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

în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2019 
 

 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 20 aprilie 2021, pentru a dezbate şi 
întocmi raportul comun asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2019. 
 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, și în anul 2019, 
creșterea competitivității rețelelor de comunicații electronice, optimizarea utilizării resurselor 
limitate ale statului în domeniul comunicaţiilor electronice, creșterea beneficiilor și a libertății de 
alegere pentru utilizatorii finali ai serviciilor de comunicații electronice, promovarea concurenței în 
domeniul comunicațiilor electronice și stimularea dezvoltării pieţei serviciilor poștale. 
 În ceea ce privește piaţa serviciilor de comunicaţii electronice la data de 31 decembrie 2019, 
Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cuprindea un 
număr total de 889 de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 7,5% faţă de nivelul anului 2018. 
Conform statisticilor ANCOM, numărul conexiunilor la internet fix din România a crescut la 5,3 
milioane în anul 2019, în creştere cu 4% față de anul 2018. În anul 2019, traficul lunar mediu de 
internet fix a fost de 29 GB per locuitor, în creştere cu aproape 14% față de anul 2018. În funcție de 
numărul de conexiuni la internet fix, RCS&RDS deținea o cotă de piaţă de 53%, Grupul Telekom 



3 
 

de 21%, Grupul Vodafone de 13%, ceilalți furnizori însumând 13%. Datele prelucrate de ANCOM 
arată că, în anul 2019, numărul conexiunilor active la internet mobil era de 19,9 milioane. Numărul 
conexiunilor 4G și-a menținut tendința de creștere, ajungând la peste 12 milioane, ceea ce reprezintă 
peste 60% din numărul total de conexiuni la internet mobil. Împreună cu conexiunile 3G (25% din 
total), ponderea conexiunilor de mare viteză (3G şi 4G) ajunge la 85% din totalul conexiunilor. 
Traficul lunar mediu de internet mobil a crescut cu 41% în anul 2019, ajungând la 3,7 GB per 
locuitor. În funcție de numărul de conexiuni active la internet mobil, la finalul anului 2019, Orange 
deținea o cotă de piaţă de 39%, Vodafone de 25%, Grupul Telekom de 18%, ceilalți furnizori 
însumând 18%. În 2019 erau 22,7 milioane de utilizatori activi de telefonie mobilă, dintre care 10 
milioane erau utilizatori persoane fizice pe bază de abonament, 3,1 milioane erau utilizatori 
persoane juridice pe bază de abonament și 9,6 milioane utilizatori pe bază de cartele preplătite 
active. În funcție de numărul de cartele SIM active la sfârșitul anului 2019, Orange avea o cotă de 
piață de 39%, Vodafone 30%, Grupul Telekom 17%, ceilalţi furnizori însumând 14%. Traficul de 
apeluri efectuate și primite în roaming a crescut cu 3%, până la 5,2 miliarde de minute, iar traficul 
de date în roaming a crescut cu 62%, depăşind valoarea de 23 de mii TB pentru anul 2019. Piața 
serviciilor de telefonie fixă a înregistrat scăderi, atât în ceea ce privește numărul de linii de acces (-
7,7%), cât și numărul de abonați (-8,4%). La 31 decembrie 2019, rata de penetrare a telefoniei fixe 
la 100 de gospodării înregistra valoarea de 35,1%. Traficul de voce realizat prin intermediul 
reţelelor fixe din România a scăzut cu 16,5%. În funcție de numărul de abonați la 31 decembrie 
2019, Grupul Telekom avea o cotă de piaţă de 40%, RCS&RDS 35%, iar Grupul Vodafone de 23%. 
Numărul de abonaţi la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost înregistrează o scădere în 
prima jumătate anului 2019, de -0,5%, ajungând la valoarea de 7,60 milioane. În funcție de suportul 
utilizat, 5,43 milioane de utilizatori erau abonați la rețelele prin cablu, 2,04 milioane recepţionau 
serviciile de retransmisie TV prin satelit, iar 0,12 milioane prin IPTV. În mediul urban, rata de 
penetrare era de 105% la 100 gospodării, în timp ce în rural era de 97% la 100 gospodării. În funcţie 
de numărul de abonaţi la 31 decembrie 2019, cea mai mare cotă de piață era deținută de RCS&RDS 
(53%), acesta fiind urmat de Grupul Telekom (17%) și UPC (12%), ceilalți furnizori însumând 
18%. Numărul de utilizatori care beneficiază de mai multe servicii de comunicații electronice de la 
același furnizor (servicii de tip 2-play, 3-play, 4-play, 5-play) a scăzut cu 3%, până la valoarea de 
4,9 milioane la 31 decembrie 2019. Veniturile generate de furnizarea rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice au fost de 16,5 miliarde de lei în anul 2019. Veniturile din furnizarea 
serviciilor de internet fix și mobil au crescut în 2019 cu aproape 7% și au ajuns să reprezinte 30% 
din totalul veniturilor. Veniturile din telefonie mobilă continuă să dețină cea mai mare pondere în 
veniturile totale, de 39%, în timp ce veniturile din telefonie fixă reprezintă 9%. Veniturile din 
furnizarea serviciilor de retransmisie TV sunt în creștere cu aproape 8%, ajungând să contribuie cu 
14% la valoarea pieței. 
