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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 11 mai 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
11 mai 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PL-x nr. 239/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 
sistemului de învățământ; 

2. COM (2020) 102  - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie industrială pentru Europa; 

3. COM (2020) 103 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie 
pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digital; 

4. Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2018. 
 

 La lucrările Comisiei au participat, din partea Autorității Naționale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), domnii vicepreședinți Eduard 
Lovin și Bogdan Iana. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu 6 voturi pentru 
ordinea de zi a fost aprobată. 

 
1. PL-x nr. 239/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 
sistemului de învățământ 

 
 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea 
unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. Consiliul Legislativ a avizat 
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favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. Proiectul de ordonanță 
de urgență are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 
învățământ pentru asigurarea continuității procesului de învățământ pe durata stării de 
urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice, astfel încât, inclusiv 
pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, procesul de învățământ să 
se poată realiza și în modul online. Totodată se preconizează instituirea unor reglementări 
speciale referitoare la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020, precum 
și la modalitatea de susținere a probelor pentru obținerea gradelor didactice în anul 2020. Prin 
conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima 
Cameră sesizată. Domnul președinte a precizat că ar fi dorit să pună două întrebări 
reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, dacă aceștia ar fi participat la ședință. 
Prima întrebare se referă la cum se va desfășura procesul de admitere online la studiile 
universitare; dacă va exista o procedură stabilită pentru toate universitățile sau va fi lăsat la 
latitudinea fiecărei universități să-și organizeze admiterea respectând principiul autonomiei 
universitare, iar cea de-a doua întrebare se referă la modalitatea realizării lucrărilor de 
laborator online.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu 7 voturi pentru și 4 abțineri proiectul de lege a fost avizat 
favorabil. 

 
2. COM (2020) 102  - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie industrială pentru Europa 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art. 171 

alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind 
Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată pentru examinare în fond și întocmirea unui 
proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie 
industrială pentru Europa - COM (2020)102. 

Domnul președinte a prezentat documentul Comisiei Europene menționând că 
Strategia stabilește principalii factori ai transformării industriale a Europei și propune un set 
cuprinzător de acțiuni viitoare, printre care se numără: 

• un Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală menit să sprijine suveranitatea 
tehnologică, să promoveze condiții de concurență echitabile la nivel mondial, să 
combată mai bine furtul de proprietate intelectuală și să adapteze cadrul juridic la 
tranziția verde și digitală; 

• revizuirea în curs a normelor UE în materie de concurență, inclusiv evaluarea în curs 
a procedurilor de control al concentrărilor economice și verificarea adecvării 
orientărilor privind ajutoarele de stat, va permite să se dispună de norme adecvate 
pentru o economie care evoluează rapid, care are un caracter digital din ce în ce mai 
accentuat și care trebuie să devină mai verde și mai circulară; 

• până la jumătatea anului 2020 Comisia va adopta o carte albă care va aborda efectele 
de denaturare cauzate de subvențiile străine pe piața unică, precum și accesul 
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întreprinderilor din țări terțe la procedurile de achiziții publice din UE și la fondurile 
acordate de UE. Problema legată de subvențiile străine va fi abordată într-o propunere 
de instrument juridic în 2021. Aceste lucrări vor merge mână în mână cu eforturile în 
curs de consolidare a normelor mondiale privind subvențiile industriale depuse în 
cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, precum și cu acțiunile de combatere a 
lipsei accesului reciproc la procedurile de achiziții publice din țările terțe; 

• măsuri cuprinzătoare de modernizare și de decarbonizare a industriilor mari 
consumatoare de energie, de sprijinire a sectoarelor durabile și de mobilitate 
inteligentă, de promovare a eficienței energetice și de asigurare a unei aprovizionări 
suficiente și constante cu energie din surse cu emisii de CO2 reduse la prețuri 
competitive; 

