intermediul acestui număr va fi disponibil non-stop la nivel 
național, iar accesarea numărului 116000 va fi gratuită pentru toți apelanții, fără a fi necesară o 
înregistrare prealabilă. 
 
 3.8 Evaluarea localităților cu risc de intrare în roaming involuntar 
 În anul 2015, ANCOM a actualizat și a publicat lista localităților de graniță care au un risc 
potențial de intrare în roaming involuntar. Pentru evaluarea situațiilor de roaming involuntar în 
zonele de graniță s-au efectuat în luna aprilie 2015 o serie de măsurări pe traseele situate în 
vecinătatea frontierei de stat din județele Arad, Bihor, Botoșani, Caraș Severin, Călărași, Constanța, 
Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Mehedinți, Maramureș, Olt, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, 
Teleorman, Vaslui. Conform măsurătorilor efectuate de ANCOM, în majoritatea județelor aflate la 
graniță există localități în care telefoanele pot intra în roaming involuntar, cele mai multe localități 
în care apare acest fenomen fiind situate în județele: Satu Mare (63 de localități, pe granița cu 
Ucraina și Ungaria), Botoșani (44 de localități, pe granița cu Ucraina și Republica Moldova), Iași 
(42 de localități, pe granița cu Republica Moldova), Timiș (39 de localități, pe granița cu Serbia și 
Ungaria) și Bihor (33 de localități, pe granița cu Ungaria). Pe baza măsurătorilor efectuate, 
ANCOM a identificat localitățile cu risc de roaming involuntar, în care echipamentul mobil se poate 
conecta temporar la rețeaua unui operator străin în funcție de deplasarea utilizatorului, dar și 
localități cu risc crescut de roaming involuntar, unde echipamentul mobil se poate conecta 
permanent la rețeaua unui operator străin pe toată suprafața localității respective. 
 Ca urmare a măsurătorilor efectuate, ANCOM a semnalat utilizatorilor care au serviciul de 
roaming activat și se află în ţară, dar în apropiere de graniţă, că este posibil ca telefonul să se 
conecteze automat la o rețea din țara vecină și să folosească serviciile de comunicații la tarife de 
roaming, plătind şi pentru apelurile pe care le primesc (roaming involuntar). De asemenea, 
ANCOM le-a amintit utilizatorilor care accesează servicii de date de pe telefonul mobil sau tabletă 
că pot evita accesarea involuntară a serviciilor de date în roaming configurând setările 
corespunzătoare pe telefonul/tableta utilizată atunci când călătoresc în localitățile identificate de 
ANCOM ca având risc potențial de intrare în roaming involuntar. 
 
 3.9 Soluționarea reclamațiilor primite de la utilizatori 
 În anul 2015 ANCOM a primit și soluționat 2.003 sesizări de la utilizatori, cu 19% mai mult 
față de anul 2014. Dintre acestea, 1.541 au fost transmise de către utilizatorii de servicii de 
comunicații electronice. Principalele aspecte reclamate de către aceștia au vizat derularea, 
prelungirea și încetarea contractelor încheiate în scris sau prin mijloace de comunicație la distanță 
(39% din numărul reclamațiilor primite de ANCOM), dar și calitatea serviciilor de comunicații 
electronice, pe fondul creșterii exigenței și vigilenței utilizatorilor.  
 Din cele 2.003 petiții primite de ANCOM, 1.683 au fost adresate de persoane fizice, iar 
restul de 320 au fost înaintate de persoane juridice. Un număr de 47 de de petiții au fost clasate în 
anul 2015 și 53 au fost redirecționate către alte instituții.  
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 4. Servicii poştale 
 4.1 Autorizare generală 
 Furnizarea serviciilor poştale se realizează în România în condiţiile regimului de autorizare 
generală adoptat de ANCOM prin Decizia nr.2.858/2007, modificată şi completată prin Decizia 
nr.891/2009 şi, ulterior, prin Decizia nr.513/2013, regim juridic care stabileşte o procedură gratuită 
de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, precum şi condiţiile în 
care se poate realiza furnizarea de servicii poştale. Peste 92% dintre solicitările de autorizare ca 
furnizor de servicii poștale au fost soluționate de ANCOM în termen. 
 La data de 31 decembrie 2015, Registrul public al furnizorilor de servicii poştale înregistra 
un număr total de 386 de furnizori de servicii poştale, în creştere cu 4% faţă de nivelul înregistrat în 
anul 2014. Dintre aceștia, 371 de persoane aveau dreptul de a furniza servicii poştale incluse în 
sfera serviciului universal, în creştere cu 5% față de 2014, iar 381 de persoane aveau dreptul de a 
furniza servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal, în creştere cu 4,3% față de anul 
2014. Pe parcursul anului 2015, un procent de 1,5% dintre persoanele autorizate să furnizeze 
servicii poștale și-au încetat activitatea comercială în Registrul Comerţului, iar un procent de 5,1% 
din totalul furnizorilor au fost sancţionați de către ANCOM cu retragerea dreptului de a furniza 
servicii poştale, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce le reveneau în calitate de furnizori de 
servicii poştale. 
 Conform datelor colectate de ANCOM aferente evoluţiei pieţei serviciilor poştale în anul 
2014 și publicate în anul 2015, piaţa s-a stabilizat atât din punct de vedere al numărului de furnizori 
autorizaţi, cât şi din cel al numărului furnizorilor activi, fluctuațiile fiind sub 5%. În anul 2014, au 
fost prezenţi activ (au furnizat efectiv serviciile) pe piaţa serviciilor poştale 237 de furnizori. În anul 
2014 au fost procesate în România de 2,3 ori mai multe colete poștale față de anul 2013, 90% dintre 
acestea fiind prelucrate de către furnizorii privați. Traficul poștal total a continuat să crească într-un 
ritm moderat, înregistrând o creștere de circa 10%, depășind în 2014 valoarea de 600 milioane de 
trimiteri, acestea fiind procesate în proporție de peste 95% de furnizorul de serviciu universal și de 
alți zece furnizori privați de volum mare. Din traficul poştal total realizat în anul 2014 (623.205.073 
de trimiteri), CNPR a procesat 366.849.865 de trimiteri (58,86%), următorii zece furnizori de volum 
mare din întreaga piaţă au realizat un trafic de 232.491.221 de trimiteri (37,31%), iar restul 
furnizorilor (226) au realizat un volum de 23.863.987 de trimiteri (3,83%). 
 
 4.2 Reglementarea serviciilor poștale 
 În anul 2015, ANCOM a consultat public și a adoptat două decizii care au modificat și 
completat unele prevederi privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal pe 
teritoriul României. Decizia nr.452/2015 pentru modificarea Deciziei președintelui ANCOM 
nr.1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poștale și a Deciziei președintelui ANCOM nr.1159/2013 privind 
condițiile de întocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania Națională 
Poșta Română S.A. i-a fost comunicată furnizorului de serviciu universal desemnat. În calitatea sa 
de furnizor de serviciu universal desemnat până la data de 31 decembrie 2018, Compania Națională 
Poșta Română S.A. (CNPR) beneficiază de anumite drepturi, precum acela de a solicita 
compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Prin această 
decizie, ANCOM prelungește termenul de depunere a cererii de compensare a costului net și de 
transmitere a situațiilor financiare separate de către CNPR, de la data de 1 iulie la data de 14 august 
a anului următor pentru care acestea se întocmesc. Totodată, având în vedere experiența anterioară 
privind durata și complexitatea procesului de analiză a cererii de compensare, dar și durata 
procesului de colectare și validare a datelor statistice pentru piața serviciilor poștale, ANCOM 
extinde termenul în care are obligația de a decide cu privire la compensarea costului net și la suma 
ce urmează a fi compensată de la 135 zile, la 160 zile de la primirea cererii de compensare. 
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 4.3 Modificarea și completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, 
date sau informații de către furnizorii de servicii poștale prin mijloace electronice 
 La sfârșitul anului 2015 a intrat în vigoare Decizia nr.1079/2015 pentru modificarea și 
completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informații de către 
furnizorii de servicii poștale prin mijloace electronice, precum și pentru utilizarea acestor mijloace 
electronice în alte situații, care modifică și completează Decizia nr.336/2013 și Decizia 
nr.127/2009. 
 Decizia nr.1079/2015 impune tuturor furnizorilor de servicii poștale să transmită anumite 
informații către ANCOM exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicaţii 
informatice, utilizând semnătură electronică certificată. Printre informațiile care urmează să fie 
transmise exclusive prin mijloace electronice se numără datele statistice pe care furnizorii de 
servicii poștale au obligația să le raporteze anual către ANCOM. Aceste noi reguli se vor aplica 
începând cu următoarea rundă de raportare, cea a datelor statistice aferente anului 2015, care trebuie 
raportate până cel târziu la data de 15 martie 2016. Aplicația informatică de transmitere a 
informațiilor este disponibilă pe pagina de internet a ANCOM, iar pentru raportarea datelor pot fi 
utilizate semnăturile electronice emise de orice furnizor de servicii de certificare din România, și, în 
anumite condiții, din alt stat. 
 
