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

în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2020 
 

 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor și Comisia pentru 
comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două 
Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 11 mai 2021, pentru a dezbate şi întocmi 
raportul comun asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2020. 

La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM domnii Vlad Stoica – 
președinte, Eduard Lovin și Bogdan Iana – vicepreședinți. 

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.  
 Conform documentului prezentat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, obiectivele strategice ale activității ANCOM au fost, în anul 2020, 
stimularea cererilor de servicii, creșterea competitivității rețelelor de comunicații electronice, 
maximizarea disponibilității serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor poștale și creşterea 
cunoașterii rolului și atribuțiilor ANCOM. 
 Odată cu instituirea pe teritoriul României a stării de urgență generată de pandemia COVID-
19, stabilită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 și prelungită prin Decretul nr. 240 din 14 
aprilie 2020, ANCOM a primit atribuții specifice cu privire la înlăturarea sau limitarea accesului la 
conţinutul ştirilor false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire. 
Astfel, decretul prezidenţial, a prevăzut faptul că furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de 
conținut pot fi obligați prin decizie a ANCOM să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, 
transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea 
acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția 
COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau 
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persoanele care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și 
prevenire nu sunt din România, ANCOM poate obliga furnizorii de rețele de comunicații 
electronice destinate publicului să blocheze, imediat, accesul utilizatorilor din România la 
respectivul conținut. Identificarea şi stabilirea caracterului de știre falsă cu privire la evoluția 
COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire nu au intrat în atribuţiile ANCOM, fiind în 
responsabilitatea Grupului de Comunicare Strategică și Ministerului Afacerilor Interne. ANCOM a 
pus în aplicare toate solicitările Ministerului Afacerilor Interne emise în baza Decretului privind 
implementarea stării de urgență în România și care au intrat în sfera sa de competență, în urma 
acestora fiind emise 21 de decizii, dintre care 15 decizii pentru furnizorii de servicii de găzduire, 
respectiv furnizorii de conținut sau, după caz, furnizorii de rețele de comunicații electronice 
destinate publicului în vederea restricționării accesului utilizatorilor la un astfel de conținut, o 
decizie de revocare și 5 decizii de constatare a încetării efectele deciziilor anterioare. 
 În contextul în care răspândirea noului virus pe teritoriul României a avut efecte asupra 
întregii economii, ANCOM a propus Guvernului și acesta a adoptat prin ordonanță de urgență o 
serie de măsuri fiscale pentru sprijinirea industriei de comunicații electronice. Astfel, a fost 
prelungit până la data de 31 octombrie 2020 termenul de plată a tarifului de utilizare a spectrului 
pentru 387 de furnizori de rețele și servicii de comunicații ce datorau ANCOM, în total, 95,9 
milioane lei. A fost eliminată obligația de plată a tarifului datorat de radiodifuzorii pentru anul 2020 
pentru utilizarea spectrului radio în scopul de a difuza către public un anumit conținut (programe de 
radio sau de televiziune). Suma exceptată de la plată fiind în valoare de 1,9 milioane lei. De 
asemenea, pentru a sprijini celelalte autorități publice în diminuarea efectelor cauzate de pandemia 
COVID-19, ANCOM a virat la bugetul de stat suma de 700 milioane lei din excedentul său din anii 
anteriori. 
 În cele 60 de zile de stare de urgență, traficul de internet și date a crescut în medie cu 26%, 
adică 30% în rețelele fixe și 5% în rețelele mobile, în timp ce traficul de voce a înregistrat o creștere 
medie de 11%, comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurării stării de urgență. În perioada 
16 martie - 15 mai 2020, utilizatorii din România au consumat un trafic de internet și date de 1,8 
mii PB (+30% față de perioada anterioară) în rețelele fixe, respectiv de 0,2 mii PB (+5%) în rețelele 
mobile. Creșterea mai pronunțată a traficului de date în rețelele fixe poate fi corelată cu faptul că cei 
mai mulți utilizatori s-au aflat la domiciliu în perioada stării de urgență, folosind mai degrabă 
conexiunea Wi-Fi a router-ului de internet fix decât internetul mobil, inclusiv pentru consumul de 
voce sau date pe dispozitivele mobile. În cazul traficului de voce, traficul de apeluri efectuate a 
crescut pe perioada stării de urgență cu 11%, depășind 13 miliarde de minute (97% fiind realizat în 
rețelele mobile). 
 În ceea ce privește piaţa serviciilor de comunicaţii electronice la data de 31 decembrie 2020, 
Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cuprindea un 
număr total de 815 de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 8,3% faţă de nivelul anului 2019. 
 Conform statisticilor ANCOM, numărul conexiunilor la internet fix din România a atins 
valoarea de 5,45 milioane la jumătatea anului 2020, în creştere semestrială, cu peste 3%. Piața 
serviciilor de telefonie fixă a scăzut, atât în ceea ce privește numărul de linii de acces, în scădere cu 
4% până la 3,25 milioane, cât și numărul de abonați, în scădere cu 5% până la 2,74 milioane. În 
ceea ce priveşte telefonia mobilă, la jumătatea anului 2020 erau 22 milioane de utilizatori activi (-
3%), dintre care 10,2 milioane erau persoane fizice pe bază de abonament, 3,1 milioane erau 
persoane juridice pe bază de abonament și 8,8 milioane (-9%) utilizatori pe bază de cartele 
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preplătite active. Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice au fost de 
8,24 miliarde de lei în primul semestru al anului 2020. Veniturile din furnizarea serviciilor de 
internet fix și mobil au scăzut în primele șase luni ale anului 2020 cu 4,5% reprezentând 30% din 
total. Veniturile din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă înregistrează ușoare creșteri și au cea 
mai mare pondere în venituri, de 40%, în timp ce veniturile din telefonia fixă reprezintă 9%. 
Veniturile din retransmisii TV sunt în scădere ușoară cu 1,2%, menținându-și contribuția de 14% la 
valoarea pieței. Astfel, venitul mediu lunar obținut din furnizarea de rețele și servicii de comunicații 
electronice a fost de 71 lei per locuitor. În funcție de veniturile obținute din furnizarea de rețele și 
servicii de comunicații electronice în prima jumătate a acestui an, primii trei furnizori sunt Orange 
și Grupul Telekom cu câte o cotă de piață de 25% fiecare și Vodafone cu 24%, ceilalți furnizori 
cumulând 26% din piață. 