• consolidarea autonomiei industriale și strategice a Europei prin asigurarea 
aprovizionării cu materii prime critice, prin intermediul unui Plan de acțiune privind 
materiile prime critice, și cu medicamente, pe baza unei noi Strategii a UE privind 
produsele farmaceutice, precum și prin sprijinirea dezvoltării infrastructurilor digitale 
strategice și a tehnologiilor generice esențiale; 

• o alianță pentru hidrogen curat, menită să accelereze decarbonizarea industriei și să 
mențină poziția de lider în sectorul industrial, urmată de alianțe pentru industriile cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, pentru tehnologiile și platformele cloud în 
domeniul industrial și, respectiv, pentru materiile prime; 

• noi acte legislative și orientări cu privire la achizițiile publice verzi; 
• un accent sporit pe inovare, investiții și competențe. 

Pentru că sectorul digital poate contribui semnificativ la productivitatea industriei, 
sprijinind decarbonizarea și oferind soluții tehnologice curate, Uniunea va continua să 
consolideze piața unică digitală, susținând investițiile în cercetare și utilizarea tehnologiei în 
domenii precum inteligența artificială ori analiza datelor. Pe de altă parte, transformarea 
industriei UE nu poate avea loc fără asigurarea respectării la toate nivelurile a reglementărilor 
pieței unice. În acest sens, Comisia a adoptat concomitent cu această comunicare și un plan 
de acțiune ce vizează asigurarea respectării normelor privind piața unică, urmărind în același 
timp eliminarea barierelor cu care se confruntă întreprinderile, revizuirea cadrului de 
concurență al UE, revizuirea normelor privind siguranța produselor, punerea în aplicare a 
Strategiei europene privind datele și adoptarea actului legislativ privind serviciile digitale.  

Pe lângă stabilirea unui set cuprinzător de acțiuni, atât la nivel orizontal, cât și pentru 
tehnologii specifice, Comisia va analiza în mod sistematic riscurile și nevoile diferitelor 
ecosisteme industriale. În cadrul acestei analize, Comisia va colabora strâns cu un Forum 
industrial deschis și incluziv, care urmează să fie înființat până în septembrie 2020. Din 
cadrul forumului vor face parte reprezentanți ai industriei, inclusiv IMM-uri, întreprinderi 
mari, parteneri sociali, cercetători, precum și reprezentanți ai statelor membre și ai 
instituțiilor UE. Atunci când va fi necesar, experți din sectoare specifice vor fi invitați să își 
împărtășească cunoștințele. Zilele industriei, organizate în fiecare an de Comisie, vor 
continua să reunească toți actorii relevanți. 

Comisia va depune eforturi pentru a spori asumarea politică a strategiei, sugerând 
analizarea situației în mod curent în cadrul Consiliului Competitivitate și al Parlamentului 
European. Acest lucru se va realiza pe baza unei monitorizări regulate a punerii în aplicare a 
strategiei și a analizei unui set de indicatori-cheie de performanță.   
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra aceste Comunicări. Cu 9 voturi pentru propunerea domnului 
președinte a fost adoptată.  

 
3. COM (2020) 103 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie 
pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digital 

 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că art. 171 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informației şi comunicațiilor a fost 
sesizată pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală - 
COM (2020)103. 

