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

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2018 
 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru comunicații și tehnologia informației și Comisia economică, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri 
permanente reunite în şedinţa comună din data de 24 septembrie 2019, pentru a dezbate şi 
întocmi raportul comun  asupra  Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2018. 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM domnii Eduard 
Lovin și Bogdan Iana – vicepreședinți ai Autorității Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 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 ANCOM în anul 2018 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. 
 Printre cele mai importante proiecte ale anului 2018 au fost acțiunile vizând aplicarea 
efectivă a prevederilor legii infrastructurii, cu scopul de a reduce costurile instalării rețelelor 
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de comunicații electronice în România: elaborarea deciziei prin care să fie stabilite tarifele 
pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică, măsurile necesare pentru 
realizarea inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a 
elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, dar și intensificarea colaborărilor cu 
alte instituții pentru elaborarea normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea 
infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice. 
 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).  
În anul 2018, ANCOM și-a propus revizuirea modelului de calculație a costurilor pentru 
tarifele serviciilor de terminare la punctele fixe a apelurilor. Pentru a crește competitivitatea 
accesului la rețelele de comunicații, în 2018 ANCOM a revizuit piețele relevante 
corespunzătoare serviciilor de linii închiriate-segmente terminale și de tranzit comutat al 
apelurilor în rețelele publice de telefonie și a elaborate decizia privind cerințele tehnice 
pentru interconectarea IP în cazul serviciilor de voce.  
             Pe lângă campaniile pentru determinarea gradului de acoperire cu semnal și 
supravegherea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe desfășurate anual, ANCOM a 
derulat o campanie de control pentru verificarea modului în care furnizorii de servicii de 
comunicații electronice destinate publicului includ în contractele încheiate cu consumatorii 
anumite informații.  
             În sectorul poștal, ANCOM a evaluat necesitatea desemnării unuia sau mai multor 
furnizori de serviciu universal, în contextul în care la finalul anului expira perioada în care 
Compania Naţională Poşta Română S.A. a avut această calitate. Un alt proiect dedicat acestei 
piețe se referă la verificarea cererii de compensare a costului net aferent anului 2017. 
           Strategia națională pentru implementarea tehnologiei 5G în România a fost unul dintre 
proiectele cele mai vizibile ale ANCOM-lui în anul 2018. Redactarea documentului a fost în 
responsabilitatea unui grup de lucru interinstituțional înființat prin Memorandum al 
Guvernului, grup în care ANCOM a asigurat secretariatul tehnic și a lucrat alături de Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale și alte 17 instituții publice (ministere, autorități de 
reglementare, membrii ai sistemului național de aparare, ordine publică și siguranță 
națională). Proiectul de Strategie 5G pentru România a fost în consultare publică în perioada 
21 noiembrie -21 decembrie 2018, consultare lansată în cadrul conferinței internaționale „5G 
– motorul celei de-a patra revoluții industriale ”, organizate de ANCOM în luna noiembrie 
2018. Perioada de consultare s-a încheiat pe data de 21 decembrie 2018, iar în prima parte a 
anului 2019 au fost integrate observațiile primite în această perioadă.  
Grupul de lucru interinstituțional a propus adoptarea Strategiei prin intermediul unei 
Hotărâri a Guvernului, care se afla pe circuitul de avizare în luna aprilie 2019. 
 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 
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comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 2,5% faţă de nivelul înregistrat în 
anul 2017. Astfel, în anul 2018, numărul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii 
electronice s-a diminuat cu 3,2%, numărul persoanelor autorizate să furnizeze servicii de 
telefonie destinate publicului a crescut cu 3%, numărul furnizorilor autorizați să ofere 
retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali a 
scăzut cu 4,8%, și, în acelaşi timp, numărul celor care au dreptul să presteze servicii de acces 
la internet s-a redus cu 4%, comparativ cu 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. Astfel, utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea 
contractelor (17% din reclamațiile referitoare la serviciile de comunicații electronice), 
facturarea acestor servicii (12%), nerespectarea contractelor de către furnizori (11%) și 
derularea contractelor la distanță (9%). Peste 21% dintre petițiile trimise la ANCOM au vizat 
probleme întâlnite în procesul de portare a numerelor de telefon.  
În creștere față de anul precedent au fost reclamațiile privind serviciul de roaming (14%), 
acestea vizând în special condițiile de utilizare a serviciilor de roaming în Spațiul Economic 
European (Roam like at home). Datele ANCOM arată că reclamațiile formulate de utilizatori   
s-au referit la serviciile furnizate de Vodafone România în proporție de 24%, Telekom 
Romania Mobile Communications - 20%, Telekom Romania Communications - 15%, Orange 
România - 15% și RCS&RDS - 12%. Din totalul reclamațiilor înregistrate la ANCOM anul trecut 
9%, respectiv 328, au avut ca subiect furnizarea serviciilor poștale. Problemele semnalate de 
utilizatorii serviciilor poștale au fost legate de termenul de livrare a trimiterilor poștale (22% 
din totalul reclamațiilor), nelivrarea trimiterilor poștale (19%), deteriorarea trimiterilor 
poștale (17%) și pierderea sau furtul acestora (15%).  
          În contextul creșterii semnificative a comerțului online, serviciul de livrare colete a 
căpătat o amploare din ce în ce mai mare. În acest context, cei mai reclamați furnizori de 
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servicii poștale au fost Urgent Cargus (36% din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile 
poștale), Fan Courier (15%), Compania Naţională Poşta Română (13%), Dynamic Parcel 
Distribution (12%). Alte subiecte reclamate în 2018 au vizat aspecte referitoare la 
echipamente radio, regimul reţelelor de infrastructură sau procedura de alocare a 
frecvenţelor pentru emisiile radio. Dintre cele 3.611 petiții primite de ANCOM în anul 2018, 
3.017 au fost adresate de persoane fizice, iar restul de 594 au fost înaintate de persoane 
juridice. Un număr de 75 de petiții au fost clasate și 132 au fost redirecționate către alte 
instituții. 
 La nivel european, ANCOM este implicată în coordonarea activităților echipei de 
proiect Emergency Services (PT ES) din cadrul CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor 
de Poștă și Telecomunicații), asigurând poziția de vicepreședinte. În cadrul PT ES participă 
experți tehnici din țările membre ale CEPT, urmărindu-se facilitarea dialogului și schimbului 
de informații cu privire la aspectele tehnice de reglementare în domeniul serviciilor de 
urgență. La inițiativa ANCOM, PT ES a demarat realizarea unui raport privind definirea 
statisticilor necesare pentru cuantificarea eficacității informațiilor de localizare a apelantului 
primite la nivel de Public Safety Answering Point (PSAP), raport ce va fi publicat pe parcursul 
anului 2019. 
 În ceea ce privește serviciile 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. 
 ANCOM administrează şi gestionează resursele limitate prin planificarea, alocarea, 
urmărirea şi evaluarea utilizării acestora. Resursele limitate pe care Autoritatea le 
administrează și le gestionează sunt spectrul radio, resursele de numerotație și resursele 
tehnice asociate pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Principalele acțiuni ale 
ANCOM privind administrarea resurselor sunt:  
 elaborarea Foii de parcurs naționale privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de 