 Începând cu 1 ianuarie 2020, operatorii de telefonie mobilă care activează pe piaţa din 
România au obligația ca tariful pe care îl practică pentru terminare în propria rețea a apelurilor la 
puncte mobile să nu depășească valoarea de 0,76 eurocenţi/minut, în scădere cu 10% față de 0,84 
eurocenți/minut, cât era nivelul anterior maxim acceptat al acestui tarif. Această obligație a fost 
stabilită de ANCOM în conformitate cu legislația adoptată la nivel național și la nivelul Uniunii 
Europene. Stabilirea tarifului maxim la 0,76 eurocenţi/minut este o măsură tranzitorie, până la 
momentul la care la nivelul Uniunii Europene se va aplica un tarif unic de terminare a apelurilor la 
puncte mobile unic la nivel european, măsură preconizată să intre în vigoare în cursul anului 2021. 
În prima parte a anului 2019, ANCOM a consultat public și a adoptat decizia privind retragerea 
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obligaţiilor pe care le deținea Telekom Romania Communications S.A., în calitate de furnizor cu 
putere semnificativă pe piața serviciilor de tranzit comutat al apelurilor în reţele publice detelefonie.  
 ANCOM a dezbătut împreună cu industria și a adoptat ulterior decizia prin care sunt 
revizuite măsurile privind accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de telefonie și internet, 
astfel încât prin implementarea acestor măsuri să se asigure accesul persoanelor cu dizabilități la 
serviciile de telefonie și acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice și în condiții echivalente 
celor de care beneficiază majoritatea utilizatorilor.  
 În prima jumătate a anului 2019, a intrat în vigoare Decizia președintelui ANCOM nr. 
40/2019 pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul 
la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza 
contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București. Conform 
prevederilor deciziei, Netcity Telecom are obligația să asigure accesul la infrastructura fizică în 
condiții echivalente pentru toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. În cazul în 
care dezvoltatorul acordă condiții mai favorabile unui furnizor, atunci are obligația să acorde 
aceleași condiții tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodată, Netcity are obligația să 
asigure terților (furnizorilor) acces la infrastructură cel puțin în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce 
privește calitatea, cu cele pe care și le aplică sau pe care le aplică și persoanelor juridice din același 
grup și să trateze în același interval de timp cererile de acces la infrastructură sau solicitările de 
informații transmise de furnizori. Dezvoltatorul proiectului are obligația de a publica pe pagina de 
internet informații precum: amplasarea canalizației (lista străzilor și imobilele acoperite de rețea), 
condițiile tehnice de acces și tarifele aferente, regulile pentru utilizarea eficientă a canalizației, 
termenul de soluționare a cererilor de acces și de punere la dispoziție a elementelor de infrastructură 
fizică, precum și indicatorii de calitate. Tarifele pentru serviciul închiriere tubetă transport și 
închiriere racord vor fi multiplicate cu 1,27 în cazul instalării de cablu coaxial și, respectiv, cu 1,5 
în cazul instalării de cablu cu fire de cupru torsadate. Tarifele nu includ TVA. Contractele de acces 
la infrastructura fizică dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și Netcity se vor 
încheia în maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar în cazul modificării sau completării 
unui contract, termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii. Durata 
contractului de acces la infrastructură se stabilește prin negociere între părți și poate fi cuprinsă între 
3 ani și 5 ani. 
 Începând din 2019 ANCOM lucrează la realizarea unei hărți, la un grad ridicat de 
granularitate, privind acoperirea cu rețele publice de comunicații electronice destinate furnizării de 
servicii în bandă largă la puncte fixe. Numărul administrativ (numărul poștal) reprezintă gradul de 
detaliu avut în vedere de ANCOM. O astfel de hartă este necesară pentru elaborarea de către 
autoritățile responsabile a unui Plan național de broadband pentru perioada 2021 - 2027, pentru 
implementarea eventualelor proiecte de investiții publice destinate creșterii gradului de conectivitate 
în perioada 2021 – 2027, respectiv pentru diverse scopuri de reglementare ale ANCOM, inclusiv ca 
urmare a transpunerii în legislația națională a Codului European al Comunicațiilor electronice 
(Directiva 2018/1972/UE). La sfârșitul anului 2019 ANCOM a pus la dispoziția Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor o primă versiune a acestei hărți de acoperire. În 
prezent ANCOM lucrează la validarea rezultatelor obținute, identificând erori sau alte 
neconcordanțe de raportare și solicitând furnizorilor corectarea ori completarea informațiilor. După 
încheierea acestei etape ANCOM va derula un proces de consultare publică în acord cu bunele 
practici în domeniu la nivel european. 



