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

în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2017 
 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două 
Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 15 mai 2018, pentru a dezbate şi întocmi 
raportul comun  asupra  Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2017. 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: domnii Sorin 
Grindeanu - președinte, Eduard Lovin și Bogdan Iana - vicepreședinți, domnul Cristin Popa - 
director executiv și doamna Alina Șumudică expert. 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este 
instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea 
concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor 
eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.  
 Conform documentului prezentat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, obiectivele strategice ale activității ANCOM în anul 2017 au fost: 
creşterea utilizării serviciilor de acces în bandă largă, îmbunătățirea performanțelor 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 poştale. 
 Furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice se realizează în România în 
condiţiile regimului de autorizare generală adoptat de către ANCOM prin decizie a preșdintelui 
autorității. La data de 31 decembrie 2017, Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice înregistra un număr de 986 de furnizori de reţele publice sau de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 6,8% față de nivelul din 2016. 
 Începând cu data de 15 iunie 2017, România a implementat sistemul de tarifare European 
„Roam like at home”, stabilit prin Regulament al Parlamentului European și al Consiliului, menit să 
protejeze utilizatorii de servicii de comunicații electronice mobile de grija facturii de roaming în 
țările UE, precum și în țările din Spațiul Economic European (SEE) (Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein). Astfel, din data de 15 iunie 2017, în limitele unei utilizări rezonabile, minutele, 
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SMS-urile și datele consumate în roaming în interiorul țărilor din Spațiul Economic European (SEE 
= UE + Norvegia, Islanda și Liechtenstein) se scad din resursele naționale incluse, după epuizarea 
acestora, consumul fiind tarifat la fel ca în România, în afara propriei rețele, dar în limitele unei 
utilizări rezonabile. Pentru a-i informa pe utilizatorii din România cu privire la utilizarea şi tarifarea 
serviciului de roaming, ANCOM a creat pe pagina sa de internet o secţiune dedicată „Roam like at 
home”. Pentru a-i sprijini pe cei care doresc să se informeze înainte de a pleca într-o călătorie într-o 
țară din UE/SEE cu privire la câte date (MB sau GB) pot consuma în roaming fără taxe 
suplimentare, în limita unei utilizări rezonabile, ANCOM a dezvoltat o aplicație de tip widget care 
poate fi accesată pe pagina de internet a ANCOM. 
 În ceea ce privește incidentele de securitate, conform raportului realizat și publicat în anul 
2017 de ANCOM, 279 de incidente cu impact semnificativ au afectat în anul 2016 securitatea și 
integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 27% dintre incidente au fost cauzate 
de erori de sistem (software sau hardware), 3% au fost cauzate de erori umane (ex. configurarea și 
operarea greșită a unor echipamente) și 4% de fenomene naturale (ex. ninsori și furtuni care au 
afectat diferite echipamente), majoritatea incidentelor semnificative (66%) fiind determinate de 
factori externi (ex. întreruperea alimentării cu energie electrică sau secționarea accidentală a fibrei 
optice etc.). 
 În anul 2017, ANCOM a continuat implementarea Legii nr. 159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice prin impunerea în sarcina operatorilor de 
rețea și a organismelor din sectorul public a obligaţiei de a raporta online către ANCOM, prin 
intermediul unui Punct de informare unic, informațiile în format electronic privind amplasarea, 
traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice deţinute de aceştia. Conform Deciziei 
Președintelui ANCOM nr. 1113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și 
pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura 
fizică a operatorilor de rețea, raportarea acestor informaţii se va face prin completarea unui formular 
online, în termen de 2 luni de la 1 martie 2018, data intrării în vigoare a acestei decizii. 
Neraportarea acestor informaţii și documente cu respectarea termenelor, formatului şi modalității de 
transmitere a informaţiilor poate fi sancționată de către ANCOM cu amendă de la 1.000 la 100.000 
lei. Informațiile astfel colectate vor fi puse la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații 
electronice, de către ANCOM tot prin intermediul Punctului de informare unic, pentru ca aceștia să 