frecvențe 470-790 MHz. Banda de frecvențe de 700 MHz este foarte importantă pentru 
furnizarea unei acoperiri extinse, în special în zonele care pun probleme de 
rentabilitate economică, cum sunt zonele rurale, montane sau alte zone îndepărtate. 
Banda este adecvată pentru asigurarea unei acoperiri eficiente pe arii extinse, precum 
și a unei acoperiri îmbunătățite în interiorul clădirilor; 

 flexibilizarea utilizării numerelor geografice (de telefonie fixă). În data de 13 
decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia ANCOM 
nr.1069/2018 privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara 
ariei corespunzătoare. Decizia permite ca numerele geografice fixe de telefon să poată 
fi folosite şi în afara ariei geografice în care au fost alocate. Astfel, utilizatorii care se 
vor muta dintr-un județ în altul vor putea să își păstreze numărul de telefon fix, 
inclusiv în situația în care se vor porta la un alt furnizor de telefonie; 

 modificarea unor prevederi legate de tariful de utilizare a spectrului. La data de 13 
decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia 1062/2018 
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pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 551/2012 privind 
stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, în urma unui proces de consultare publică. 
Decizia ANCOM a urmărit, în principal, îmbunătățirea principiilor de tarifare și 
introducerea unui tarif de utilizare a spectrului pentru radiodifuziunea digitală 
terestră; 

 revizuirea condițiilor de utilizare a benzilor de frecvențe radio exceptate de la 
licențiere; 

           A fost emisă Decizia nr.888/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui ANCOM în 
Comunicaţii nr.311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de 
la regimul de licenţiere, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.880 din data 
de 18 octombrie 2018. Astfel, s-a extins banda de frecvențe radio destinată funcționării 
echipamentelor de radiocomunicații mobile private PMR 446 (echipamente de tip walkie-
talkie) în regim nelicențiat, noua bandă de frecvenţe fiind 446-446,2 MHz, pentru a se permite 
utilizarea în România și a echipamentelor PMR 446 digitale, s-a actualizat specificația tehnică 
privind interfața radio RO-IR 15 “Echipamente pentru radiocomunicaţii mobile private PMR 
446” și s-au corelat o serie de termeni utilizați în legislația de specialitate. 
 acordarea spectrului necesar implementării serviciilor de radiodifuziune digitală 

terestră înn România. ANCOM a lansat în consultare caietul de sarcini al procedurii de 
selecţie pentru acordarea spectrului necesar implementării serviciilor de 
radiodifuziune digitală terestră în România şi în luna septembrie proiectul de Hotărâre 
de Guvern privitor la taxele de licenţă aferente. Licitaţia pentru acordarea spectrului 
necesar implementării serviciilor de radiodifuziune digitală terestră în România nu a 
mai avut loc în anul 2018 şi va fi reluată în cursul anului 2019. 