 4.4 Soluționarea cererii de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor 
poștale din sfera serviciului universal în anul 2014 
 ANCOM a primit în data de 14 august 2015 cererea de compensare a costului net a 
Companiei Naționale Poșta Română (CNPR), însoțită de situația privind costurile, veniturile și 
capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2014, 
precum și de Raportul de constatări faptice privind verificarea cererii de compensare a costului net 
al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, întocmit de un auditor independent. Pentru 
evaluarea caracterului de sarcină injustă pe baza condițiilor de mai sus, ANCOM a extras 
informațiile relevante din situațiile financiare separate întocmite de CNPR pentru anul 2014. 
 Pentru a evalua în ce măsură costul net reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR, ANCOM  
a calculat nivelul rentabilității capitalului angajat al serviciului universal și a constatat că, în anul 
2014, furnizorul de serviciu universal a înregistrat profit pe segmentul serviciilor din sfera 
serviciului universal, iar rentabilitatea capitalului angajat a fost superioară nivelului rezonabil al 
rentabilității stabilit de ANCOM pentru anul 2014 la 13,10%. Având în vedere faptul că primul 
criteriu nu a fost îndeplinit și astfel nu a mai fost necesar să fie analizat și cel de-al doilea criteriu, 
ANCOM a stabilit că valoarea costului net nu reprezintă o sarcină injustă în sarcina furnizorului de 
serviciu universal și nu va fi compensat. Decizia privind cererea de compensare a costului net 
aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal de către CNPR în anul 2014 a 
fost supusă consultării publice de ANCOM în perioada 16 decembrie 2015 - 11 ianuarie 2016 și, 
întrucât în această perioadă nu au fost primite observații, a fost adoptată la 14 ianuarie 2016, fiind  
comunicată CNPR la aceeași dată, moment din care a intrat în vigoare. CNPR este furnizorul de 
serviciu universal poștal desemnat în România și, în această calitate, are dreptul de a solicita 
compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, care reprezintă 
diferența dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu 
universal și costul net al serviciului în cazul în care furnizorul și-ar desfășura activitatea exclusiv 
pe baze comerciale, fără a avea obligații de serviciu universal. Conform noilor prevederi intrate în 
vigoare în 2015, costul net reprezintă o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ două 
condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat și de pragul de materialitate al 
veniturilor înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal. 
 
 4.5 Protecția utilizatorilor de servicii poştale 
 Reţeaua poştală din România era compusă în anul 2014 din 8.054 de puncte de acces şi de 
contact deservite de personal care au program de lucru cu publicul, care au aparţinut atât 
furnizorului de serviciu universal, cât şi celorlalţi furnizori, ceea ce înseamnă că, în medie, un punct 
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acces/contact deservit de personal a fost pus la dispoziția a 2.437 de locuitori. În anul 2014 au fost 
înregistrate aproape 180.000 de reclamații privind serviciile poștale, din care aproape 30% s-au 
dovedit a fi întemeiate. Un număr de 18.700 de reclamații au fost soluționate cu acordare de 
despăgubiri în valoare de 4.175.261 de lei. Raportând numărul total de trimiteri poștale la numărul 
de reclamații primite, se observă că în anul 2014 a existat o reclamație la 3.505 trimiteri poștale, o 
reclamație întemeiată la 12.329 trimiteri poștale și că, în medie, din aproximativ trei reclamații 
întemeiate, una s-a soluționat prin acordarea de despăgubiri. 
 ANCOM a primit și a soluționat în cursul anului 2015 un număr de 462 de petiții referitoare 
la calitatea serviciilor poștale. Cele mai multe dintre ele nu au fost adresate direct ANCOM și au 
avut ca obiect livrarea cu întârziere a trimiterilor poștale, în principal a produselor comandate online 
în contextual unor campanii de reduceri organizate de comercianți. De asemenea, o parte dintre 
petițiile utilizatorilor au vizat deteriorarea coletelor expediate și încasarea cu întârziere a 
contravalorii bunurilor expediate prin serviciul ramburs. 
 
 5. Resurse limitate 
 ANCOM administrează şi gestionează resursele limitate prin planificarea, alocarea, 
urmărirea şi evaluarea utilizării acestora. Resursele limitate pe care ANCOM le administrează și le 
gestionează sunt spectrul radio, resursele de numerotație și resursele tehnice associate pentru reţele 
şi servicii de comunicaţii electronice. Documentul care stă la baza gestionării spectrului radio în 
România este Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio (TNABF), iar documentul 
care stabileşte structura şi destinaţia resurselor de numerotaţie utilizate în România este Planul 
naţional de numerotaţie (PNN). În anul 2015, ANCOM a emis în termen toate licenţele de emisie, 
de utilizare a resurselor de numerotație și a resurselor tehnice, în timp ce rata de emitere în termen a 
autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radio a fost de 99,8%, iar cea de emitere a licenţelor de 
utilizare a frecvenţelor radio prin încredinţare direct a fost de 98,9%. 
 
 5.1 Alocarea resurselor de spectru radio din benzile 3400 – 3800 MHz 
 În urma procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 
în benzile 3410‑3600 MHz şi 3600‑3800 MHz au fost alocați 255 MHz, cu 65% mai mult decât 
erau alocați prin licențele în vigoare la momentul respectiv în cele două benzi de frecvențe (anume 
154 MHz). Astfel, 2K Telecom S.R.L. şi-a adjudecat 2 blocuri pereche de 2x5 MHz în banda 
3410‑3600 MHz, contra sumei de 740.100 € reprezentând taxă de licenţă. Orange România S.A. a 
obţinut 5 blocuri pereche de 2x5 MHz în banda 3410‑3600 MHz și 9 blocuri nepereche de 5 MHz 
în banda 3600‑3800 MHz. Pentru spectrul obținut în cadrul licitației, Orange România S.A. a 
achitat o taxă de licență în cuantum de 3.924.000 €. RCS&RDS, care nu deținea spectru în banda 
3,4 – 3,8 GHz, a câștigat în urma licitației 10 blocuri nepereche de 5 MHz în banda 3600‑3800 
MHz pentru care a achitat suma de 1.880.000 €, reprezentând taxă de licenţă. Societatea Națională 
de Radiocomunicații S.A. și-a adjudecat 10 blocuri nepereche de 5 MHz în banda 3600‑3800 MHz, 
pentru care a achitat o taxă de licență în cuantum de 1.850.001 €. Vodafone România S.A. a câștigat 
4 blocuri pereche de 2x5 MHz în banda 3410‑3600 MHz, pentru care a achitat suma de 1.730.000 € 
reprezentând taxă de licenţă. Valoarea cumulată a taxelor de licenţă colectate la bugetul de stat 
se ridică la 10.124.101 €.  
 În urma procedurii de selecție, în banda de 3,5 GHz au fost alocate la nivel național 11 
blocuri pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz, 5 blocuri rămânând nealocate, în timp ce în 
banda de 3,7 GHz au fost allocate la nivel național 29 de blocuri nepereche cu lărgimea de bandă de 
5 MHz, 7 blocuri rămânând nealocate. 
 