5 
 

 În ceea ce privește protejarea intereselor utilizatorilor de servicii de comunicații ANCOM a 
conceput o platformă informatică pentru a le oferi utilizatorilor de internet din România un 
instrument independent, obiectiv și gratuit pentru a verifica permanent calitatea serviciului de acces 
la internet contractat. Utilizatorii pot verifica în acest fel dacă serviciul de internet utilizat se ridică 
la calitatea prevăzută în ofertă și în contractul încheiat. Totodată, aceștia au acces la statistici ale 
valorilor parametrilor de calitate, obținute pe baza testelor realizate de alți utilizatori ai Netograf. În 
anul 2019, capabilitățile Netograf au fost actualizate și completate cu o nouă aplicație web, aplicații 
dedicate terminalelor fixe pentru sistemele de operare Windows și MAC OS, dar și cu aplicații 
dedicate terminalelor mobile cu sisteme de operare Android și iOS. ANCOM a lansat, în cadrul 
ediției 2019 a conferinței sale internaționale anuale, harta națională de acoperire cu semnal mobil – 
www.aisemnal.ro. Harta este o platformă informatică care arată acoperirea și nivelul de semnal 
mobil pe întreg teritoriul țării şi permite utilizatorilor să afle gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G 
sau 4G pentru toți operatorii mobili activi pe piaţa din România. 4 milioane de puncte măsurate sunt 
reprezentate pe harta aisemnal.ro. Prin intermediul hărții www.aisemnal.ro, toți cei interesați pot 
afla care sunt localitățile sau zonele cu cel mai bun semnal mobil, dar și cele care au semnal slab 
sau deloc. Conform măsurătorilor ANCOM, Orange are o acoperire de 97,81%, Vodafone Romania 
– 97,76%, Telekom – 96,53% și RCS&RDS - 95,42%. ANCOM monitorizează permanent nivelul 
câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă 
amplasați în București și alte 62 de orașe din țară, ce sunt plasați în exterior, în spațiile publice în 
vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent, 
transmițând măsurătorile către platforma www.monitor-emf.ro, o dată la 24 de ore. Rezultatele 
acestor măsurători sunt puse la dispoziţia celor interesați pe o platformă electronică, sub formă de 
hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului 
electric și al densității de putere, niveluri exprimate în valori absolute, dar și în procente față de 
nivelurile reglementate maxim permise. Portabilitatea numerelor de telefon este un serviciu pus la 
dispoziţia publicului de către ANCOM împreună cu furnizorii de servicii de comunicații 
electronice, acesta oferind utilizatorilor de servicii de telefonie posibilitatea de a-şi păstra numărul 
de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii. De la introducerea serviciului de portabilitate 
în România, în 21 octombrie 2008, peste 6,3 milioane de numere au fost transferate între rețele. 
Dintre acestea, 5,5 milioane sunt numere de telefonie mobilă (86%) și peste 800 de mii de numere 
sunt de telefonie fixă. Evoluția numărului de numere portate și a mediei lunare este prezentată în 
graficul de mai sus. În procesele de portare desfășurate în anul 2019 au fost implicați 32 de furnizori 
de telefonie fixă şi mobilă care au realizat portarea a 958.821 de numere de telefon. O analiză a 
numărului de numere portate care vizează utilizatorii acestora arată că 81% dintre numerele portate 
aparțineau unor persoane fizice în timp ce 19% dintre acestea erau utilizate de către persoane 
juridice. În anul 2019 a predominat portarea numerelor destinate furnizării de servicii de telefonie 
mobilă, acestea reprezentând 93% din totalul de numere portate. Din cele 895.083 de numere de 
telefonie mobilă portate 47% au fost numere aferente unor cartele preplătite. În anul 2019 au fost 
portate 63.738 de numere de telefonie fixă, reprezentând 7% din totalul numerelor portate în 2019. 
 ANCOM face parte din Comitetul interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 
112, înființat la data de 27 iulie 2019 prin Decizie a Prim-ministrului României. În anul 2019, 
ANCOM a monitorizat respectarea obligațiilor legale privind realizarea comunicaţiilor către 
serviciul de urgenţă 112 și a coordonat dezbaterile privind identificarea soluțiilor tehnice privind 
gestionarea optimă a apelurilor eCall inițiate de la numere globale, apelarea 112 cu indicativ de 
destinație geografică, apelarea 112 de pe terminale fără SIM, blocarea accesului la serviciul 112 al 
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unui SIM inactiv, localizarea apelanților la 112 în cazul serviciilor independente de locație. În anul 
2019, au avut loc două reuniuni ale Consiliului Național de Coordonare a activității Sistemului 
național unic pentru apeluri de urgență, în cadrul cărora sa stabilit formarea unor grupuri de lucru, 
cu participare inclusiv din partea ANCOM, în vederea îmbunătățirii serviciului de urgență 112. La 
nivel european, ANCOM este implicată în coordonarea activităților echipei de proiect Emergency 
Communications (PT NaN3) din cadrul CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și 
Telecomunicații), asigurând poziția de vicepreședinte.  