  Principalele măsuri de reglementare în domniul comunicațiilor electronice  au fost: 
elaborarea unui proiect de lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului European al Comunicațiilor 
Electronice, stabilirea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe și revizuirea piețelor 
corespunzătoare serviciilor de acces local la puncte fixe și, respective, serviciilor de acces central la 
puncte fixe pentru servicii destinate publicului larg. 

 Conform Raportului privind incidentele care au afectat securitatea și integritatea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice, realizat și publicat în anul 2020 de ANCOM, 794 de 
incidente cu impact semnificativ au afectat în anul 2019 securitatea și integritatea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice, cu peste 40% mai multe decât cele înregistrate în anul 2018. 
Acestea au afectat, în total, aproximativ 23 de milioane de conexiuni. Tipuri de servicii afectate de 
incidente în 2019: telefonie mobilă – aprox. 9,16 milioane de conexiuni afectate; internet mobil – 
aprox. 10,47 milioane de conexiuni afectate; telefonie fixă – aprox. 1,21 milioane de conexiuni 
afectate; internet fix – aprox. 1,19 milioane de conexiuni afectate; retransmisia programelor 
audiovizuale - 1,48 milioane de conexiuni. Cele mai multe incidente (89%) au fost cauzate de 
factori externi (ex. întreruperea alimentării cu energie electrică, probleme legate de funcționarea 
unor echipamente în cadrul rețelelor partenere sau distrugerea din cauze necunoscute a fibrei 
optice). 

 În conformitate cu cerințele Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a 
rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării rețelelor de comunicații electronice, ANCOM a realizat propunerea tehnică 
denumită „NORMATIV TEHNIC - Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, 
execuție, utilizare, întreținere și verificare”, ce se constituie ca o primă etapă în elaborarea 
normativelor tehnice a căror realizare este impusă de Legea nr. 159/2016. În cea de-a doua parte a 
anului 2020, ANCOM a finalizat un Ghid dedicat autorităților care vor să dezvolte proiecte de 
canalizație subterană, care conține un set de instrucțiuni și recomandări detaliate care să faciliteze 
obținerea aprobării condițiilor de acces pentru proiectele de canalizație subterană destinate instalării 
de rețele publice de comunicații electronice sau de fibră optică neechipată și realizate cu 
participarea, sprijinul sau finanțarea autorităților administrației publice.  