 5.2 Alocarea resurselor de spectrunecesare pentru tranziția la televiziunea digitală 
terestră 
 Începând cu data de 17 iunie 2015 emisia pe cale radio terestră a serviciilor de televiziune în 
system analogic în banda 470 – 790 MHz (UHF) s-a oprit, în timp ce emisia pe cale radio terestră a 
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serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvențe radio 174‑230 
MHz (VHF), va continua, conform prevederilor adoptate de Guvern, cu caracter temporar, până la 
data de 31 decembrie 2016. Pentru tranziția la televiziunea digitală terestră, ANCOM a organizat 
până la sfârșitul anului 2015 trei licitații pentru acordarea de multiplexuri digitale. În urma primei 
licitații ce s-a finalizat în anul 2014 au fost alocate trei multiplexuri naționale către Societatea 
Naţională de Radiocomunicaţii S.A., compania câștigând multiplexul acordat condiționat „free to 
air” şi alte două multiplexuri din banda UHF contra sumei de 1.020.002 €, reprezentând taxă de 
licenţă. Nouă multiplexuri digitale regionale au fost adjudicate în urma celei de-a doua licitații ce 
s‑a finalizat în luna februarie 2015.  
 Companiile câștigătoare au fost: Regal - care şi‑a adjudecat 1 multiplex regional 
(RâmnicuVâlcea) pentru suma de 8.010 euro, Cargo Sped - care a câștigat 1 multiplex regional 
(Sibiu) pentru care va achita suma de 8.001 euro, 2K Telecom - care şi-a adjudecat 5 multiplexuri 
regionale (4 în Bucureşti şi unul în Ploieşti) pentru care va achita suma de 52.000 euro, compania 
Radio M Plus - care a obținut 1 multiplex regional (Iaşi), contra unei sume de 10.000 euro și Digital 
Video Broadcast - care şi-a adjudecat 1 multiplex regional (Satu Mare) pentru suma de 8.000 euro. 
 În urma celei de-a treia licitații desfășurate de ANCOM, ce s-a finalizat în luna mai 2015, au 
fost alocate alte 5 noi multiplexuri regionale și locale. Companiile câștigătoare au fost: Info Total 
Press S.A. ‑-care și-a adjudecat 3 multiplexuri (2 regionale în Suceava şi Botoşani şi unul local în 
Bacău) pentru suma de 18.200 euro, TV Sat 2002 – care a câștigat 1 multiplex regional în Buzău 
pentru care va achita suma de 8.000 euro și Grup Est Security S.R.L. – care și-a adjudecat 1 
multiplex în Piatra Neamț contra sumei de 41.600 euro. 
 
 5.3 Modificarea procedurii de autorizare a furnizării serviciilor de programe 
audiovizuale 
 În anul 2015, ANCOM a consultat și a adoptat Decizia nr. 344/2015 care modifică şi 
completează Decizia nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de 
programe audiovizuale. Prin această decizie, ANCOM a clarificat condițiile de eliberare, modificare 
și prelungire a licenţei de emisie şi a licenţei de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital 
terestru, inclusiv a autorizației tehnice și a autorizației de asignare a frecvențelor. Astfel, în cazul 
modificării licenței de emisie a unui furnizor ca urmare a modificării datelor de identificare ale 
acestuia, ANCOM va actualiza automat, în 15 zile, și autorizația tehnică a furnizorului. De 
asemenea, termenul de efectuare a verificărilor tehnice în vederea autorizării se va calcula de la data 
depunerii documentaţiei complete de către titular, iar termenul limită pentru depunerea solicitărilor 
de prelungire a termenului de valabilitate a licențelor de emisie va fi de 45 de zile calendaristice.  
 
 5.4 Procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanțele organizațiilor internaționale 
acreditate în România 
 În anul 2015 a intrat în vigoare Decizia nr. 512/2015 care stabilește procedura de acordare a 
drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România, precum şi condițiile de utilizare 
temporară a frecvențelor radio pe durata vizitelor unor demnitari străini în România. 
 Astfel, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanțele organizațiilor 
internaționale acreditate în România care doresc să utilizeze frecvențe radio vor trebui să obțină o 
licență. În acest scop, vor transmite Ministerului Afacerilor Externe ‑ Direcția Protocol o Notă 
Verbală și două formulare-tip cu informații specifice despre serviciul de radiocomunicații și tipul de 
aplicație solicitat. Ministerul Afacerilor Externe ‑ Direcția Protocol va transmite ANCOM, în 
termen de 10 zile lucrătoare, solicitarea de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio iar, în 
maxim 6 săptămâni, ANCOM va emite licența de utilizare a frecvențelor radio și autorizația de 
asignare a frecvențelor radio. ANCOM poate respinge o cerere de acordare a licenței transmisă de o 
misiune diplomatică în cazul în care solicitantul nu a depus toate documentele, nu existăfrecvențe 
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radio disponibile în condițiile solicitate, nu sunt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din 
domeniul comunicațiilor electronice sau în cazul în care nu se justifică, în mod obiectiv, alocarea 
resursei de spectru solicitate din considerente ce țin de utilizarea rațională şi eficientă a spectrului 
radio. 
 Decizia stabilește și procedura de aprobare a utilizării temporare a frecvențelor radio cu 
ocazia vizitelor unor demnitari străini în România. 
 
 5.5 Modificarea tarifului de utilizare a spectrului radio 
 Cuantumul tarifului anual de utilizare a spectrului radio pentru unele stații și rețele de 
radiocomunicații a fost modificat în anul 2015 prin decizia nr. 687/2015. Cea mai importantă 
modificare vizează tariful de utilizare a spectrului pentru utilizarea benzii de frecvențe 3,4 – 3,8 
GHz, aceasta fiind necesară în contextul în care ANCOM a organizat o procedură de selecție în 
cursul acestui an pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 3,5 GHz 
şi 3,7 GHz. ANCOM a stabilit ca tariful anual pentru blocurile de frecvențe pereche de 2x5 MHz 
alocate la nivel național în banda de 3,5 GHz să fie echivalentul în lei a 72.000 euro/bloc, iar tariful 
anual pentru blocurile de frecvențe nepereche de 5 MHz alocate la nivel național în banda de 3,7 
GHz să fie echivalentul în lei a 36.000 euro/ bloc, începând cu anul 2016. O altă modificare adusă 
prin această decizie o constituie reducerea tarifului pentru anumite stații de comunicații prin satelit 
amplasate pe sol sau la bordul navelor și aeronavelor, aceasta fiind una dintre direcțiile de acțiune 
ale ANCOM care și‑a propus stimularea dezvoltării aplicațiilor de radiocomunicații prin satelit. 
  
 5.6 Consultare asupra frecvenţelor radio ori a benzilor de frecvenţe radio exceptate de 
la regimul de licenţiere 
 ANCOM a realizat o consultare publică în anul 2015 pe marginea unui proiect de decizie 
prin care sunt identificate mai multe benzi de frecvențe radio ce pot fi utilizate ”liber” (pentru a 
căror utilizare nu este necesară obţinerea unei licenţe) – în cazul anumitor categorii de echipamente 
radio. Acest proiect de decizie va înlocui decizia președintelui ANCOM nr. 1722/2011 pe acest 
subiect, în vigoare la acest moment, și va implementa deciziile Comisiei Europene nr. 2013/752/UE 
(ce modifică decizia CE nr. 2006/771/CE) și 2014/702/UE (ce modifică decizia CE nr. 
2007/131/CE). Exemple de astfel de echipamente radio sunt: stațiile de emisie-recepție folosite în 
autovehicule și care emit în „banda civică” (26,960‑27,410 MHz), dispozitivele radio pentru 
localizare, urmărire și achiziție de date, alarmele și diversele telecomenzi pe suport radio, 
dispozitivele radio pentru deschiderea uşilor sau pentru controlul mișcării modelelor, dispozitivele 
de identificare prin radiofrecvență, implanturile medicale active, telefoanele fără cordon în 
tehnologie DECT, sistemele radar cu rază mică de acțiune pentru automobile sau diversele 
echipamente radio utilizând tehnologie de bandă ultralargă pentru scopuri specifice. Aceste 
echipamente pot fi folosite în benzile „libere”, dar utilizarea lor se face cu respectarea normelor 
tehnice în vigoare pentru a elimina riscul de producere a interferenţelor prejudiciabile asupra altor 
stații și rețele de radiocomunicații care utilizează spectrul radio în condițiile legii. De asemenea, 
utilizarea acestor echipamente nu beneficiază de protecţie radio, indiferent dacă interferențele sunt 
produse de utilizatori similari sau de alte staţii ori rețele de radiocomunicaţii care funcţionează în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 
 
