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1 INTRODUCERE  

În octombrie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 

2015/2120
1
, prin care s-a impus eliminarea tarifelor de roaming cu amănuntul în Uniune 

începând cu 15 iunie 2017, sub rezerva aplicării unei politici a utilizării rezonabile și a unei 

derogări în vederea menținerii sustenabilității. Noile reglementări în materie de roaming au 

fost denumite „roaming la prețurile de pe piața națională” (Roam-Like-At-Home - RLAH). 

Pentru ca RLAH să fie furnizat în mod sustenabil în întreaga Uniune, colegiuitorii au căzut de 

acord să pună în aplicare următoarele măsuri: 

 plafoane considerabil reduse ale tarifelor de roaming cu ridicata
2
; 

 posibilitatea ca operatorii să aplice o politică a utilizării rezonabile pentru a preveni 

utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming la prețurile de pe piața 

națională, cum ar fi utilizarea permanentă a unei cartele SIM în alte state membre 

decât în statul membru în care a fost achiziționată cartela respectivă; 

 un sistem de derogări excepționale și temporare pentru operatori, care urmează să fie 

utilizat numai după ce este autorizat de către autoritatea națională de reglementare, în 

anumite condiții strict delimitate, în situația în care eliminarea tarifelor de roaming pe 

o anumită piață ar putea duce la creșterea tarifelor naționale pentru clienții unui anumit 

operator. 

În conformitate cu mandatul acordat de către colegiuitori, Comisia a adoptat, la 

15 decembrie 2016, norme detaliate referitoare la aplicarea politicii utilizării rezonabile, 

precum și la metodologia care urmează să fie utilizată pentru depunerea și evaluarea unei 

cereri privind acordarea unei derogări în vederea menținerii sustenabilității
3
. 

Normele menționate mai sus se aplică în UE/SEE începând cu 15 iunie 2017. 

În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul privind roamingul
4
, Comisia 

are obligația de a prezenta colegiuitorilor, până la 15 decembrie 2018, „un raport intermediar 

                                                 

1
 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a 

unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul 

universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a 

Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul 

Uniunii.  
2
 Regulamentul (UE) 2017/920 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata. 
3 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor 

norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a 

sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie 

prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective. 
4
 În prezentul raport, Regulamentul (UE) nr. 531/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 

2015/2120 și prin Regulamentul (UE) 2017/920, este denumit „Regulamentul privind roamingul”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017R0920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017R0920
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care sintetizează efectele eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul”
5
. 

Acesta este scopul prezentului raport
6
. 

 

2 DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI PRIVIND SERVICIILE DE ROAMING ȘI 

PRINCIPALELE SALE DISPOZIȚII  

Serviciul de roaming în sensul Regulamentului privind serviciile de roaming este un serviciu 

care permite unui client al unui operator mobil (virtual) [Mobile (Virtual) Network Operator - 

M(V)NO] dintr-o țară să aibă acces la serviciile mobile (de voce, SMS sau date) furnizate de 

un operator mobil (MNO) dintr-o altă țară
7
. Furnizorul de servicii (operatorul mobil) asigură 

faptul că clienții rămân conectați la o rețea de telefonie mobilă atunci când călătoresc în 

străinătate, utilizând același telefon mobil (sau, eventual, același laptop sau aceeași tabletă, în 

cazul serviciilor de roaming de date) și același număr de telefon. Prestatorul de servicii care 

dorește să ofere servicii de roaming clienților săi (denumite în continuare „servicii de roaming 

cu amănuntul”) într-o altă țară trebuie să cumpere aceste servicii de la un MNO situat în țara 

vizitată („servicii de roaming cu ridicata”). În acest scop, trebuie să se încheie acorduri 

comerciale între furnizorii de servicii de roaming cu ridicata. În practică, atunci când un client 

telefonează sau utilizează date mobile în roaming în străinătate, serviciul respectiv este 

furnizat de un operator mobil din țara vizitată. Operatorul din statul de domiciliu al clientului 

care utilizează servicii de roaming trebuie să plătească operatorului rețelei vizitate tarife de 

roaming cu ridicata pentru aceste servicii. Nivelul acestor tarife este limitat de 

Regulamentul UE privind serviciile de roaming, acesta scăzând anual în ceea ce privește 

datele (a se vedea mai jos). 

Începând cu 15 iunie 2017, operatorilor mobili li s-a interzis perceperea oricăror tarife în plus 

față de prețul de pe piața internă pentru furnizarea de servicii de roaming (servicii de voce, 

SMS și date) către clienții lor care călătoresc periodic în UE/SEE. Pentru a preveni utilizarea 

abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming, cum ar fi roamingul permanent, la prețuri de 

pe piața internă care ar putea avea efecte negative asupra piețelor naționale, operatorii mobili 

pot aplica o politică a utilizării rezonabile.  

Politica utilizării rezonabile constă în prevenirea utilizării abuzive sau anormale a serviciilor 

de roaming la prețuri naționale. Aceasta vizează, în special, asigurarea faptului că serviciile de 

                                                 

5
 Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2017/920. 
6
 Anticipând acest raport intermediar solicitat Comisiei, Parlamentul European a publicat o analiză intitulată 

„Serviciile de roaming la un an de la punerea lor în aplicare”, noiembrie 2018. 
7
 Un serviciu de roaming poate fi furnizat la nivel național (servicii de roaming naționale), și anume un operator 

mobil utilizează rețeaua unui alt operator pentru a furniza servicii de comunicații mobile clienților săi la nivel 

național. Cu toate acestea, serviciile de roaming naționale nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 

privind serviciile de roaming. Acesta din urmă reglementează doar roamingul internațional în UE/SEE, și anume 

roamingul într-o rețea străină din UE/SEE. 
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roaming la prețuri naționale sunt utilizate de către consumatorii care călătoresc periodic în 

UE/SEE. În acest scop, operatorul le poate solicita clienților săi de dovada reședinței în țara 

UE/SEE în care aceștia achiziționează cartela SIM pe care urmează să o utilizeze la prețuri 

naționale, atunci când călătoresc în străinătate, sau dovada legăturii permanente cu țara 

respectivă. De asemene, operatorul poate să verifice dacă această cartelă este utilizată într-o 

măsură mai mare în țara sa decât în străinătate. Dacă, într-o perioadă de cel puțin patru luni, 

clientul a petrecut mai mult timp în alte state membre ale UE decât în țara de domiciliu și a 

consumat, în aceste țări, un volum de servicii mobile mai mare decât cel consumat acasă, 

operatorul mobil poate contacta consumatorul pentru a verifica acest lucru. După o perioadă 

de alertă de 14 zile de la data la care a contactat clientul, operatorul poate aplica, pentru 

serviciile de roaming, suprataxe reduse legate de plafoanele tarifelor de roaming cu ridicata, 

în cazul în care clientul consumă, în continuare, servicii mobile în străinătate. În plus, pentru a 

permite dezvoltarea continuă a celor mai bune oferte de date pe piețele interne (de exemplu, 

date nelimitate), un operator poate aplica o garanție în ceea ce privește volumul datelor de 

roaming consumate la prețurile de pe piața internă. Dacă clientul depășește acest volum, 

operatorul poate aplica o suprataxă redusă care nu depășește plafonul tarifelor de roaming cu 

ridicata. 

În circumstanțe excepționale și specifice, pentru a evita o creștere a prețurilor pe piața internă, 

operatorul poate obține de la autoritatea națională de reglementare (ANR) din țara sa o așa-

numită derogare în vederea menținerii sustenabilității. În acest scop, operatorul trebuie să 

demonstreze ANR că furnizarea serviciilor de roaming fără aplicarea unei suprataxe nu ar 

asigura sustenabilitatea actualului său model de tarifare național. În acest caz, autoritatea 

națională de reglementare poate autoriza operatorul să aplice, timp de un an, o mică suprataxă 

de roaming. Pentru a obține prelungirea unei astfel de autorizații, operatorul trebuie să își 

reînnoiască cererea anual. 

La nivelul comerțului cu ridicata, plafoanele tarifelor de roaming au fost reduse substanțial în 

2017 de Regulamentul privind serviciile de roaming
8
, în special în ceea ce privește datele, în 

cazul cărora se prevede că plafoanele tarifare vor scădea în continuare în fiecare an până în 

2022, pentru a se asigura faptul că operatorii de pe piață pot beneficia de tarife cu ridicata care 

permit furnizarea de servicii de roaming clienților lor fără a percepe taxe suplimentare în plus 

față de prețul de pe piața internă. Plafoanele tarifelor cu ridicata pentru serviciile de roaming 

asigură, de asemenea, recuperarea integrală a costurilor cu ridicata de către operatorul care 

furnizează serviciul de roaming cu ridicata. 