  În ceea ce privește serviciile poștale la data de 31 decembrie 2020, Registrul public al 
furnizorilor de servicii poştale cuprindea un număr de 516 de persoane autorizate pentru a furniza 
servicii poştale, în creştere cu 9,5% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului 2019. 
Principalele măsuri de reglementare în domeniul serviciilor poștate au fost: actualizarea modalității 
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de raportare a datelor statistice aferente serviciilor poștale, măsuri de reglementare a serviciului 
universal în domeniul serviciilor poștale, protecția utilizatorilor de servicii poștale. 
 În prima jumătate a anului 2020 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 privind 
aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvență, a cărei obiectiv este armonizarea 
condițiilor referitoare la disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului radio necesar pentru 
crearea și funcționarea pieței interne în domenii ale politicii comunitare precum comunicațiile 
electronice, transporturile și cercetarea-dezvoltarea, în conformitate cu prevederile Deciziei 
Parlamentului European și a Consiliului nr. 676/2002/CE privind cadrul de reglementare pentru 
politica spectrului radio în Comunitatea Europeană. Un alt motiv pentru adoptarea unei noi versiuni 
a TNABF privește procedura de selecție ce urmează a fi organizată de către ANCOM, fiind 
necesară intervenția asupra unor benzi de frecvențe radio ce fac obiectul selecției preconizate. 

 La începutul anului 2020 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 226/2020 privind 
stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor 
radio şi a condiţiilor privind efectuarea plăţii. Odată cu adoptarea hotărârii au fost create premisele 
pentru prelungirea valabilităţii celor patru licențe existente în banda de 2100 MHz până la data de 
31 decembrie 2031.  Astfel, în urma achitării taxei de licență către bugetul de stat de către Orange și 
Vodafone, în valoare totală de 60 de milioane de euro, ANCOM a extins licențele pentru banda de 
2100 MHz.  Ceilalți operatori, RCS&RDS şi Telekom Mobile Communications, ar trebui să achite 
taxa de licență (în valoare de câte 25 de milioane de euro fiecare) până cel târziu la a 30 noiembrie 
2021. Ulterior achitării taxei de licență conform celor arătate, ANCOM va efectua demersurile 
pentru a extinde și licențele acestor operatori. Taxele de licență constituie parte a bugetului de stat. 
Cei patru operatori utilizează banda de 2100 MHz pentru furnizarea de rețele și servicii UMTS/3G, 
LTE/4G și NR/5G. 

 La sfârșitul lunii decembrie 2020, a fost adoptată Decizia ANCOM nr. 1239/2020 pentru 
completarea Deciziei nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului. Actul 
normativ are ca obiectiv clarificarea modalității de aplicare a tarifului de utilizare a spectrului 
pentru rețelele publice de tip MFCN (mobile fixed communications networks) care funcționează în 
banda de frecvențe 3400-3600 MHz. Această clarificare era necesară ca urmare a reorganizării 
spectrului radio în această bandă, din regim FDD în regim TDD, pentru a facilita furnizarea noilor 
tehnologii. Astfel, modalitatea de tarifare a utilizării spectrului a fost adusă în acord cu organizarea 
blocurilor de frecvență în cadrul benzii respective.  Decizia prevede stabilirea unui tarif proporțional 
pentru un bloc de frecvențe nepereche la echivalentul în lei a valorii de 72.000 euro/bloc pereche, 
respectându-se astfel principiul proporționalității.  