 În anul 2019 dintre cele 3.692 de reclamații primite și soluționate de ANCOM, aproape 80% 
au vizat aspecte legate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice, fiind semnalate în 
special aspecte referitoare la derularea relațiilor contractuale cu furnizorii acestor servicii. Astfel, 
utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea contractelor (13% din reclamațiile referitoare la 
serviciile de comunicații electronice), facturarea serviciilor (10%), acoperirea cu rețele/servicii de 
comunicații electronice (9%), nerespectarea contractelor de către furnizori (7%), modificarea 
unilaterală a contractelor de către furnizori (7%) și derularea contractelor la distanță (7%). 
 În ceea ce privește piața serviciilor poștale la data de 31 decembrie 2019, Registrul public al 
furnizorilor de servicii poştale cuprindea un număr de 471 de persoane autorizate pentru a furniza 
servicii poştale, în scădere cu 5,2% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată în 2018. Acelaşi trend 
descendent s-a constatat şi în rândul persoanelor autorizate să furnizeze servicii poştale neincluse în 
sfera serviciului universal, în condiţiile în care numărul acestora a fost de 465, în scădere cu 
aproximativ 5,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018. În luna septembrie a anului 2019, 
ANCOM a consultat și adoptat o nouă procedură de desemnare a furnizorilor de serviciu universal 
în domeniul serviciilor poştale prin Decizia președintelui ANCOM nr. 934/2019. Conform 
procedurii adoptate, orice furnizor de servicii poştale poate fi desemnat furnizor de serviciu 
universal dacă este autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal și solicită 
desemnarea printr-o cerere transmisă ANCOM, Autoritatea putând desemna unul sau mai mulţi 
furnizori în vederea prestării serviciilor incluse în sfera serviciului universal. La data de 7 octombrie 
2019, ANCOM a publicat anunțul de intenție privind desemnarea furnizorului de serviciu universal 
în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024, Compania 
Națională Poșta Română (CNPR) fiind singurul furnizor care a depus o cerere în acest sens. În urma 
analizării documentelor depuse de acesta, ANCOM a desemnat CNPR ca furnizor de serviciu 
universal prin Decizia președintelui ANCOM nr.1363/2019 pentru furnizarea tuturor serviciilor 
incluse în sfera serviciului universal, pe întregul teritoriu național. ANCOM a primit și a soluționat 
în cursul anului 2019 un număr de 350 de petiții care au avut ca subiect furnizarea serviciilor 
poștale. 
 În prima jumătate a anului 2019, ANCOM a consultat public și a finalizat documentul de 
poziție privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe 
de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, prin care sunt stabilite 
obiectivele, principiile, condiţiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în 
vederea furnizării de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, inclusiv 
implementării 5G în România. Conform documentului de poziție, ANCOM va pune la dispoziţia 
operatorilor interesaţi spectrul disponibil în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz 
şi 3400-3800 MHz. În banda de 700 MHz este disponibilă o cantitate de 2 x 30 MHz (FDD) şi 1 x 
15 MHz (SDL), în banda de 800 MHz - 2 x 5 MHz (FDD), în banda de 1500 MHz - 1 x 40 MHz 
(SDL) şi în banda de 2600 MHz – 2 x 40 MHz (FDD). Pentru alocarea spectrului, ANCOM a 
propus aplicarea unei proceduri de selecție competitivă similară celei organizate în anul 2012. 



7 
 

Această procedură presupune ca fiecare operator interest să depună o ofertă iniţială prin care va 
indica numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în fiecare dintre benzile disponibile. 
Preţurile de pornire în licitație propuse de ANCOM, în valoare totală de 580 de milioane de euro, au 
fost determinate în funcție de o serie de factori, printre care referințele naționale și europene privind 
valorile licențelor în fiecare bandă dintre cele supuse procesului de selecție, caracteristicile de 
propagare ale undelor radio în benzile de frecvențe vizate, drepturile de utilizare existente în benzile 
de frecvențe, durata şi condiţiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate. În urma analizării 
condițiilor de piață prezente în cea de-a doua jumătate a anului 2019 și ținând cont de lipsa setului 
de instrumente privind cerinţele de securitate a reţelelor elaborat de Comisia Europeană, în 
colaborare cu ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor), de 
necesitatea implementării Memorandumului semnat de către Guvernele României şi SUA, precum 
şi de necesitatea ca taxele de licență şi calendarul de achitare a acestora să fie aprobate de Guvern, 
conducerea ANCOM a considerat că organizarea licitației în anul 2019, în condiții de totală 
transparență și predictibilitate, nu este posibilă. Totodată, s-a decis ca procedura de selecție 
competitivă pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe să fie organizată în 
cursul anului 2020.  