                                                 

8 
în 2018, s-au aplicat următoarele plafoane ale tarifelor de roaming cu ridicata: 0,032 EUR/minut pentru apeluri, 

0,01 EUR/sms, 6 EUR /GB. Începând cu 1 ianuarie 2019, noul plafon pentru date va fi de 4,5 EUR/GB, iar de la 

1 ianuarie 2020, acesta va fi de 3,5 EUR/GB. Ulterior, acesta va scădea la 3 EUR/GB în 2021, pentru a ajunge la 

2,5 EUR/GB în 2022. Cu titlul de comparație, aceste plafoane au fost, până la 15 iunie 2017, de 

0,05 EUR/minut, 0,02 EUR/sms și 50 EUR/GB. 
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3 PUNEREA ÎN APLICARE A RLAH: CONFORMITATEA GENERALĂ  

Regulamentul privind serviciile de roaming este direct aplicabil în toate statele membre ale 

UE și în țările SEE
9
. Acesta încredințează ANR-urilor sarcina de a monitoriza, a supraveghea 

și a asigura punerea în aplicare, în statele membre, a normelor în materie de roaming. Pentru a 

asigura o abordare coerentă a tuturor ANR-urilor, Organismul autorităților europene de 

reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) a publicat, în martie 2017, 

documentul „Orientări privind serviciile de roaming cu amănuntul”
10

, iar în iunie 2017 a 

publicat documentul „Orientări privind serviciile de roaming cu ridicata”
11

, elaborate în 

strânsă colaborare cu Comisia și după consultarea părților interesate. Deși nu au un caracter 

obligatoriu, orientările OAREC sprijină autoritățile naționale de reglementare în ceea ce 

privește monitorizarea, supravegherea și punerea în aplicare a noilor norme în materie de 

roaming. Orientările OAREC servesc, de asemenea, ca orientări detaliate pentru operatorii 

mobili cu privire la modul de punere în aplicare, în diferitele lor oferte, a noilor norme în 

materie de roaming. 

Pentru a da curs apelului lansat de Comisie privind asigurarea punerii în aplicare 

corespunzătoare a normelor RLAH încă din prima zi (15 iunie 2017), fiecare ANR a 

comunicat în mod activ cu operatorii săi de telefonie mobilă în cursul primului semestru al 

anului 2017, pentru a asigura respectarea deplină a noilor norme. ANR-urile și Comisia au 

rămas în strânsă legătură pe durata perioadei menționate, pentru a răspunde la întrebările 

privind punerea efectivă în aplicare adresate de operatorii de telefonie mobilă înainte de data 

punerii în aplicare.  

Ca urmare a acestor activități de pregătire, s-a observat respectarea, la un nivel general, de 

către operatorii mobili a noilor norme în materie de roaming. În cazul în care într-un stat 

membru a fost detectată o încălcare potențială a normelor, autoritatea națională de 

reglementare a rezolvat rapid problema cu operatorul în cauză, adesea înainte de inițierea unei 

proceduri oficiale sau în cursul unei astfel de proceduri. În câteva cazuri
12

, a fost necesar să se 

impună amenzi. În conformitate cu Regulamentul privind serviciile de roaming, ANR-urilor 

din toate statele membre trebuie să li se confere competențe de sancționare adecvate, în caz de 

nerespectare a normelor în materie de roaming. În situațiile în care, după 15 iunie 2017, au 

apărut noi întrebări privind punerea în aplicare în legătură cu noi tipuri de oferte care nu au 

fost abordate în mod specific în orientările OAREC, ANR-urile și-au coordonat abordarea, în 

                                                 

9
 Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 

10
 Orientările OAREC privind Regulamentul (UE) nr. 531/2012, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2015/2120 și prin Regulamentul (UE) 2017/920 („Orientări privind serviciile de roaming cu 

amănuntul”), BoR (17)56, disponibile aici. 
11

 Orientările OAREC privind Regulamentul (UE) nr. 531/2012, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2015/2120 și prin Regulamentul (UE) 2017/920 („Orientări privind serviciile de roaming cu 

ridicata”), BoR (17) 114, disponibile aici. 
12

 Până în iunie 2018, în cinci cazuri, ANR au aplicat amenzi operatorilor mobili pentru nerespectarea normelor 

RLAH, conform răspunsurilor la chestionarul Comisiei, adresat în iunie 2018 autorităților naționale de 

reglementare. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-no-21202015-excluding-articles-3-4-and-5-on-wholesale-access-and-separate-sale-of-services
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7116-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-by-regulation-eu-2017920-wholesale-roaming-guidelines
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colaborare cu Comisia, prin intermediul Grupului de lucru la nivel de experți în materie de 

roaming internațional, înființat în cadrul OAREC
13

.  

Autoritățile naționale de reglementare au acordat derogări în vederea menținerii 

sustenabilității operatorilor susceptibili de a obține o derogare ca urmare a situației lor 

specifice, mai precis unor MVNO din anumite state membre și unor MNO din câteva dintre 

statele membre în care tarifele pentru date sunt foarte scăzute și există dezechilibre mari în 

materie de roaming și/sau venituri mici per utilizator (Estonia, Lituania, Polonia și Finlanda). 

În pofida derogării, un număr mare de MNO și MVNO oferă, în continuare, importante 

volume de servicii de roaming fără a impune suprataxe abonaților lor, astfel încât să rămână 

competitivi pe piața lor internă. Atunci când operatorii aplică suprataxa autorizată pentru 

serviciile de roaming, aceasta este redusă drastic (cu mai mult de 90 % pentru date), 

comparativ cu perioada de dinainte de 15 iunie 2017, astfel încât clienții în cauză beneficiază 

de avantaje importante datorită noilor norme, chiar și în astfel de cazuri (a se vedea 

secțiunea4). În toate cazurile, suprataxele autorizate de ANR și aplicate de operator se 

situează sub plafonul tarifelor cu ridicata pentru servicii de roaming, adesea chiar cu mult sub 

acest plafon, în conformitate cu regula care prevede că orice suprataxă ar trebui aplicată 

numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru recuperarea costurilor de furnizare a 

serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate care ar putea, în caz contrar, duce la o 

creștere a prețurilor pe piața internă.  

4 EFECTELE RLAH ASUPRA UTILIZATORILOR FINALI  

Cu toate că, din 2007 încoace, regulamentele succesive privind serviciile de roaming au adus 

consumatorilor beneficii concrete în ceea ce privește reducerea prețurilor pentru serviciile de 

voce, SMS și comunicații de date în roaming, un număr mare de europeni au continuat să 

evite să utilizeze sau au continuat să utilizeze într-o măsură limitată serviciile mobile de voce 

și de date atunci când călătoreau în afara statului membru de domiciliu, pentru a evita plata 

unor tarife pentru serviciile mobile de roaming. În 2014, mai mult de jumătate dintre europeni 

și-au dezactivat opțiunea de utilizare de date în roaming atunci când au călătorit în UE și doar 

unul din zece europeni a efectuat sau a primit la fel de multe apeluri ca în țara sa
14

. Normele 

RLAH au permis, în cele din urmă, schimbarea radicală a acestei situații și valorificarea 

cererii latente de servicii mobile a persoanelor care călătoresc în UE.  

Cifrele din secțiunile 4.1, 4.2 și 4.3 de mai jos sunt preluate din cele mai recente rapoarte de 

analiză comparativă ale OAREC privind roamingul internațional
15

. 

                                                 

13
 De exemplu, cu privire la modul de tratare a noilor servicii cu „zero taxe” în cadrul RLAH, deciziile BNetzA 

(Germania) și ANACOM (Portugalia). 
14

Sondajul special Eurobarometru 414 privind comunicațiile electronice și telecomunicațiile pe piața unică a 

telecomunicațiilor, martie 2014, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf 
15

 Cel de al 20-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind datele referitoare la roamingul internațional, 

aprilie 2017 - septembrie 2017, publicat la 14 martie 2018, BoR (18) 31, disponibil aici; cel de al 21-lea raport 

 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/04122015_Streamon.html
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456283
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8011-international-roaming-berec-benchmark-data-report-april-2017-september-2017
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4.1 RLAH a declanșat o creștere masivă și rapidă a consumului de roaming  

Consumatorii europeni au început să profite imediat și în număr mare de eliminarea, la 

15 iunie 2017, a tarifelor de roaming în UE/SEE. Încă din vara anului 2017, volumul 

serviciilor de date mobile în roaming, în UE/SEE, a crescut de 5,35 ori (+ 435 %) în 

comparație cu vara anului 2016, iar volumul apelurilor telefonice în roaming a crescut de 

2,45 ori (+ 145 %). În următoarele două trimestre (T4 2017 și T1 2018), volumul serviciilor 

de date utilizate în roaming a fost, în continuare, aproape de 5 ori mai mare decât cel 

înregistrat cu un an înainte (Graficul 1). În aceste două trimestre, volumul total al apelurilor 

telefonice în roaming a fost, în continuare, aproape de două ori mai ridicat decât cel înregistrat 

înainte de intrarea în vigoare a RLAH. În conformitate cu concluziile celui de al 21-lea raport 

de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, aceste cifre arată în mod 

clar că normele RLAH au contribuit în mod semnificativ, în UEE/SEE, la stimularea cererii 

de servicii de roaming și la dezvoltarea pieței internaționale de roaming. 