Domnul președinte a prezentat documentul Comisiei Europene menționând că IMM-
urile au un rol esențial în structura industrială a Europei, furnizând două din trei locuri de 
muncă, precum și în asigurarea succesului acestei noi abordări industriale. Strategia are 
scopul de a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziție, ceea ce presupune și asigurarea 
accesului la competențele potrivite. Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a efectua 
această tranziție, Comisia va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin asigurarea 
participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în domeniul durabilității. Comisia 
va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor regiunilor din Europa 
pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale. Se vor crea posibilități de 
voluntariat și de formare în domeniul tehnologiilor digitale. Pentru a facilita funcționarea 
IMM-urilor în cadrul pieței unice și în afara acesteia, Comisia propune măsuri menite să 
elimine obstacolele de natură reglementară și practică din calea comerțului sau a dezvoltării 
activităților, ca de exemplu intensificarea eforturilor pentru a asigura efectuarea rapidă a 
plăților, în special prin intermediul unui nou observator virtual, precum și prin soluționarea 
alternativă a litigiilor. Pentru a facilita cotarea la bursă a IMM-urilor în Europa, Comisia va 
sprijini, de asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, un 
fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor. Comisia invită statele membre să se 
asigure că întreprinderile pot apela la un ghișeu unic pentru asistență. Obiectivul este ca 
Europa să devină locul ideal pentru a demara și a dezvolta o afacere. Comisia va colabora cu 
statele membre în vederea stabilirii unui standard Start-up Nations la nivelul UE pentru ca 
acestea să partajeze și să adopte cele mai bune practici pentru a accelera dezvoltarea IMM-
urilor și a întreprinderilor nou-înființate de înaltă tehnologie. Îmbunătățirea accesului la 
finanțare ale IMM-urilor s-ar putea realiza printr-o serie de măsuri, cum ar fi: diversificarea 
surselor de finanțare; stimularea investițiilor private; identificarea unor noi modalități de 
partajare a riscurilor cu sectorul privat; crearea unui fond pentru ofertele publice inițiale ale 
IMM-urilor; stimularea inovării în domeniul tehnologiilor financiare (utilizarea activelor 
criptografice și adoptarea tokenurilor digitale); revizuirea normelor UE privind ajutoarele de 
stat, pentru a încuraja participarea IMM-urilor la proiectele importante de interes european 
comun. Pentru a asigura angajamentul politic față de aceste măsuri, un înalt reprezentant al 
UE pentru IMM-uri va garanta un parteneriat și o coordonare strânse cu statele membre prin 
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intermediul reprezentanților naționali pentru IMM-uri, precum și cu autoritățile regionale și 
locale. Va fi consolidată, de asemenea, perspectiva IMM-urilor în legislația UE. Digitalizarea 
le poate oferi IMM-urilor oportunități importante de a îmbunătăți eficiența proceselor de 
producție și capacitatea de inovare în materie de produse și modele de afaceri. Utilizarea 
tehnologiilor disruptive avansate, cum ar fi tehnologia blockchain și inteligența artificială 
(IA), tehnologia cloud și calculul de înaltă performanță (HPC), poate spori în mod 
semnificativ competitivitatea acestora. IMM-uriled vor fi sprijinite de o rețea de până la 240 
de centre de inovare digitală, în fiecare regiune a Europei, susținută de investiții din 