 5.7 Consultare publică privind utilizarea viitoare a benzilor de frecvenţe 410 MHz şi 
450 MHz 
 ANCOM a lansat în anul 2015 o consultare publică cu privire la utilizarea viitoare în 
România a benzilor de frecvenţe 411‑415 MHz/421‑425 MHz (banda 410 MHz) şi 453‑457,5 
MHz/463‑467,5 MHz (banda 450 MHz), pentru a afla opinia furnizorilor de rețele și servicii de 
comunicații electronice, potențialilor utilizatori și a altor părți interesate cu privire la variantele 
optime de utilizare a acestor frecvențe, incluzând aspecte precum tipul rețelelor, serviciilor şi al 
aplicațiilor radio care vor fi utilizate în aceste benzi, sau tipul de procedură aplicabil pentru 
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acordarea drepturilor de utilizare în aceste benzi. Anterior, drepturile de utilizare a frecvențelor 
radio în aceste benzi au aparținut Telemobil, care a deținut licență pentru banda de 450 MHz până la 
data de 24 martie 2013, respectiv Telekom România Communications (fosta Romtelecom), care a 
deținut licență pentru banda de 410 MHz până la data de 31 decembrie 2014. În contextul creat de 
disponibilizarea frecvențelor radio în banda de 410 MHz la începutul anului 2015, ANCOM 
reanalizează, în mod corelat, opțiunile de utilizare a frecvențelor din cele două benzi, în scopul 
identificării celor mai adecvate tipuri de aplicații radio, care să asigure exploatarea optimă a 
resurselor de spectru disponibile, luând în considerare atât cerințele actuale ale pieței de comunicații 
electronice, cât și necesitățile viitoare de spectru radio pentru aplicațiile armonizate la nivel 
european în cele două benzi de frecvențe. 
 În conformitate cu prevederile TNABF în vigoare, benzile de 410 MHz și 450 MHz pot fi 
utilizate pentru rețele publice celulare de bandă largă. De asemenea, potrivit reglementărilor 
europene în vigoare, ANCOM poate propune desemnarea benzilor de 410 MHz și 450 MHz pentru 
sisteme de radiocomunicații mobile profesionale (PMR) și de acces public (PAMR) de bandă 
îngustă și de bandă largă sau pentru aplicaţii radio digitale de bandă largă pentru protecţie publică şi 
intervenţie în caz de dezastre (PPDR). 
 
 5.8 Noi reglementări referitoare la portare, resursele de numerotaţie și la resursele 
tehnice 
 Cu scopul de a actualiza cadrul de reglementare pentru a răspunde evoluțiilor din piață, 
ANCOM a realizat în anul 2015 o serie de intervenții asupra unor decizii emise anterior care 
reglementează domeniul numerotației, resurselor tehnice și al portabilității. Principalele modificări 
vizează facilitarea procesului de portare, respectiv crearea cadrului pentru apariția și dezvoltarea 
unor noi furnizori de servicii de comunicații electronice. Pentru că în perioadele în care furnizorii de 
telefonie lansează oferte atractive se înregistrează creșteri semnificative ale numărului de portări, 
ANCOM a decis creșterea capacității minime de procesare zilnică a cererilor de portare de către 
fiecare furnizor donor (FD), atât pentru numerele de telefonie fixă (de la 200 la 300 în cazul 
numerelor de telefonie din București și județul Ilfov și de la 100 la 150 pentru restul județelor), cât 
și pentru numerele de telefonie mobilă (de la 1.200 la 2.000). De asemenea, ANCOM a prevăzut un 
nou mecanism prin care această capacitate de procesare să fie chiar suplimentată în eventualitatea în 
care noile praguri minime nu sunt suficiente. În plus, ANCOM a creat cadrul de reglementare 
pentru ca furnizorii beneficiari ai unui transfer de numerotație de la un titular de licență să poată 
implementa și portabilitatea numerelor. Până în prezent doar titularul de licență implementa 
funcționalitățile de portabilitate pentru furnizorul căruia îi transfera numere. Varianta curentă nu 
este eliminată, dar furnizorii beneficiari (FB) vor avea posibilitatea să implementeze portabilitatea 
numerelor, variantă care le-ar permite să acționeze pe piață într-un grad mai ridicat de independență 
față de titularul de licență. Un alt element de noutate constă în atenuarea interdicției transferului 
subsecvent, prin recunoașterea libertății încheierii unei convenții între titularul LURN și FB, prin 
care acesta din urmă dobândește prerogativa de a transfera resursele de numerotație obținute de la 
titularul LURN. Convenția trebuie să fie expresă, neputând fi tacită sau înțeleasă din alte 
circumstanțe de fapt, în absența acesteia înțelegându-se că FB nu are dreptul de a transfera altor FB 
resursele de numerotație obținute de la un titular LURN. Prin acest nou cadru, ANCOM a urmărit 
oferirea unui spectru cât mai larg de opțiuni de acces la resurse de numerotație pentru furnizorii de 
servicii de comunicații electronice și încurajarea apariției unora noi, care pot acoperi segmente de 
piață insuficient deservite în prezent. Astfel, se facilitează intrarea pe piaţă a unor operatori mobili 
virtuali simplificați (MVNO simplificați) ori agregatori (MVNE).  
 Decizia 651/2015 intervine asupra prevederilor cuprinse în șase acte normative emise 
anterior de ANCOM: Decizia nr. 321/2008 privind alocarea și utilizarea unor numere scurte pentru 
servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general, Decizia nr. 
376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de 
numerotație, Decizia nr. 379/2013 privind alocarea și utilizarea numerelor naționale scurte pentru 
servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general, Decizia nr. 



17 
 

380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice, Decizia nr. 144/EN/2006 privind 
implementarea portabilității numerelor și Decizia nr. 3.444/2007 privind adoptarea condițiilor 
tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor. 
 
 5.9 Gestionarea spectrului radio 
 Spectrul radio este o resursă naturală limitată a statului român necesară pentru furnizarea de 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice, administrarea eficientă a acestei resurse fiind de 
importanţă strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social şi de apărare a 
ţării. 
 
 5.10  Radiocomunicaţii în serviciul mobil terestru 
 În domeniul radiocomunicaţiilor din serviciul mobil terestru, ANCOM gestionează benzile 
de frecvenţe atribuite prin TNABF serviciului mobil terestru cu statut de utilizare 
neguvernamentală. ANCOM urmăreşte, în principal, să asigure compatibilitatea radioelectrică între 
reţelele de radiocomunicaţii care utilizează frecvenţe radio atribuite acestui serviciu, utilizarea 
raţională şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio atribuit serviciului mobil terestru şi prevenirea 
interferenţelor prejudiciabile în reţelele de radiocomunicaţii mobile terestre autorizate. 
 
 5.11 Radiocomunicaţii în serviciul fix 
 ANCOM gestionează benzile de frecvenţe atribuite prin TNABF serviciului fix, cu statut de 
utilizare neguvernamentală, exclusivă sau în partaj. Obiectivele principale ale activităţii de 
gestionare a spectrului radio în serviciul fix vizează utilizarea raţională şi eficientă a spectrului de 
frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii radioelectrice între reţelele de radiocomunicaţii din 
acest serviciu. În cursul anului 2015, ANCOM a pus în practică măsurile prevăzute de Strategia și 
planul de acțiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la 
nivel naţional în banda de frecvenţe 3400‑3800 MHz pentru perioada 2015‑2025 (strategia de 
utilizare a benzii 3400‑3800 MHz), adoptate prin decizia președintelui ANCOM nr. 390/2015. 
Astfel, după încheierea procedurii de selecție desfășurate în baza strategiei de utilizare a benzii 
3400‑3800 MHz, în luna decembrie 2015, după achitarea taxelor de licență de către câștigătorii 
procedurii de selecție, au fost emise trei licențe de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3410 
‑3600 MHz și trei licențe de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3600‑3800 MHz. Prin aceste 
licenţe au fost acordate alocările de subbenzi de frecvenţe radio adjudecate de fiecare câștigător în 
fiecare dintre cele două benzi de frecvențe supuse procedurii de selecție. Pentru a asigura o 
succesiune logică a soluţiilor incluse în strategia de utilizare a benzii 3400 ‑3800 MHz, ANCOM a 
adoptat Decizia nr. 687/2015 pentru modificarea Deciziei nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de 
utilizare a spectrului. Cu această ocazie, au fost efectuate ajustări, care să reflecte abordarea stabilită 
în strategia amintită mai sus, asupra tarifului de utilizare a spectrului pentru rețelele publice de 
comunicații electronice operand în banda de frecvențe 3400‑3800 MHz. 
 