planifice și să utilizeze eficient infrastructura fizică pentru instalarea rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză. 
 Pentru continuarea proiectului de realizare a inventarului național al rețelelor publice de 
comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora, în anul 2017 ANCOM 
a actualizat formatul și modalitatea de transmitere de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor 
publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică associate acestora. Pentru 
realizarea inventarului, prin Decizia Președintelui ANCOM nr. 1108/2017 pentru stabilirea 
formatului şi a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea 
geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică 
asociate acestora, ANCOM a impus operatorilor transmiterea de informații cu privire la elementele 
de rețea de comunicații electronice. Astfel, în maxim 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei, 
furnizorii vor trebui să transmită informații ca, de exemplu, caracteristicile segmentelor de rețea sau 
a unor echipamente, precum și cu privire la elementele de infrastructură fizică asociată rețelelor, ca 
de exemplu, caracteristici ale camerelor de tragere, cabinetelor, conductelor, stâlpilor ori pilonilor. 
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Însă prin excepție, a fost solicitat un set de date preliminar având ca termen 30 zile de la intrarea în 
vigoare a deciziei. Prin Legea nr. 159/2016 au fost introduse noi reglementări specifice acestor 
proiecte, principala modificare fiind faptul că ANCOM nu va mai emite un aviz conform cu privire 
la condițiile tehnice și economice, ci le va aproba/impune după caz, prin Decizia Președintelui 
ANCOM. De asemenea, actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiții de operare a 
infrastructurilor fizice care fac obiectul acestor proiecte produc efecte juridice în ceea ce privește 
condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de 
comunicații electronice la acestea, numai după emiterea aprobării ANCOM. 
 Referitor la soluționarea litigiilor, în cursul anului 2017 ANCOM a soluționat cinci litigii 
introduse în anul 2016 în domeniul comunicațiilor electronice, dintre care două au avut ca obiect 
negocierea unor acorduri de acces MVNO (Mobile Virtual Network Operator), două negocierea 
unor completări la acordul de interconectare care să vizeze implementarea numerotației de forma 
19xyz, precum și a serviciului SMS, iar o sesizare a vizat implementarea unui acord de roaming 
național. Procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare de către ANCOM a litigiilor dintre 
furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice este facultativă şi gratuită. La finalul anului 
2017, ANCOM a primit 7 sesizări ale unor situații litigioase, între o serie de furnizori de rețele de 
comunicații electronice și operatorul de rețea Electrica Muntenia Nord S.A. având ca obiect 
negocierea modificării tarifelor de acces la infrastructura fizică a operatorului de rețea. Dezbaterile 
în vederea soluționării acestor litigii se vor desfășura în cursul anului 2018. 
 Referitor la serviciile poștale la data de 31 decembrie 2017, erau înscrişi în Registrul public 
al furnizorilor de servicii poştale 513 de persoane autorizate pentru a furniza servicii poştale, în 
creştere cu 20% faţă de nivelul înregistrat la finele anului 2016, dintre care 491 de furnizori aveau 
dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, în creştere cu aproximativ 
21% față de anul 2016, iar 510 furnizori aveau dreptul de a furniza servicii poştale neincluse în 
sfera serviciului universal, în creştere astfel cu aproximativ 23% comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului 2016. Conform datelor colectate de ANCOM aferente evoluţiei pieţei serviciilor poştale în 
anul 2016 și publicate în anul 2017, valoarea pieței poștale din România a crescut cu peste 8% în 
anul 2016, în condițiile în care traficul poștal total a înregistrat o scădere importantă, de peste 15%, 
față de 2015. 
 În anul 2017, ANCOM a elaborat Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale 
pentru perioada 2017-2020 care este structurată pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea 
intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, 
promovarea concurenţei și încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei. ANCOM a primit și a 
soluționat în cursul anului 2017 un număr de 787 petiții care au avut ca subiect furnizarea serviciilor 
poștale, cu 56% mai multe decât în anul 2016. La creșterea numărului de reclamații a contribuit și 
intensificarea traficului poștal pe fondul accentuării preferințelor utilizatorilor pentru comerțul 
online. Principalele probleme semnalate de utilizatori au fost legate de termenul de livrare a 
