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PLANUL DE ACŢIUNI AL ANRC PENTRU ANUL 2006 

 
OBIECTIV PROGRAM ACŢIUNE TERMEN/ PERIOADA 

DE DESFĂŞURARE 
a. Elaborarea Strategiei de reglementare a sectorului comunicaţiilor 
electronice  

Trim.I-IV 

b. Elaborarea Planului operaţional de revizuire a pieţelor relevante din 
sectorul comunicaţiilor electronice 

Trim.IV 

II..  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  
ttrraannssppaarreennţţeeii  şşii  
pprreeddiiccttiibbiilliittăăţţiiii  
ccaaddrruulluuii  ddee  
rreegglleemmeennttaarree 

Elaborarea unui cadru 
strategic de reglementare a 
sectorului comunicaţiilor 
electronice 

c. Participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor 
electronice de bandă largă în România (Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei) 

Trim.I-III  

1.1. Acces şi apeluri la un punct fix (Pieţele 1-6 din Recomandarea CE) 
a. Stabilirea unui mecanism de control în vederea rebalansării tarifelor 
cu amănuntul ale S.C. Romtelecom – S.A. 

Trim. II-IV 

b. Analiza implementării şi a necesităţii revizuirii Deciziei nr.1380/2003 
pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidenţei contabile 
separate, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, de către S.C. 
Romtelecom – S.A 

Trim.I-II 

c. Monitorizarea implementării serviciului de preselectare a 
transportatorului de către S.C. Romtelecom – S.A. 

permanent 

1.2. Linii închiriate (Piaţa 7 din Recomandarea CE) 

1. Reglementarea pieţelor cu 
amănuntul 

Analiza caracteristicilor cererii şi ofertei de servicii de linii închiriate cu 
amănuntul în vederea definirii unei pieţe relevante specifice şi a 
determinării eventualilor furnizori cu putere semnificativă 

Trim.IV 

2.1. Terminarea apelurilor în reţelele publice de telefonie mobilă (Piaţa 16 din 
Recomandarea CE) 
Stabilirea tarifelor de interconectare în vederea  terminării apelurilor în 
reţelele publice de telefonie mobilă operate de S.C. Mobifon – S.A şi 
S.C. Orange România – S.A. pe baza modelului de calculaţie a costurilor 
de tip incremental pe termen lung  

Trim.I-II 

2.2. Accesul necondiţionat la bucla locală (Piaţa 11 din Recomandarea CE) 
a. Adoptarea deciziei de revizuire a Ofertei de Referinţă pentru Accesul 
necondiţionat la bucla locală (ORA) şi a acordului standard de acces pe 
baza ORA 

Trim.I 

IIII..  PPrroommoovvaarreeaa  
ccoonnccuurreennţţeeii  îînn  sseeccttoorruull  
ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr  
eelleeccttrroonniiccee  

2. Reglementarea pieţelor de 
gros 

b. Analiza modalităţilor de reglementare a tarifelor de acces la bucla 
locală  

Trim.III-IV 
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2.3. Originarea, tranzitul şi terminarea apelurilor în reţelele publice de telefonie 
fixă (Pieţele 8, 9, 10 din Recomandarea CE) 
Revizuirea Ofertei de Referinţă pentru Interconectare (ORI) si a 
contractului standard de interconectare pe baza ORI 

Trim.II 

2.4. Broadcasting (Piaţa 18 din Recomandarea CE) 
a. Definirea unei / unor pieţe relevante specifice pentru serviciile de 
transmisie prin reţelele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale în 
vederea furnizării de programe audiovizuale utilizatorilor finali  

Trim.III 

b. Analizarea situaţiei concurenţiale pe piaţa / pieţele relevantă(e) 
specifică(e) identificată(e) în vederea desemnării potenţialilor furnizori 
cu putere semnificativă şi impunerea de obligaţii specifice 

Trim.IV 

a. Modificarea Deciziei nr.140/2002 privind adoptarea Planului naţional 
de numerotaţie (închiderea PNN, coduri de rutare pentru portabilitatea 
numerelor etc.) şi a Deciziei nr.141/2002 privind procedura de solicitare 
şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie  

Trim.II 

b. Adoptarea deciziei privind implementarea portabilităţii numerelor Trim.I 

3. Reglementări în domeniul 
resurselor de numerotaţie 

c. Monitorizarea procesului de implementare a portabilităţii numerelor Trim.II-IV 
a. Prezentarea în Guvern a proiectului de Lege privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice (iniţiat împreună cu 
MCTI) 

Trim.II 

b. Stabilirea unei proceduri pentru rezolvarea cererilor adresate ANRC 
în vederea stabilirii condiţiilor în care se realizează utilizarea partajată a 
facilităţilor destinate susţinerii elementelor reţelelor de comunicaţii 
electronice  