programul Europa digitală și din fondurile structurale. Obiectivul este nu numai de a oferi 
consiliere personalizată și ușor de utilizat cu privire la sustenabilitate și digitalizare, ci și de a 
conecta structurile de sprijin, astfel încât posibilitățile de consiliere să se afle la îndemâna 
fiecărui IMM. Rețeaua întreprinderilor europene va colabora îndeaproape cu centrele de 
inovare digitală, Startup Europe și alte foruri, pentru a asigura servicii de sprijin și consiliere 
neîntrerupte, inclusiv cu autoritățile și structurile de sprijin naționale, regionale și locale. 
Transferul de bune practici, de know-how și de competențe poate avea loc, de asemenea, în 
mod direct, de la IMM-urile digitale la IMM-uri din alte domenii. Comisia va lua măsuri 
pentru accesibilitatea mai largă a datelor și facilitarea fluxurilor de date între întreprinderi și 
autorități prin crearea unor spații de date europene comune pentru un schimb de date fiabil și 
securizat. Se va asigura accesul echitabil pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-
uri. Comisia va examina, de asemenea, problemele potențiale legate de drepturile de utilizare 
a datelor generate în comun, în special a celor provenite de la aplicațiile industriale ale 
internetului obiectelor, pentru a evita orice dezavantaje pentru IMM-uri. Totodată, ea va 
aborda adoptarea tehnologiei de tip cloud computing de către IMM-uri, de exemplu prin 
intermediul unei piețe specifice pentru serviciile de cloud, asigurând condiții contractuale 
echitabile.Viitorul Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală va propune măsuri de 
eficientizare a sistemului de drepturi de proprietate intelectuală pentru IMM-uri, prin acțiuni 
de simplificare a procedurilor de înregistrare a acestor drepturi (de exemplu, reformarea 
legislației UE privind desenele și modelele industriale), de îmbunătățire a accesului la 
consultanța strategică în materie de proprietate intelectuală (de exemplu, prin impunerea 
acestei consultanțe ca standard pentru finanțarea în domeniul cercetării și dezvoltării la 
nivelul UE) și de facilitare a utilizării drepturilor de proprietate intelectuală ca pârghie pentru 
a obține acces la finanțare. Atât în tranziția digitală, cât și în cea către sustenabilitate, start-
up-urile și IMM-urile sunt afectate de lipsa personalului calificat. Cu sprijinul programului 
Europa digitală, Comisia va elabora cursuri intensive în domeniul digital cu ajutorul cărora 
angajații IMM-urilor să poată dobândi competențe avansate în domenii precum IA, 
securitatea cibernetică sau tehnologia blockchain, pe baza experienței acumulate în cadrul 
platformei Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. Centrele de 
inovare digitală vor acționa ca intermediari între IMM-uri și universități/furnizori de formare 
la nivel local. Activitățile de incubare vor ajuta IMM-urile să devină parte a ecosistemelor 
bazate pe date. Comisia va lansa, de asemenea, un program pentru „voluntari în domeniul 
digital” care să le permită tinerilor calificați și persoanelor în vârstă experimentate să 
împărtășească din competențele lor digitale întreprinderilor tradiționale. Totodată, Comisia va 
sprijini și va interconecta intermediarii IMM-urilor, cum ar fi clusterele, EEN și EREK, 
pentru a ajuta personalul IMM-urilor să își actualizeze competențele în domeniul 
sustenabilității. Comisia va actualiza Agenda pentru competențe în Europa, inclusiv prin 
lansarea unui Pact pentru competențe. Acesta va include o componentă specifică pentru 
IMM-uri. Educația și formarea profesională (EFP) sunt deosebit de relevante pentru ca IMM-