trimiterilor (43% din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile poștale) și pierderea sau 
deteriorarea trimiterilor poștale (24%). 
 În ceea ce privește administrarea resurselor, principalele acțiuni ale ANCOM în anul 2017 
au fost: consultarea privind acordarea de noi drepturi de utilizare a spectrului radio în perspectiva 
implementării tehnologiilor 5G; tranziția la televiziunea digitală terestră; noi reguli pentru 
reglementarea serviciului de amator şi certificarea personalului operator al stațiilor de 
radiocomunicații; radioamatorismul pentru situațiile de urgență. 
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 Referitor la gestionarea spectrului radio, în domeniul radiocomunicaţiilor din serviciul mobil 
terestru, ANCOM gestionează benzile de frecvenţe atribuite prin TNABF serviciului mobil terestru 
cu statut de utilizare neguvernamentală. Autoritatea urmăreşte, în principal, să asigure 
compatibilitatea radioelectrică între reţelele de radiocomunicaţii care utilizează frecvenţe radio 
atribuite acestui serviciu, utilizarea raţională şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio atribuit 
serviciului mobil terestru şi prevenirea interferenţelor prejudiciabile în reţelele de radiocomunicaţii 
mobile terestre autorizate. În activitatea curentă de management a resursei de spectru radio în 
serviciul mobil terestru, ANCOM a acordat, în cursul anului 2017, 328 de noi licențe de utilizare a 
frecvențelor radio și 329 de 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 1.300 de asignări de frecvențe pentru stațiile radio din componența 
acestor rețele. De asemenea, Autoritatea a răspuns solicitărilor de asignări de frecvenţe transmise 
prin Ministerul Afacerilor Externe din partea unor misiuni diplomatice străine acreditate la 
Bucureşti, cu ocazia vizitelor unor demnitari în România, efectuând în acest scop 59 de asignări de 
frecvenţe cu caracter temporar în serviciul mobil terestru în decursul anului 2017.O activitate 
importantă desfășurată de ANCOM în anul 2017 pe linia coordonării internaționale a utilizării 
frecvențelor radio a constituit-o pregătirea încheierii unor aranjamente tehnice 
bilaterale/multilaterale cu autoritățile de comunicații ale Ungariei, Serbiei și Ucrainei privind 
coordonarea utilizării frecvențelor în zonele de frontieră în mai multe benzi de frecvențe atribuite 
serviciului mobil terestru, destinate furnizării de rețele publice de comunicații mobile de bandă 
largă la nivel național. 
 În ceea ce privește gestionarea resurselor de numerotaţie și a resurselor tehnice, ANCOM 
pune la dispoziția furnizorilor de servicii sau rețele de comunicații electronice destinate publicului 
resurse de numerotație sau resurse tehnice asociate necesare pentru furnizarea serviciilor sau 
operarea rețelelor. Gestionarea resurselor de numerotație și a resurselor tehnice asociate se 
realizează având în vedere următoarele obiective: respectarea principiului egalității de tratament 
acordat tuturor furnizorilor, alocarea de resurse de numerotație sau resurse tehnice asociate adecvate 
pentru toate categoriile de servicii de comunicații electronice destinate publicului și utilizarea 
efectivă, rațională și eficientă a resurselor de numerotație și a resurselor tehnice asociate. În anul 
2017, la ANCOM au fost înregistrate 12 de solicitări de alocare a unor resurse de numerotaţie, pe 
baza cărora au fost acordate 12 de licenţe. De asemenea, s-au soluţionat 8 cereri de reînnoire a 
licenţelor care urmau să expire în 2017 și o cerere de modificare a unei licențe. Tot în anul 2017 s-
au consemnat eliberări de resurse de numerotaţie ca urmare a cererilor de renunţare parţială sau 
totală la LURN depuse de unii titulari, în cazuri de încetare a dreptului de a furniza serviciile de 
comunicaţii electronice pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie, precum și în cazuri de 
expirare a duratei de valabilitate a LURN. Astfel, ANCOM a emis 8 decizii având ca obiect 
încetarea totală sau parţială a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie. 
 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 
ANCOM pentru promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice şi de servicii poştale, 
precum şi pentru protejarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor. O component importantă a 
activităţii de control este monitorizarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, 
care urmăreşte atât susţinerea procesului de gestionare eficientă a spectrului, cât şi respectarea 
obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio şi în autorizaţiile de asignare a 
frecvenţelor sau în reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice care utilizează spectrul 
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radio. În anul 2017, ANCOM și-a realizat în proporție de 100% planul de control al verificării 