 La sfârșitul lunii octombrie 2019, ANCOM a lansat în consultare publică un proiect de 
hotărâre pentru revizuirea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio (TNABF). 
Proiectul de modificare a TNABF urmărește aplicarea unor reglementări tehnice internaționale ori 
europene adoptate de organizațiile internaționale relevante cum sunt UIT sau CEPT. 
 În activitatea curentă de management a resursei de spectru radio în serviciul mobil terestru, 
ANCOM, prin serviciul specializat de la sediul central, a acordat, în cursul anului 2019, 395 noi 
licențe de utilizare a frecvențelor radio și 395 noi autorizații de asignare a frecvențelor pentru rețele 
de radiocomunicații mobile profesionale și pentru rețele și servicii de radiocomunicații mobile de 
acces public, prin care a autorizat 717 asignări de frecvențe pentru stațiile radio din componența 
acestor rețele. De asemenea, Autoritatea a răspuns solicitărilor transmise prin Ministerul Afacerilor 
Externe din partea unor misiuni diplomatice străine acreditate la Bucureşti, pentru utilizarea unor 
frecvențe radio cu ocazia vizitelor unor demnitari în România, efectuând în acest scop 133 de 
asignări de frecvenţe cu caracter temporar în serviciul mobil terestru, în decursul anului 2019. În 
activitatea de gestionare permanentă a licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate, ANCOM 
a efectuat, la solicitarea titularilor de licențe, modificări de natură tehnică și administrativă pentru 
un număr total de 471 licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi respectiv 1.215 autorizaţii de 
asignare a frecvenţelor, anexe la licențe. 
 Pe parcursul anului 2019, activitatea ANCOM de coordonare internațională a utilizării 
frecvențelor în serviciul mobil terestru s-a concretizat într-un număr de 317 coordonări de asignări 
de frecvenţe în zonele de frontieră, cu administraţiile de comunicaţii din ţările vecine (Ungaria şi 
Ucraina), în benzi de frecvenţe atribuite serviciului mobil terestru, din care un număr de 190 de 
coordonări au fost realizate cu administrația de comunicații a Ungariei și 127 de coordonări cu 
administrația de comunicații a Ucrainei. 
 În cursul anului 2019, specialiştii ANCOM au participat, de asemenea, la reuniunile 
Grupului ethnic de lucru al Acordului HCM (TWG-HCM) şi ale Subgrupului de lucru pentru 
serviciul mobil terestru (SWG-MS) al TWG-HCM. Având în vedere obligaţiile ce revin 
administraţiei de comunicaţii a României în calitate de administraţie semnatară a Acordului HCM, 
precum şi atribuţiile Autorităţii de punere în aplicare a acordurilor internaţionale în domeniul 
comunicaţiilor electronice, la care România este parte, reprezentanții ANCOM au participat activ la 
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lucrările grupului de lucru mandatat cu revizuirea Acordului, susţinând poziţia României în materie 
de coordonare a utilizării frecvenţelor în zona de frontieră în serviciul mobil terestru. 
 Un segment important al serviciu de radiocomunicații ]n serviciul fix prin satelit, cu impact 
mare asupra consumatorului de rând, este reprezentat de transportul către satelit al unor programe 
de radiodifuziune sonoră și/sau televiziune, în vederea distribuirii acestora către rețele CATV sau în 
vederea difuzării directe către marele public. La sfârșitul anului 2019, ANCOM gestiona 17 licențe 
de utilizare a frecvențelor pentru stații de comunicații prin satelit destinate transportului către satelit 
al unor programe de radiodifuziune sonoră și/sau  televiziune, prin intermediul cărora erau ridicate 
la satelit, de pe teritoriul României, 137 de servicii de programe de radio și televiziune. Cei 2 
operatori ai platformelor de recepție directă individuală DTH (direct-to-home), ce oferă servicii de 
televiziune prin satelit pe piața românească și ale căror stații up-link pentru care dețin licențe de 
utilizare a frecvențelor radio instalate pe teritoriul României, sunt: RCS&RDS (Digi TV) și 
Telekom Romania Communications (Dolce TV). 
 Furnizarea către public de servicii de comunicații mobile personale (S-PCS) pe teritoriul 
României se realizează de către: Iridium Satellite LLC (prin intermediul sistemului IRIDIUM), 
Global Communications Services Romania (prin intermediul sistemului THURAYA), INMARSAT 
Global Limited (prin intermediul sistemului INMARSAT) și GSAT Bucharest (prin intermediul 
sistemului GLOBALSTAR). Pe parcursul anului 2019, ANCOM a gestionat 6 licențe de utilizare a 
frecvențelor pentru utilizatori ce dețineau 9 terminale mobile funcționând în diferite standarde 
INMARSAT. 
