DECIZIA nr. 33 din 18.08.2015,
privind acceptarea propunerilor de angajamente
formulate de fiecare din întreprinderile
S.C. Orange România S.A., S.C. Vodafone România S.A.,
S.C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., S.C. RCS & RDS S.A.
în vederea înlăturării îngrijorărilor concurențiale care formează obiectul investigației
declanșate, prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 403/22.02.2011,
pe fiecare din piețele relevante ale serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile
ale rețelelor de comunicații electronice operate de fiecare din aceste întreprinderi

CONSILIUL CONCURENŢEI
În baza:
1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
240/03.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea
concurenţei;
2. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările
ulterioare;
3. Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16.12.2002 privind punerea în aplicare
a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L1/04.01.2003;
4. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 553/05.08.2010;
5. Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea
angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 11/05.01.2011;
6. Decretului nr. 301 din 5 martie 2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului
Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea întâi, nr. 157 din 5 martie
2015;
7. Decretului nr. 302 din 5 martie 2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului
Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea întâi, nr. 157 din 5 martie
2015;
8. Decretului nr. 703 din 27 aprilie 2009 privind numirea unui membru al Plenului
Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
284/30.04.2009;
9. Decretului nr. 974 din 19 decembrie 2011 privind numirea unui membru al Plenului
Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
901/20.12.2011;
10. Raportului privind angajamentele părţilor implicate în investigaţia declanşată prin
Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403 din 22.02.2011 şi a celorlalte acte
şi lucrări din dosarul cauzei;
11. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 18.08.2015, emisă cu respectarea
condiţiei de cvorum prevăzută de Legea concurenței pentru ca Plenul Consiliului
Concurenţei să poată decide în mod valabil;

Având în vedere următoarele:
1. Practica investigată şi îngrijorările concurenţiale care au stat la baza declanşării
investigaţiei
1.1. Practica investigată
1. Întreprinderile S.C. Orange România S.A. (numită în continuare Orange)1, S.C. Vodafone
România S.A. (numită în continuare Vodafone)2, S.C. Telekom Romania Mobile
Communications S.A. (numită în continuare Telekom)3 şi respectiv S.C. RCS & RDS S.A.
(numită în continuare RCS&RDS)4, numite împreună şi părţile implicate, practicau nivele
diferenţiate ale tarifelor serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelelor pe
care le operează în funcţie de originea acestora (apeluri iniţiate şi terminate în aceeaşi reţea,
respectiv apeluri iniţiate într-o reţea şi terminate în altă reţea).
2. Practicarea în relaţia cu concurenţii a unui tarif ridicat pe piaţa de gros aferentă serviciului de
terminare a apelurilor, corelată cu autofurnizarea acestui serviciu la costuri reduse, conduce la
existenţa unor diferenţe semnificative între tarifele pentru apelurile realizate între utilizatorii
finali ai aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice (numite şi apeluri on-net) şi tarifele pentru
apelurile realizate între utilizatorii finali ai unor reţele diferite de comunicaţii electronice (numite
şi apeluri off-net).
3. Operatorii au o motivaţie puternică de a menţine în propria reţea traficul aferent serviciilor de
telefonie mobilă şi/sau fixă, promovând pe piaţa cu amănuntul oferte de servicii de telefonie
mobilă de tip on-net (în cazul serviciilor de apeluri on-net, structura de costuri a acestora include
costul serviciului de terminare al apelurilor autofurnizat). Această politică tarifară se poate
realiza în condiţiile în care nivelul tarifului serviciului de terminare al apelurilor autofurnizat este
mai redus decât nivelul tarifului pentru serviciul de terminare a apelurilor furnizat pe piaţa de
gros.
Fiecare furnizor de servicii de comunicaţiii electronice (numit în continuare şi operator) are o
dublă motivaţie să stabilească tariful corespunzător serviciului de terminare al apelurilor la
punctele mobile ale reţelei/reţelelor pe care le operează furnizat pe piaţa de gros (numit în
continuare şi MTR)5 la un nivel mai ridicat decât cel pentru autofurnizarea serviciului de
terminare a apelurilor (necesar acestora pentru realizarea de apeluri în reţea, adică apeluri onnet): pe de o parte, pentru a-şi maximiza veniturile fără a-şi prejudicia competitivitatea pe pieţele
cu amănuntul, iar pe de altă parte, pentru a creşte în mod artificial costurile rivalilor săi pe pieţele
cu amănuntul (un tarif de terminare mai mare diminuează competitivitatea concurenţilor săi,
întrucât majorează nejustificat costurile pe care aceştia trebuie să le suporte pentru furnizarea
serviciului de telefonie mobilă). Astfel, chiar şi în condiţiile în care nivelul MTR scade ca
urmare a intervenţiei autorităţii de reglementare (ANCOM), diferenţele semnificative dintre
tariful serviciului de terminare a apelurilor (la punctele mobile ale unei reţele individuale)
furnizat pe piaţa de gros, respectiv cel corespunzător serviciului de terminare a apelurilor
1