 În anul 2020, la ANCOM au fost înregistrate 17 solicitări de alocare a unor resurse de 
numerotaţie, pe baza cărora au fost acordate 17 licenţe. De asemenea, s-au soluţionat 15 cereri de 
reînnoire a licenţelor care urmau să expire în anul 2020 și o informare privind fuziunea dintre două 
societăţi în urma căreia s-au acordat 22 de licențe. Prin soluţionarea acestor cereri, volumul 
alocărilor realizate în anul 2020, corespunzător diferitelor domenii de numerotaţie ale PNN. 
 ANCOM desfăşoară activitatea de monitorizare și control, care are ca scop principal 
asigurarea aplicării şi respectării în practică a prevederilor legislaţiei şi reglementărilor impuse de 
Autoritate pentru promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice şi de servicii 
poştale, precum şi pentru protejarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor. Monitorizarea spectrului 
de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală urmăreşte atât susţinerea procesului de gestionare 
eficientă a spectrului, cât şi respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor 
radio, licențele de emisie, autorizaţiile de asignare a frecvenţelor, precum și în autorizațiile tehnice 
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sau în reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice care privesc utilizarea spectrului 
radio. 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 2020 au fost identificate și eliminate 247 de surse de 
interferențe prejudiciabile. 
 Unul dintre rolurile fundamentale ale ANCOM este acela de a pune în aplicare politica 
naţională în domeniile echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice (echipamente non-
radio), domenii ce fac obiectul legislaţiei armonizate a Uniunii Europene. În anul 2020, pe baza 
Programului sectorial de supraveghere a pieţei echipamentelor, ANCOM a efectuat 947 de 
controale, în urma cărora au fost aplicate 208 avertismente și 65 de amenzi contravenționale în 
valoare totală de 307.500 de lei. Au fost soluționate 94 de notificări primite din partea Direcției 
Generale a Vămilor, în cursul verificărilor curente ale Birourilor vamale dau ale campaniilor de 
control la frontieră organizate pe diferite teme. 
 În ceea ce privește Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și 
Testare a Echipamentelor Radio (LICETER) al ANCOM acesta a primit o vizită în anul 2020 de 
supraveghere din partea Asociației de Acreditare din România – RENAR, care a reconfirmat faptul 
că LICETER respectă cerințele sistemului de calitate implementat în conformitate cu prevederile 
standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 și că poate desfășura astfel de activități. De asemenea, în 
cursul anului 2020, ANCOM a desfășurat o serie de campanii de supraveghere a pieței care au 
inclus și efectuarea de încercări tehnice în laborator, conform Programului sectorial de 
supraveghere a pieţei echipamentelor pentru anul 2020, care a avut ca obiectiv verificarea 

echipamentelor de tipul walkie-talkie (PMR), ca parte a campaniei europne organizate de ADCO-

RED pentru anul 2020, telefoane mobile și plite cu inducție. 
 Activitatea de relații internaționale a ANCOM în anul 2020 a fost una extrem de complexă 
și caracterizată de un grad ridicat de adaptabilitate, în condițiile unei paradigme dominate de 
pandemia de COVID-19, ce a determinat o schimbare bruscă și rapidă a modului de reprezentare și 
participare internațională. Deși cea mai mare parte a reuniunilor fizice a fost transpusă în format 
virtual, evoluția pandemiei a afectat calendarul de desfășurare al unor evenimente majore, precum 
Congresul UPU sau WTSA-20, care au fost amânate pentru anul 2021. Alte reuniuni importante, cu 
prezență globală, precum Congresul Mondial al Comunicațiilor Mobile (MWC) de la Barcelona, au 
fost anulate, fără a putea fi organizate online. Anul 2020 a reprezentat un moment de accelerare și 
dinamizare a procesului de pregătire și organizare a unuia dintre cele mai mari evenimente 
mondiale din domeniul TIC, Conferința Plenipotențiarilor UIT (PP-22), programată a se desfășura 
la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022. Astfel, ANCOM a creat și gestionat 
un cadru de lucru la nivel interinstituțional, atât pe dimensiunea logistică, cât și pe cea politică, ce 
are drept scop desfășurarea cu succes a PP-22 și promovarea României la nivel global, inclusiv din 
perspectiva gradului de dezvoltare a domeniului TIC și a oportunităților de colaborare pe care 
companiile românești le oferă.  
 În anul 2020, instanțele judecătorești au avut pe rol 147 de cauze în care ANCOM a avut 
calitatea de parte. Dintre acestea (cu excepția dosarelor de insolvență), au fost soluționate definitiv 
40, Autoritatea având câștig de cauză în 38 dintre acestea. 

Pe parcursul anului 2020, ANCOM a emis 43 de decizii normative sau individuale de 
reglementare a pieței serviciilor de comunicații electronice. Pe lângă deciziile emise de președintele 
ANCOM, Autoritatea a transmis puncte de vedere și recomandări pe marginea proiectelor 
legislative și de reglementare ale altor instituții. 
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor și 
Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului au dezbătut Raportul de 
activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
pe anul 2020 în ședința comună din 6 octombrie 2021. 
 În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi să 
supună plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului aprobarea Raportului de activitate al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2020.
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