respectării obligaţiilor de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și de servicii 
poștale, respectiv în proporție de 90,61% planul anual de monitorizare a spectrului de frecvenţe 
radio. 
 Activitatea de monitorizare a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală are 
ca obiective tratarea cazurilor de interferenţe prejudiciabile din spectru, susţinerea procesului de 
gestionare eficientă a spectrului și a activităţilor de supraveghere şi control al respectării  
obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio/licențe de emisie şi în autorizaţiile 
de asignare a frecvenţelor/autorizații tehnice și identificarea şi sesizarea încălcării acordurilor 
internaţionale şi/sau bilaterale din punctul de vedere al spectrului de către furnizorii/operatorii din 
ţările vecine. ANCOM își desfășoară activitatea de monitorizare a spectrului în principal în baza 
Planului Anual de Monitorizare (PAM), a campaniilor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor 
și sesizărilor apărute pe parcursul anului. În anul 2017, ANCOM și-a realizat planul anual de 
monitorizare a spectrului de frecvenţe radio în proporție de 90,61%. 
 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. Astfel, în anul 2017 
au fost soluționate 53 de notificări primite de ANCOM din partea Direcției Generale a Vămilor, în 
cursul verificărilor curente ale Birourilor vamale sau ale campaniilor de control la frontieră 
organizate pe diferite teme. 
 Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a 
Echipamentelor Radio (LICETER), unul dintre cele mai moderne din Europa, lansat în luna 
noiembrie 2014, proiectat conform celor mai înalte standarde în domeniu pentru tipurile de încercări 
acreditate, este situat într-o localitate din centrul României, considerată ca fiind o zonă de „liniște 
electromagnetică„ favorabilă și recomandată pentru desfășurarea acestui tip de teste. În cursul 
anului 2017, ANCOM a desfășurat o serie de campanii de supraveghere a pieței care au inclus și 
efectuarea de încercări tehnice în laborator, conform Planului sectorial de supraveghere a pieţei 
echipamentelor pentru anul 2017. În primul semestru, aceste campanii au avut ca obiect cuptoare cu 
microunde și diverse tipuri de corpuri de iluminat cu LED-uri. În semestrul al doilea au fost vizate 
DVD/Blu-Ray playere, proiectoare cu LED-uri și telefoane mobile. 
 Pentru o mai bună informare a utilizatorilor, ANCOM a dezvoltat și actualizează permanent 
secțiunea InfoCentru pentru consumatori, disponibilă pe pagina de internet a instituției, prin 
intermediul căreia publicul poate avea acces la informații utile și actualizate cu privire la serviciile 
de comunicații electronice și serviciile poștale, precum și la drepturile pe care le au utilizatorii 
acestor servicii. Tot pentru o informare cât mai riguroasă a utilizatorilor, în perioada septembrie – 
decembrie 2017 ANCOM a continuat campania online de informare a utilizatorilor finali cu privire 
la existenţa şi utilitatea instrumentelor create de ANCOM: InfoCentrul ANCOM, Veritel.ro – 
comparatorul de oferte telecom, Netograf.ro – aplicația de testare a calității serviciului de internet, 
Portabilitate.ro – portalul cu informații despre portarea numerelor de telefon. Obiectivul campaniei 
a fost ca instrumentele create de ANCOM pentru utilizatori să fie cunoscute şi folosite cu încredere 
de aceștia şi să devină principala sursă de informare privind serviciile de comunicaţii pe piaţa din 
România. 
 În activitatea curentă ANCOM 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 sau 
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Institutul Național de Statistică. De asemenea, a fost încheiat un protocol de colaborare între 
Guvern, Senat, autorități publice reprezentative inclusiv ANCOM, societatea civilă și mediul de 
afaceri în vederea protejării persoanelor cu dizabilități. 
 Pe plan internațional ANCOM a acționat în concordanță cu obiectivele de politică externă 
stabilite la nivel național, în calitatea sa de autoritate publică autonomă și având în vedere atribuțiile 
de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și de administrare și 
gestionare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice, pe care le exercită. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor și ai Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, întruniți în ședință 
comună în data de 5 iunie 2018, în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi să se 
supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2017.  
 
 
 

   PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Deputat Senator 

Cătălin Drulă Florin-Vasile Cîțu  
 
 
 

SECRETAR, 

 
 
 

SECRETAR, 
Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
Senator 

Vasile –Cristian Lungu 
 


