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Către: Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Raportului de activitate 
al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2013, care a fost trimis Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi Comisiei economice, 
industrii şi servicii din Senat, în vederea dezbaterii şi întocmirii unui raport 
comun. 
 
 
 
 
 
   
                  PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE, 
                  
  

Deputat 
Daniel Vasile Oajdea 

Senator 
Lucian Iliescu 
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RAPORT COMUN 
asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)  
pentru anul 2013 

 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri permanente 
reunite în şedinţa comună din data de 19 mai 2014, pentru a dezbate şi 
întocmi raportul comun privind Raportul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2013. 
 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: 
domnul Cătălin Marinescu – preşedinte şi domnul Eduard Lovin – drector, 
Direcția Executivă Reglementare, domnul Marius Săceanu – director, Direcția 
Juridică și doamna Mădălina Gavrilă - 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.  
 

Anul 2013 a fost un an important pentru activitatea Autorității pentru 
că a fost anul de start al mai multor proiecte importante pentru piața 
românească de comunicații. 

Pe plan național a fost finalizată aplicația care permite compararea 
tarifelor de telefonie și internet și s-a desfașurat o amplă campanie de 
informare a Autoritații pe subiectul Legii infrastructurii.  
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Pe plan internațional, anul 2013 ramâne în istoria ANCOM pentru că a 
deținut, în numele României, după mai bine de 30 de ani, președinția 
Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, precum și alte funcții 
de conducere în structurile internaționale din domeniu, respectiv 
vicepreședinția Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Servicii Poștale 
(ERGP) și președinția Fratel, rețeaua reglementatorilor francofoni din 
comunicații.  

În ceea ce privește capitolul reglementari, anul 2013 a fost un an 
bogat: experții Autorității au elaborat patru modele de calculație a costurilor 
pentru rețele fixe, rețele mobile, servicii auxiliare de interconectare și 
serviciile de backhaul Ethernet furnizate prin rețeaua Romtelecom.  

Referitor la sectorul serviciilor poștale, ANCOM a modificat regimul de 
autorizare generală și a desemnat furnizorul de serviciu universal.  

Unul dintre cele mai importante proiecte, demarate în 2013 și care 
urmează a se întinde pe următorii doi ani îl reprezintă tranziția de la 
televiziunea analogică la televiziunea digitală terestră.  

În 2013, Autoritatea a consultat public proiectul de decizie și caietul de 
sarcini pentru organizarea licitației în vederea acordării licențelor de utilizare 
a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune, urmând ca în 
2014 să se organizeze licitația efectivă, iar până în iunie 2015 să se realizeze  
tranziția.  

 
În anul 2014 ANCOM are în vedere realizarea unui inventar național al 

rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură 
asociate acestora, ce se va întinde pe mai mulți ani și continuarea campaniei 
de informare privind prevederile Legii Infrastructurii.  

Pentru creșterea gradului de informare a utilizatorilor, Autoritatea are 
în vedere revizuirea Deciziei președintelui ANC nr.77/2009. Totodată, 
Autoritatea va finaliza campania de control la furnizorii de servicii de 
comunicații electronice destinate publicului inițiată în 2013, prin care a 
verificat includerea clauzelor minime în contractele încheiate cu utilizatorii 
finali. În plus, ANCOM va continua să le ofere utilizatorilor finali instrumente 
care să îi ajute să ia decizii informate și corecte când îsi aleg furnizorul sau 
pachetul tarifar cel mai potrivit pentru comportamentul lor de consum, 
precum comparatorul de oferte telecom, Veritel.ro.  

Pe direcția administrării eficiente a spectrului radio, Autoritatea va 
elabora documentația aferentă organizării procedurii de selecție pentru 
acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda 3400 - 3800 
MHz, va adopta Strategia privind acordarea drepturilor de utilizare a benzilor 
410 MHz si 450 MHz și va elabora Strategia privind acordarea drepturilor de 
utilizare a frecvențelor radio rămas nealocat în urma licitației din 2012 în 
benzile de 800 MHz și 2600 MHz.  
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În urma dezbaterilor care au avut loc în cele două Comisii s-a hotărât, 
cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună plenului celor 
două Camere reunite aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2013. 
 
 
 

   PREŞEDINTE, 
Deputat 

Daniel Vasile Oajdea 

  PREŞEDINTE,                     
Senator 

Lucian Iliescu 
 

 
                                                