Sediul social în B-dul Lascăr Catargiu, nr. 51-53, sector 1, Bucureşti, având cod unic de înregistrare: 9010105,
respectiv număr de înregistrare la ONRC: J40/10178/1996.
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Serviciul de terminare al apelurilor la punctele mobile ale reţelei/reţelelor pe care le operează este necesar terţilor
concurenţi pentru realizarea de apeluri către reţeaua furnizorului serviciului de terminare a apelurilor respectiv.
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autofurnizat, sunt susceptibile de a afecta concurenţa de pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de
telefonie mobilă, dar şi concurenţa de pe piaţa serviciilor de telefonie fixă (pe segmentul
corespunzător serviciilor convergente fix-mobil).
1.2. Îngrijorările concurenţiale care au stat la baza declanşării investigaţiei
4. În prealabil, trebuie precizat faptul că, în cazul apelurilor off-net (în speţă, apeluri de ieşire
dintr-o reţea, respectiv de intrare în altă reţea), fiecare operator mobil achiziţionează serviciul de
terminare de la operatorii concurenţi în vederea stabilirii legăturii telefonice dintre proprii
utilizatori finali şi utilizatorii finali ai celorlalte reţele.
5. Tariful serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale unei reţele furnizat pe piaţa
de gros (MTR) reprezintă un element important de cost pentru operatorii concurenţi care
determină în mare măsură nivelul tarifului serviciului de telefonie mobilă, respectiv al serviciilor
de telefonie convergente fix-mobil care sunt percepute utilizatorilor finali, la nivelul pieţei cu
amănuntul.
6. La momentul declanşării acestei investigaţii, tariful pentru serviciul de terminare a apelurilor
la puncte mobile era semnificativ mai mare în situaţia în care serviciul de terminare a apelurilor
la punctele mobile ale unei reţele individuale era furnizat întreprinderilor concurente (adică pe
piaţa de gros), faţă de situaţia în care acest serviciu era autofurnizat în vederea realizării de
apeluri în propria reţea6. Acest fapt indica existenţa unei marje suficient de mari între tarifele
celor două servicii de terminare a apelurilor (între serviciul furnizat pe piaţa de gros şi cel autofurnizat) de natură să permită un comportament strategic anticoncurenţial pe piaţa relevantă în
vederea favorizării propriilor activităţi de pe piaţa din aval (în speţă, piaţa cu amănuntul a
serviciilor de telefonie mobilă, respectiv segmentul de piaţă corespunzător serviciilor de
telefonie convergente fix-mobil), fie prin subvenţionarea încrucişată a propriilor oferte de
servicii de apeluri on-net pe piaţa cu amănuntul din veniturile obţinute de pe piaţa de gros, de
natură să afecteze concurenţa de pe piaţa cu amănuntul, fie prin aplicarea unor practici
anticoncurenţiale de tip foarfecă tarifară (margin squeeze).
De asemenea, aşa cum a arătat şi ANCOM7, tarifele scăzute percepute pentru apelurile realizate
în aceeaşi reţea pot duce la apariţia unei practici de „preţuri de ruinare”, prin oferirea unor tarife
pe piaţa cu amănuntul pentru apeluri în reţea (apeluri on-net) la un nivel care să nu asigure o
marjă suficientă peste tariful de terminare practicat la nivelul pieţei de gros, astfel încât, un
operator la fel de eficient şi care plăteşte acest tarif de terminare pe piaţa de gros nu poate
concura, fără a suporta pierderi, pe piaţa cu amănuntul, cu operatorul în reţeaua căruia termină
apelul.
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Potrivit pct. 4.4.5.1. intitulat Tarifele serviciilor de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte
mobile din Expunerea de motive la măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a
apelurilor la puncte mobile în reţelele publice de telefonie (din anul 2011), pag.92, „din datele furnizate de
operatori, se constată practicarea unor tarife medii pe apel, la nivelul pieţei cu amănuntul, inferioare tarifelor medii
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În Expunerea de motive la măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii de
identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la
puncte mobile în reţelele publice de telefonie (din anul 2011), pag.78.
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7. Discriminarea între tariful serviciului de terminare al apelurilor autofurnizat şi cel
corespunzător serviciului de terminare al apelurilor furnizat pe piaţa de gros conduce la diferenţe
între tariful aferent serviciilor de apeluri on-net furnizate pe piaţa cu amănuntul de operatorul
respectiv şi tariful corespunzător serviciilor de apeluri off-net furnizate de concurenţi săi pe piaţa
cu amănuntul, ceea ce reduce posibilitatea acestora din urmă de a concura8.
Prin urmare, practica operatorilor mobili al căror comportament face obiectul acestei investigaţii
este susceptibilă de a produce efecte anticoncurenţiale, atât asupra concurenţei între furnizorii de
servicii de telefonie mobilă, respectiv fixă (în ceea ce priveşte serviciile convergente fix-mobil),
cât şi asupra utilizatorilor finali. În acest sens, practica operatorilor mobili poate conduce la
extinderea poziţiei dominante de la nivelul pieţei de gros la nivelul pieţei cu amănuntul (prin
crearea de avantaje pentru propria activitate), respectiv la limitarea posibilităţii de dezvoltare a
reţelelor concurente mai mici, inclusiv prin blocarea în reţea a propriilor utilizatori finali şi
prejudicierea utilizatorilor finali ai reţelelor concurente care vor plăti tarife mai mari pentru
apelurile off-net, fiind susceptibilă astfel de afectare a mediului concurenţial de pe piaţa cu
amănuntul a serviciilor de telefonie mobilă şi de pe piaţa serviciilor de telefonie fixă – segmentul
serviciilor convergente fix-mobil.
8. Trebuie menţionat faptul că în acest sens sunt şi concluziile analizei întreprinse de ANCOM,
la nivelul anului 2011, pe piaţa relevantă. Astfel, ANCOM a arătat că9: „În cazul discriminării
pozitive faţă de propria activitate, efectele negative pot fi de natură să determine operatorii ce
achiziţionează servicii de terminare în reţeaua operatorului respectiv să devină mai puţin
competitivi datorită unor factori exogeni (discriminarea de către operatorul analizat). Astfel, în
ceea ce priveşte propria activitate, datorită tarifelor mai reduse la nivelul pieţei de gros,
operatorul respectiv este în poziţia de a putea oferi tarife cu amănuntul mai reduse. Pe de altă
parte, restul operatorilor sunt nevoiţi să plătească tarife mai ridicate pentru terminare, aceştia
neavând posibilitatea de a reduce tarifele pe piaţa cu amănuntul la un nivel la care să fie
competitivi. Prin urmare, o astfel de politică dusă de oricare dintre operatorii de reţele de
telefonie la puncte mobile determină scăderea competitivităţii celorlalţi furnizori, rezultând, în
acelaşi timp, într-o migrare a abonaţilor celorlalţi operatori către propriile servicii. Acest
argument este relevant, mai ales în măsura în care tarifele plătite pe piaţa cu amănuntul
reprezintă al treilea criteriu ca importanţă în alegerea furnizorului de servicii de telefonie la
puncte mobile în cazul persoanelor fizice, respectiv al patrulea cel mai important criteriu pentru
persoanele juridice10”.
9. În consecinţă, îngrijorările concurenţiale care stau la baza investigaţiei declanşate prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/22.02.2011, sunt legate de posibilele efecte
anticoncurenţiale – atât asupra concurenţei între furnizorii de servicii de telefonie mobilă,
respectiv fixă (în ceea ce priveşte serviciile convergente fix-mobil), cât şi asupra utilizatorilor
finali – ca urmare a practicii fiecărei părţi implicate de a discrimina între nivelul tarifului
serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei operate de fiecare
întreprindere în parte furnizat pe piaţa de gros (acest serviciu fiind utilizat de operatorii
concurenţi în vederea realizării de apeluri off-net – în speţă, apeluri de intrare în reţeaua fiecărei
părţi implicate, originate de către utilizatorii finali ai altor furnizori de servicii de comunicaţii
electronice; în acest caz traficul de voce se realizează între reţele diferite) şi nivelul tarifului
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serviciilor de telefonie mobilă.
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reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în reţelele
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serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei operate de fiecare
întreprindere în parte autofurnizat (acest serviciu fiind utilizat de fiecare din părţile implicate în
vederea realizării de apeluri on-net de către proprii utilizatori finali – în speţă, apeluri originate şi
terminate în reţeaua fiecăreia din părţile implicate; în acest caz traficul de voce nu părăseşte
reţeaua, adică se realizează în aceeaşi reţea).
Prin urmare, propunerile de angajamente ale fiecăreia din întreprinderile Orange, Vodafone,
Telekom, respectiv RCS&RDS, al căror comportament pe piaţa relevantă este investigat, trebuie
să aibă în vedere măsuri care au aptitudinea de a înlătura îngrijorările concurenţiale arătate mai
sus, respectiv de a împiedica un comportament strategic anticoncurenţial al părţilor implicate pe
piaţa relevantă.
1.3. Incidenţa prevederilor art.102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene asupra
practicii investigate. Afectarea comerţului între Statele Membre
10. Potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002
privind punerea în aplicare a regulilor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din
Tratat11, atunci când autorităţile naţionale de concurenţă aplică legislaţia naţională privind
concurenţa oricărui abuz interzis de art. 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
(numit în continuare Tratat), acestea trebuie să aplice şi art. 102 din Tratat. Prin urmare,
Consiliul Concurenţei trebuie să verifice existenţa condiţiilor care conduc la posibila incidenţă a
prevederilor art.102 din Tratat asupra practicii investigate.
11. Art. 102 din Tratat interzice practicile anticoncurenţiale care au ca scop sau ca efect
excluderea concurenţilor (în speţă, practici îndreptate împotriva concurenţilor care afectează
indirect bunăstarea consumatorilor, prin restrângerea semnificativă a posibilităţii rivalilor de a
concura), cât şi practicile anticoncurenţiale care au ca scop sau ca efect exploatarea
consumatorilor (în aceste cazuri, firma dominantă foloseşte puterea de piaţă pe care o are pentru
a extrage de la consumatorii săi un venit care nu ar putea fi obţinut de către o firmă nondominantă).
12. Aplicarea acestor prevederi legale este condiţionată de afectarea sau nu a comerţului între
Statele Membre prin practica respectivă presupusă a fi anticoncurenţială. În jurisprudenţa
comunitară12, prin noţiunea de „întreprindere” se înţelege orice entitate/organizaţie care
desfăşoară o activitate economică/comercială, indiferent de statutul său legal sau de modul în
care este finanţată. Trăsătura caracteristică a unei activităţi economice constă în oferirea de către
entitatea respectivă de produse (bunuri) şi/sau servicii pe o anumită piaţă. Curtea Europeană de
Justiţie a precizat că abordarea acestei noţiuni trebuie să fie mai degrabă una de natură
economică decât de natură juridică. Astfel, noţiunea de „întreprindere” trebuie înţeleasă ca
desemnând o unitate economică în sens de „întreg” economic, chiar dacă acea unitate economică
constă în câteva persoane fizice sau juridice. În funcţie de circumstanţe, acest termen
desemnează o firmă, întregul grup de firme/companii, subgrupurile individuale sau filialele unei
„întreprinderi” / „agent economic”. Trebuie subliniat faptul că orice întreprindere, indiferent de
modul în care este organizată, indiferent de structura de proprietate a acesteia (proprietate de stat
sau proprietate privată) şi indiferent de structura controlului ce este exercitat asupra acesteia,
constituie un subiect de drept căruia i se adresează prevederile art. 102 din Tratat. În consecinţă,
fiecare din părţile implicate este o întreprindere căreia i se aplică prevederile art. 102 din Tratat.
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Actualmente, articolele 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Cazurile T-319/99 FENIN v Commission paragraph 35 şi C-41/90 [1991] ECR I-1979 Hofner and Elser v
Macractron GmbH.
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13. Din textul articolelor 101 şi 102 din Tratat, respectiv din jurisprudenţa instanţelor comunitare
rezultă că, în aplicarea criteriului efectului asupra comerţului, trebuie luate în considerare trei
elemente:
a) conceptul de „comerţ între statele membre”,
b) noţiunea de „poate afecta” şi
c) conceptul de „caracter apreciabil”.
Conform Orientărilor privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din
Tratat (2004/C 101/07), atât timp cât o întreprindere are o poziţie dominantă care acoperă întreg
teritoriul unui Stat Membru, este, de regulă, irelevant dacă un abuz făcut de aceasta acoperă doar
o parte a teritoriului sau afectează doar anumiţi cumpărători de pe teritoriul naţional. O
întreprindere aflată în poziţie dominantă poate împiedica serios comerţul angajându-se în acţiuni
abuzive pe acel teritoriu sau faţă de clienţii cei mai vizaţi de concurenţii din alte State Membre.
În evaluarea caracterului apreciabil trebuie luat în considerare şi faptul că numai prezenţa unei
întreprinderi aflată în poziţie dominantă pe întreg teritoriul unui Stat Membru este suficientă
pentru a îngreuna accesul pe piaţă. Orice abuz care face intrarea pe piaţa naţională şi mai dificilă
trebuie considerat ca factor care afectează comerţul în mod apreciabil. Combinaţia dintre poziţia
dominantă pe piaţă a întreprinderii şi natura anticoncurenţială a comportamentului său implică
faptul că aceste abuzuri, prin natura lor, au un efect apreciabil asupra comerţului între Statele
Membre.
14. Prin urmare, având în vedere următoarele:
a) piaţa geografică relevantă corespunzătoare fiecărei pieţe relevante a serviciului este
naţională, fiecare din acestea constituind astfel o parte semnificativă a pieţei comune;
b) fiecare din întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS deţine o
poziţie dominantă, de monopol, pe piaţa relevantă a serviciului de terminare a apelurilor
la punctele mobile ale reţelei/reţelelor individuale pe care le operează, astfel încât un
comportament discriminatoriu al acestei întreprinderi pe piaţa relevantă este susceptibil
de a afecta pieţele din aval (în speţă, piaţa cu amănuntul a serviciilor de telefonie cu
amănuntul, respectiv piaţa cu amănuntul a serviciilor de telefonie fixă – cu precădere
segmentul de piaţă corespunzător apelurilor fix-mobil), în sensul distorsionării şi
restrângerii concurenţei efective pe aceste pieţe;
rezultă că practicile investigate pot afecta dezvoltarea comerţului între Statele Membre într-un
mod contrar intereselor Uniunii Europene de a asigura o piaţă unică funcţională, fiind astfel
susceptibile de a atrage incidenţa art. 102 din Tratat.
2. Procedura declanşării investigaţiei. Părţile implicate
15. Având în vedere faptul că:
1. fiecare dintre operatorii de telefonie mobilă din România deţine o poziţie de monopol pe
piaţa serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale propriei reţele de
comunicaţii electronice;
2. practicarea în relaţia cu concurenţii a unui tarif ridicat pe piaţa de gros aferentă
serviciului de terminare a apelurilor, corelată cu autofurnizarea acestui serviciu la costuri
reduse, conduce la existenţa pe piaţa cu amănuntul a unor diferenţe semnificative între
tarifele pentru apelurile realizate între abonaţii din interiorul reţelelor şi tarifele pentru
apelurile realizate între abonaţi din reţele diferite, ceea ce poate avea ca efect
prejudicierea consumatorilor care vor plăti tarife mai mari, respectiv poate afecta mediul
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concurenţial din acest domeniu prin limitarea dezvoltării reţelelor mai mici, menţinerea
artificială a cotelor pe piaţa de retail, afectarea migrării utilizatorilor către alte reţele;
prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/22.02.2011 s-a dispus declanşarea,
din oficiu, a unei investigaţii privind posibila încălcare a prevederilor art. 6 alin.(1) lit. c) din
Legea concurenţei şi a prevederilor art. 102 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene de
către S.C. Orange România S.A., S.C. Vodafone România S.A., S.C. Telekom Romania Mobile
Communications S.A. şi respectiv S.C. RCS & RDS S.A. pe piaţa serviciului de terminare a
apelurilor la punctele mobile ale fiecărei reţele individuale, operate de fiecare din întreprinderile
identificate mai sus.
3. Piaţa relevantă. Dominanţa. Intervenţia autorităţii de reglementare. Competenţa
Consiliului Concurenţei
3.1. Piaţa relevantă. Dominanţa
16. În prealabil, trebuie precizat că interconectarea reţelelor, în vederea asigurării conectivităţii
intre utilizatorii finali, oferă abonaţilor din reţele diferite posibilitatea de a se apela intre ei.
Serviciul de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei constituie un factor de producţie
necesar furnizării serviciilor de apeluri la nivelul pieţei cu amănuntul. Interconectarea reţelelor şi
implicit achiziţia de servicii de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelelor altor
furnizori, reprezintă o necesitate pentru un furnizor de servicii de telefonie întrucât în acest mod
poate asigura servicii complete abonaţilor proprii.
17. Fiecare operator al unei reţele publice de telefonie mobilă furnizează servicii de terminare a
apelurilor la punctele mobile ale propriei reţele de comunicaţii electronice pentru a asigura
finalizarea apelurilor către utilizatorii săi. De asemenea, operatorul reţelei este unica entitate care
poate controla punctele terminale din acea reţea, fiind singurul care poate termina apelurile către
un utilizator final conectat la reţeaua respectivă. Prin urmare, serviciul de terminare a apelurilor
este un input esenţial pentru furnizarea de servicii de telefonie fixă şi mobilă pe pieţele cu
amănuntul, dar şi pentru furnizarea unor servicii pe pieţe de gros (cu ridicata) – piaţa serviciului
de tranzit. Având în vedere că prin furnizarea reciprocă a serviciului de terminare a apelurilor se
asigură conectivitatea între reţele, efectele unei anumite practici pe piaţa aferentă acestui serviciu
se pot regăsi pe celelalte pieţe pe care activează un operator de telefonie, fie pe pieţe de gros (ex.
piaţa serviciilor de tranzit al apelurilor), fie pe pieţele cu amănuntul ale serviciilor de telefonie.
18. În mod constant, atât în practica sa antitrust, cât şi în cazurile de control a concentrărilor
economice, Consiliul Concurenţei a identificat piaţa serviciului de terminare a apelurilor la
punctele mobile (respectiv fixe) ale fiecărei reţele individuale de comunicaţii electronice ca piaţă
relevantă (numită în continuare piaţa serviciilor de terminare a apelurilor).
19. Un alt punct de plecare în această investigaţie a fost constituit de definiţia ANCOM a pieţei
relevante a serviciilor de terminare a apelurilor la punctele mobile ale fiecărei reţele publice de
telefonie. Potrivit acestei definiţii, piaţa relevantă cuprinde serviciile de terminare a apelurilor de
voce la numere non-geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte
mobile, inclusiv serviciile furnizate pentru propria activitate, indiferent de tehnologia sau mediul
de transmisie utilizat, ori de originea naţională sau internaţională a apelurilor. Prin urmare,
potrivit acestei definiţii, serviciul de terminare a apelurilor furnizat de fiecare operator mobil pe
piaţa de gros este în aceeaşi piaţă relevantă cu serviciul de terminare a apelurilor autofurnizat (în
speţă, cele furnizate pentru propria activitate).
20. În ceea ce priveşte dimensiunea geografică a pieţei relevante, trebuie precizat că furnizarea
reţelelor şi serviciilor de către operatorii mobili este delimitată de aria în care pot fi utilizate
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frecvenţele radio. În acest caz, licenţele deţinute de operatorii mobili privind drepturile de
utilizare exclusivă a benzilor de frecvenţe alocate de ANCOM sunt naţionale. De asemenea,
reţelele de telefonie mobilă operate de fiecare din părţile implicate au o întindere naţională. Cu
privire la acest ultim aspect, trebuie precizat că reţeaua operată de RCS&RDS are cel mai mic
grad de acoperire a teritoriului şi populaţiei. Cu toate acestea, RCS&RDS a încheiat un acord de
roaming naţional cu Vodafone, acord care permite RCS&RDS furnizarea de servicii şi în ariile
geografice neacoperite de propria reţea. Prin urmare, piaţa geografică relevantă este definită ca
fiind naţională.
21. Piaţa relevantă definită este o piaţă de monopol, fiecare din părţile implicate deţinând o cotă
de piaţă de 100%. În condiţiile sistemului de tarifare „partea apelantă plăteşte”, pieţele
serviciilor de terminare a apelurilor în fiecare reţea publică de comunicaţii electronice nu au
potenţial să devină pieţe concurenţiale. Din punct de vedere tehnic, asigurarea conectivităţii între
partea apelantă şi partea apelată este imposibil de realizat fără cooperarea dintre operatorul în
reţeaua căruia se iniţiază apelul şi operatorul în reţeaua căruia se termină apelul respectiv.
Practic, este imposibil pentru un alt operator decât cel care controlează accesul la punctul
terminal al reţelei asociat unui utilizator final să poată termina apelurile către acesta. În aceste
condiţii, serviciul de terminare a apelurilor furnizat de fiecare operator constituie o piaţă
relevantă distinctă, pe care operatorul respectiv deţine o poziţie dominantă (de monopol).
Prin urmare, deţinerea în mod individual de către fiecare din întreprinderile Orange, Vodafone,
Telekom, respectiv RCS&RDS a unei poziţii dominante pe fiecare piaţă relevantă a serviciului
de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei pe care o operează constituie o altă
premisă care stau la baza declanşării acestei investigaţii.
3.2. Intervenţia autorităţii de reglementare pe piaţa relevantă. Competenţa Consiliului
Concurenţei
22. Potrivit definiţiei ANCOM a pieţei relevante a serviciilor de terminare a apelurilor la
punctele mobile ale fiecărei reţele publice de telefonie, serviciul de terminare a apelurilor
furnizat de fiecare operator mobil pe piaţa de gros este în aceeaşi piaţă relevantă cu serviciul de
terminare autofurnizat (în speţă, cele furnizate pentru propria activitate). Fiecare piaţă relevantă a
serviciului de terminare a apelurilor este o piaţă susceptibilă de reglementare ex ante, fiecare
operator a unor astfel de reţele deţinând o putere semnificativă de piaţă pe piaţa relevantă
respectivă. În acest sens, ANCOM a impus o serie de obligaţii în sarcina operatorilor mobili, în
vederea înlăturării posibilităţii acestora de a abuza de poziţia lor pe piaţa relevantă.
23. Alături de obligaţia de control al nivelului tarifului corespunzător serviciului de terminare al
apelurilor la punctele mobile ale reţelelor individuale furnizat pe piaţa de gros (MTR), ANCOM
a impus şi obligaţia de nediscriminare externă inclusiv în ceea ce priveşte nivelul tarifului
respectiv. Există două tipuri de comportament discriminatoriu pe care ANCOM a urmărit să îl
prevină prin impunerea acestei obligaţii, respectiv: (i) discriminarea între operatori şi (ii)
discriminarea între propriile servicii sau serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup şi
celorlalţi operatori cu care concurează pe piaţa cu amănuntul.
24. În primul caz, ANCOM a considerat că o astfel de situaţie nu are justificare economică şi
determină probleme concurenţiale, costul terminării apelurilor în reţeaua unui furnizor fiind
acelaşi, independent de volumul traficului individual terminat în respectiva reţea.
În al doilea caz, tarifele scăzute percepute pentru apelurile realizate în aceeaşi reţea pot duce la
apariţia unor „preţuri de ruinare”, prin oferirea unor tarife cu amănuntul pentru apeluri în reţea la
un nivel care să nu asigure o marjă suficientă peste tariful de terminare la nivelul pieţei de gros,
astfel încât, un operator la fel de eficient şi care plăteşte acest tarif de terminare pe piaţa de gros
nu poate concura, fără a suporta pierderi, pe piaţa cu amănuntul, cu operatorul în reţeaua căruia
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termină apelul. Acest fapt duce la distorsionarea concurenţei, descurajând comunicarea între
abonaţii diferitelor reţele de comunicaţii şi conferă furnizorilor cu o bază mai mare de utilizatori
avantaje concurenţiale faţă de furnizorii cu o bază mai mică de abonaţi. Astfel de situaţii pot
rezulta în bariere la intrarea pe piaţă, iar potenţialii competitori vor fi nevoiţi să concureze cu
tarifele scăzute practicate pe piaţa cu amănuntul pentru apelurile realizate în reţea, ale altui
furnizor.
Obligaţia de nediscriminare impusă de ANCOM adresează primul tip de comportament
discriminatoriu identificat (în speţă, problema discriminării pe piaţa de gros), eficienţa acesteia
depinzând de nivelul maxim reglementat al MTR.
25. În ceea ce priveşte al doilea tip de comportament discriminatoriu identificat (în speţă,
problema discriminării interne), ANCOM nu a impus o obligaţie similară celei impuse pe piaţa
de gros. Motivaţia a fost dată de faptul că ANCOM intenţionează să aplice un mecanism eficient
de control al tarifelor de terminare, pe baza costurilor incrementale evitate asociate furnizării
serviciilor de terminare la puncte mobile de un operator ipotetic eficient (LRIC pur), care elimină
riscul discriminării tarifare în favoarea propriilor activităţi de pe piaţa cu amănuntul. Prin
urmare, deşi serviciul de terminare a apelurilor furnizat pe piaţa de gros este în aceeaşi piaţă
relevantă cu serviciul de terminare a apelurilor autofurnizat, ANCOM nu a impus obligaţia de
nediscriminare în ceea ce priveşte nivelul tarifului serviciului de terminare a apelurilor.
În consecinţă, nu se poate aprecia existenţa vreunei obligaţii ex-ante de a furniza terminarea
apelurilor atât pe piaţa de gros, cât şi cele auto-furnizate, la acelaşi tarif.
26. Sumarizând cele prezentate mai sus, respectiv având în vedere:
1. definiţia pieţei relevante (în speţă, includerea în aceeaşi piaţă relevantă a serviciului de
terminare a apelurilor furnizat pe piaţa de gros şi a serviciului de terminare a apelurilor
autofurnizat) şi poziţia dominantă (de monopol) deţinută de fiecare operator mobil pe
această piaţă relevantă;
2. existenţa îngrijorărilor concurenţiale generate de discriminarea tarifară în favoarea
propriilor activităţi de pe piaţa cu amănuntul;
3. limitele intervenţiei ANCOM, în speţă, neimpunerea de către ANCOM a obligaţiei de
nediscriminare între cele două servici de terminare arătate mai sus, în condiţiile în care
MTR stabilit de către ANCOM la momentul declanşării investigaţiei nu era fundamentat
pe un model de costuri de tip LRIC pur;
Consiliul Concurenţei a considerat că este competent să investigheze această practică prin
aplicarea legislaţiei din domeniul concurenţei (în speţă, legislaţia antitrust), apreciind ca fiind
necesară intervenţia sa.
4. Procedura de angajamente
4.1. Cadrul legal care reglementează procedura de angajamente
27. Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea concurenţei, pe durata procedurii de
investigaţie referitoare la posibila săvârşire a unei practici anticoncurenţiale, întreprinderile faţă
de care a fost declanşată investigaţia pot formula propuneri de angajamente, în scopul înlăturării
situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei. Potrivit alin. (2) din acelaşi act normativ,
atunci când Consiliul Concurenţei intenţionează să accepte angajamentele propuse de părţi, va
publica un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al angajamentelor propuse, asupra cărora
terţii interesaţi îşi pot prezenta observaţiile în termenul stabilit de autoritatea de concurenţă.
Potrivit alin. (3) din acelaşi act normativ, în măsura în care angajamentele propuse de
întreprinderi sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la
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înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei, Consiliul Concurenţei conferă
acestora, prin decizie, forţă obligatorie. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi adoptată pe o
durată determinată.
28. Prevederile Legii concurenţei privind posibilitatea părţilor de a formula angajamente, au fost
transpuse la nivelul legislaţiei secundare care reglementează procedura de angajamente, în speţă
Instrucţiunile din 28 decembrie 2010 privind condiţiile, termenele şi procedura pentru
acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, modificate şi
completate de Instrucţiunile din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea
Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea
angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul
preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, modificate de Instrucţiunile din 30
septembrie 2014 pentru modificarea pct.35 din Instrucţiunile din 28 decembrie 2010 privind
condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazurile de
practici anticoncurenţiale13 (numite în continuare Instrucţiuni).
29. Scopul principal urmărit prin acceptarea angajamentelor este restabilirea rapidă a mediului
concurenţial normal, prin luarea unor măsuri de natură a înlătura situaţia care a determinat
Consiliul Concurenţei să declanşeze o investigaţie. Prin acceptarea de angajamente sunt
urmărite, de asemenea, obiective precum asigurarea respectării regulilor de concurenţă,
împiedicarea posibilităţii repetării unor astfel de practici anticoncurenţiale, îmbunătăţirea
mediului concurenţial şi realizarea unei economii de procedură, prin reducerea duratei şi a
costurilor aferente unei investigaţii.
30. Iniţiativa formulării de propuneri de angajamente aparţine exclusiv întreprinderilor faţă de
care s-a declanşat investigaţia, întreprinderile au libertatea de a decide cu privire la natura,
conţinutul, durata sau alte elemente relevante ale angajamentelor pe care le propun în vederea
înlăturării situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei.
Închiderea unei investigaţii printr-o decizie de acceptare a angajamentelor este o situaţie de
excepţie. Prin urmare, utilizarea angajamentelor trebuie limitată la acele situaţii în care este
evident că intervenţia întreprinderilor, prin asumarea voluntară de angajamente şi prin punerea
acestora în practică, conduce la restabilirea rapidă şi durabilă a mediului concurenţial normal sau
într-o manieră mai eficientă decât s-ar fi realizat prin intervenţia Consiliului Concurenţei, prin
emiterea unei decizii de constatare a unei încălcări, de aplicare a unei amenzi şi/sau de impunere
de măsuri corective.
Faptul că, prin acceptarea de către Consiliul Concurenţei a angajamentelor, întreprinderile evită
constatarea unei încălcări a regulilor de concurenţă şi eventuala aplicare a unei amenzi nu
modifică scopul principal urmărit prin acceptarea de angajamente.
4.2. Propunerile de angajamente ale întreprinderilor Orange, Vodafone, Telekom, respectiv
RCS&RDS, modificate şi completate ulterior testului de piaţă
31. În prealabil, se precizează că în urma analizei realizate de Consiliul Concurenţei asupra
propunerilor de angajamente formulate14 de fiecare din întreprinderile Orange, Vodafone,
Telekom, respectiv RCS&RDS au rezultat următoarele concluzii preliminare:
a) propunerile de angajamente adresează în mod direct îngrijorările concurenţiale care au
condus la declanşarea acestei investigaţii;
13

Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 791 din data de 30 octombrie 2014.
Se precizează că procedura de angajamente, respectiv propunerile de angajamente care fac obiectul acestei Decizii
sunt distincte de procedura de angajamente anterioară, respectiv de propunerile de angajamente formulate anterior
de fiecare din părţile implicate şi supuse testului de piaţă în intervalul 13.08.2013 – 16.09.2013, acestea din urmă
fiind respinse de Consiliul Concurenţei.
14
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b) propunerile de angajamente sunt proporţionale cu îngrijorările concurenţiale care au
condus la declanşarea acestei investigaţii. În acest sens, trebuie precizat că obligaţia de
nediscriminare internă propusă de părţile implicate elimină riscul discriminării tarifare în
favoarea propriilor lor activităţi de pe piaţa cu amănuntul, fiind descurajate ofertele de tip
on-net;
c) obligaţia de nediscriminare internă propusă în mod individual de întreprinderea Orange,
Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS este complementară obligaţiei de
nediscriminare externă, respectiv obligaţiei de control în ceea ce priveşte MTR impuse
ex-ante de ANCOM;
d) durata obligaţiei de nediscriminare internă propusă a fi asumată în mod individual era de
2 ani (Telekom şi RCS&RDS), respectiv 3 ani (Orange şi Vodafone) de la momentul
emiterii deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare a angajamentelor respective;
e) datorită naturii lor comportamentale şi negative (dată de obligaţia de a nu face, în speţă
de a nu discrimina), angajamentele propuse pot fi implementate într-un interval de timp
rezonabil începând de la momentul emiterii deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare
a angajamentelor respective, ori într-un interval de timp foarte scurt;
f) având în vedere ineficienţa mecanismului de monitorizare propus de majoritatea părţilor
implicate (ori lipsa unui asemenea mecanism15), Consiliul Concurenţei a luat în
considerare monitorizarea respectării angajamentelor propuse de fiecare din părţile
implicate prin utilizarea resurselor sale interne, respectiv cooperarea cu autoritatea
naţională de reglementare în acest scop.
32. Având în vedere faptul că propunerile de angajamente formulate de fiecare din părţile
implicate au îndeplinit condiţiile de bază, respectiv condiţiile de formă prevăzute de Instrucţiuni,
Consiliul Concurenţei a acceptat prima facie propunerile de angajamente respective.
Astfel, potrivit prevederilor Instrucţiunilor, în vederea realizării testului de piaţă, propunerile de
angajamente formulate de întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS,
însoţite de un rezumat al cazului, au fost publicate pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă în
data de 22.11.2014 în vederea consultării publice a acestora. Durata consultării publice a fost
stabilită până la data de 22.12.2014.
33. Pe baza observaţiilor/opiniilor/propunerilor formulate de respondenţii la consultarea publică,
Consiliul Concurenţei a realizat testul de piaţă al angajamentelor propuse de fiecare din părţile
implicate.
Potrivit prevederilor Instrucţiunilor, Consiliul Concurenţei a transmis în mod individual
întreprinderilor Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS rezultatele testului de piaţă,
respectiv a comunicat fiecăreia din acestei întreprinderi completările şi modificările care trebuie
aduse propunerilor de angajamente supuse consultării publice în vederea acceptării acestora.
În urma corespondenţei dintre autoritatea naţională de concurenţă cu fiecare din părţile implicate,
acestea au transmis în mod individual propunerile lor de angajamente, modificate şi completate.
4.2.1. Propunerile de angajamente ale întreprinderii Orange
34. Angajamentul asumat – Orange îşi asumă ca angajament obligaţia de a nu
discrimina/diferenţia între nivelul tarifului pentru serviciul de terminare a apelurilor la puncte
mobile furnizat la nivel de gros şi nivelul tarifului pentru serviciul de terminare a apelurilor la
puncte mobile autofurnizat. Angajamentul asumat nu va fi aplicabil retroactiv.
15