 5.12 Radiodifuziune sonoră şi televiziune 
 În domeniul audiovizualului anul 2015 este anul încetării emisiei terestre de televiziune 
analogică. Pe lângă organizarea licitaţiilor de televiziune digital terestră activitatea din domeniu a 
fost concentrată asupra problemei gestionării spectrului radio pentru radiodifuziune sonoră şi pentru 
retransmisia programelor audiovizuale prin intermediul sistemelor MMDS (Multipoint Multichanel 
Distribution System). Având în vedere dezvoltarea comunicaţiilor pe fibră optică, şi în anul 2015 s- 
au înregistrat o serie de renunţări la utilizarea sistemului MMDS în zonele unde fibra optică a 
constituit o alternativă. Astfel, din totalul iniţial de 28 de licenţe de utilizare a frecvenţelor pentru 
MMDS valabile la începutul anului, în anul 2015 s‑au acordat 7 licenţe noi şi s‑au anulat la cerere 
10 licenţe.  
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 5.13 Certificarea operatorilor radio din serviciile de radiocomunicații aeronautic și 
naval 
 Certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații din serviciile mobil 
maritim și mobil maritime prin satelit (inclusiv pe căile de navigație interioară) și mobil aeronautic 
și mobil aeronautic prin satelit este reglementată prin Regulamentul Radiocomunicațiilor (RR) al 
UIT care stabilește necesitatea certificării, modul de emitere a certificatelor, conținutul acestora, 
precum și cerințele care trebuie observate de către administrații în procesul certificării operatorilor 
radio. ANCOM coordonează această activitate în România și urmărește să menţină un standard 
ridicat de competență personalului de operare din componența echipajelor de cart de la bordul 
navelor și aeronavelor, precum și a personalului din centrele de dirijare și informare trafic, atât 
aeronautic, cât și naval, având în vedere că operatorii radio asigură atât radiocomunicații în general, 
cât și radiocomunicaţii dedicate acțiunilor de căutare și salvare. Deținerea certificatului de operator 
radio în serviciile aeronautic și/sau naval este în același timp o condiție obligatorie de desfășurare 
legală a activității curente pentru personalul de comandă al navelor și aeronavelor, pentru personalul 
de supraveghere, informare și dirijare a traficului atât naval, cât și aerian, precum și pentru 
personalul din cadrul autorităților maritime, respectiv aeronautice. În anul 2015, în cadrul unei 
echipe complexe formate din experți ai administrațiilor europene interesate și aflată sub 
coordonarea ANCOM, a fost revizuită programa armonizată la nivel european pentru examinarea 
candidaților la obținerea certificatelor din serviciile mobil maritime  și mobil maritim prin satelit în 
sistemul GMDSS conținută în decizia ERC/DEC (99)01.  
  
 5.14 Gestionarea resurselor de numerotaţie și a resurselor tehnice 
 ANCOM pune la dispoziția furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate 
publicului sau furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice resurse de numerotație sau 
resurse tehnice asociate necesare pentru furnizarea serviciilor sau operarea rețelelor. Gestionarea 
resurselor de numerotație și a resurselor tehnice associate se realizează având în vedere următoarele 
obiective: respectarea principiului egalității de tratament acordat tuturor furnizorilor, alocarea de 
resurse de numerotație sau resurse tehnice asociate adecvate pentru toate categoriile de servicii de 
comunicații electronice destinate publicului și utilizarea efectivă, rațională și eficientă a resurselor 
de numerotație și a resurselor tehnice asociate. 
 În anul 2015, la ANCOM au fost înregistrate 24 de solicitări de alocare a unor resurse de 
numerotaţie, pe baza cărora au fost acordate 21 de licenţe. De asemenea, s-au soluţionat 10 cereri de 
reînnoire a licenţelor care urmau să expire în 2015.  
 În cursul anului 2015 s-au consemnat eliberări de resurse de numerotaţie ca urmare a 
cererilor de renunţare parţială sau totală la LURN depuse de unii titulari, în cazurile de încetare a 
dreptului de a furniza serviciile de comunicaţii electronice pentru care au fost acordate resursele de 
numerotaţie, precum și în cazuri de retragere a resurselor de numerotație pe motiv de neplată a 
tarifului de utilizare a resurselor de numerotație. 
  
 6. Monitorizare, control și supravegherea pieţei echipamentelor 
 6.1 Monitorizarea spectrului de frecvenţe radio 
 În activitatea de monitorizare a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală 
ANCOM are ca obiective soluționarea cazurilor de interferențe prejudiciabile la nivel local, 
regional sau global, identificarea, localizarea și luarea măsurilor necesare în vederea eliminării 
emisiilor neautorizate cu scopul evitării interferențelor prejudiciabile, susţinerea procesului de 
gestionare eficientă a spectrului, susţinerea activităţilor de supraveghere şi control prin 
monitorizarea parametrilor tehnici de emisie în vederea identificării abaterilor faţă de valorile 
autorizate, identificarea şi sesizarea încălcării acordurilor internaţionale şi/sau bilaterale cu privire 
la parametrii emisiilor recepţionate în zonele de frontieră şi provenite din statele vecine. 
 Datele colectate în urma activităţii de monitorizare a spectrului sunt utilizate de ANCOM 
pentru determinarea ocupanței reale a benzilor de frecvențe, identificarea și localizarea emisiilor 
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neautorizate precum și pentru identificarea abaterilor parametrilor tehnici de emisie față de valorile 
autorizate.  
 ANCOM are în dotare un Sistem Naţional de Monitorizare a Spectrului (SNMS) format din: 
38 de staţii fixe şi transportabile de monitorizare (stațiile transportabile funcţionează ca staţii fixe, 
dar pot fi relocate); 10 staţii mobile de monitorizare (instalate pe autospeciale). 
 Suplimentar pentru a extinde aria geografică acoperită, banda de frecvenţe şi gama 
serviciilor posibil a fi monitorizate, în activitatea de monitorizare se mai utilizează și următoarele 
sisteme/echipamente:un sistem de goniometrie și monitorizare a spectrului format din 4 
autospeciale capabile sămonitorizeze spectrul până la frecvența maximă de 26,5 GHz; un sistem de 
monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare ce acoperă 5 orașe; 12 stații transportabile de 
monitorizare; 5 stații transportabile de monitorizare și goniometrie; 19 stații de monitorizare și 
detecție a direcției; receptoare portabile; analizoare de spectru. 
 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.  
 În anul 2015, ANCOM și-a realizat în proporție de 98% planul de monitorizare a spectrului 
de frecvenţe radio. Monitorizarea emisiilor din spectrul de frecvențe alocat serviciilor de 
radiodifuziune sonoră și de televiziune analogică terestră, serviciului mobil terestru precum și din 
benzile de frecvențe corespunzătoare dividendului digital 1 și 2, s-a efectuat în mod continuu prin 
intermediul stațiilor fixe. Pe baza datelor colectate pe parcursul anului 2015 s-au întocmit:207 
rapoarte de monitorizare conform PAM din care: 96 de rapoarte pentru serviciile de radiodifuziune 
sonoră și de televiziune analogică terestră; 63 de rapoarte pentru serviciul mobil terestru (excepție 
comunicațiile electronice mobile); 48 de rapoarte privind monitorizarea benzilor corespunzătoare 
dividendului digital 1 și 2; 72 de rapoarte de monitorizare la solicitarea altor servicii din cadrul 
ANCOM. 
 În localitățile neacoperite de stațiile fixe, precum și în zonele de frontieră, monitorizarea 
emisiilor menționate anterior s-a efectuat prin intermediul stațiilor mobile. S-au monitorizat astfel 
un număr total de 118 localități și 45 de locații în zonele de frontier și s-au întocmit: 324 de rapoarte 
pentru serviciile de radiodifuziune sonoră și de televiziune analogică terestră; 209 rapoarte pentru 
serviciul mobil terestru (excepție comunicațiile electronice mobile) precum și pentru monitorizarea 
benzilor corespunzătoare dividendului digital 1 și 2; 56 de rapoarte privind monitorizarea emisiilor 
recepționate în zonele de frontieră și provenite din statele vecine; 21 de rapoarte de monitorizare la 
solicitarea altor servicii din cadrul ANCOM. 
 Din analiza datelor colectate s-au constatat 160 de nereguli în urma cărora s-au luat măsurile 
legale care se impuneau. Pentru a determina gradul de acoperire cu servicii de comunicații 
electronice mobile în orașe și municipii, pe drumurile naționale și județene precum și în zonele de 
frontieră, ANCOM a efectuat măsurători pe teren, pe parcursul a 60.000 km folosind autospeciale 
ce utilizează scanere de rețea, receptoare GPS și un computer pe care rulează un soft specializat în 
achiziția și prelucrarea datelor. 
 Măsurătorile s-au realizat prin sondaj conform PAM. Totodată, pe parcursul anului 2015, 
ANCOM a efectuat o serie de campanii de monitorizare printre care se numără campania de 
măsurători la graniță în banda EGSM, Campania de supraveghere a procesului de migrare a 
operatorilor de comunicații electronice mobile, campania de măsurători în banda HF, campania de 
verificare a încetării emisiilor de televiziune analogică terestră în banda UHF, de verificare a 
licenței temporare CDMA, campania de măsurare a parametrului deviație de frecvență pentru 
stațiile de radiodifuziune sonoră și cea de măsurători la graniță pentru identificarea zonelor cu risc 
de roaming involuntar. 
 În anul 2015 au fost identificate și eliminate 309 surse de interferențe prejudiciabile, ceea ce 
înseamnă 90% din totalul sesizărilor înregistrate, care afectau funcționarea următoarelor servicii, 
sisteme sau aplicații: Serviciul mobil terestru (PMR), telecomenzi profesionale și sisteme de 
telemetrie; Rețele mobile publice (GSM/UMTS/LTE/PAMR); Serviciul fix; Broadcast video 
terestru în banda VHF; Broadcast de radiodifuziune sonoră terestră; Sisteme de navigație terestre și 
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pe satelit precum și radiolocație (civil); Servicii aeronautice (comunicații, navigație și 
supraveghere); Serviciul de radio amator; Aplicații SRD inclusiv PMSE; Alte aplicații radio. 
 De asemenea, ANCOM a efectuat și 239 de măsurători, marea majoritate a acestora având 
ca scop determinarea gradului de acoperire cu servicii de comunicații electronice mobile, ca urmare 
a petițiilor primite. 
 