Graficul 1: Traficul de date în roaming cu amănuntul din SEE, T2 2016 - T1 2018 

(milioane GB) 

  
Sursă: pe baza celui de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

octombrie 2017 - martie 2018. 

În prezent, persoanele care călătoresc folosesc, în medie, aproape de 4 ori mai multe date în 

roaming decât înainte de intrarea în vigoare a RLAH (a se vedea Graficul 2)
16

. De asemenea, 

                                                                                                                                                         

de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, octombrie 2017- martie 2018, publicat la 

10 octombrie 2018, BoR (18) 160, disponibil aici. 
16

 Creșterea, în SEE, a volumelor totale de date în roaming este rezultatul unui consum mediu mai mare al 

clienților serviciilor de roaming, dar și al faptului că tot mai multe persoane care călătoresc activează serviciile 

de date în roaming. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8251-international-roaming-berec-benchmark-data-report-october-2017-march-2018
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acestea efectuează, în medie, aproximativ de 1,7 ori mai multe apeluri în roaming decât 

înainte de punerea în aplicare a RLAH
17

. 

Graficul 2: Consumul mediu lunar de date în roaming (în MB) pentru fiecare abonat la 

servicii de roaming, în SEE, T2 2016 - T12018 

 
Sursă: pe baza celui de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

octombrie 2017 - martie 2018. 

Toate statele membre au înregistrat o creștere considerabilă, începând din iunie 2017, a 

consumului de servicii de roaming al abonaților. Creșteri deosebit de ridicate, în UE/SEE, ale 

consumului de voce în roaming al clienților au fost observate de către operatori din Polonia, 

România, Bulgaria, Croația și Spania, (în acest caz consumul crescând de peste 3 ori), iar în 

ceea ce privește consumul de date, de către operatori din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 

Polonia, Spania și Letonia (creșteri de aproximativ 10 ori și mai mari)
18

. 

În cele trei state membre în care tuturor MNO li s-au acordat derogări în vederea menținerii 

sustenabilității începând cu 15 iunie 2017 (Finlanda, Lituania și Estonia
19

, a se vedea 

secțiunea 3), utilizatorii și-au sporit în mod semnificativ consumul de servicii mobile în 

UE/SEE, în proporții similare cu cele din multe alte state membre. Acest lucru se explică prin 

faptul că operatorii cărora li s-au acordat derogări au furnizat totuși, într-o anumită măsură, 

servicii de roaming fără suprataxe (secțiunea 4.2) și, atunci când s-au aplicat, suprataxele de 

roaming autorizate de ANR au fost cu mult mai mici decât suprataxele în vigoare înainte de 

                                                 

17 
Creșterea, în SEE, a volumelor totale de apeluri în roaming este rezultatul unui consum mediu mai mare al 

clienților serviciilor de roaming, dar și al faptului că tot mai multe persoane care călătoresc activează serviciile 

de voce în roaming. 
18

 Compararea T1 2018 și a T4 2017 cu T1 2017 și, respectiv, T4 2016. A se vedea graficele 30-31 și 71-72 din 

cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

octombrie 2017martie 2018. 
19

 În Polonia, trei MNO au beneficiat de derogări în cursul primului semestru al anului 2018. Efectul acestor 

derogări nu este încă vizibil în datele pentru T1 2018. 

39,94 

62,41 58,54 
68,2 

108,58 

242,53 

218,93 

259,22 

0

50

100

150

200

250

300

T2 '16 T3 '16 T4 '16 T1 '17 T2 '17 T3 '17 T4 '17 T1 '18

M
B

 

RLAH 



 

8 

 

15 iunie 2017. Prin urmare, clienții acestor operatori au beneficiat în mod substanțial de noile 

norme în materie de roaming și au reacționat în consecință, sporindu-și cererea.  

4.2 RLAH este disponibil pe scară largă în UE/SEE 

Încă din vara anului 2017, practic aproape toți europenii au putut să beneficieze de un 

abonament de telefonie mobilă care le oferea servicii RLAH: 1,8 % dintre abonații din 

UE/SEE au făcut obiectul unei suprataxe pentru serviciile de roaming ca urmare a unei 

derogări acordate de autoritatea națională de reglementare, iar în cazul a 1,6 % dintre abonați, 

această suprataxă s-a aplicat deoarece aceștia nu își aveau reședința în țara operatorului sau nu 

aveau legături permanente cu aceasta. Toți ceilalți abonați au beneficiat de RLAH sau au ales 

în mod intenționat un tarif de roaming alternativ pentru a-și acoperi nevoile specifice în 

materie de roaming în țările din afara UE.  

Prin urmare, în T1 2018, peste 90 % din traficul de voce și de date în roaming al abonaților 

din UE/SEE care au călătorit în UE/SEE s-a datorat intrării în vigoare a RLAH20. Chiar și în 

Finlanda, Lituania și Estonia, unde toți MNO au avut dreptul de a deroga de la RLAH 

începând cu 15 iunie 2017, aceștia au furnizat, de fapt, volume mari de servicii de roaming 

fără suprataxe (în mai mică măsură în Lituania). Prin urmare, cea mai mare parte a traficului 

în roaming utilizate de abonații finlandezi și estonieni beneficiază de pe urma intrării în 

vigoare a RLAH
21

. 

4.3 În general, ofertele de servicii mobile exclusiv naționale sunt limitate și sunt 

propuse, în principal, pe segmentul serviciilor preplătite al pieței 

Conform celor mai recente rapoarte de analiză comparativă ale OAREC privind roamingul 

internațional
22

, procentul de abonați din UE/SEE care au deținut o cartelă SIM cu opțiunea de 

roaming activată a rămas stabil, la aproximativ 96 %, din vara anului 2017. Cartelele SIM 

limitate la utilizarea pe piața națională (adică acelea care nu oferă niciun serviciu de roaming 

în străinătate) sunt, în majoritatea cazurilor, cartele preplătite care servesc nevoilor de 

comunicare locale și/sau planuri de date sau produse fixe de acces fără fir, care nu pot fi 

utilizate decât într-un anumit loc
23

. Prin urmare, planurile tarifare destinate exclusiv piețelor 

                                                 

20 
Cea mai mare parte a restului de trafic în roaming din UE/SEE face obiectul unor tarife de roaming alternative, 

alese în mod intenționat de către consumatori. Se poate observa că, în comparație cu perioada anterioară intrării 

în vigoare a RLAH, proporția tarifelor de roaming alternative a scăzut în mod substanțial (de 2,5 ori pentru voce 

și de aproape 2 ori pentru date), semn că noul regim implicit (RLAH) răspunde nevoilor în materie de roaming 

ale europenilor, aceștia fiind mai puțin înclinați decât în trecut să recurgă la tarife de roaming alternative. 
21

 A se vedea graficele 25-26 (voce) și 66-67 (date) din cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC 

privind roamingul internațional, octombrie 2017-martie 2018. În plus, atunci când se aplică în temeiul derogării, 

suprataxele sunt mult mai mici decât suprataxele anterioare intrării în vigoare a RLAH, în 2018 înregistrându-se 

o reducere cu peste 90 % a suprataxelor pentru date, comparativ cu luna mai 2017. 
22 

Cel de al 20-lea și cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

care acoperă perioada aprilie 2017 - martie 2018. 
23

 Raportul OAREC privind transparența și comparabilitatea tarifelor internaționale de roaming, decembrie 2018. 

Numai 17 % dintre operatori au declarat că au eliminat serviciile de roaming din anumite planuri tarifare 

specifice. 
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naționale au rămas marginale, cu excepția României, a Estoniei, a Letoniei și a Bulgariei, 

unde peste 10 % dintre utilizatori au acceptat oferte destinate exclusiv pieței naționale. 

Această proporție a scăzut în Bulgaria și Letonia, începând cu vara anului 2017, dar a crescut 

substanțial în România
24

. Austria este singurul stat membru în care procentul de abonați la 

servicii exclusiv naționale a crescut substanțial (de la 4 % la 9 % din vara anului 2017 și până 

în primul trimestru al anului 2018, aceștia fiind, în principal, abonați ai MVNO). În general, 

MVNO au o cotă mai mare (și, uneori, semnificativ mai mare) de abonați la servicii exclusiv 

naționale decât MNO, fapt care se datorează, probabil, parțial, segmentelor de clienți pe care 

aceștia le vizează, în general. Cu toate acestea, în toate țările UE/SEE, procentul de abonați la 

servicii de telefonie mobilă exclusiv naționale rămâne cu mult sub proporția populației care 

nu a călătorit în străinătate în ultimul an. Comisia va monitoriza evoluția planurilor tarifare 

exclusiv naționale, întrucât plafonul tarifelor cu ridicata pentru serviciile de date în roaming 

continuă să scadă.  

