
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la acces și interconectare 

 

În  conformitate  cu  prevederile  Legii comunicaţiilor electronice nr.241din 15 

noiembrie 2007 (Legea 241/2007), ANRCETI dispune de 2 tipuri de intervenţie de 

reglementare în sectorul comunicaţiilor electronice. Primul – prin intermediul reglementărilor 

generale (cum sunt regulamentele), respectiv, sunt simetrice în raport cu actorii de pe piaţă şi au 

funcţia de a remedia acele probleme, care pot  apărea  şi  pe o  piaţă suficient de competitivă. 

Cel de-al doilea rezidă în reglementarea ex-ante (reglementarea preventivă) a pieţelor care nu 

sunt suficient de competitive, adică pe ele există furnizori capabili să se comporte independent 

de concurenţi şi de consumatori.  În  cazul  reglementării  ex-ante,  ANRCETI, după o analiză 

corespunzătoare a pieţei şi constatările făcute, impune în sarcina furnizorilor cu putere 

semnificativă de piaţă obligaţii speciale preventive individuale (care reprezintă o reglementare 

asimetrică) pentru a remedia problemele legate de insuficienţa competitivităţii pieţei. 

La momentul aprobării Regulamentului cu privire la interconectare nr. 12 din 31 

ianuarie 2009 (Regulamentul 12/2009) ANRCETI nu dispunea de instrumente de reglementare 

ex-ante a piețelor relevante, astfel că, în vederea facilitării relațiilor de interconectare și de 

acces la rețelele și/sau serviciile de comunicații electronice în Regulament au fost prevăzute 

inter-alia și obligații asimetrice (de exemplu accesul la bucla/subbucla locală, aspecte cu 

privire la formatul Ofertelor de Referință pentru Interconectare și Acces, colocare etc.).  

Totodată menționăm că prin Legea 135 din 07 iulie 2017 de modificare și completare a 

Legii comunicațiilor electronice 241/2007 a fost modificată denumirea Regulamentului din 

Regulamentul cu privire la interconectare în Regulamentul cu privire la acces și 

interconectare. 

De asemenea notăm că pe 10 martie 2016 a fost adoptată Legea nr. 28 privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii 

electronice (Legea 28/2016). 

Ținând cont de aceasta ANRCETI a considerat necesară revizuirea Regulamentului 

12/2009 prin excluderea prevederilor asimetrice cu privire la accesul la rețelele de comunicații 

electronice și interconectarea acestora (care fac obiectul obligațiilor speciale preventive impuse 

furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe piețele relevante identificate de ANRCETI) și 

dezvoltarea normelor primare ale Legii 28/2016 cu privire la utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. 
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