 6.2 Controlul furnizorilor de reţele şi comunicaţii electronice și de servicii poștale 
 Pentru a asigura respectarea normelor legale şi reglementărilor în piaţa de comunicaţii 
electronice, ANCOM a efectuat, în anul 2015, 3.905 acţiuni de control. În urma acestora, au fost 
transmise 323 de notificări şi au fost aplicate 546 de avertismente şi 54 de amenzi, în cuantum total 
de 313.900 de lei. 
 Pentru verificarea utilizării de către furnizorii de servicii de radiocomunicaţii a frecvenţelor 
radio în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, au fost 
effectuate 1.418 acţiuni de control. În urma acestora au fost identificate mai multe situaţii de 
nerespectare a obligaţiilor legale prevăzute în Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio şi ANCOM 
de asignare a frecvenţelor radio, fiind emise 80 de notificări. De asemenea, au fost aplicate 165 de 
avertismente şi 19 amenzi contravenţionale în valoare de 87.900 lei. Neregulile cel mai des întâlnite 
în cadrul acestor controale au constat în nerespectarea prevederilor din documentele de autorizare 
(licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor), precum şi cele 
referitoare la operarea staţiilor de radiocomunicaţii. 
 783 de acţiuni de control au fost desfăşurate de ANCOM la furnizorii de servicii de 
televiziune şi radiodifuziune sonoră (RTV) în vederea verificării dispoziţiilor Legii nr. 504/2002 a 
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare a acestor acţiuni de control, 
au fost emise 160 de avertismente şi au fost aplicate 5 amenzi contravenţionale în valoare totală de 
27.000 lei. 
 La furnizorii de reţele de tip CATV au fost efectuate 546 de acţiuni de control pentru a 
verifica în ce măsură respectă aceştia dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice. Pentru remedierea abaterilor constatate în timpul acţiunilor de 
control au fost transmise 128 de notificări, ulterior fiind aplicate 97 de avertismente şi 29 de amenzi 
contravenţionale în valoare de 194.000 lei. Pe parcursul anului 2015 personalul de control al 
ANCOM a derulat un număr total de 129 de acţiuni de control la furnizorii de servicii de telefonie 
fixă şi mobilă, în urma cărora au fost întocmite 16 notificări în vederea aplicării sancţiunii. De 
asemenea, ANCOM a aplicat 30 de avertismente. 
 Pe piaţa transmisiunilor de date şi a accesului la internet s-au efectuat 1.017 acţiuni de 
control pentru a verifica respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi a condiţiilor din regimul de autorizare generală. 
 Pe baza încălcărilor constatate au fost întocmite 99 de notificări în vederea aplicării 
sancţiunii, prin acestea ANCOM acordând contravenienților un termen în vederea formulării unui 
punct de vedere. De asemenea, au fost aplicate 94 de avertismente şi o amendă contravenţională în 
cuantum de 5.000 de lei. Totodată, au fost efectuate 12 acțiuni de control la furnizorii de serviciu 
universal din sfera comunicațiilor electronice. 
 Pentru a asigura respectarea normelor legale pe piaţa serviciilor poştale, ANCOM a efectuat 
în anul 2015, 1.321 de acţiuni de control. În urma acestora, au fost întocmite 6 notificări și au fost 
aplicate 122 de avertismente şi 23 de amenzi, în cuantum total de 65.500 de lei. Dintre acțiunile de 
control, 601 au vizat Compania Naţională Poşta Română S.A. (CNPR) în calitatea sa de furnizor de 
serviciu universal, în urma acestor controale fiind întocmită o notificare și aplicate 47 de 
avertismente și 9 amenzi în cuantum total de 28.000 de lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au 
fost cele referitoare la nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală. 
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 6.3 Supravegherea pieţei echipamentelor 
 Unul dintre rolurile fundamentale ale ANCOM este acela de a pune în aplicare politica 
naţională în domeniile echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicaţii și a 
compatibilității electromagnetice, domenii ce fac obiectul legislaţiei Uniunii Europene armonizate. 
Pentru a respecta obligaţiile României de informare şi comunicare care decurg din prevederile art. 
17(1) şi 18(5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, ANCOM a întocmit Programul sectorial de 
supraveghere a pieţei echipamentelor pentru anul 2015 corespunzător legislaţiei europene aplicabile 
(Directiva 1999/5/CE şi Directiva 2004/108/CE), care a fost publicat pe pagina de Internet şi 
transmis Comisiei Europene. Pe baza Programului sectorial au fost realizate în anul 2015 un număr 
de 991 de acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor HG nr. 57/2015 privind 
compatibilitatea electromagnetică și HG nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele 
terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora. Pentru 
remedierea abaterilor constatate în timpul acţiunilor de control au fost transmise 9 notificări, fiind 
de asemenea aplicate 131 de avertismente şi 19 amenzi contravenționale în valoare totală de 70.000 
lei. Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele radio şi 
echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, 
transpusă în legislația națională prin HG nr. 130/2015, admite că în Uniunea Europeană, spectrul de 
frecvenţe radio nu este pe deplin armonizat şi, de aceea, statele membre au reglementări naţionale 
privind utilizarea acestuia. Pentru a se conforma celor prezentate mai sus, ANCOM a elaborat, în 
primul semestru al anului 2015, proiecte de reglementări tehnice pentru interfeţe radio (obiectiv 
propus în vederea implementării Deciziei Comisiei 2014/702/ UE) pe care le‑a notificat la Comisia 
Europeană, în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 98/34/CE. De asemenea, ANCOM a 
elaborat și utilizează o procedură privind notificarea echipamentelor radio care folosesc benzi de 
frecvenţe a căror utilizare nu este armonizată în cadrul Uniunii Europene, adoptându‑se formularul 
de notificare electronică armonizat în cadrul UE, conform acordului statelor membre realizat în 
cadrul TCAM. 
 În anul 2015 au fost notificate 690 de echipamente radio prin sistemul electronic OSN ‑ One 
Stop Notification, propus de Comisie şi accesibil prin Growth E‑Services Portal, la care a aderat şi 
România. Sistemul simplifică, pentru părţile interesate, modul de realizare a notificării 
echipamentelor radio care folosesc benzi de frecvenţe a căror utilizare nu este armonizată în cadrul 
Uniunii Europene, după cum se prevede la art. 6.4 din Directiva 1999/5/CE. 
 Un alt sistem utilizat de ANCOM în activitatea de supraveghere a pieței este ICSMS ‑ 
Information and Communication System on Market Surveillance, un sistem informatic realizat de 
către Comisia Europeană care cuprinde informații privind produsele neconforme de pe piața 
europeană, pentru a fi partajate rapid și eficient de statele membre, permițându-le 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. 
 În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în baza Regulamentului (CE) 765/2008 și în baza 
protocolului de colaborare în vigoare, ANCOM, ca autoritate de supraveghere a pieței 
echipamentelor, cooperează permanent cu Direcția Generală a Vămilor, 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 
și nu prezintă un risc grav pentru sănătate, siguranță sau alte aspect de interes public. În anul 2015 
cele două instituții au desfășurat acțiuni specifice, ca de exemplu, un seminar în care specialiștii 
ANCOM au prezentat și explicat reprezentanților Birourilor vamale din toată țara detaliile 
implementării acelor prevederi din Regulamentul (CE) 765/2008 care sunt relevante relației dintre 
cele două instituții sau intervenția coordonată a celor două instituții cu ocazia misiunii în România a 
Comisiei Europene ‑ DG TAXUD (Directorate‑General for Taxation and Customs Union). Astfel, 
în anul 2015 au fost soluționate 93 de notificări primite de ANCOM din partea Direcției Generale a 
Vămilor, în cursul verificărilor curente ale Birourilor vamale sau al campaniilor de control la 
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frontieră organizate pe diferite teme, obiectul notificărilor fiind în majoritatea cazurilor dronele și 
tabletele. 
 