4.4 Satisfacția consumatorilor este ridicată  

În 2017, Comisia, Parlamentul European și partenerii naționali (de exemplu, autoritățile 

naționale de reglementare, asociațiile de consumatori) au mobilizat resurse și canale 

importante pentru a informa în mod corespunzător cetățenii europeni cu privire la noile lor 

drepturi în materie de roaming atunci când călătoresc în UE/SEE. Reforma RLAH este 

recunoscută și apreciată la scară largă de către europeni. Conform rezultatelor unui sondaj 

Eurobarometru, la un an de la introducerea RLAH, 62 % dintre europeni sunt la curent cu 

eliminarea tarifelor de roaming în UE/SEE, iar 69 % consideră că acest lucru le aduce sau 

urmează să le aducă avantaje, lor sau unui cunoscut al lor. În rândul persoanelor care au 

călătorit în străinătate în cursul celor 12 luni precedente, procentajul celor care au aflat de 

noile norme este de 81 %
25

. În Finlanda, Lituania și Estonia, unde tuturor MNO li s-au acordat 

derogări în vederea menținerii sustenabilității, începând cu 15 iunie 2017, derogarea, utilizată 

într-o măsură limitată de către operatori, nu a modificat recunoașterea de către consumatori a 

beneficiilor reformei, care, în aceste țări, este chiar peste media UE. 

Sondajul indică, de asemenea, o schimbare semnificativă a comportamentului de utilizare a 

serviciilor de roaming din momentul intrării în vigoare a RLAH. Din iunie 2017, persoanele 

care călătoresc sunt mai puțin susceptibile să își limiteze utilizarea telefonului mobil atunci 

când se află într-un alt stat membru al UE (53 %), în comparație cu perioada de dinainte de 

15 iunie 2017 (66 %). Ponderea călătorilor care au considerat că și-au utilizat datele mobile în 

roaming la fel de des ca acasă a crescut la 34 %, comparativ cu 15 %, înainte de 

15 iunie 2017. În schimb, ponderea călătorilor care nu au utilizat niciodată date mobile în 

străinătate a scăzut la 19 % față de 42 % înainte de 15 iunie 2017 (și 52 % în 2014). În ceea ce 

privește apelurile efectuate, ponderea călătorilor care și-au utilizat telefonul mobil pentru a 

                                                 

24 
În Estonia, procentul de abonați la servicii exclusiv naționale corespunzător T3 2017, menționat în cel de al 

20-lea raport de analiză comparativă al OAREC, este incorect din cauza unor probleme privind datele 

subiacente. Prin urmare, pentru Estonia, nu se pot compara datele cu cele corespunzătoare T3 2017. 
25

 Flash Eurobarometru 468, „Eliminarea tarifelor de roaming, un an mai târziu”, iunie 2018, disponibil aici. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2192
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telefona în roaming la fel de des ca acasă a crescut la 26 %, comparativ cu proporția de 11 % 

înregistrată înainte de 15 iunie 2017. 

Un studiu recent al BELTUG
26

 confirmă că RLAH a adus, de asemenea, beneficii 

semnificative întreprinderilor și angajaților acestora, deoarece a generat câștiguri atât în ceea 

ce privește productivitatea, cât și în ceea ce privește cheltuielile pentru persoanele care 

călătoresc în scopuri profesionale, atunci când se află în afara țării lor de domiciliu. Una 

dintre concluziile studiului este că introducerea RLAH a schimbat modul în care angajații 

utilizează comunicațiile mobile în timpul călătoriilor în scopuri profesionale. Acest lucru 

impune ca întreprinderile să se adapteze la astfel de modele în schimbare pentru a valorifica 

pe deplin beneficiile aduse de RLAH. 

5 EFECTELE RLAH ASUPRA OPERATORILOR  

5.1 Introducere 

Introducerea RLAH a facilitat într-o mare măsură consumul de servicii mobile al cetățenilor 

din UE, atunci când călătoresc în interiorul Uniunii, astfel cum se arată în secțiunea 4. 

Această secțiune se concentrează asupra efectelor eliminării suprataxelor pentru serviciile de 

roaming din perspectiva MNO (inclusiv a MVNO) din Uniune
27

.  

Serviciile de roaming necesită încheierea unui acord bilateral între doi operatori de rețele de 

telefonie mobilă, stabiliți în țări diferite, astfel încât clienții acestora să poată utiliza rețeaua 

celuilalt operator atunci când călătoresc în țara respectivă. În acest sens, impactul RLAH 

poate varia semnificativ între operatori, în funcție de fluxurile de trafic ale bazelor de clienți 

ale operatorilor în cauză. Pe baza fluxurilor de trafic proprii, un operator poate fi clasificat ca 

fiind expeditor net (outbounder) sau destinatar net (inbounder).  

Un operator expeditor net are o bază de clienți care consumă mai multe servicii mobile în 

străinătate (adică în rețelele operatorilor parteneri din alte țări ale UE) decât cele consumate 

de clienții operatorilor parteneri în propria sa rețea. Invers, un operator beneficiar net are o 

bază de clienți care consumă mai puține servicii mobile în străinătate decât cele consumate de 

clienții operatorilor parteneri în propria sa rețea. Analiza de mai jos redă, separat, impactul 

                                                 

26
 BELTUG, „Roaming la prețuri naționale pe piața întreprinderilor” („Roam like at Home in the Business 

Market”), octombrie 2018  
27 

Pentru operatori, normele RLAH au eliminat, prin definiție, sursa de venituri pe care o reprezentau serviciile 

de roaming cu amănuntul (cu excepția suprataxelor aplicate pentru serviciile de roaming cu amănuntul, în 

conformitate cu politica utilizării rezonabile și în temeiul derogării). În consecință, în cursul primului an al 

RLAH, veniturile trimestriale ale unui operator nu mai includ suprataxele pentru serviciile de roaming cu 

amănuntul și sunt comparate cu veniturile sale trimestriale din anul precedent, care au inclus suprataxele pentru 

serviciile de roaming cu amănuntul. Aceasta are efectul mecanic de a reduce, în comparațiile de la an la an, 

veniturile operatorului din primul an al RLAH. Începând cu al doilea an de punere în aplicare a RLAH, acest 

efect mecanic dispare, deoarece comparațiile de la an la an sunt efectuate pentru perioade care sunt acoperite 

integral de RLAH. Se menține cererea de volume din ce în ce mai mari de date, inclusiv în timpul călătoriilor în 

UE/SEE, care contribuie la creșterea veniturilor operatorilor de telefonie mobilă. 
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introducerii RLAH asupra țărilor expeditoare nete sau beneficiare nete. Având în vedere 

fluxurile turistice, operatorii din țările nord-europene sunt, în general, expeditori neți de trafic 

în roaming, în timp ce operatorii din țările din sudul Europei sunt, de obicei, beneficiari neți 

de trafic în roaming, deși există unele excepții.  

Cifrele din această secțiune se bazează pe datele colectate de ANR de la operatorii de 

telefonie mobilă, în scopul celui de al 19-lea, celui de al 20-lea și al celui de 21-lea Raport de 

analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, care acoperă perioada 

T4 2016 - T1 2018, precum și pe un sondaj efectuat de Comisie în rândul ANR-urilor, în 

perioada mai-iunie 2018. Analiza datelor a fost realizată de Centrul Comun de Cercetare 

(JRC) al Comisiei
28

. 

5.2 Reglementarea a declanșat o dinamică competitivă, conducând la reduceri 

considerabile ale prețurilor cu ridicata de care au beneficiat operatorii expeditori 

neți 

În cazul în care un client al unui operator utilizează, în roaming, rețeaua unui operator 

partener de servicii de roaming dintr-o altă țară a UE, primul operator trebuie să plătească 

anumite taxe pentru a avea acces la rețeaua celui de-al doilea operator, așa-numitele tarife de 

roaming cu ridicata. Introducerea RLAH a fost însoțită de reduceri considerabile ale prețurilor 

maxime de roaming cu ridicata și pare să fi declanșat reduceri suplimentare ale prețurilor cu 

ridicata reale.  

În SEE, prețul mediu cu ridicata pentru serviciile de voce în roaming a fost de 

2,93 eurocenți/min în T3 2016, în comparație cu 2,41 eurocenți/min în T3 2017 și 

2,06 eurocenți/min în T1 2018
29

. În mod similar, prețul mediu cu ridicata pentru serviciile de 

date în roaming în SEE a fost de 9,9 EUR/GB în T3 2016, în comparație cu 4 EUR/GB în 

T3 2017 și 2,7 EUR/GB în T1 2018
30

. Prețurile cu ridicata pentru traficul de roaming 

outbound net (nebalansat), care reprezintă partea din traficul de roaming care generează plăți 

nete de la un operator către celălalt, sunt chiar mai mici (1,84 eurocenți/min pentru apeluri 

vocale și 2,6 EUR/GB pentru date, în medie, în T1 2018). Media celor mai scăzute cinci 

prețuri cu ridicata pentru traficul de roaming outbound net (nebalansat) al operatorilor a ajuns 

la 1,39 eurocenți/min pentru voce și 1,1EUR/GB pentru date, în T1 2018. 