RCS&RDS nu a propus un mecanism concret de monitorizare, ci a apreciat că autoritatea naţională de concurenţă
trebuie să realizeze fie direct, fie printr-un terţ independent, un studiu/analiză de piaţă care să măsoare eficiențele şi
efectele produse de angajamentele asumate de către părţile implicate pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă.
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35. Durata angajamentului asumat de Orange este de 2 ani începând cu momentul la care
angajamentul devine efectiv (numit şi data efectivă), cu posibilitatea ca durata să fie redusă sau
extinsă cu 1 (un) an de către Consiliul Concurenţei, ţinând cont de condiţiile din piaţă la
momentul respectiv.
Data efectivă reprezintă momentul încheierii termenului de implementare a angajamentului
asumat de Orange şi aprobat prin decizia Consiliului Concurenței.
36. Termenul de punere în aplicare a angajamentului asumat este de 3 (trei) luni de la data
aprobării acestuia prin decizia Consiliului Concurenţei.
37. Mecanismul de monitorizare a respectării angajamentului asumat – Având în vedere
faptul că rezultatele angajamentelor vor fi reflectate în efectele pozitive pe piața relevantă, în
opinia Orange, angajamentele nu necesită activităţi de monitorizare sau un agent de
monitorizare. Piața serviciilor de telefonie mobilă a evoluat într-o manieră pozitivă de la
deschiderea investigației până în prezent, inclusiv datorită reducerii tarifului de terminare a
apelurilor de voce de către ANCOM. Consiliul Concurenței va putea aprecia, la finalul primului
an de implementare a Angajamentelor, și ținând cont de situația de pe piața relevantă la
momentul respectiv, dacă este necesar ca Orange să solicite un studiu de piață care să evalueze
efectele angajamentelor propuse. Un astfel de studiu de piață ar putea sta la baza deciziei
Consiliului Concurenței de a reduce durata implementării angajamentelor cu un an.
4.2.2. Propunerile de angajamente ale întreprinderii Vodafone
38. Angajamentul asumat – Vodafone își asumă ca angajament obligaţia de a aplica tariful de
terminare în reţeaua Vodafone în mod nediscriminatoriu între unitatea de afaceri internă (cu
amănuntul) şi cea externă (piaţa de gros).
Potrivit Vodafone, obligaţia de nediscriminare internă asumată presupune că tariful aferent
serviciului de terminare al apelurilor la punctele mobile ale reţelei operate de Vodafone, practicat
pe piaţa de gros (și anume tariful de terminare stabilit de către ANCOM), se regăseşte în
componenţa tuturor tarifelor de retail ale acestei întreprinderi, indiferent de tipul apelurilor, atât
pentru apelurile on-net din portofoliul curent sau viitor de oferte al Vodafone, cât şi pentru
apelurile off-net (de intrare în reţeaua/reţelele operate de Vodafone), inclusiv în cadrul ofertelor
all-net.
În concluzie, Vodafone își asumă ca angajament obligaţia de nediscriminare internă, în speță
obligația să nu diferenţieze între nivelul tarifului serviciului de terminare a apelurilor la punctele
mobile ale reţelei operate furnizat pe piaţa de gros altor operatori şi nivelul tarifului serviciului
de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei operate autofurnizat (în speţă, furnizate
către propria afacere în scopul realizării de apeluri în reţea (apeluri on-net) pe piaţa cu
amănuntul) 16.
39. Durata angajamentului asumat de Vodafone este de 2 ani, cu posibilitatea Consiliului
Concurenţei de a prelungi sau scurta acest termen cu un an, în funcţie de rezultatul analizei
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Potrivit Vodafone, angajamentul asumat vizează obligaţii specifice pe pieţe de gros (control al tarifelor), precum
şi o serie de măsuri necesare în vederea monitorizării acestora. Începând cu data de 1 aprilie 2014, Vodafone
practică tariful de terminare în cuantum de 0,96 Eurocenţi/minut, stabilit de către ANCOM ca urmare a aplicării
unui model de calculaţie orientat pe costuri de tip LRIC pur. În opinia Vodafone, prin implementarea acestui
mecanism de control al tarifelor stabilit de către ANCOM se elimină riscul discriminării tarifare în favoarea
propriilor activităţi de pe piaţa cu amănuntul. Suplimentar faţă de această măsură, Vodafone își asumă ca
angajament obligaţia de nediscriminare internă, în speță obligaţia de a aplica tariful de terminare în reţeaua
Vodafone în mod nediscriminatoriu între unitatea de afaceri internă (cu amănuntul) şi cea externă (piaţa de gros).