 6 

urile să se asigure că personalul lor deține competențele necesare pe piața muncii. În plus, 
statele membre și regiunile vor fi încurajate să utilizeze viitorul Fond social european Plus și 
noile posibilități de a investi finanțări din Fondul european de dezvoltare regională în 
dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat. Economia colaborativă creează oportunități în domenii precum mobilitatea și 
închirierea de locuințe pentru IMM-urile de tip platforme inovatoare care au rolul de 
intermediari între furnizori de servicii și beneficiari, precum și pentru IMM-urile furnizoare 
de servicii care au acces la cercuri mai largi de clienți. În urma comunicării sale din 2016 
privind economia colaborativă, Comisia va continua să exploreze o posibilă inițiativă care să 
se concentreze asupra serviciilor de închiriere de locuințe pe termen scurt (cel mai mare 
sector al economiei colaborative), pentru a promova dezvoltarea echilibrată și responsabilă a 
economiei colaborative în întreaga piață unică, cu respectarea deplină a intereselor publice. 
Comisia va completa aceste eforturi încurajând statele membre să implementeze portalul 
digital unic într-un mod favorabil IMM-urilor. Statele membre ar trebui să urmărească să 
ofere IMM-urilor un acces online facil la informații, proceduri și servicii de asistență cu 
privire la toate întrebările lor legate de desfășurarea de activități comerciale la nivel 
transfrontalier, inclusiv consiliere privind achizițiile publice și sursele de finanțare. Statele 
membre ar trebui să își interconecteze serviciile prin intermediul unui ghișeu unic, pentru a le 
oferi IMM-urilor un răspuns coordonat la toate aceste întrebări.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra aceste Comunicări. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 
președinte a fost adoptată.  