Scăderea tarifelor cu ridicata pentru serviciile de roaming a fost determinată în principal de 

doi factori. În primul rând, introducerea RLAH a condus la creșterea semnificativă a 

volumului serviciilor de roaming (astfel cum se arată în secțiunea 4.1), stimulând astfel 

concurența în ceea ce privește tarifele cu ridicata pentru serviciile de roaming. În al 

                                                 

28
 Centrul Comun de Cercetare desfășoară activități de cercetare în numele Comisiei în scopul de a oferi 

consiliere științifică independentă și sprijin pentru politica UE (a se vedea site-ul web). 
29

 Cel de al 20-lea și cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

care acoperă perioada aprilie 2017-martie 2018. 
30

 Cel de al 20-lea și cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

care acoperă perioada aprilie 2017-martie 2018. 

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_ro
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doilea rând, în conformitate cu obiectivul Regulamentului privind roamingul, tarifele maxime 

reglementate pentru serviciile de roaming cu ridicata au acționat ca plafoane, ceea ce a 

determinat o dinamică de piață concurențială între operatorii care oferă acces cu ridicata la 

serviciile de roaming sub plafoanele respective. 

Aceste scăderi ale tarifelor cu ridicata pentru serviciile de roaming ar trebui salutate din trei 

motive. În primul rând, tarifele mai reduse pentru serviciile de roaming cu ridicata au atenuat 

în mare măsură orice impact potențial al introducerii RLAH asupra operatorilor expeditori 

neți de trafic de roaming
31

, întrucât aceștia și-au redus plățile pentru serviciile de roaming cu 

ridicata. În al doilea rând, astfel de reduceri, coroborate cu faptul că prețurile medii de pe 

piața cu ridicata au fost mai mici decât tarifele maxime cu ridicata reglementate, sunt dovezi 

concludente că operatorii beneficiari neți de trafic de roaming au fost în măsură să satisfacă 

cererea din ce în ce mai mare de servicii de roaming, recuperând totodată costul investițiilor 

lor în rețea, inclusiv costul capitalului. În al treilea rând, astfel de reduceri ale tarifelor cu 

ridicata pentru serviciile de roaming sunt un semn al unei mai bune funcționări a pieței interne 

la nivelul comerțului cu ridicata, cel puțin în ceea ce privește o parte semnificativă a relațiilor 

bilaterale dintre operatori. Imposibilitatea de a menține prețuri excesive pentru serviciile de 

roaming cu amănuntul pe diferitele piețe naționale, combinată cu deblocarea cererii latente 

prin aplicarea RLAH la nivelul comerțului cu amănuntul, pare să fi jucat un rol pozitiv în 

această privință. 

5.3 Operatorii beneficiari neți de trafic de roaming au beneficiat de pe urma creșterii 

cererii de servicii de roaming  

În ceea ce privește operatorii din țările beneficiare nete de trafic de roaming, datele colectate 

din rapoartele de analiză comparativă ale OAREC privind roamingul internațional arată că din 

cele 29 de țări incluse în exercițiu (cele 28 de state membre ale UE plus Norvegia), 13 sunt 

beneficiare nete de trafic de date în roaming
32

. Există unele diferențe în ceea ce privește 

creșterea traficului de date în roaming inbound cu care s-au confruntat aceste țări după 

introducerea RLAH. Pentru unele (de exemplu, Spania, Cipru sau Italia), creșterea traficului 

de date în roaming outbound, care a pornit de la niveluri scăzute comparativ cu traficul de 

date în roaming inbound, a fost proporțional mai mare decât cea a traficului de roaming 

inbound. O tendință similară poate fi observată în ceea ce privește traficul de voce.  

Traficul de roaming inbound net reprezintă, de regulă, între 1 % și 8 % din traficul intern al 

țărilor beneficiare nete de trafic de roaming. În ceea ce privește traficul de date în roaming, 

acesta a reprezentat mai mult de 10 % din traficul intern în vara anului 2017 în Croația, Malta, 

Portugalia și aproximativ 20 % în Cipru și Grecia. Operatorii din toate țările beneficiare nete 

                                                 

31
 Conform datelor din cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional, 

16 din cele 28 de state membre, plus Norvegia, sunt expeditoare nete de trafic de date în roaming: DE, DK, EE, 

FI, IE, LT, LU, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK și UK.  
32

 Printre țările beneficiare nete de trafic de date în roaming se numără: AT, BE, BG, CY, CZ, EL, ES, FR, HR, 

HU, IT, MT și PT.  
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de trafic de roaming s-au bucurat de avantaje datorită creșterii cererii de servicii de roaming 

cu ridicata la prețurile pieței, care a permis operatorilor din țările beneficiare nete să își 

recupereze costurile de furnizare a accesului cu ridicata la servicii de roaming, inclusiv să 

obțină o rentabilitate adecvată a investițiilor lor (astfel cum se descrie în secțiunea 5.2 de mai 

sus).  

5.4 În pofida unei creșteri considerabile, traficul de roaming outbound net reprezintă, 

în continuare, doar o mică parte a cererii interne 

Atunci când se evaluează impactul potențial al creșterii cererii de roaming asupra operatorilor 

expeditori neți de trafic de roaming, este util să se analizeze traficul outbound net din aceste 

țări. Cu alte cuvinte, diferența dintre traficul de roaming outbound și traficul de roaming 

inbound oferă, probabil, un indiciu cu privire la valoarea plăților (nete) pentru serviciile de 

roaming cu ridicata ale acestor operatori. Datele din rapoartele de analiză comparativă ale 

OAREC privind roamingul internațional arată că, în pofida creșterii masive a traficului de 

date în roaming, traficul de date în roaming outbound net (și anume, traficul de date în 

roaming outbound minus traficul de date în roaming inbound) reprezintă doar un procent mic 

din traficul intern de date al acestor operatori, în general sub 3 % și nu mai mult de 6 % din 

consumul intern de trafic de date al oricărei țări.  

În mod similar, în cazul traficului de voce în roaming, în ciuda faptului că un abonat polonez, 

român sau bulgar efectuează, în medie, de 4 până la 5 ori mai multe apeluri vocale în roaming 

în UE/SEE decât un abonat mediu din UE/SEE
33

, traficul de voce în roaming outbound net 

din aceste țări reprezintă, în continuare, mai puțin de 5 % din traficul intern de voce al acestor 

operatori. 

5.5 Majoritatea operatorilor de telefonie mobilă au pus în aplicare politici de utilizare 

rezonabilă  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei
34

 a stabilit norme detaliate 

pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a politicilor utilizării rezonabile pe care 

furnizorii de servicii de roaming le pot aplica pentru a evita utilizarea anormală sau abuzivă a 

serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate în temeiul RLAH care ar putea avea efecte 

negative asupra piețelor naționale. În acest sens, în perioada mai-iunie 2018 Comisia a 

transmis autorităților naționale de reglementare un chestionar cu privire la aplicarea politicilor 

utilizării rezonabile de către operatorii lor naționali.  

                                                 

33
 A se vedea graficul 7 din cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul 

internațional, octombrie 2017- martie 2018. Plafonul tarifar viitor pentru apelurile efectuate în interiorul UE 

începând cu luna mai 2019 poate avea un efect asupra acestui consum deosebit de ridicat de apeluri vocale în 

roaming.  
34 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor 

norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, la metodologia de evaluare a sustenabilității 

eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de 

furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective.  
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Astfel cum se arată în Tabelul 1 de mai jos, marea majoritate a operatorilor au aplicat o 

politică a utilizării rezonabile, în special operatorii din țările expeditoare nete.  

Tabelul 1: Operatori care aplică o politică a utilizării rezonabile 

 NU DA 

Țări beneficiare nete 

de trafic de roaming 

(inbound) 

20 % 80 % 

Țări expeditoare nete 

de trafic de roaming 

(outbound) 

6 % 94 % 

Sursă: chestionarul Comisiei adresat ANR (iunie 2018) 

În cazul MVNO, ponderea operatorilor care aplică o politică a utilizării rezonabile a fost 

relativ mai scăzută decât media prezentată (67 % pentru MVNO din țările beneficiare nete de 

trafic de roaming și 87 % pentru MVNO din țările expeditoare nete de trafic de roaming). 

Acest lucru sugerează că MVNO au fost, în general, mai înclinați decât MNO să înțeleagă, în 

primul rând, modul în care clienții lor urmau să utilizeze RLAH pentru a stabili dacă este 

oportun să investească sau nu în politici ale utilizării rezonabile. 