12

întreprinse de autoritatea naţională de concurenţă privind eficienţa angajamentelor asumate de
părţi.
40. Termenul de punere în aplicare a angajamentului asumat este de maxim 3 luni de la
emiterea deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare a angajamentelor asumate de Vodafone.
41. Mecanismul de monitorizare a respectării angajamentului asumat Vodafone a apreciat
că prin realizarea unor studii de piață independente se poate urmări în mod eficient de către
Consiliul Concurenței modul în care sunt îndeplinite de către operatori angajamentele asumate.
Pentru a asigura, atât nivelul de expertiză și detaliu, cât și imparțialitatea și obiectivitatea
necesare, în opinia Vodafone aceste studii trebuie să fie realizate de către oricare dintre firmele
de audit prezente în România care respectă cerințele precizate mai sus.
De asemenea, Vodafone se angajează să contracteze extern sau să suporte costurile aferente, în
solidar cu celelalte părţi implicate în investigaţie, orice studiu de piaţă relevant, respectiv să
transmită datele şi informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei pentru evaluarea modului de
respectare a angajamentului asumat.
4.2.3. Propunerile de angajamente ale întreprinderii Telekom
42. Angajamentul asumat – Începând cu expirarea termenului de punere în aplicare a
angajamentului, Telekom îşi asumă ca angajament obligaţia de nediscriminare internă, respectiv
obligaţia sa nu discrimineze / să nu diferenţieze între nivelul tarifului serviciului de terminare a
apelurilor la puncte mobile în reţeaua Telekom furnizat pe piaţa de gros altor operatori şi nivelul
tarifului serviciului de terminare a apelurilor la puncte mobile în reţeaua Telekom autofurnizat /
furnizat către propria afacere în scopul realizării de apeluri în reţea (apeluri on-net) pe piaţa cu
amănuntul.
43. Durata angajamentului asumat, în speţă perioada de respectare a obligaţiei de
nediscriminare asumată de Telekom, este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 1
(un) an, în funcţie de rezultatul analizei de piaţă realizate în vederea determinării eficienţei
angajamentului asumat, respectiv evoluţiile înregistrate pe pieţele relevante.
44. Termenul de punere în aplicare a angajamentului asumat de Telekom este de 3 (trei) luni
de la data comunicării de către Consiliul Concurentei, către Telekom, a deciziei de aprobare a
angajamentului.
45. Mecanismul de monitorizare a respectării angajamentului asumat – Telekom a apreciat
că, în actuala stare a pieţei, angajamentul asumat nu necesită monitorizare. Totodată, pentru a se
putea verifica respectarea angajamentului, Telekom şi-a exprimat disponibilitatea de a comunica
date şi informații potrivit solicitării Consiliului Concurenţei.
4.2.4. Propunerile de angajamente ale întreprinderii RCS&RDS
46. Angajamentul asumat – RCS&RDS îşi asumă angajamentul de a nu discrimina între nivelul
tarifului aplicat în cazul terminării unui apel on-net (i.e., apel iniţiat şi terminat în reţeaua
RCS&RDS) şi cel al tarifului aplicat pentru terminarea în reţeaua RCS&RDS a unui apel off-net
(i.e., apel iniţiat în reţeaua unui alt operator naţional şi terminat în reţeaua RCS&RDS).
Angajamentul asumat este aplicabil ofertelor RCS&RDS practicate în mod activ pe piaţă pe
parcursul duratei de implementare a angajamentului.
Potrivit RCS&RDS, în considerarea faptului că acest angajament urmează să se aplice doar
conduitei/ofertelor pe piaţă ale acestei întreprinderi active la momentul intrării în vigoare a
angajamentului, acest angajament (şi, implicit, nici monitorizarea) nu se va aplica în cazul
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contractelor de servicii de telefonie mobilă în curs şi care au fost încheiate pe baza unor oferte
istorice (i.e., care nu vor mai fi active în portofoliul RCS&RDS la momentul publicării deciziei
Consiliului Concurenţei de acceptare a angajamentului RCS&RDS).
47. Durata angajamentului asumat de RCS&RDS este de 2 ani.
RCS&RDS consideră că implementarea angajamentului asumat, atât în cazul serviciilor postpaid, cât şi în cazul serviciilor pre-paid pentru o durată de 2 (doi) ani (începând cu expirarea
termenului de implementare a angajamentului asumat de 90 de zile) ar fi o perioadă maximă
necesară pentru înlăturarea oricăror îngrijorări concurenţiale identificate de Consiliul
Concurenţei pe parcursul investigaţiei, luând în considerare poziţia şi conduita RCS&RDS17,
evoluțiile tehnologice și dinamica pieței.
Cu toate acestea, RCS&RDS va accepta prelungirea duratei de aplicare a angajamentului asumat
la o durată maximă totală de 3 (trei) ani în condiţiile în care circumstanţele particulare ale pieţei
ar impune suplimentarea cu un an a duratei iniţiale de 2 ani, această întreprindere având
aşteptarea legitimă ca aceeaşi analiză şi aceeaşi rezoluţie în sensul prelungirii angajamentului să
fie adoptată în mod corespunzător prin raportare la puterea şi conduita pe piaţă a fiecărui
operator de telefonie mobilă.
De asemenea, RCS&RDS va aprecia ca fiind oportună reducerea de către Consiliul Concurenţei
a duratei angajamentului asumat la 1 (un) an, în condiţiile în care evoluţiile pieţei pe parcursul
perioadei de implementare a angajamentului asumat de operatoriii de telefonie mobilă justifică
acest lucru. Cu privire la acest aspect, RCS&RDS consideră ca fiind necesară reducerea la 1 (un)
an a duratei angajamentului asumat în condiţiile în care ANCOM va adopta mai timpuriu o
politică de reducere a nivelului maxim reglemetat al tarifului corespunzător serviciului de
terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelelor de comunicaţiii electronice (operate
inclusiv de fiecare din părţile implicate).
48. Termenul de punere în aplicare a angajamentului asumat, este de aproximativ 90 de zile
de la publicarea deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare a angajamentului asumat de
RCS&RDS.
49. Mecanismul de monitorizare a respectării angajamentului asumat – RCS&RDS este de
acord, în principiu, ca monitorizarea implementării angajamentului asumat în contextul
investigației să fie realizată intern de Consiliul Concurenţei, prin raportare la evoluţiile generale
ale pieţei de telefonie mobilă pe parcursul perioadei cât angajamentele vor fi în vigoare.
RCS&RDS îşi exprimă disponibilitatea de a furniza la cererea Consiliului Concurenţei
informaţiile/datele solicitate de autoritatea naţională de concurenţă şi care vor fi considerate
necesare şi utile monitorizării evoluţiei pieţei de telefonie mobilă, astfel cum categoriile de
informaţii necesare vor fi prevăzute în cadrul deciziei autorităţii de acceptare a angajamentului
RCS&RDS sau vor fi comunicate de autoritate operatorilor cu ocazia implementării
angajamentelor asumate de aceştia.
50. Cu privire la obiectivele de monitorizare, RCS&RDS are convingerea că acestea se vor baza
pe repere de analiză care să se raporteze la activitatea de telefonie mobilă a fiecărui operator,
pentru cântărirea aportului concurenţial al fiecărui operator de servicii de telefonie mobilă.