 În anul 2019, la ANCOM au fost înregistrate 19 solicitări de alocare a unor resurse de 
numerotaţie, pe baza cărora au fost acordate 17 licenţe. De asemenea, s-au soluţionat 14 cereri de 
reînnoire a licenţelor care urmau să expire în 2019 și două cereri de cedare de resurse de 
numerotație în urma cărora s-au acordat 3 licențe. 
 ANCOM își desfășoară activitatea de monitorizare a spectrului în principal în baza Planului 
Annual de Monitorizare (PAM), a campaniilor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor și 
sesizărilor apărute pe parcursul anului. Datele obţinute pe parcursul activităţii de monitorizare sunt 
analizate, iar rezultatele se concretizează în: recomandări în vederea eliminării interferenţelor 
prejudiciabile; identificarea/localizarea și eliminarea emisiilor neautorizate; furnizarea acestor 
informaţii către serviciile cu atribuții de control din cadrul ANCOM în vederea demarării 
demersurilor legale; identificarea emiţătoarelor care nu respectă parametrii de emisie menționați în 
documentele de autorizare; furnizarea acestor informaţii către serviciile cu atribuții de control din 
cadrul ANCOM în vederea demarării demersurilor legale; identificarea frecvenţelor sau a benzilor 
de frecvenţe pentru care există risc ridicat de congestii sau care experimentează deja interferenţe 
prejudiciabile sau probleme de coordonare internaţională; identificarea frecvenţelor sau a benzilor 
de frecvenţe insuficient utilizate în vederea reutilizării sau, dacă este cazul, a schimbării destinaţiei 
acestora. 
 Campanii de monitorizare în anul 2019 – Verificarea gradului de utilizare a spectrului în 
benzile de frecvențe: 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz; determinarea 
acoperirii cu servicii de voce a unor zone locuite de cel puţin 98% din populaţia României, prin 
intermediul reţelei proprii de acces radio; determinarea acoperirii cu servicii de date de bandă largă 
prin intermediul reţelei proprii de acces radio; determinarea acoperirii cu servicii de comunicații 
mobile pe drumurile naționale și județene; măsurători la graniță pentru identificarea zonelor cu risc 
de roaming involuntar și determinarea acoperirii cu servicii de comunicații mobile. În anul 2019, ca 
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urmare a sesizărilor primite (248 de cazuri de interferențe prejudiciabile), au fost identificate și 
eliminate 320 surse de interferențe. 
 Pentru a asigura respectarea normelor legale și reglementărilor în piața de comunicații 
electronice și de servicii poștale, precum și a echipamentelor radio, ANCOM a efectuat, în anul 
2019, 3.982 de acțiuni de control, îndeplinindu-și în proporție de 100% Planul Anual de Control 
(PAC) al verificării respectării obligațiilor legale. În urma acestora, ANCOM a transmis 215 
notificări și a aplicat 774 de avertismente și 155 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 
2.536.900 de lei. Suma constituie venit la bugetul de stat. 
 Pe piața de comunicații electronice, în anul 2019, ANCOM a efectuat 2.326 de acțiuni de 
control, contravenienții primind 215 notificări, 316 avertismente și 85 de amenzi contravenționale, 
în cuantum de 2.154.400 de lei. 9 amenzi contravenționale în cuantum total de 1.650.000 de lei au 
fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de telefonie mobilă pentru neîndeplinirea 
obligațiilor de acoperire asumate prin licențe, încălcarea obligațiilor privind încheierea contractelor 
cu utilizatorii finali și desfășurarea procesului de portare. 