În ceea ce privește tipurile de politici ale utilizării rezonabile aplicate, aproximativ jumătate 

dintre operatori au pus în aplicare criteriul reședinței/al legăturilor stabile
35

. Tabelul 2 de mai 

jos arată că marea majoritate a operatorilor s-au bazat pe limitarea pachetelor de date cvasi-

nelimitate, chiar dacă într-o măsură mai mică în cazul MVNO. Această politică a utilizării 

rezonabile le permite operatorilor să stabilească limite pentru datele mobile în roaming 

consumate de clienții lor la prețuri naționale, pe baza prețurilor pachetelor lor și a tarifelor 

maxime de roaming cu ridicata reglementate, aplicabile la momentul respectiv
36

.
 
 

                                                 

35
 A se vedea graficul 3 din Raportul OAREC privind transparența și comparabilitatea tarifelor internaționale de 

roaming, decembrie 2018. 
36

 Pentru o descriere mai detaliată, vă rugăm să consultați Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al 

Comisiei (disponibil aici) și pagina de întrebări și răspunsuri a Comisiei privind serviciile de roaming 

(disponibilă aici). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R2286
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/question-and-answers-roaming
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Tabelul 2: Tipuri de politici ale utilizării rezonabile aplicate de către operatori 

 NU DA 

a. O perioadă de 

4 luni 

O perioadă de 4 luni pentru a evalua predominanța consumului de servicii la nivel 

național asupra consumului de servicii de roaming sau predominanța prezenței clientului 

la nivel național asupra prezenței acestuia în alte state membre ale Uniunii 

Țări beneficiare nete de 

trafic de roaming 

(inbound) 

74 % 26 % 

Țări expeditoare nete 

de trafic de roaming 

(outbound) 

55 % 45 % 

b. limite aplicate 

pachetelor de date 

cvasi-nelimitate 

Clientul serviciului de roaming va putea să consume volume de cel puțin două ori mai 

mari decât volumul care rezultă din împărțirea prețului național cu amănuntul la tarifele 

maxime cu ridicata 

Țări beneficiare nete de 

trafic de roaming 

(inbound) 

21 %* 79 %* 

Țări expeditoare nete 

de trafic de roaming 

(outbound) 

13 %* 87 %* 

c. limite aplicate 

cartelelor preplătite 

Clientul serviciului de roaming va putea să consume volume de cel puțin două ori mai 

mari decât volumul care rezultă din împărțirea creditului disponibil la tarifele maxime cu 

ridicata 

Țări beneficiare nete de 

trafic de roaming 

(inbound) 

75 %** 25 %** 

Țări expeditoare nete 

de trafic de roaming 

(outbound) 

62 %** 38 %** 

d. alte mecanisme Alți indicatori obiectivi, cum ar fi o perioadă lungă de inactivitate a cartelei SIM cu o 

utilizare preponderentă în roaming sau cumpărarea și utilizarea succesivă a mai multor 

cartele SIM de către același client al serviciului de roaming 
Țări beneficiare nete de 

trafic de roaming 

(inbound) 

91 % 9 % 

Țări expeditoare nete 

de trafic de roaming 

(outbound) 

70 % 30 % 

Sursă: chestionarul Comisiei adresat ANR (iunie 2018). 

* % dintre operatorii care oferă pachete de date cvasi-nelimitate (75 % dintre respondenți). 

* % dintre operatorii care oferă planuri tarifare preplătite (53 % dintre respondenți). 
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În schimb, alte politici ale utilizării rezonabile de care au dispus operatorii, cum ar fi perioada 

de 4 luni pentru stabilirea predominanței consumului intern, limitarea traficului de date 

aferent cartelelor preplătite sau alte mecanisme de control legate de alți indicatori obiectivi 

menționați în regulamentul de punere în aplicare al Comisiei au fost utilizate, în practică, într-

o măsură relativ mică de către operatori. Principalul motiv pentru care operatorii nu au recurs 

la aceste mecanisme de politică a utilizării rezonabile a fost faptul că au considerat că acestea 

nu sunt suficient de eficace, astfel cum se arată în Tabelul 3 de mai jos.  

Tabelul 3: Opiniile operatorilor cu privire la eficacitatea unor mecanisme de politică a 

utilizării rezonabile 

 Eficace/parțial 
eficace 

Ineficace Nu sunt necesare 

o perioadă de 4 

luni 

43,6 % 46,4 % 10 % 

limite aplicate 

pachetelor de date 

cvasi-nelimitate 

74,6 % 15,5 % 9,9 % 

limite aplicate 

cartelelor 

preplătite 

49,2 % 24,8 % 26,0 % 

alte mecanisme 43,1 % 33,7 % 23,2 % 

Sursă: chestionarul Comisiei adresat ANR (iunie 2018). 

În plus, în ceea ce privește mecanismul perioadei de monitorizare de 4 luni, o proporție 

semnificativă a operatorilor care au răspuns la chestionar au indicat fie că acesta este prea 

complex (63 % dintre operatori), fie că este prea costisitor (23 % dintre operatori).  

Cu toate acestea, o mică majoritate a MNO (54 %) aplică mecanismul perioadei de 

monitorizare de 4 luni în țările expeditoare nete de trafic de roaming. În plus, o serie de 

operatori au indicat că aplică o strategie de așteptare și că ar putea lua în considerare 

posibilitatea de a recurge la acest mecanism de politică a utilizării rezonabile în viitor, în 

funcție de numărul de clienți care depășesc consumul/prezența permis(ă) în roaming în cursul 

perioadei de 4 luni.  

Politica utilizării rezonabile este comunicată în mod transparent clienților serviciilor de 

roaming. Aproape toți operatorii care aplică limite pachetelor de date cvasi-nelimitate își 

informează clienții în legătură cu valoarea efectivă (în GB) a limitei și cu volumul rămas 

disponibil. De asemenea, aceștia trimit un mesaj de avertizare clienților care au atins limita 

respectivă
37

. În cazurile în care se aplică, mecanismul de control al perioadei de 4 luni face 

                                                 

37
 Raportul OAREC privind transparența și comparabilitatea tarifelor internaționale de roaming, decembrie 2018. 
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parte din contractul clientului. Aproximativ 2/3 dintre operatori își informează clienții cu 

privire la serviciile de roaming și la serviciile naționale utilizate, prin intermediul paginii 

personale a clientului (93 %) sau al centrului de apeluri (100 %). Cu toate acestea, majoritatea 

covârșitoare a clienților serviciilor de roaming rămân în străinătate pentru perioade de timp 

mult mai scurte și, prin urmare, nu trebuie să își facă griji în legătură cu mecanismul de 

control: în cazul a 71 % dintre operatorii care au pus efectiv în aplicare mecanismul perioadei 

de 4 luni, procentul de abonați care au făcut obiectul unui mesaj de avertizare cu privire la 

faptul că au o prezență/un consum predominant(ă) în roaming a fost cuprins între 0 și 1 % 
38

. 

Numărul consumatorilor cărora li s-a aplicat efectiv o suprataxă de roaming după ce au primit 

mesajul de avertizare este chiar mai mic. Ar trebui remarcat faptul că mecanismul de control, 

în sine, îi descurajează pe clienți să depășească perioada de 4 luni, ceea ce poate explica 

procentul scăzut de clienți care primesc efectiv un mesaj de avertizare. În cazurile în care nu 

se aplică niciun mecanism de control, ponderea clienților care au o prezență/un consum 

predominant(ă) în roaming poate fi mai mare decât în cazurile în care se aplică mecanismul de 

control. 

5.6 În general, MVNO își mențin poziția pe piață  

Comisia a analizat datele privind MVNO colectate pentru rapoartele de analiză comparativă 

privind roamingul internațional. Din păcate, rata de răspuns a MVNO este mai scăzută decât 

cea a MNO și este instabilă în timp, numărul MVNO care au răspuns la cererile de informații 

aferente fiecărui raport de analiză comparativă fiind diferit. Aceasta înseamnă că ar trebui să 

se procedeze cu prudență în formularea de concluzii în urma analizei datelor privind MVNO.  

Datele privind MVNO extrase din rapoartele de analiză comparativă par să indice faptul că, 

pentru majoritatea țărilor pentru care sunt disponibile date, acești operatori și-au menținut cu 

succes cota de piață internă (în ceea ce privește numărul de abonați) și, în unele cazuri, se pare 

că au reușit să își îmbunătățească această cotă în cursul perioadei examinate. În medie, 

așanumitul venit mediu provenit din vânzarea cu amănuntul per utilizator
39

 al MVNO, care 

este un indicator standard utilizat pentru astfel de comparații, a crescut în perioada cuprinsă 

între T4 2017 și T1 2018, în timp ce pentru MNO acesta a rămas stabil
40

.  

Marea majoritate a MVNO care au răspuns la chestionar obțin acces cu ridicata la servicii de 

roaming prin intermediul operatorilor-gazdă de rețele mobile (71 %), doar 5 % prin negocieri 

bilaterale directe cu MNO și 7 % prin intermediul unei platforme
41

. În ceea ce privește 

                                                 

38
 Pentru restul de 30 % dintre acești operatori, procentul de abonați care au primit un mesaj de avertizare în 

cadrul mecanismului perioadei de 4 luni a fost cuprins între 1 % și 5 %. Sursă: chestionarul Comisiei adresat 

ANR (iunie 2018). 
39

 Venit mediu provenit din vânzarea cu amănuntul per utilizator. 
40 

A se vedea graficul 90 din cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul 

internațional, care acoperă perioada octombrie 2017-martie 2018. 
41 

Chestionarul Comisiei adresat ANR (iunie 2018). 17 % dintre MVNO care au răspuns la chestionar utilizează 

alte canale care implică, totuși, în numeroase cazuri, operatorul-gazdă de rețea mobilă ca parte a soluției. 