 6.4 Laboratorul pentru încercări de compatibilitate electromagnetică 
 Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a 
Echipamentelor Radio (LICETER), unul dintre cele mai moderne din Europa, lansat în luna 
noiembrie 2014, proiectat conform celor mai înalte standarde în domeniu pentru tipurile de încercări 
acreditate, este situat într-o localitate din centrul României, considerată ca fiind o zonă de ‘liniște 
electromagnetică’, favorabilă și recomandată pentru desfășurarea acestui tip de teste. În Laborator, 
ANCOM poate să verifice dacă produsele aflate la vânzare sau în uz sunt conforme cu prevederile 
directivelor europene în vigoare. Este un mediu de testare flexibil, care permite efectuarea unei 
game largi de teste. Mai exact, în prezent, în Laborator se poate verifica dacă echipamentele radio și 
echipamentele terminale de comunicații electronice (telefoane mobile, repetoare de GSM etc.) 
existente pe piața din România respectă cerința esențială privind protecția sănătății utilizatorului și a 
oricărei alte persoane (SAR – Specific Absorption Rate) și cerința esențială de compatibilitate 
electromagnetică ale Directivei 1999/5/CE (Directiva R&TTE). De asemenea, se verifică dacă 
echipamentele electrice și electronice (electrocasnice, corpuri de iluminat, dispozitive medicale etc.) 
îndeplinesc cerinţele esenţiale ale Directivei 2004/108/CE (Directiva EMC). Pentru aceasta se 
utilizează proceduri şi metode de încercări complete şi exacte, stabilite în standardele relevante, iar 
rezultatele din rapoartele de încercări sunt ulterior analizate și interpretate pentru a completa din 
punct de vedere tehnic activitatea de supraveghere și control al pieței. 
 În anul 2015, ANCOM a pregătit şi a obţinut acreditarea Laboratorului pentru primele 5 
încercări, Asociația de Acreditare din România – RENAR – atestând că Laboratorul îndeplinește 
cerințele sistemului de calitate SR EN ISO/CEI 17025:2005 și că poate desfășura astfel de activități. 
Primele încercări acreditate sunt: măsurarea emisiilor de curenți armonici, măsurarea fluctuațiilor de 
tensiune și a flickerului, măsurarea perturbațiilor radiate, măsurarea perturbațiilor conduse și 
măsurarea ratei de absorbție specifică (SAR). 
 
 7. Comunicare 
 7.1 Comunicarea cu utilizatorii – solicitări de acces la informații de interes public, 
campanii de informare 
 Utilizatorii finali au transmis ANCOM, în anul 2015, 591 de solicitări de informații, iar 
ponderea solicitărilor adresate de persoane juridice (40% din numărul de solicitări) s-a apropiat de 
numărul celor adresate de persoane fizice. Utilizatorii finali, persoane fizice au solicitat informații 
în principal despre anumite situații întâmpinate în relația contractuală cu furnizorii de servicii de 
telefonie mobilă, dar și despre portabilitatea numerelor, în timp ce persoanele juridice au fost 
interesate de condițiile de utilizare a frecvențelor pentru anumite activități, date statistice privind 
piața de comunicații electronice, precum și despre condițiile sau, după caz, necesitatea obținerii 
unor autorizații din partea ANCOM raportat la activitatea desfășurată de acestea.  
 În anul 2015 ANCOM a derulat mai multe campanii de informare a utilizatorilor de servicii 
de comunicații. Astfel, în perioada martie – mai 2015, ANCOM a desfășurat în mediul online o 
campanie de informare a utilizatorilor finali cu privire la existenţa șiutilitatea instrumentelor create 
de ANCOM: InfoCentrul ANCOM, Veritel.ro – comparatorul de oferte telecom, Netograf.ro – 
aplicația de testare a calității serviciului de internet, Portabilitate.ro – portalul cu informații despre 
portarea numerelor de telefon. Obiectivul campaniei a fost ca instrumentele create de ANCOM 
pentru utilizatori să fie cunoscute și folosite cu încredere de aceștia și să devină principala sursă de 
informare privind serviciile de comunicaţii pe piaţa din România. Pentru a se asigura că utilizatorii 
finali din România sunt informați cu privire la noile drepturi în relația cu furnizorii de comunicații 
conferite de decizia 158/2015, ANCOM a derulat o campanie de informare a acestora prin 
intermediul unei serii de 11 comunicate de presă transmise către mass-media și postate pe 
website‑ul ANCOM, care s-au reflectat în peste 1.600 de apariții în mass-media. 
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 7.2 Consultarea publică 
 În vederea asigurării transparenţei decizionale, ANCOM a menţinut și în anul 2015 un 
dialog deschis și permanent cu reprezentanţii industriei, atât prin intermediul procesului de 
consultare publică și al Consiliului Consultativ, cât și prin numeroasele întâlniri de consultare și de 
lucru pe proiecte, organizate la iniţiativa ANCOM sau a industriei. 
 Astfel, ANCOM a organizat 15 consultări publice în anul 2015. În cadrul procesului de 
consultare publică s-au primit în total peste 200 de recomandări, atât în scris, cât și în reuniunile 
Consiliului Consultativ. Un număr de 56 dintre observaţiile primite au fost considerate întemeiate și 
au dus la modificarea sau completarea proiectelor de decizii. Un amplu demers de analiză și dialog 
a fost desfășurat în anul 2015 pe marginea unui document de discuție care prezintă perspectiva 
preliminară a ANCOM asupra evoluțiilor din sectorul comunicațiilor cu scopul de a elabora 
strategia pentru comunicațiile digitale 2020. Pașii parcurși de ANCOM în anul 2015 pentru 
elaborarea viitoarei strategii au fost obținerea unui set de informații relevante despre cum percep 
utilizatorii serviciile de comunicaţii electronice și nevoile lor de consum prin intermediul unui 
studiu comandat de ANCOM, urmat de elaborarea și consultarea publică a documentului de discuție 
care prezintă perspectiva preliminară a ANCOM asupra evoluțiilor din sectorul comunicațiilor 
digitale din România până în anul 2020 și organizarea unui eveniment public în care a prezentat 
contribuțiile rezultate din consultarea publică și a ascultat opinii din partea unor reprezentanți ai 
sectorului de comuncații (furnizori de rețele, de servicii, de aplicații și conținut), ai societății civile 
și ai altor autorități de reglementare. 
 Astfel, în luna septembrie 2015, ANCOM a lansat spre consultare publică documentul de 
discuție care prezenta prioritățile strategice identificate de ANCOM și anume promovarea 
competitivității rețelelor, maximizarea disponibilității serviciilor și capitalizarea beneficiilor 
rețelelor IP. 
 8. Relații internaționale 
 8.1 Relaţii internaţionale - obiectivele anului 2015 
 Relațiile internaționale ale ANCOM au reprezentat și în anul 2015 un capitol important al 
activității instituției, astfel că la sfârșitul anului 2015 un număr de 13 specialiști ANCOM (+260% 
față de ținta stabilită pentru 2015) erau implicați în importante proiecte europene și internaționale în 
calitate de șefi de grupuri de lucru, drafteri, membri în conducerea organismelor internaționale cu 
scopul de a contribui la atingerea obiectivelor generale ale ANCOM, respectiv promovarea 
concurenței și protejarea intereselor utilizatorilor finali. 
 ANCOM a acționat pe plan internațional în concordanță cu obiectivele de politică externă 
stabilite la nivel național, în calitatea sa de autoritate publică autonomă și având în vedere atribuțiile 
de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și de administrare și 
gestionare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice, pe care le exercită. 
 Conferinţa internaţională din anul 2015 a fost dedicată dezbaterii obiectivelor strategice care 
ar trebui să ghideze activitatea de reglementare în anii următori. Evenimentul a reunit o gamă largă 
de participanți internaționali - reprezentanți ai autorităților de reglementare din Belgia, Suedia, 
Polonia, Norvegia, reprezentanți ai unor operatori internaționali care activează și pe piața din 
România și reprezentanți ai unor companii de consultanță prestigioase din domeniul 
telecomunicațiilor.  
 