 În anul 2019, ANCOM a finalizat o amplă campanie de măsurare a acoperirii naționale cu 
servicii de voce a zonelor locuite de cel puțin 98% din populația României de către operatorii 
Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS, care aveau această obligație prevăzută în licențele de 
utilizare a spectrului radio obținute în urma licitației din 2012. Acoperirea cu semnal de voce 
mobilă a fost măsurată în 13.400 de localități, fiind totodată măsurați peste 246.000 de km pe 
drumurile naționale, județene, orășenești și comunale. Pentru nerespectarea acestor obligații, 
operatorul RCS&RDS a fost sancționat cu amendă în valoare de 800.000 de lei, Telekom Mobile cu 
700.000 de lei, Vodafone cu 60.000 de lei, iar Orange cu 50.000 de lei. 3 amenzi contravenționale 
în cuantum total de 12.000 lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de acces la 
internet, cea mai mare dintre ele, în cuantum de 5.000 lei fiind aplicată pentru furnizarea de servicii 
fără a avea un contract valabil încheiat. 14 amenzi contravenționale în valoare totală de 72.000 de 
lei au fost aplicate de ANCOM și furnizorilor de servicii de televiziune și radiodifuziune sonoră 
(RTV). Principalele sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor 
ori a condițiilor cuprinse în autorizațiile tehnice. Furnizorii de rețele de tip CATV au fost 
sancționați cu 48 de amenzi contravenționale în valoare totală de 366.000 de lei pentru 
nerespectarea condițiilor prevăzute în Autorizația Generală. De asemenea, 11 amenzi în valoare 
totală de 54.400 de lei au fost aplicate operatorilor de radiocomunicații. Neregulile cel mai des 
întâlnite în cadrul acestor controale au constat în nerespectarea prevederilor din documentele de 
autorizare (licențe de utilizare a frecvențelor și autorizații de asignare a frecvențelor), precum și cele 
referitoare la operarea stațiilor de radiocomunicații. Pe piața echipamentelor radio ANCOM a 
efectuat 836 de controale, în urma cărora au fost aplicate 133 de avertismente și 46 de amenzi 
contravenționale în valoare totală de 241.000 de lei. Cea mai mare amendă a fost în valoare de 
20.000 de lei și a fost aplicată pentru lipsa marcajului CE de pe echipamente. În ceea ce privește 
compatibilitatea electromagnetică, cea mai mare amendă în valoare de 20.000 de lei a fost aplicată 
pentru echipamente neconforme din punct de vedere al compatibilității electromagnetice. ANCOM 
a efectuat un număr de 820 de acțiuni de control pe piața serviciilor poștale, fiind aplicate 325 de 
avertismente și 24 de amenzi contravenționale, în cuantum de 141.500 de lei, fiind frecvent 
constatată nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală. Din totalul 
controalelor, 284 de controale au vizat Compania Națională Poșta Română (CNPR) în calitatea sa 
de furnizor de serviciu universal, în urma acestora fiind aplicate 192 de avertismente, precum și 6 
amenzi în cuantum total de 55.000 de lei. Cea mai mare amendă aplicată pe piața serviciilor poștale, 
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în cuantum de 30.000 de lei, a fost aplicată Companiei Naționale Poșta Română, pentru 
nerespectarea condițiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondență internă din sfera 
serviciului universal. În cazul celorlalți furnizori de servicii poștale, principalele nereguli au constat 
în furnizarea serviciilor poștale nenotificate, nerespectarea modalităților de predare a trimiterilor 
poștale către destinatari, lipsa sau nerespectarea conținutului avizului poștal, nerespectarea 
termenului de păstrare a trimiterilor poștale după avizarea destinatarilor, nerespectarea timpilor de 
livrare stabiliți în cazul serviciilor poștale expres sau modificarea tarifelor calculate și încasate la 
momentul acceptării trimiterilor poștale. 
 Pe parcursul anului 2019, 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 Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (respectiv Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor), ANCOM a desfășurat o serie de acțiuni de verificări tehnice în amplasamentele 
indicate, finalizate prin încheierea unui număr de 57 de rapoarte de verificare tehnică. 
 Pe parcursul anului 2019, Autoritatea a acordat o atenție sporită componentei de informare 
și educare a utilizatorilor finali din România în ceea ce privește piața și serviciile de comunicații 
electronice și poștale, în scopul creșterii puterii consumatorilor în relația cu furnizorii și a capacității 
acestora de a-și apăra mai bine interesele. Astfel, ANCOM a dezvoltat și a îmbunătățit continuu 
portalul dedicat utilizatorilor de servicii de telefonie, internet și poștă, InfoCentru ANCOM și a 
derulat o campanie publică de informare și educare privind drepturile utilizatorilor și serviciile de 
comunicații electronice și poștale. InfoCentrul ANCOM sistematizează categorii de informaţii de 
interes pentru utilizatori şi este actualizat permanent. Pe InfoCentru, utilizatorii pot afla care sunt 
drepturile lor de informare în calitate de utilizatori de servicii de comunicaţii, ce prevederi din 
contractele de telefonie, internet şi televiziune trebuie să citească cu atenţie, care sunt diferenţele 
între tipurile de numere de telefon, cum sunt apelate şi care sunt serviciile disponibile prin apelarea 
anumitor numere, informaţii cu privire la deblocarea telefoanelor şi roaming, tarifele pentru servicii 
poștale, ce sunt trimiterile poștale etc. Campania de informare și educare s-a derulat în perioada 1 
octombrie – 15 decembrie 2019. Campania s-a desfășurat prin intermediul a cinci stații TV cu 
audiență generală și urbană, 4 posturi de radio cu audiență națională, în mediul online, precum și 
prin mijloace de afișare indoor și outdoor, Autoritatea atingându-și obiectivele și indicatorii de 
comunicare stabiliți. 
 În activitatea curentă Autoritatea colaborează cu instituții cu care are încheiate protocoale de 
colaborare, cum ar fi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Consiliul Concurenţei, 
Consiliul Național al Audiovizualului, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale 
(Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor) și Uniunea Naţională a Notarilor 
Publici din România. În 2019, ANCOM a încheiat un acord de parteneriat cu Institutul Național de 
Statistică pentru stabilirea de acțiuni comune pentru implementarea recomandărilor Raportului Peer 
Review în vederea armonizării cu principiile Codului de practici al statisticilor europene. De 
asemenea, Autoritatea este parte a unui protocol de colaborare între Guvern, Senat, autorități 
publice reprezentative, societatea civilă și mediul de afaceri în vederea protejării persoanelor cu 
dizabilități. 