Trim.II-IV 

c. Modificarea Deciziei nr.1333/2003 privind regimul de autorizare 
generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii 
electronice  

Trim.II 

d. Modificarea Deciziei nr.118/2003 privind procedura de autorizare a 
furnizorilor de servicii poştale 

Trim.II 

e. Monitorizarea procesului de implementare a regimului accesului şi 
interconectării în vederea derulării cât mai eficiente a acestuia 

permanent 

f. Consultare cu privire la stabilirea condiţiilor de implementare a ENUM Trim.II 
g. Elaborarea unei reglementări referitoare la administrarea ENUM – 
0.4.e164.arpa 

Trim.IV 

4. Reglementări diverse 

h. Monitorizarea testelor VDSL permanent 
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a. Organizarea licitaţiilor în vederea desemnării furnizorilor de serviciu 
universal pentru instalarea a minimum 200 de telecentre 

Trim.I-IV 

b. Organizarea unei licitaţii pilot pentru instalarea de telefoane publice 
cu plată  

Trim.II 

c. Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu 
universal  

permanent 

d. Mediatizarea activităţilor legate de implementarea serviciului 
universal în scopul asigurării suportului şi implicării actorilor sociali în 
proiect (inaugurări telecentre, campanie de informare a autorităţilor 
locale) 

permanent 

e. Susţinerea telecentrelor prin proiecte alternative, implicarea ONG-
urilor 

permanent 

1. Implementarea serviciului 
universal în sectorul 
comunicaţiilor electronice 

f. Elaborarea cadrului de reglementare care să asigure punerea la 
dispoziţia utilizatorilor finali a unui registru complet al abonaţilor şi a 
unui serviciu de informaţii privind abonaţii 

Trim.II-III 

a. Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorului de serviciu 
universal (Compania Naţională Poşta Română S.A.) 

permanent 2. Implementarea serviciului 
universal în sectorul 
serviciilor poştale b. Analizarea situaţiilor financiare separate elaborate de către Compania 

Naţională Poşta Română S.A. şi auditate în conformitate cu cerinţele 
ANRC 

Trim.III-IV 

a. Adoptarea deciziei referitoare la obligaţiile de informare a publicului 
care revin furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 

Trim.II  

b. Crearea unei pagini de Internet dedicate informării utilizatorilor 
asupra ofertelor comerciale ale furnizorilor de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului (inclusiv asupra tarifelor pentru serviciile 
de roaming) 

Trim.IV 

c. Monitorizarea respectării obligaţiilor impuse prin decizia referitoare la 
obligaţiile de informare a publicului care revin furnizorilor de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice 

permanent 

3. Informarea şi educarea 
utilizatorilor  
 
 

d. Monitorizarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la 
introducerea clauzelor minime în contractele cadru cu utilizatorii finali 
(colaborare cu ANPC) 

permanent 

IIIIII..  PPrroommoovvaarreeaa  
iinntteerreesseelloorr  
uuttiilliizzaattoorriilloorr  ffiinnaallii  îînn  
sseeccttooaarreellee  ddee  
ccoommuunniiccaaţţiiii  eelleeccttrroonniiccee  
şşii  sseerrvviicciiii  ppooşşttaallee  

4. Securitate Elaborarea unei reglementări privind asigurarea securităţii serviciilor 
poştale 

Trim.IV 
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a. Elaborarea şi publicarea pe pagina de Internet a ANRC a Calendarului 
obligaţiilor administrative impuse în sarcina furnizorilor de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii poştale 

Trim.I 

b. Efectuarea acţiunilor de control in conformitate cu Planul general de 
control 

permanent 

c. Monitorizarea respectării obligaţiilor impuse prin Decizia nr.138/2002 
privind impunerea unor cerinţe minimale pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii electronice destinate publicului  

permanent 

d. Monitorizarea aplicării standardelor recomandate prin Decizia 
nr.57/2005 

Trim.III 

e. Adoptarea măsurilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 239/2005 
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
comunicaţiilor referitoare la calcularea tarifului de monitorizare datorat 
ANRC de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, 
precum şi de către furnizorii de servicii poştale  

Trim.I 

1. Activitatea curentă de 
supraveghere şi control 
 

f. Întocmirea Planului general de control pentru anul 2007 Trim.IV 
a. Modificarea Deciziei nr.1332/2003 privind raportarea unor date 
statistice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice în vederea asigurării culegerii cu acurateţe şi la termen a 
unor date de piaţă corecte şi complete 

Trim.I 

b. Modificarea Deciziei nr.1301/2004 privind raportarea unor date 
statistice de către furnizorii de servicii poştale 