17

Potrivit declaraţiei sale, RCS&RDS, cel mai mic operator de pe piaţă, nu ar trebui să îşi asume un angajament pe
o durată mai mare de 2 ani. RCS&RDS este operatorul de servicii de telefonie mobilă ultim intrat pe piaţa din
România şi care înregistrează o putere nesemnificativă de piaţă. Drept urmare, spre deosebire de situaţia celorlalţi
operatori de servicii de telefonie mobilă, comportamentul RCS&RDS nu ar putea produce un impact important
asupra structurii concurenţei de pe piaţa de telefonie mobilă din România. În acest context, RCS&RDS consideră că
asumarea unui angajament pentru o durată maximă de 2 ani este suficientă pentru înlăturarea oricăror îngrijorări
concurenţiale cu privire la conduita RCS&RDS pe piaţa de telefonie mobilă.
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În cântărirea evoluţiei pieţei de telefonie mobilă, RCS&RDS consideră că este necesar să fie în
egală măsură evaluat comportamentul efectiv al fiecărui operator pe piaţa de retail, prin
constatarea tipurilor de oferte de retail practicate de operatori, cât şi a altor tipuri de practici, de
natură tarifară sau netarifară, din perspectiva eventualelor beneficii sau daune aduse concurenţei
şi/sau bunăstării consumatorilor de servicii de telefonie mobilă.
51. Pe de altă parte, în cazul în care autoritatea naţională de concurenţă va considera necesar,
RCS&RDS va sprijini orice demers al Consiliului Concurenţei care va implica – pentru aspecte
specifice/punctuale cu privire la evoluţiile pieţei de telefonie mobilă – mandatarea unui terţ
independent contractat în baza unor criterii transparente, nediscriminatorii şi obiective, în
vederea realizării de studii/analize care să măsoare eficienţa şi efectele produse pe piaţă de
angajamentul asumat, din perspectiva impactului asupra pieţei de comercializare a serviciilor de
telefonie mobilă atât la nivelul de gros, cât şi pe piaţa de retail.
5. Analiza aptitudinii propunerii de angajamente reformulate de întreprinderile Orange,
Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS, ulterior testului de piaţă, de a înlătura
îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea investigaţiei
5.1. Obligaţia de nediscriminare internă propusă de întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom,
RCS&RDS
52. Fiecare din părţile implicate au propus ca angajament asumarea obligaţiei de nediscriminare
internă care constă în obligaţia de a nu discrimina/diferenţia între nivelul tarifului pentru
serviciul de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei/reţelelor operate de această
întreprindere furnizat la nivelul pieţei de gros altor operatori şi nivelul tarifului pentru serviciul
de terminare a apelurilor la puncte mobile ale reţelei/reţelelor operate de această întreprindere
auto-furnizat (în speţă, serviciul de terminare a apelurilor furnizat către propria afacere în scopul
realizării de apeluri în reţea (apeluri on-net) pe piaţa cu amănuntul). Prin urmare, propunerile de
angajamente reformulate de fiecare din părţile implicate sunt relevante, adresând în mod direct
îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei investigaţii.
53. Obligaţia de nediscriminare internă în ceea ce priveşte nivelul MTR (al serviciului de
terminare al apelurilor furnizat pe piaţa de gros, respectiv al serviciului de terminare al apelurilor
autofurnizat) a fost impusă de ANCOM în anul 2003 (în sarcina întreprinderilor Orange şi
Vodafone). Ulterior (în anul 2009), ANCOM a retras această obligaţie. Motivaţia a fost dată de
faptul că ANCOM intenţionează să aplice un mecanism eficient de control al tarifelor de
terminare, pe baza costurilor incrementale evitate asociate furnizării serviciilor de terminare la
puncte mobile de un operator ipotetic eficient (LRIC pur), care elimină riscul discriminării
tarifare în favoarea propriilor activităţi de pe piaţa cu amănuntul. Reducerea semnificativă a
MTR maximal reglementat de către ANCOM (şi practicat de toţi operatorii mobili) de la 3,06
eurocenţi/minut la 0,96 eurocenţi/minut, începând cu 01.04.2014, a diminuat riscul discriminării
tarifare, de către părţile implicate, în favoarea propriilor activităţi de pe piaţa cu amănuntul.
Însă, deşi a scăzut marja dintre tariful serviciului de terminare al apelurilor la punctele mobile
ale reţelelor mobile individuale operate de fiecare din părţile implicate, furnizat pe piaţa de gros
şi cel corespunzător serviciului de terminare al apelurilor în propria reţea autofurnizat, aflat la
dispoziţia fiecăreia din părţile implicate, riscul discriminării tarifare în favoarea propriilor
activităţi de pe piaţa cu amănuntul nu a fost înlăturat.
54. Asumarea obligaţiei de nediscriminare internă presupune că tariful aferent serviciului de
terminare al apelurilor la punctele mobile ale reţelei/reţelelor operate de această întreprindere,
practicat pe piaţa de gros (în relaţia cu ceilalţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice) se
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regăseşte în componenţa tuturor tarifelor de retail pentru apelurile on-net din portofoliul curent
sau viitor de oferte al acestei întreprinderi, inclusiv în cadrul ofertelor de tip all-net18.
Prin urmare, propunerile de angajamente reformulate de fiecare din părţile implicate sunt
proporţionale cu îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei investigaţii,
atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi întinderea obligaţiilor asumate.
55. În general, obligaţia de nediscriminare internă înlătură posibilitatea apariţiei practicilor
anticoncurenţiale de foarfecă tarifară (margin squeeze), ori de subvenţionare încrucişată a
tarifelor pentru apelurile on-net din veniturile obţinute de pe piaţa de gros a serviciului de
terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei operate de întreprinderea respectivă. De
asemenea, tarifele scăzute percepute pentru apelurile realizate în aceeaşi reţea pot duce la
apariţia unei practici de „preţuri de ruinare”.
56. Începând cu data expirării termenului de punere în aplicare a deciziei, fiecare din
întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS nu vor pune în aplicare
practici anticoncurenţiale prin discriminarea/diferenţierea între nivelul tarifului serviciului de
terminare a apelurilor la punctele mobile în propria reţea furnizat pe piaţa de gros altor operatori
şi nivelul tarifului serviciului autofurnizat de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria
reţea. În acest sens, fiecare din părţile implicate are obligaţia să verifice compatibilitatea
ofertelor de servicii de telefonie mobilă cu angajamentul asumat şi să ia măsuri, pe durata
implementării angajamentului, în vederea conformării cu angajamentul asumat.
57. Trebuie precizat faptul că RCS&RDS a limitat angajamentul asumat la ofertele sale
practicate în mod activ pe piaţă pe parcursul duratei de implementare a angajamentului. Astfel,
potrivit RCS&RDS, în considerarea faptului că acest angajament urmează să se aplice doar
conduitei/ofertelor pe piaţă ale acestei întreprinderi active la momentul intrării în vigoare a
angajamentului, acest angajament (şi, implicit, nici monitorizarea) nu se va aplica în cazul
contractelor de servicii de telefonie mobilă în curs şi care au fost încheiate pe baza unor oferte
istorice (i.e., care, conform angajamentului asumat de operator, nu vor mai fi active în
portofoliul RCS&RDS la momentul publicării deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare a
angajamentului RCS&RDS). Cu privire la acest aspect, se menţionează faptul că RCS&RDS a
informat Consiliul Concurenţei cu privire la acţiunea sa voluntară de terminare a contractelor în
curs care au fost încheiate pe baza ofertelor sale istorice (care nu mai sunt prezente în portofoliul
RCS&RDS) la care se face referire inclusiv în propunerea sa finală de angajamente.
În aceste condiţii, se poate aprecia că limitarea adusă de RCS&RDS propunerii sale de
angajamente nu este una veritabilă, de natură să invalideze în vreun fel angajamentul asumat,
acţiunea acestei întreprinderi fiind în sensul compatibilizării activităţilor sale desfăşurate pe piaţa
cu amănuntul cu angajamentul asumat pe piaţa de gros (în speţă, obligaţia de nediscriminare
internă descrisă mai sus).
58. Orange a precizat că angajamentul său asumat nu va fi aplicabil retroactiv. Cu privire la
acest aspect, trebuie precizat că angajamentele operează oricum pentru viitor. Prin urmare, se
poate aprecia că această completare adusă de Orange propunerii sale de angajamente nu este una
de natură să invalideze în vreun fel angajamentul asumat.
59. Trebuie menţionat faptul că, acceptarea angajamentului de nediscriminare internă constituie
o intervenţie a Consiliului Concurenţei complementară acţiunilor ANCOM pe piaţa relevantă
(prin care au fost impuse ex-ante obligaţia de nediscriminare externă şi obligaţia de control a
MTR). În contextul intervenţiei ANCOM pe piaţa relevantă, Consiliul Concurenţei apreciază că
prin asumarea obligaţiei de nediscriminare internă se înlătură posibilitatea fiecăreia din părţile
18

În speță, pachete de servicii de apeluri ce includ în mod separat trafic de apeluri on-net, respectiv trafic de apeluri
off-net, traficul suplimentar de apeluri fiind tarifat în funcţie de destinaţia on-net ori off-net a apelului.