 
4. Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2018. 
 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.15 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informației şi 
comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților, respectiv Comisia economică, industrii şi 
servicii și Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, au fost 
sesizate de către cele două Birouri permanente pentru a dezbate şi întocmi raportul comun 
asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicații (ANCOM) pe anul 2018. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentanților ANCOM 
pentru a prezenta raportul de activitate al ANCOM pe anul 2018. 

Domnul Eduard Lovin vicepreședinte al ANCOM a precizat că 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 2018 obiectivele strategice ale ANCOM au fost: 
maximizarea disponibilității serviciilor de comunicații electronice pentru toți utilizatorii, 
optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului în domeniul comunicaţiilor electronice, 
stimularea competitivității rețelelor de comunicații electronice și creșterea beneficiilor și a 
libertății de alegere pentru utilizatorii finali. Principalele acțiuni strategice în anul 2018 au 
fost: continuarea implementării legii infrastructurii; campanii pentru verificarea acoperirii; 
evaluarea necesității desemnării unui furnizor de serviciu universal; revizuirea modelului de 
calculație a costurilor; poziția națională privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului 
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radio. În 2018, ANCOM s-a concentrat pe elaborarea unei poziții naționale privind acordarea 
drepturilor de utilizare a spectrului radio în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 
MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz și 26 GHz pentru sisteme de comunicații mobile de bandă 
largă, inclusiv pentru implementarea sistemelor de generație viitoare (5G). Obiectivele 
strategice ale Strategiei 5G pentru România sunt: devansarea obținerii beneficiilor 5G pentru 
cetățeni și industrie; lansarea rapidă a serviciilor; reducerea barierelor la dezvoltarea rețelelor 
5G; promovarea noilor utilizări și stimularea cooperării. Cele 5 direcții prioritare de acțiune 
ale Strategiei 5G sunt: asigurarea spectrului optim pentru 5G; crearea unui mediu atractiv 
pentru utilizarea infrastructurilor fizice de către rețelele 5G; valorificarea 5G pentru siguranță 
publică și securitate; stimularea parteneriatelor pentru testarea și validarea utilizărilor 5G; 
adoptarea unui cadru legislativ favorabil. Furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii 
electronice se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală adoptat de către 
ANCOM prin Decizia Preşedintelui ANCOM nr.987/2012 privind regimul de autorizare 
generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice. La data de 31 
decembrie 2018, Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii 
electronice înregistra un număr total de 961 de furnizori de reţele publice de comunicaţii 
electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 2,5% 
faţă de nivelul înregistrat în anul 2017. În anul 2018, ANCOM a stabilit reducerea cu 12,5% a 
tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile, de la 0,96 eurocenţi/minut la 0,84 
eurocenţi/minut, începând cu data de 1 mai 2018. Tarifele au fost stabilite în urma unei 
analize comparative la nivel European (benchmarking) ca medie a tarifelor pentru furnizarea 
acestor servicii în statele membre ale Uniunii Europene care au folosit modelul de cost de tip 
bottomup LRIC pur, recomandat de Comisia Europeană pentru reglementarea tarifelor de 
terminare a apelurilor. Măsurile adoptate de Autoritate au fost notificate în prealabil Comisiei 
Europene, Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte 
state membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană a examinat notificările și nu a avut 
observații. În ceea ce privește securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice conform raportului realizat și publicat în anul 2018 de ANCOM, 334 de incidente 
cu impact semnificativ au afectat în anul 2017 securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice, cu 20% mai multe decât cele înregistrate anul anterior. Numărul 
total de conexiuni afectate a fost de peste 10 milioane de conexiuni, cu 2 milioane mai puține 
față de anul 2016. În anul 2018 ANCOM a primit și soluționat 3.611 reclamații de la 
utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din România. Din totalul 
reclamațiilor primite în anul 2018, 87% au vizat serviciile de comunicații electronice, 
principalele nemulțumiri reclamate vizând aspecte care țin de relația contractuală cu 
furnizorii de servicii de comunicații electronice. În ceea ce privește seviciile poștale la data 
de 31 decembrie 2018, erau înscrişi în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale 497 
de persoane autorizate pentru a furniza servicii poştale, cu 3,2% mai puține faţă de nivelul 
înregistrat la finele anului 2017. Dintre acestea, 474 aveau dreptul de a furniza servicii 
poştale incluse în sfera serviciului universal, în scădere cu aproximativ 3,5% față de anul 
2017, iar 491 furnizori aveau dreptul de a furniza servicii poştale neincluse în sfera 
serviciului universal, în scădere cu aproximativ 3,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
2017. Pe parcursul anului 2018 ANCOM a continuat activitatea de monitorizare şi gestionare 
a spectrului radio, acordând:  licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, autorizaţii de asignare a 
frecvenţelor, anexe la licenţele de utilizare a frecvenţelor, ANCOM fiind implicată în acţiuni 
de coordonare interne şi internaţionale pe tot parcursul anului. Principalele măsuri de 
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reglementare în domeniul administrării frecvenţelor radio au fost: flexibilizarea utilizării 
numerelor geografice (de telefonie fixă); modificarea unor prevederi legate de tariful de 
utilizare a spectrului; revizuirea condițiilor de utilizare a benzilor de frecvențe radio exceptate 
de la licențiere; acordarea spectrului necesar implementării serviciilor de radiodifuziune 
digitală terestră în România. Principalele acțiuni ale ANCOM în pregătirea licitației pentru 
frecvențele destinate tehnologiei 5G au fost: elaborarea Foii de parcurs naționale privind 
alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MHz care cuprinde eliberarea 
spectrului radio adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor de comunicații mobile de 
bandă largă și modificarea TNABF; 30 iunie 2019 - încheierea de acorduri bilaterale de 
coordonare cu țările vecine cuprinzând o campanie de monitorizare a spectrului radio în 
benzile de frecvențe care fac obiectul licitației; 31 iulie 2019 - Decizia privind organizarea 
procedurii de acordare a licențelor; 15 decembrie 2019 - finalizarea licitației. Desfășurarea 
Campaniei 98% - în perioada ianuarie – iulie 2018, ANCOM a derulat o amplă campanie de 
măsurare a acoperirii naționale cu servicii de voce pentru a verifica îndeplinirea obligației 
operatorilor de a acoperi cu servicii de voce zone locuite de cel puțin 98% din populația 
României, prin intermediul rețelei proprii de acces radio. 
 Măsurători în 12.786 de localităţi locuite de peste 19,8 milioane de locuitori. 
 Rezultate măsurători: Orange România - 97.56% din populație, Telekom România 