 Activitatea de monitorizare și control desfăşurată de ANCOM 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 sau în reglementările din domeniul 
comunicaţiilor electronice care utilizează spectrul radio. Printre campanile de monitorizare se 
numără: 
 verificarea gradului de utilizare a spectrului în benzile de frecvențe: 410 MHz, 450 

MHz, 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 comunicații mobile pe drumurile naționale și 

județene; 
 identificarea emisiilor telefoanelor DECT 6.0; 
 măsurători la granița cu Ucraina; 
 măsurători la graniță pentru identificarea zonelor cu risc de roaming involuntar și 

determinarea acoperirii cu servicii de comunicații mobile. 
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 În anul 2018, ca urmare a sesizărilor primite (394 de cazuri de interferențe 
prejudiciabile), au fost identificate și eliminate 527 surse de interferențe. Totodată, pentru a 
soluționa cele 22 de petiții primite în anul 2018 referitoare la calitatea serviciilor, Autoritatea 
a efectuat măsurători în vederea determinării gradului de acoperire cu servicii de comunicații 
electronice mobile și măsurători de monitorizare a spectrului alocat serviciilor de 
radiodifuziune sonoră, televiziune și mobil terestru. 
 Pentru a asigura respectarea normelor legale şi reglementărilor în piaţa de comunicaţii 
electronice și de servicii poștale, ANCOM a efectuat, în anul 2018, 3.121 de acţiuni de control. 
În urma acestora, au fost transmise 205 notificări şi au fost aplicate 463 de avertismente şi 99 
de amenzi contravenționale, în cuantum total de 2.379.500 de lei. 
 Pentru verificarea utilizării de către furnizorii de servicii de radiocomunicaţii a 
frecvenţelor radio în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011, au fost efectuate 1.068 de acţiuni de control. În urma acestora, au fost 
identificate mai multe situaţii de nerespectare a obligaţiilor legale prevăzute în Licenţele de 
utilizare a frecvenţelor radio şi Autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio, fiind emise 64 
de notificări. La finalizarea acțiunilor de control au fost aplicate 261 de avertismente şi 9 
amenzi contravenţionale în cuantum total de 72.000 de lei. Neregulile cel mai des întâlnite în 
cadrul acestor controale au constat în nerespectarea prevederilor din documentele de 
autorizare (licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor), precum 
şi cele referitoare la operarea staţiilor de radiocomunicaţii. 
 La furnizorii de servicii de televiziune şi radiodifuziune sonoră (RTV) au fost 
desfăşurate de ANCOM 725 de acţiuni de control în vederea verificării dispoziţiilor Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare a acestora, 
au fost aplicate 42 de avertismente şi 26 de amenzi contravenţionale în cuantum total de 
240.000 de lei. La furnizorii de reţele de tip CATV au fost efectuate 375 de acţiuni de control 
pentru a se verifica în ce măsură aceştia respectă dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. Ca urmare a constatărilor, au fost emise 101 notificări, ulterior fiind 
aplicate 68 de avertismente şi 33 de amenzi contravenţionale în cuantum total de 237.500 de 
lei. 
 Pe parcursul anului 2018 personalul de control de specialitate al ANCOM a derulat un 
număr total de 55 de acţiuni de control la furnizorii de servicii de telefonie fixă şi mobilă, în 
urma cărora au fost emise 31 de notificări, ulterior fiind aplicate 22 de avertismente și 21 de 
amenzi contravenționale în cuantum total de 1.755.000 de lei. 
 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 
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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. 
 Pe parcursul anului 2018, ANCOM a emis 102 decizii normative sau individuale de 
reglementare a pieței serviciilor de comunicații electronice și servicii poștale. 
 În anul 2018, instanțele judecătorești au avut pe rol 60 de cauze în care ANCOM a avut 
calitatea de parte, dintre care 11 au fost soluționate definitiv, Autoritatea având câștig de 
cauză în 8 dintre acestea. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru comunicații și tehnologia informației și Comisia economică, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului au dezbătut Raportul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2018 în 
ședințe separate. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi să se supună plenului celor 
două Camere reunite ale Parlamentului aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2018.  
 
 
  
 
 
          PREŞEDINTE,                                 PREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE, 
               Deputat                                            Senator                                                Senator 
        Cornel ZAINEA                     Daniel-Cătălin ZAMFIR                     Mircea-Vasile CAZAN 
 

 

 
 
 
 