O platformă de roaming oferă acces la sute de acorduri internaționale în materie de roaming. 
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opiniile MVNO referitoare la potențialele obstacole în calea concurenței dintre MVNO și 

MNO, o serie de operatori au indicat, ca principali factori, absența activităților cu ridicata 

(ceea ce înseamnă că nu au existat venituri din traficul de roaming inbound) și prețurile cu 

ridicata la nivelul plafonului tarifelor cu ridicata reglementate (35 % și, respectiv, 40 % dintre 

MVNO care au răspuns la chestionar).  

În acest sens, Graficul 3 (pentru voce) și Graficul 4 (pentru date) de mai jos prezintă cele mai 

mici tarife de roaming cu ridicata plătite de MVNO și de MNO pentru fiecare țară și, 

respectiv, fiecare serviciu, indicând aceste prețuri în raport cu tarifele maxime de roaming cu 

ridicata reglementate
42

.
 
Cu toate că datele disponibile nu redau imaginea completă din fiecare 

țară, deoarece mulți operatori nu au furnizat niciun fel de date, s-ar putea formula concluziile 

expuse mai jos. În primul rând, cu toate că MVNO plătesc, în general, tarife de roaming cu 

ridicata mai mari decât cele plătite de MNO și că unii operatori plătesc tarife care sunt, în linii 

mari, în concordanță cu nivelul plafoanelor tarifelor de roaming cu ridicata, există multe 

exemple de MVNO care plătesc tarife de roaming cu ridicata mult mai mici decât tarifele 

reglementate în majoritatea țărilor UE. Prin urmare, nu se poate concluziona, pe baza acestor 

date, că toți MVNO plătesc tarife de roaming cu ridicata la nivelul plafoanelor reglementate. 

În al doilea rând, există câteva exemple de MVNO care plătesc tarife de roaming cu ridicata la 

niveluri similare celor plătite de MNO. 

                                                 

42 
Informațiile prezentate în aceste grafice au fost preluate din cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al 

OAREC privind roamingul internațional (octombrie 2018), precum și din chestionarul Comisiei adresat MVNO 

(iunie 2018). Prin urmare, este posibil ca informațiile primite din partea MNO și a MVNO să nu fie perfect 

comparabile. De exemplu, graficul utilizează media celor 5 cele mai mici tarife plătite de MNO și tariful mediu 

plătit de MVNO, fiind posibil, prin urmare, să se supraestimeze avantajul de care beneficiază MNO.  
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Graficul 3: Tarifele cu ridicata pentru serviciile de voce, plătite de MNO (puncte 

albastre) și de MVNO (puncte roșii) 

 

Sursă: cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional 

(octombrie 2018) și chestionarul Comisiei adresat MVNO (iunie 2018). Graficul utilizează media celor 5 cele 

mai mici tarife plătite de MNO și tariful mediu plătit de MVNO. Calculele JRC. 

Graficul 4: Tarifele cu ridicata pentru serviciile de date, plătite de MNO (puncte 

albastre) și de MVNO (puncte roșii) 

 

Sursă: cel de al 21-lea raport de analiză comparativă al OAREC privind roamingul internațional 

(octombrie 2018) și chestionarul Comisiei adresat MVNO (iunie 2018). Graficul utilizează media celor 5 cele 

mai mici tarife plătite de MNO și tariful mediu plătit de MVNO. Calculele JRC. 
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Datele din Graficul 3 și Graficul 4 de mai sus par să sugereze că tarifele plătite de MVNO pot 

varia semnificativ în funcție de alți factori decât simplul fapt că sunt operatori virtuali. 

De exemplu, un MVNO poate fi în măsură să negocieze prețuri diferite în funcție de 

dimensiunea sa sau de strategia sa de negociere cu operatorul său MNO gazdă. Cu privire la 

acesta din urmă, un MVNO care acordă o importanță mai mare serviciilor de roaming poate fi 

în măsură să negocieze cu MNO un acord mai bun privind accesul la serviciile de roaming cu 

ridicata decât un MVNO care nu acordă o asemenea importanță serviciilor de roaming și 

preferă să își concentreze strategia asupra serviciilor naționale.  

Al doilea factor în ordinea importanței (35,3 % din respondenți) subliniat de MVNO pare să 

fie faptul că aceștia nu dețin o rețea și, prin urmare, nu au venituri asociate din traficul de 

roaming inbound. Acest lucru, împreună cu volumele relativ mai mici ale (unor) MVNO (o 

problemă semnalată de 11,8 % dintre respondenții la chestionar) ar putea explica tarifele 

relativ mai ridicate plătite de MVNO, în comparație cu cele plătite de MNO. Acești factori 

sunt inerenți modelelor de afaceri ale MVNO. 

5.7  Derogările au fost limitate la operatorii din câteva țări și ar trebui să dispară 

treptat 

Operatorii de telefonie mobilă care au demonstrat că nu sunt în măsură să își recupereze 

costurile reale și preconizate ale furnizării de servicii de roaming reglementate fără să își 

majoreze prețurile pe piața internă pentru a furniza RLAH au beneficiat de o derogare în 

vederea menținerii sustenabilității din partea autorităților lor naționale de reglementare. 

Derogările sunt acordate strict pentru a le permite să își recupereze costurile de furnizare a 

serviciilor de roaming către clienții lor și pentru a evita orice creștere a prețurilor pe piața 

internă (a se vedea secțiunea 2). Tabelul 4 de mai jos prezintă numărul de derogări acordate în 

primul an de aplicare a RLAH, pentru fiecare țară, defalcat pe tipul de operator (MNO și 

MVNO).  
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Tabelul 4: Derogările în vederea menținerii sustenabilității, acordate de ANR-uri în 

primul an de aplicare a RLAH (iunie 2017-iunie 2018), defalcate pe tipul de operator 

(MNO și MVNO)  

 

 

Derogări acordate în 

primul an de aplicare a 

RLAH 

  MNO MVNO 

AT 0 2 

BE 0 1 

DK 0 1 

EE 3 0 

ES 0 1 

FI 3 1 

FR 0 11 

IT 0 4 

LT 3 1 

PL 4 7 

RO 1 0 

SI 0 1 

Total 14 30 

 

Sursă: chestionarul Comisiei adresat ANR, iunie 2018. 

Conform așteptărilor, MVNO sunt principalii utilizatori ai derogării în vederea menținerii 

sustenabilității, având în vedere situația lor specifică pe piața de roaming cu ridicata (a se 

vedea secțiunea 5.6). În primul an de aplicare a RLAH, aproximativ 2/3 din derogări au fost 

acordate MVNO (30 față de 14). Totuși, aceasta reprezintă doar o mică parte din cei peste 

330 de MVNO din Uniune. Majoritatea furnizorilor cărora li s-a acordat o derogare au o cotă 

de piață redusă în țările lor. 

În ceea ce privește MNO, există patru state membre în care toți MNO au obținut o derogare în 

vederea menținerii sustenabilității: Estonia, Finlanda, Lituania și Polonia (aceasta din urmă 

doar din 2018). De o derogare în vederea menținerii sustenabilității au beneficiat, de 

asemenea, operatorii de rețele mobile cu o cotă de piață mai mică din România. Aceste țări se 

caracterizează prin prețuri deosebit de mici ale datelor mobile și de un trafic de roaming 

outbound net ridicat. Prin urmare, în aceste țări a existat cea mai mare probabilitate ca 

operatorii să recurgă la derogarea prevăzută în Regulamentul privind roamingul, pentru a 

evita ca nivelul prețurilor interne de pe aceste piețe să fie afectat. În schimb, după cum era de 

așteptat, nu s-a acordat nicio derogare MNO din statele membre care sunt beneficiare nete de 

trafic de roaming inbound. 
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În toate cazurile de mai sus, operatorii au utilizat derogările cu prudență și au introdus 

suprataxe numai într-o subcategorie a planurilor lor tarifare
43

, astfel încât majoritatea 

traficului de roaming outbound din aceste țări beneficiază, în continuare, de RLAH (a se 

vedea secțiunea 4.2). În plus, în multe cazuri, suprataxele maxime permise de ANR sunt 

inferioare plafoanelor tarifelor de roaming cu ridicata. 

În al doilea an de aplicare a RLAH, nu s-a acordat nicio nouă derogare, în afară de reînnoirea 

derogărilor acordate deja. Cele câteva derogări din Franța și singura derogare din Danemarca 

nu au fost reînnoite. În celelalte state membre, derogările care au expirat au fost reînnoite de 

ANR după examinarea noilor cereri depuse de operatori. În majoritatea cazurilor, noile 

suprataxe maxime permise de ANR sunt mai mici decât cele permise de primele derogări.  