 8.2 ANCOM la nivel global 
 La nivel internațional, anul 2015 a reprezentat pentru comunitatea IT&C anul Conferinței 
Mondiale de Radiocomunicații (WRC‑15), principalul eveniment mondial în domeniul 
radiocomunicaţiilor, care se organizează o dată la fiecare 3 sau 4 ani de către Uniunea Internațională 
a Telecomunicațiilor (UIT), cu rolul de a revizui reglementările radio, tratatul internaţional privind 
guvernarea utilizării spectrului de radiofrecvenţe și orbitele sateliţilor geostaţionari și 
non‑geostaţionari. ANCOM s‑a implicat activ în pregătirea WRC‑15, inclusiv prin participarea la 
grupul de lucru care a creat Rezoluția 185 și a condus la introducerea în mod excepțional pe lista 
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punctelor de agendă ale acestui WRC a subiectului referitor la urmărirea globală a zborurilor 
aeronavelor civile (GFT). În cadrul conferinței propriu‑zise, reprezentantul ANCOM, Aurelian 
Calinciuc, a fost ales în poziția de Vicepreședinte al Comitetului 6 din structura de management a 
WRC, comitetul care – între altele – stabilește și punctele de agendă pentru conferințele viitoare. 
WRC‑15 a avut pe agendă peste 40 de puncte și sub-puncte privind alocarea și partajarea 
frecvențelor în vederea utilizării eficiente a spectrului și a resurselor orbitale.  
 La nivelul UIT, pe lângă activitatea desfășurată cu ocazia WRC‑15, specialiștii ANCOM au 
fost implicați pe toate palierele de activitate ale organizației, de la grupuri de lucru tehnice dedicate 
radiocomunicațiilor sau standardizării, la grupurile de lucru ale Consiliului UIT dedicate discutării 
unor aspecte mai puțin tehnice și seminare pe teme specifice, până la evenimente de mare amploare, 
unde sunt luate decizii strategice.  
 
 8.3 ANCOM la nivel european 
 Ca autoritate publică a unui stat membru al Uniunii Europene, ANCOM este implicată în 
procesul decizional la nivel european. Astfel, pe parcursul anului 2015, ANCOM a continuat să 
coopereze direct cu structurile Comisiei Europene, precum și cu Ministerul Comunicațiilor și pentru 
Societatea Informațională și Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, în vederea 
promovării intereselor României printr-o poziție națională consecventă și coerentă față de proiectele 
legislative comunitare. În baza obligaţiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii 
Europene, ANCOM şi-a continuat implicarea în structurile comunitare de specialitate – Radio 
Spectrum Committee, Radio Spectrum Policy Group, Communications Committee, Postal Directive 
Committee, ENISA, TCAM etc. În acelaşi timp, reprezentanţii ANCOM au îndeplinit și obligaţiile 
care revin Autorităţii, de reprezentare în cadrul mecanismului naţional de coordonare a afacerilor 
europene. 
 La nivelul Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC), 
principala structură de coordonare a reglementării în comunicații la nivel european, specialiştii 
ANCOM au participat la toate activitățile desfășurate de grup pe parcursul anului 2015, contribuind 
la dezvoltarea de practici comune de reglementare. 
 ANCOM a continuat implicarea în activitatea Grupului autorităților europene de 
reglementare din domeniul serviciilor poștale, ERGP, a cărui vicepreședinție a deținut-o în anul 
2015. În această calitate, ANCOM a participat în mod nemijlocit la adoptarea deciziilor strategice 
referitoare la activitatea grupului, implicându-se, printre altele, în elaborarea Planului de acțiuni al 
ERGP pentru 2016, a Raportului privind cadrul legal aplicabil serviciilor de livrare a coletelor 
poștale la nivel național și transfrontalier generate de comerțul electronic, a Raportului privind 
calitatea serviciilor, tratarea plângerilor și protecţia consumatorilor pentru anul 2014, a Raportului 
privind principalii indicatori de monitorizare a pieței europene a serviciilor poștale. 
 ANCOM a avut un rol activ în cadrul grupului de lucru comun BEREC/ERGP privind 
serviciile de livrare a coletelor transfrontaliere, constituit pentru a analiza mai bine oportunitățile și 
limitele în ceea ce privește aplicarea în domeniul livrării coletelor a unor modele din domeniul 
reglementării telecom și care a consiliat Comisia în acest sens. Grupul de lucru comun a realizat un 
raport care a arătat că nu numai livrarea coletelor reprezintă o posibilă problemă pentru comerțul 
electronic, ci și costul livrării transfrontaliere, lipsa de integrare a rețelelor naționale, lipsa de 
transparență, calitatea serviciului, lipsa de informații, procedurile diferite privind soluționarea 
plângerilor etc. 
 În 2015, ANCOM şi-a continuat implicarea, pe domeniile pe care are atribuţii, în structurile 
tehnice ale Conferinţei Europene pentru Poştă și Telecomunicaţii (CEPT) – organizaţie europeană 
înfiinţată în anul 1959, care reuneşte administraţiile de comunicaţii și autorităţile de reglementare 
din domeniu din 48 de state europene, România fiind unul dintre membri. O altă structură 
importantă pentru activitatea internațională a ANCOM o reprezintă „Acordul HCM privind 
coordonarea frecvenţelor cuprinse între 29,7 MHz și 39,5 GHz pentru serviciul mobil terestru și 
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serviciul fix”, ANCOM asigurând secretariatul grupului tehnic de lucru pentru metoda armonizată 
de calcul din cadrul acestuia. 
 
 8.4 ANCOM în regiune 
 La nivelul regiunii Europa Centrală și de Sud‑Est, păstrând ca prioritate scopul de a 
contribui la dezvoltarea pieţei de comunicaţii din regiune prin implicarea în grupul regional CEE 
RWG, ANCOM a lansat un nou portal dedicat activității acestui grup și informării tuturor celor 
interesați de evoluția reglementărilor din domeniul spectrului radio în această regiune. De 
asemenea, ANCOM a organizat a cincea reuniune a grupului, în data de 22 aprilie 2015, la 
București. 
 Pe parcursul anului 2015, ANCOM a continuat colaborarea cu autorităţile omoloage din 
regiune în baza Memorandumurilor de Înțelegere în vigoare. Dintre acestea, colaborarea cu 
Autoritatea din Republica Moldova (ANRCETI) a fost cea mai susţinută, atât la nivel tehnic, de 
experţi, cât și pe problem internaționale de interes comun, desfăşurată nu numai prin întâlniri 
bilaterale, ci și sub egida unor evenimente regionale de mai mare amploare. 
 O altă componentă regională importantă a activităţii ANCOM, care s-a intensificat pe 
parcursul anului 2015, a reprezentat-o participarea la acţiuni ale Reţelei reglementatorilor din statele 
membre ale Parteneriatului Estic (EaP), o organizaţie de cooperare regională înfiinţată în anul 2009, 
cu sprijinul Uniunii Europene, în scopul creării condiţiilor necesare pentru accelerarea procesului de 
asociere politică și integrare economică a ţărilor partenere din estul Europei cu familia europeană. 
ANCOM a sprijinit această inițiativă 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. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună plenului celor două Camere reunite 
aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015. 
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