Mobile Communications - 96.8% din populație și Vodafone Romania - 97.80% din 
populație.  

 Sancțiuni: Telekom România Mobile Communications - amendă în cuantum de 
500.000 de lei, Orange România și Vodafone Romania – avertisment. 

Pe piaţa transmisiunilor de date şi a accesului la internet s-au efectuat 46 de acţiuni de 
control pentru a verifica respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 şi a condiţiilor din regimul de autorizare generală. Ca urmare a finalizării acțiunilor 
de control, au fost aplicate 10 avertismente. Totodată, a fost efectuată o acțiune de control 
vizând verificarea respectării obligațiilor privind raportarea datelor statistice. Pentru a asigura 
respectarea normelor legale pe piaţa serviciilor poştale, ANCOM a efectuat 395 de acţiuni de 
control. În urma acestora au fost aplicate 60 de avertismente şi 10 amenzi mcontravenționale 
în cuantum total de 75.000 de lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare 
la nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală. Totodată, pe 
parcursul anului 2018, în baza Protocolului privind stabilirea și supravegherea respectării 
condițiilor tehnice și economice de acces deschis la rețelele publice de comunicații 
electronice și la elementele de infrastructură realizate în cadrul proiectului Ro-NET, la 
solicitarea MCSI, ANCOM a desfășurat o serie de acțiuni de control/verificări tehnice în 
amplasamentele indicate de către MCSI, într-un număr de 456 de locații. Unul dintre rolurile 
fundamentale ale ANCOM este acela de a pune în aplicare politica naţională în domeniile 
echipamentelor radio și a compatibilității electromagnetice (echipamente nonradio), domenii 
ce fac obiectul legislaţiei armonizate a Uniunii Europene. În acest sens au fost realizate în 
anul 2018 un număr de 692 de acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor 
legislației în vigoare. Pentru remedierea abaterilor constatate, au fost aplicate 65 de 
avertismente şi 13 amenzi contravenționale în valoare totală de 63.500 de lei. În anul 2018 
ANCOM a organizat conferinţa internaţională dedicată tehnologiilor 5G. Pe tot parcursul 
anului 2018, ANCOM a organizat evenimente cu participare internațională, precum grupuri 
de lucru (COM-ITU, SWGMS, WGSE/ECC/CEPT), întâniri la nivel de conducere cu oficiali 
ai organismelor internaționale din domeniul comunicațiilor, întâlniri de coordonare 
mobil/terestru și/sau broadcasting cu țările vecine. 
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 Domnul președinte Cornel Zainea  a întrebat care este stadiul pregătirilor licitației 
pentru frecvențele destinate tehnologiei 5G. 
 Domnul Eduard Lovin vicepreședinte al ANCOM a precizat că, calendarul asumat de 
Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
privind procedura de licitație pentru 5G este respectat, însă este nevoie și de hotărârea de 
Guvern care include prețurile de plecare și celelalte aspecte legate de posibile standarde 
suplimentare în domeniul cybersecurity, al echipamentelor IT pe care vor trebui să le 
cumpere operatorii şi să-şi dezvolte rețelele de generație următoare. În ceea ce privește 
pregătirea licitației pentru frecvențele destinate tehnologiei 5G, domnul vicepreședinte a 
menționat că Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații 
(ANCOM) și-a îndeplinit obligațiile stabilire în Strategia Națională 5G pentru România. 
Documentația tehnică a fost trimisă la Guvern la sfârșitul anului 2019. 
 Domnul Bogdan Iana vicepreședinte ANCOM a menționat că în august 2019 a fost 
semnat Memorandumul privind securitatea rețelelor 5G între Guvernele României și SUA. 
Pentru organizarea licitației pentru acordarea licenţelor 5G trebuie îndeplinite două condiții: 
transpunerea Memorandumului cu SUA în legislația națională şi adoptarea hotărârii de 
Guvern pentru prețurile de pornire şi calendarul de achitare a taxelor. 
 Domnul președinte Cornel Zainea a întrebat de ce în cadrul Campaniei 98% nu a fost 
introdusă și compania RCS&RDS și dacă se va realiza și o campanie de măsurare a acoperirii 
naționale cu servicii de internet având în vedere noul context creat de nou coronavirus. 
 Domnul Eduard Lovin vicepreședinte al ANCOM a precizat că, cei trei operatori 
Orange România, Telekom România Mobile Communications și Vodafone Romania au mai 
mult spectru prin licențele acordate și deci mai multe obligații. RDS are spectru mai puțin și 
și-a îndeplinit obligațiile stabilite prin licențele acordate. www.aisemnal.ro este o platformă 
informatică care arată acoperirea și nivelul de semnal mobil pe întreg teritoriul țării, așa cum 
au rezultat în urma măsurătorilor efectuate de ANCOM în cadrul unei campanii de 
monitorizare. Aplicația permite utilizatorilor să afle gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G 
sau 4G pentru toți operatorii mobili activi pe piața din România.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus aprobarea Raportului de 
activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pe anul 2018. Cu 12 voturi pentru propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 

 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 

http://www.aisemnal.ro/
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