Comisia monitorizează îndeaproape derogările acordate și reînnoite de ANR-uri pentru a 

asigura coerența aplicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei 

în întreaga Uniune. Comisia a invitat ANR-urile să exercite același control riguros atunci când 

analizează cererile de derogare. ANR-urile au competența de a-și reexamina deciziile în 

perioada de valabilitate a unei derogări acordate, ca urmare a unor noi evoluții și/sau 

informații privind situația operatorului. Comisia se așteaptă ca derogările să dispară treptat, în 

special începând cu 2019, când vor intra în vigoare reduceri mai mari ale plafoanelor tarifelor 

cu ridicata reglementate pentru serviciile mobile de date, ceea ce va îmbunătăți 

sustenabilitatea RLAH în aceste țări.  

6 EFECTELE RLAH ASUPRA PIEȚELOR NAȚIONALE  

6.1 Tendința de scădere a prețurilor naționale persistă, în general, în UE/SEE 

Conform studiului „Prețurile comunicațiilor mobile în bandă largă în Europa, în 2018”
44

, în 

perioada februarie 2017-februarie 2018 (și anume, începând cu 3 luni înainte de introducerea 

RLAH până la 9 luni după introducerea acestuia), nu există o tendință de creștere a prețurilor 

naționale.  

Dimpotrivă, în această perioadă, prețul mediu din UE a scăzut pentru toate coșurile de servicii 

de voce și date, precum și pentru toate coșurile care conțin exclusiv servicii de date, după cum 

reiese din următoarele tabele: 

                                                 

43
 A se vedea secțiunea 3.2 din Raportul OAREC privind transparența și comparabilitatea tarifelor internaționale 

de roaming, decembrie 2018.  
44

 „Prețurile comunicațiilor mobile în bandă largă în Europa, în 2018” - studiu realizat de Empirica pentru 

Comisia Europeană. 
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100 MB, 

30 de 

apeluri 

500 MB, 

100 de 

apeluri 

1GB,  

300 de 

apeluri 

2GB,  

900 de 

apeluri 

2GB,  

100 de 

apeluri 

5GB,  

100 de 

apeluri 

Modificarea prețului mediu din 
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Conform acestui studiu, doar cinci state membre prezintă o tendință de creștere a prețurilor 

pentru pachetele care includ voce și date (BG, IE, LV, MT și SE), în timp ce douăsprezece 

state membre prezintă o tendință de scădere a prețurilor (AT, BE, FR, DE, HU, IT, NL, PL, 

PT, RO, ES și UK). Prețurile din celelalte state membre fie rămân stabile, fie prezintă o 

tendință mixtă, scăzând pentru anumite coșuri și crescând pentru altele. 

Situația este relativ similară în ceea ce privește pachetele de date. Cinci state membre 

înregistrează o tendință de creștere a prețurilor (HR, DK, EE, LT și MT), în timp ce opt state 

membre înregistrează o tendință de scădere a prețurilor (FI, FR, IE, IT, NL, PL, SE și UK). 

Aceste tendințe nu prezintă abateri majore față de tendințele din anii precedenți, luând în 

considerare, de asemenea, nivelul de maturitate în schimbare al serviciilor de date. 

6.2 Adoptarea comunicațiilor mobile în bandă largă mobile și acoperirea 4G continuă 

să crească 

Introducerea RLAH nu pare să fi influențat într-un mod pozitiv sau negativ adoptarea 

comunicațiilor mobile în bandă largă sau să fi afectat investițiile operatorilor de rețele mobile 

în extinderea rețelelor 4G. 

Potrivit studiului DESI
45

, adoptarea comunicațiilor mobile în bandă largă continuă să crească 

la nivelul UE, ajungând la 90,2 % la sfârșitul anului 2017, comparativ cu 83,8 % la sfârșitul 

anului 2016, și prezentând un ritm constant de creștere în comparație cu anii precedenți
46

.  

În același timp, acoperirea 4G a populației, la nivelul UE, a atins 90,8 % la sfârșitul anului 

2017 (comparativ cu 85,6 % la sfârșitul anului 2016). În majoritatea statelor membre (a se 

vedea Graficul 5), acoperirea 4G depășește 90 %, în timp ce în doar patru state membre 

aceasta este mai mică de 80 %. În rândul statelor membre în care acoperirea 4G era mai mică 

                                                 

45
 Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2018. „Conectivitatea - Evoluții ale pieței de bandă largă în 

UE”, document disponibil aici. 
46 

Doar două țări au înregistrat o ușoară scădere (nesemnificativă) a adoptării comunicațiilor mobile: Finlanda 

(146,3 % la sfârșitul anului 2017, comparativ cu 147,2 % la sfârșitul anului 2016) și Regatul Unit (89,8 % la 

sfârșitul anului 2017, comparativ cu 91,4 % la sfârșitul anului 2016). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
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de 90 % la sfârșitul anului 2016 (11 în total), creșterea înregistrată în 2017 a fost de peste 5 %, 

cu excepția a două state membre (Germania și Italia). 

Graficul 5: acoperirea 4G a populației în 2018 și creșterea acestei acoperiri, începând 

cu 2017, în statele membre ale UE. 

 

Sursă: Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2018. „Conectivitatea - Evoluții ale pieței de bandă largă 

în UE” 

6.3 În medie, prețurile de roaming din afara UE/SEE sunt în scădere  

Conform celor mai recente date transmise de OAREC, în perioada cuprinsă între T1 2017 și 

T1 2018, tarifele de roaming cu amănuntul ale operatorilor de rețele mobile din UE/SEE 

pentru țările care nu sunt membre ale UE/SEE au continuat să scadă în medie: -38 % pentru 

serviciile de date și -8 % pentru apelurile efectuate. Prin urmare, în ansamblu, eliminarea 

tarifelor de roaming în interiorul UE/SEE nu a atras după sine tarife de roaming mai ridicate 

în restul lumii (așa-numitul „efect al vaselor comunicante”)
47

. În special, din ce în ce mai 

mulți operatori includ unele țări de destinație populare din afara UE/SEE în oferta lor RLAH 

sau aplică un tarif de roaming redus pentru țările respective
48

.  

                                                 

47 
Această evoluție generală reprezintă o medie. Aceasta nu exclude creșterea punctuală, pentru anumite țări din 

afara UE/SEE, a prețurilor de roaming din planurile tarifare din unele state membre. Acesta poate fi cazul, în 

special, pentru țările de destinație mai puțin vizitate din afara UE/SEE. 
48

 În conformitate cu Raportul OAREC privind transparența și comparabilitatea tarifelor internaționale de 

roaming (decembrie 2018), aproape jumătate dintre operatori fac acest lucru. 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

60 65 70 75 80 85 90 95 100

C
re

șt
e

re
a 

ac
o

p
e

ri
ri

i 4
G

 2
0

1
7

-2
0

1
8

Acoperirea 4G 2018

Acoperirea 4G în 2018 și creșterea acesteia începând din 2017



 

25 

 

7 CONCLUZIE 

Odată cu punerea în aplicare a RLAH, începând din iunie 2017, cererea de servicii mobile în 

timpul călătoriilor în UE/SEE a crescut rapid și masiv. Acest lucru a evidențiat nevoile 

importante în materie de roaming ale consumatorilor, care nu fuseseră satisfăcute anterior, și 

„a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea pieței unice”, astfel cum a subliniat 

OAREC
49

. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că nivelul general de satisfacție al 

consumatorilor a fost ridicat. Operatorii de telefonie mobilă au respectat, în linii mari, 

noile norme, care au fost însoțite de o monitorizare vigilentă de către ANR-uri și Comisie. 

Măsurile de salvgardare prevăzute în Regulamentul privind roamingul pentru a evita 

denaturările de pe piețele interne, și anume politica utilizării rezonabile și derogarea în 

vederea menținerii sustenabilității, au funcționat, astfel cum era de așteptat, în mod adecvat, 

atunci când au fost necesare. Reducerea drastică a plafoanelor tarifelor de roaming cu ridicata, 

precum și autorizația de derogare acordată unor operatori au atenuat în mod semnificativ 

impactul RLAH asupra MNO și a MVNO. Reducerile succesive ale plafonului tarifar pentru 

serviciile de date stabilit de Regulamentul privind roamingul vor facilita furnizarea de RLAH 

în anii următori. În plus, se pare că aceste reforme au dat un impuls semnificativ dinamicii 

pieței interne la nivelul comerțului cu ridicata. În acest context, ANR-urile vor trebui să 

exercite un control suplimentar atunci când evaluează cererile operatorilor de telefonie mobilă 

de reînnoire a derogărilor. 

 

 

                                                 

49
 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/press_releases/8019-press-release-on-

public-debriefing-on-the-outcomes-of-34th-plenary-meetings 
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