16

implicate de a aplica practici anticoncurenţiale pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de telefonie
mobilă, respectiv pe segmentul de piaţă cu amănuntul corespunzător apelurilor fix-mobil.
Prin urmare, propunerile de angajamente reformulate de fiecare din întreprinderile Orange,
Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS sunt eficace, având un grad de certitudine suficient
privind punerea lor în aplicare şi efectele pe care le vor avea.
60. În concluzie, Consiliul Concurenţei a apreciat că, date fiind particularităţile acestui caz,
asumarea obligaţiei de nediscriminare internă de către fiecare din întreprinderile Orange,
Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS (al căror comportament face obiectul investigaţiei
declanşate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/2011), constituie un
angajament acceptabil, de natură să înlăture îngrijorările concurenţiale care au condus la
declanşarea acestei investigaţii.
61. Trebuie precizat faptul că autoritatea naţională de concurenţă poate interveni ulterior emiterii
deciziei de acceptare a angajamentelor, prin redeschiderea procedurii de investigaţie, în
condițiile în care există dovezi potrivit cărora una sau mai multe părţi implicate continuă
practicile (de pe pieţele relevante) investigate de Consiliul Concurenţei, care produc sau riscă să
producă efecte anticoncurenţiale.

5.2. Durata obligaţiei de nediscriminare internă propusă de fiecare din întreprinderile Orange,
Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS
62. Durata angajamentului asumat de fiecare din întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom,
respectiv RCS&RDS este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de reducere, în condiţiile în care nu mai
este necesară menţinerea acestora, ori de extindere cu 1 (un) an, în condițiile în care Consiliul
Concurenței, pe baza analizelor realizate, apreciază că este necesară prelungirea duratei acestora.
Având în vedere un posibil efect al obligaţiei de nediscriminare internă de limitare a libertăţii de
acţiune a părţilor implicate pe piaţa cu amănuntul, Consiliul Concurenței apreciază că este
acceptabilă limitarea duratei angajamentului asumat de fiecare din părţile implicate, potrivit
propunerii de angajamente.
63. Consiliul Concurenței are în vedere posibilitatea înlăturării mai devreme a obligaţiei de
nediscriminare internă în condiţiile în care nu mai este necesară menţinerea acesteia. În acest
sens, scăderea cuantumului MTR maxim reglementat ca urmare a intervenţiei ANCOM pe piaţa
relevantă şi/sau reducerea voluntară a acestuia de către fiecare din părţile implicate, ca efect al
obligaţiei de nediscriminare internă asumată, la un nivel care să înlăture îngrijorările
concurenţiale care au condus la declanşarea acestei investigaţii constituie premise ale acţiunii
Consiliului Concurenţei de reducere a duratei angajamentului asumat ori chiar de înlăturarea a
acestuia. De asemenea, Consiliul Concurenţei are în vedere posibile evoluţii pe piaţa serviciilor
de telefonie mobilă, de natură să determine mutaţii majore19 inclusiv în ceea ce priveşte modelul
de afacere, evoluţii care nu mai face necesară menţinerea obligaţiei de nediscriminare internă.

19

De exemplu, creşterea semnificativă, la nivel naţional, a ratei de penetrare a serviciilor de bandă largă furnizate la
punctele mobile ale reţelelor de comunicaţii electronice, respectiv utilizarea pe scară largă de către utilizatorii finali
a serviciilor de apeluri furnizate prin tehnologia de tip VoIP, de natură să determine migrarea unei părţi
semnificative a traficului de voce de la serviciile de telefonie mobilă utilizate în prezent către serviciile VoIP.
Serviciile VoIP sunt utilizate prin instalarea de către utilizatorul final a unor aplicaţii software specifice, prin
intermediul cărora să poată efectua şi recepţiona apeluri, prin intermediul terminalelor mobile sau al aparatelor care
permit utilizarea tehnologiei Wi-Fi, 3G, UMTS, 4G etc. În acest caz, nu sunt alocate resurse de numerotaţie din
Planul Naţional de Numerotaţie.

17

64. Principiul nediscriminării impune aplicarea unor condiţii similare la situaţii similare. În acest
caz, chiar dacă angajamentele propuse de fiecare din părţile implicate în investigaţia declanşată
prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/2011 sunt similare (în speţă obligaţia
de nediscriminare internă asumată pe piaţa relevantă), trebuie avut în vedere efectul acestora pe
piaţa cu amănuntul din perspectiva poziţiei pe piaţă a fiecăreia din părţile implicate. Astfel, chiar
dacă angajamentele asumate sunt similare, impactul propunerilor de angajamente asupra pieţelor
cu amănuntul situate în aval faţă de piaţa relevantă este diferit, în funcţie de poziţia deţinută de
fiecare din părţile implicate pe aceste pieţe.
Având în vedere diferenţele existente între părţile implicate în ceea ce priveşte poziţia acestora
pe piaţa cu amănuntul, rezultă că este acceptabilă existenţa unei eventuale asimetrii în ceea ce
priveşte durata angajamentelor. Prin urmare, Consiliul Concurenţei nu exclude posibilitatea
retragerii angajamentelor asumate numai pentru una sau mai multe părţi implicate ori menţinerea
angajamentelor asumate în cazul uneia sau mai multor părţi implicate, cu respectarea termenului
maxim de 3 (trei) ani al duratei angajamentelor asumate.
În concluzie, posibila menţinere a angajamentelor asumate pe durate diferite este justificată din
punct de vedere obiectiv, fiind totodată şi proporțională cu obiectivul Consiliului Concurenţei de
înlăturare a îngrijorărilor concurenţiale care au condus la declanşarea acestei investigaţii.
65. Trebuie precizat faptul că, încetarea obligaţiei de nediscriminare internă asumată prin
angajament de părţile implicate nu poate şi nu trebuie interpretată în sensul înlăturării
responsabilităţii speciale de a nu discrimina, instituită în sarcina întreprinderilor dominante de
legislaţia naţională şi europeană din domeniul concurenţei. Astfel, în condiţiile în care o
întreprindere deţine o poziţie dominantă pe o piaţă relevantă, aceasta este obligată să nu se
angajeze în practici discriminatorii în virtutea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea concurenţei,
respectiv ale art. 102 TFUE. Prin urmare, Consiliul Concurenţei, respectiv Comisia Europeană
pot interveni ulterior încetării acestui angajament, în condiţiile în care oricare din părţile
implicate deţine, în mod individual sau în comun, o poziţie dominantă pe piaţă şi se angajează în
practici anticoncurenţiale, inclusiv practici săvârşite prin discriminarea internă în favoarea
activităţilor proprii de pe piaţa cu amănuntul.
66. Termenul de punere în aplicare a angajamentului asumat, în speţă a obligaţiei de
nediscriminare internă asumată de fiecare din părţile implicate, este de 3 luni, calculată de la
data emiterii (mai precis, a comunicării) deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare a
angajamentelor asumate. Astfel, durata obligaţiei de nediscriminare internă se va calcula de la
momentul implementării depline a acestei obligaţii asumate.
67. În consecinţă, din analiza Consiliului Concurenţei rezultă că propunerile de angajamente
reformulate de fiecare din întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS
sunt proporţionale cu îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei
investigaţii, inclusiv în ceea ce priveşte durata acestora, având totodată un grad de certitudine
suficient privind efectele pe care le vor avea, respectiv eficienţa acestora.
5.3. Monitorizarea obligaţiei de nediscriminare internă propusă de părţile implicate
68. Monitorizarea modului de respectare a obligaţiei asumate de fiecare din părţile implicate se
va realiza de către Consiliul Concurenţei, prin utilizarea resurselor sale interne. În acest sens,
întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS s-au obligat în mod individual
să transmită Consiliului Concurenţei toate date şi informaţii necesare evaluării modului de
respectare a angajamentelor asumate, potrivit solicitării autorităţii naţionale de concurenţă în
acest sens (date şi informaţii referitoare la tarife, trafic, venituri, utilizatori etc.). Transmiterea
datelor şi informaţiilor se va realiza la solicitarea scrisă a Consiliului Concurenţei.