 La nivel internațional, 2019 a reprezentat pentru comunitatea IT&C anul Conferinței 
Mondiale de Radiocomunicații (WRC-19), principalul eveniment mondial în domeniul 
radiocomunicațiilor, care se organizează o dată la fiecare 3 sau 4 ani de către Uniunea Internațională 
a Telecomunicațiilor (UIT/ITU), cu rolul de a revizui Reglementările Radio, tratatul internațional 
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privind guvernarea utilizării spectrului de radiofrecvențe și orbitele sateliților geostaționari și non-
geostaționari. ANCOM s-a implicat în pregătirea WRC-19, participând activ în cadrul coordonărilor 
ce au avut loc la nivelul Uniunii Europeane, la nivelul Conferinţei Europene a Administrațiilor de 
Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) în cadrul grupului dedicat pregătirilor pentru WRC (CPG), dar și 
în cadrul reuniunilor premergătoare organizate la nivelul UIT - la reuniunile pentru pregătirea WRC 
(CPM) și la reuniunile inter-regionale.  
 La nivelul UIT, pe lângă activitatea desfășurată cu ocazia WRC-19, specialiștii ANCOM au 
fost implicați pe toate palierele de activitate ale organizației, de la grupuri de lucru tehnice dedicate 
radiocomunicațiilor, dezvoltării sau standardizării în telecomunicații, seminare și evenimente cu 
teme specifice, la lucrările anuale și la grupurile de lucru ale Consiliului UIT dedicate discutării 
aspectelor financiare, administrative și de resurse umane ale Uniunii și ale aspectelor strategice și 
politice asignate de Conferința Plenipotențiarilor, dar și la evenimente de mare amploare, unde sunt 
luate decizii strategice de impact general. ANCOM a participat activ în cadrul UIT încă de la 
înființarea autorității de reglementare în comunicații din România, reprezentanții săi primind în 
numeroase rânduri girul Statelor Membre pentru a exercita funcții importante la Conferințele 
Plenipotențiarilor și Conferințele Mondiale sau în grupurile din structura Uniunii. Toate aceste 
activități au adus de-a lungul timpului o serie de beneficii, o imagine proactivă și profesionistă 
perpetuă în mediul de lucru al UIT, vizibilitate și capital de încredere atât pentru ANCOM, cât și 
pentru România. 
 În 2019, România a fost desemnată oficial ca fiind țara gazdă a celei de-a 21-a Conferințe a 
Plenipotențiarilor UIT (PP-22), care se va desfășura în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022 
la București. 
 De asemenea, în 2019 ANCOM a participat în cadrul activităților Uniunii Poștale 
Universale (UPU), în delegația oficială a României, alături de celelalte instituții implicate ale 
statului român (CNPR, MCSI, MAE), la cel de-al treilea Congres Extraordinar al UPU, care a avut 
loc în perioada 24-25 septembrie, la Geneva. 
 ANCOM este extrem de activă în plan regional, fiind angrenată în mai multe proiecte 
menite să consolideze piața de comunicații electronice din Europa centrală și de est. O altă 
dimensiune regională a activității de relații internaționale a Autorității o reprezintă reuniunile de 
coordonare în domeniul spectrului radio. Astfel, având în vedere interesul țării noastre în 
introducerea de servicii 5G, pe parcursul anului 2019, specialiștii ANCOM au participat la o serie 
de reuniuni de coordonare cu statele vecine, având drept scop stabilirea principiilor, prevederilor 
tehnice şi a procedurii administrative necesare pentru asigurarea coexistenţei radio a rețelelor de 
radiocomunicații care utilizează diferite tehnologii de bandă largă în anumite benzi de frecvenţe pe 
teritoriul a două ţări vecine, în zonele din vecinătatea frontierei, precum și a premiselor pentru 
accesul echitabil la resursele de spectru în zonele de frontieră și utilizarea eficientă a frecvențelor, 
cu evitarea interferențelor prejudiciabile reciproce. Astfel de reuniuni de coordonare s-au desfășurat 
atât la nivel bilateral, cât și în cadrul unor forumuri multilaterale. În plan bilateral, pe parcursul 
anului 2019, au fost aprofundate relațiile cu autorități de reglementare din țări europene precum 
Polonia, Serbia sau Bulgaria, dar și din zone mai îndepărtate cum ar fi Armenia, Bahrain, Emiratele 
Arabe Unite sau Republica Coreea (de Sud). 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor și 
Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului au dezbătut Raportul de 
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activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
pe anul 2019 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 2019. 
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