Trim.II 

c. Actualizarea bazei de date privind datele statistice transmise de 
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi de furnizorii 
de servicii poştale  

Trim.I-II 

d. Verificarea, prelucrarea şi analizarea datelor statistice raportate de 
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi întocmirea de 
rapoarte pe baza acestor date 

semestrial 

e. Verificarea, prelucrarea şi analizarea datelor statistice raportate de 
furnizorii de servicii poştale şi întocmirea unui raport pe baza acestor 
date 

Trim.III 

IIVV..  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  
aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  
mmoonniittoorriizzaarree  şşii  ccoonnttrrooll  
ppee  ppiieeţţeellee  ddee  
ccoommuunniiccaaţţiiii  eelleeccttrroonniiccee  
şşii  sseerrvviicciiii  ppooşşttaallee  

2. Colectarea de date 
statistice 

f. Monitorizarea stadiului acoperirii teritoriale cu reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice (localităţi şi furnizori) 

permanent 

VV..  CCoonnssoolliiddaarreeaa  
ccaappaacciittăăţţiiii  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  aa  AANNRRCC  

1. Instruirea şi dezvoltarea 
personalului ANRC  

Participarea personalului ANRC la sesiuni de instruire pe domenii 
specifice de expertiză profesională şi la programe de dezvoltare 
personală 

permanent 
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2. Implementarea de proiecte 
destinate creşterii capacităţii 
instituţionale a ANRC 

Implementarea proiectului PHARE RO 2003/005-551.04.10 – „Asistenţă 
tehnică pentru implementarea serviciului universal în sectorul 
comunicaţiilor electronice şi în sectorul serviciilor poştale” 

Trim.IV 

a. Încheierea de acorduri de cooperare şi parteneriate cu alte instituţii 
ale statului în ceea ce priveşte activităţile de supraveghere şi control, 
colectare de date statistice, analize de piaţă, etc. 

permanent 3. Realizarea de colaborări şi 
parteneriate cu alte 
organisme din ţară şi din 
străinătate b. Semnarea de memorandumuri în vederea unei mai bune cooperări 

cu organizaţii non-guvernamentale şi organisme din domenii conexe 
activităţii ANRC 

permanent 

VVII..  CCrreeşştteerreeaa  aappoorrttuulluuii  AANNRRCC  llaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  şşii  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  ccaaddrruulluuii    ddee  rreegglleemmeennttaarree  aarrmmoonniizzaatt  llaa  
nniivveell  eeuurrooppeeaann  îînn  ddoommeenniiuull  ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr  eelleeccttrroonniiccee   

Participarea ANRC la reuniunile Grupului Reglementatorilor 
Independenţi (IRG) şi ale Grupului Reglementatorilor Europeni (ERG). 
Implicarea activă în proiectele iniţiate la nivelul celor două grupuri, 
având ca obiective armonizarea aplicării cadrului de reglementare 
european în domeniul comunicaţiilor electronice şi formularea 
propunerilor de îmbunătăţire a acestui cadru. 

permanent 

a. „Caravana ANRC” – organizarea a 4 reuniuni regionale cu furnizorii 
de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale din 
teritoriu 

Trim.II-IV 

b. „Ghidul furnizorilor” – elaborarea, tipărirea şi distribuirea unei broşuri 
de prezentare a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de comunicaţii 
electronice şi servicii poştale în relaţia cu ANRC 

Trim.II 

c. Organizarea de / participarea la întâlniri cu asociaţiile de consumatori 
pentru a identifica problemele cele mai frecvente cu care se confruntă 
utilizatorii, pentru a-i informa asupra drepturilor şi oportunităţilor de 
care se bucură pe pieţele de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi 
pentru a stimula mişcarea asociativă a acestora 

permanent 

d. Organizarea de / participarea la întâlniri cu asociaţiile de furnizori din 
domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale pentru a 
identifica problemele şi priorităţile industriei 

permanent 

e. Organizarea unei conferinţe / reuniuni dedicate consultării cu 
industria asupra revizuirii cadrului european de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 

Trim.III 

VVIIII..  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  ddiiaalloogguulluuii  ccuu  iinndduussttrriiaa  şşii  uuttiilliizzaattoorriiii  
ffiinnaallii::  iinnffoorrmmaarreeaa  aassuupprraa  aaccttiivviittăăţţiiii  AANNRRCC  şşii  ssttiimmuullaarreeaa  
ppaarrttiicciippăărriiii  aacceessttoorraa  llaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccaaddrruulluuii  ddee  
rreegglleemmeennttaarree  
 
 

f. Realizarea şi publicarea raportului anual de activitate al ANRC pentru 
anul 2006 

Trim.IV  

 