18

De asemenea, întreprinderile Orange, Vodafone, RCS&RDS şi-au manifestat în mod expres
disponibilitatea privind realizarea unor studii de piață independente de către entităţi cu reputaţie
profesională în acest sens, care să permită Consiliului Concurenței să urmărească în mod eficient
modul în care sunt îndeplinite angajamentele asumate de către părţile implicate, efectele
angajamentelor asumate, respectiv evoluţia pieţei. Studiile de piaţă considerate ca fiind relevante
de către Consiliul Concurenţei vor putea fi contractate extern, fie în mod individual (de fiecare
din părţile implicate), ori în comun de părţile implicate (care vor suporta în mod solidar costurile
aferente acestora).
69. După cum se observă, natura angajamentelor propuse (acestea fiind simple) nu face necesară
instituirea unui mecanism sofisticat de monitorizare a respectării acestora de către părţile
implicate, fapt care permite Consiliului Concurenţei să monitorizeze intern respectarea obligaţiei
de nediscriminare internă asumate (utilizând în acest sens propriile resurse interne).
Pe de altă parte, obligaţia de nediscriminare internă vizează împiedicarea părţilor implicate de a
se angaja în practici anticoncurenţiale pe pieţele relevante. În acest sens, întrucât fiecare din
părţile implicate este considerată ca fiind o întreprindere dominantă pe piaţa relevantă, este
necesar ca acţiunea acestora pe piaţa relevantă să nu conducă la excluderea concurenţilor de pe
piaţa/pieţele situate în aval faţă de piaţa relevantă, în particular a noilor intraţi pe piaţă (inclusiv
MVNO), de natură să afecteze concurenţa pe piaţa respectivă ori afectarea bunăstării
consumatorilor. Prin urmare, monitorizarea obligaţiei de nediscriminare internă poate fi realizată
şi din perspectiva efectelor produse de încălcarea acestei obligaţii asupra concurenţei pe piaţa cu
amănuntul, respectiv asupra consumatorilor. Astfel, acţiunea Consiliului Concurenței de
monitorizare a angajamentelor asumate de fiecare din părţile implicate poate fi eficientizată
efectiv prin realizarea unor studii de piață de către entităţi independente, studii care să
urmărească în mod eficient modul în care sunt îndeplinite angajamentele asumate de către părţile
implicate, efectele angajamentelor asumate, în contextul evoluţiei pieţei.
70. Se menţionează faptul că monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către părţile
implicate se poate realiza în mod activ şi indirect, de către clienţii acestora de pe pieţele
relevante, cu atât mai mult cu cât aceştia sunt concurenţi ai părţilor implicate pe pieţele situate în
aval faţă de pieţele relevante. Astfel, chiar în ipoteza în care Consiliul Concurenţei nu va utiliza
resurse externe în activitatea sa de monitorizare a respectării angajamentelor asumate de fiecare
din părţile implicate (în speţă, realizarea unor studii de piaţă de către entităţi independente), se
poate realiza o monitorizare eficientă a acţiunii acestora pe pieţele relevante.
71. Prin urmare, în ceea ce priveşte monitorizarea angajamentelor asumate, Consiliul
Concurenţei apreciază că pot fi acceptate propunerile de angajamente reformulate de fiecare din
părţile implicate.
5.4. Concluzii privind propunerile de angajamente reformulate de întreprinderile Orange,
Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS
72. În urma analizei Consiliul Concurenţei asupra propunerilor de angajamente supuse
consultării publice, modificate şi completate de fiecare din părţile implicate, ulterior testului de
piaţă, au rezultat următoarele concluzii:
a) fiecare din părţile implicate își asumă ca angajament obligaţia de nediscriminare internă,
în speță obligația ca, începând cu data intrării in vigoare a angajamentelor, să nu
discrimineze/diferenţieze între nivelul tarifului serviciului de terminare a apelurilor la
punctele mobile ale reţelei pe care o operează furnizat pe piaţa de gros altor operatori şi
nivelul tarifului serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei pe care
o operează furnizat către propria afacere în scopul realizării de apeluri în reţea (apeluri
on-net) pe piaţa cu amănuntul. Durata angajamentului asumat este de 2 (doi) ani, cu
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posibilitatea de reducere, în condiţiile în care nu mai este necesară menţinerea acestora,
ori de extindere cu 1 (un) an, în condiţiile în care Consiliul Concurenţei, pe baza
analizelor realizate, apreciază că este necesară prelungirea duratei acestora. Termenul de
punere în aplicare a angajamentului asumat, în speţă a obligaţiei de nediscriminare
internă asumate de fiecare din părţile implicate este de 3 luni.
Prin urmare, propunerile de angajamente reformulate de fiecare din întreprinderile
Orange, Vodafone, Telekom, respectiv RCS&RDS sunt relevante, adresând în mod direct
îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei investigaţii;
b) propunerile de angajamente reformulate de fiecare din părţile implicate sunt
proporţionale cu îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei
investigaţii, atât în ceea ce priveşte conţinutul şi întinderea obligaţiilor asumate, cât şi în
ceea ce priveşte durata acestora;
c) propunerile de angajamente reformulate de fiecare din părţile implicate sunt eficace,
având un grad de certitudine suficient privind punerea lor în aplicare şi efectele pe care le
vor avea. Monitorizarea modului de respectare a obligaţiei asumate de fiecare din părţile
implicate se va realiza de către Consiliul Concurenţei, prin utilizarea, în principal, a
resurselor sale interne. Părţile implicate s-au obligat să transmită date şi informaţii
necesare evaluării modului de respectare a angajamentelor asumate, potrivit solicitării
autorităţii naţionale de concurenţă. În măsura în care Consiliul Concurenţei apreciază ca
fiind necesară realizarea de către entităţi independente a unor studii/analize de piaţă care
să permită Consiliului Concurenței să urmărească în mod eficient modul în care sunt
îndeplinite angajamentele asumate de fiecare din părţile implicate, efectele
angajamentelor asumate, respectiv evoluţia pieţei, toate părţile implicate vor suporta, în
solidar, costurile aferente studiilor/analizelor de piaţă respective.
73. În consecinţă, obligaţia de nediscriminare internă asumată de fiecare din părţile implicate are
aptitudinea de a înlătura îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei
investigaţii, respectiv de a împiedica un comportament strategic anticoncurenţial pe piaţa
relevantă. Astfel, propunerile de angajamente reformulate de fiecare din părţile implicate satisfac
condiţiile prevăzute de Instrucţiuni pentru a fi acceptate în mod formal, printr-o decizie, de
autoritatea naţională de concurenţă.
74. În contextul intervenţiei ANCOM pe piaţa relevantă, Consiliul Concurenţei apreciază că prin
asumarea obligaţiei de nediscriminare internă se înlătură posibilitatea fiecărei părţi implicate de a
discrimina, în favoarea propriilor lor activităţi de pe piaţa cu amănuntul, între tariful
corespunzător serviciilor de terminare a apelurilor la punctele mobile ale propriei reţele furnizate
pe piaţa de gros (operatorilor concurenţi) şi cel corespunzător serviciilor de terminare a
apelurilor la punctele mobile ale propriei reţele autofurnizate. În acest sens, trebuie precizat că
obligaţia de nediscriminare internă propusă de fiecare din părţile implicate este complementară
obligaţiei de nediscriminare externă, respectiv obligaţiei de control în ceea ce priveşte MTR
impuse ex-ante de ANCOM.
75. În consecinţă, Consiliul Concurenţei acceptă în mod formal, prin decizie, propunerile de
angajamente reformulate de fiecare din întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom, respectiv
RCS&RDS. Prin acceptarea lor formală, printr-o decizie a Consiliului Concurenţei,
angajamentele asumate în mod individual de întreprinderile Orange, Vodafone, Telekom,
respectiv RCS&RDS devin obligatorii pentru fiecare din aceasta. Totodată, ca efect al acceptării
angajamentelor asumate, se închide şi procedura de investigaţie declanşată prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.403/2011 privind comportamentul întreprinderilor
Orange, Vodafone, Telekom, RCS&RDS pe fiecare din pieţele relevante.
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În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi alin. (4), ale art. 44 alin. (1) lit. c), ale art. 47 alin.
(3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI
DECIDE
Art. 1. Angajamentele care se regăsesc în Anexa nr. 1 ce constituie parte integrantă a prezentei
Decizii, sunt obligatorii pentru întreprinderea S.C. Orange România S.A.
Art. 2. Angajamentele care se regăsesc în Anexa nr. 2 ce constituie parte integrantă a prezentei
Decizii, sunt obligatorii pentru întreprinderea S.C. Vodafone România S.A.
Art. 3. Angajamentele care se regăsesc în Anexa nr. 3 ce constituie parte integrantă a prezentei
Decizii, sunt obligatorii pentru întreprinderea S.C. Telekom Romania Mobile Communications
S.A.
Art. 4. Angajamentele care se regăsesc în Anexa nr. 4 ce constituie parte integrantă a prezentei
Decizii, sunt obligatorii pentru întreprinderea S.C. RCS & RDS S.A.
Art. 5. Durata obligaţiei de nediscriminare internă asumată prin angajament de fiecare din
întreprinderile S.C. Orange România S.A., S.C. Vodafone România S.A., S.C. Telekom Romania
Mobile Communications S.A., respectiv S.C. RCS & RDS S.A. este de 2 (doi) ani începând cu
data expirării termenului de implementare a deciziei Consiliului Concurenţei de acceptare a
angajamentelor.
Durata angajamentelor asumate de fiecare din părţile implicate poate fi redusă, în mod
individual, în condiţiile în care nu mai este necesară menţinerea acestora, ori poate fi extinsă cu 1
(un) an în condițiile în care Consiliul Concurenței, pe baza analizelor realizate, apreciază că este
necesară prelungirea duratei acestora.
Art. 6. Fiecare din întreprinderile S.C. Orange România S.A., S.C. Vodafone România S.A.,
S.C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., respectiv S.C. RCS & RDS S.A. are la
dispoziţie un termen de 3 luni de la data comunicării Deciziei, pentru a pune în aplicare
angajamentele asumate.
Art. 7. În vederea monitorizării respectării angajamentelor asumate, fiecare din întreprinderile
S.C. Orange România S.A., S.C. Vodafone România S.A., S.C. Telekom Romania Mobile
Communications S.A., respectiv S.C. RCS & RDS S.A. este obligată să transmită Consiliului
Concurenţei, la cerere, toate datele şi informaţiile relevante în acest scop, potrivit solicitării
autorităţii naţionale de concurenţă.
În măsura în care Consiliul Concurenţei apreciază ca fiind necesară realizarea de către entităţi
independente a unor studii/analize de piaţă care să permită Consiliului Concurenței să
urmărească în mod eficient modul în care sunt îndeplinite angajamentele asumate de fiecare din
părţile implicate, efectele angajamentelor asumate, respectiv evoluţia pieţei, întreprinderile S.C.
Orange România S.A., S.C. Vodafone România S.A., S.C. Telekom Romania Mobile
Communications S.A., S.C. RCS & RDS S.A. vor suporta, în solidar, costurile aferente
studiilor/analizelor de piaţă respective.
Art. 8. Investigaţia declanşată prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403 din
22.02.2011 cu privire la practica întreprinderilor S.C. Orange România S.A., S.C. Vodafone
România S.A., S.C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., respectiv S.C. RCS &
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RDS S.A. de a discrimina între nivelul tarifului serviciului de terminare a apelurilor la punctele
mobile ale reţelei operate de fiecare din aceste întreprinderi furnizat pe piaţa de gros şi nivelul
tarifului serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reţelei operate de fiecare
din aceste întreprinderi autofurnizat, se închide prin prezenta Decizie.
Art. 9. Prezenta decizie poate fi atacată, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea concurenţei nr.
21/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la Curtea de Apel Bucureşti,
secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 10. În conformitate cu art. 60 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
prezenta Decizie va fi publicată pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei. Secretariatul
General şi Direcţia Servicii din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire
a prezentei decizii.
Art. 11. Prezenta decizie va fi comunicată întreprinderilor S.C. Orange România S.A., S.C.
Vodafone România S.A., S.C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., respectiv S.C.
RCS & RDS S.A. de către Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei, la sediul
social al acestor întreprinderi după cum urmează:
1. S.C. Orange România S.A. – B-dul Lascăr Catargiu, nr. 51-53, Sector 1, Bucureşti;
2. S.C. Vodafone România S.A. – P-ţa Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucureşti;
3. S.C. Telekom Romania Mobile Communications S.A. – Str. Splaiul Independenţei, nr.
319G, Clădirea Atrium House, etaj 1 şi 2, Sector 6, Bucureşti,
4. S.C. RCS & RDS S.A. – Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Clădirea Forum 2000, faza I, etaj 2,
Sector 5, Bucureşti.

Bogdan M. Chiriţoiu
Preşedinte

22

