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Stimate domn,
Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. SC-39595/21.11.2018:

“1. Cât din suma de 842.000 de lei a cheltuit în final România pentru acțiunile de
protocol și cu caracter cultural-artistic necesare susținerii candidaturii în ITU?
2. Câte persoane au fost până la urmă în această deplasare? În HG se vorbește de
maxim 30 de persoane.
Vă solicităm și lista cu toate aceste persoane, precum si functiile si rolul lor in desfăsurarea
acestui eveniment.
3. Cât a cheltuit ANCOM peste cheltuielile maxime de 842.000 de lei prevăzute în HG
pentru cele maxim 30 de persoane sau câte au fost in Dubai?
4. Considerați justificată prezența atâtor persoane la aceste eveniment, precum și toate
aceste cheltuieli? Motivați răspunsul vă rog.”
suntem în măsură să vă comunicăm următoarele informaţii:
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) este agenția specializată a Națiunilor Unite
pentru comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 1865, fiind astfel cea mai veche dintre
agențiile ONU. România a devenit parte a acestui prestigios organism încă din 1866, la doar un an de
când au fost puse bazele a ceea ce este astăzi cel mai important centru de expertiză și singurul for
global în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației.
UIT alocă resursele globale de spectru radio și orbitele pentru sateliți, dezvoltă standardele tehnice
care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor și acționează în vederea creșterii nivelului de
acces la servicii de telecomunicații și tehnologie informațională în comunitățile defavorizate din acest
punct de vedere, din întreaga lume.
Activitatea UIT este structurată pe trei sectoare: Radiocomunicaţii (ITU-R), Standardizare (ITU-T) şi
Dezvoltare (ITU-D), fiecare dintre aceste sectoare lucrând, în principal, prin intermediul conferințelor şi
grupurilor de lucru/studiu, în cadrul cărora reprezentanţii statelor membre negociază convenții, pe care
se bazează funcționarea serviciilor de telecomunicaţii la nivel global.
Conferinţa Plenipotenţiarilor UIT, eveniment de importanţă majoră pentru sectorul IT&C la nivel
mondial, se desfăşoară o dată la 4 ani, este cel mai important for de decizie al UIT şi reunește
reprezentanţii cu drept de vot ai administraţiilor statelor membre. În cadrul acesteia se stabilesc liniile
generale ale politicilor Uniunii, se adoptă planurile strategice şi financiare pe următorii 4 ani şi se aleg
membrii conducerii Uniunii, ai Consiliului UIT şi ai Comitetului pentru Reglementări Radio. La Conferinţă
participă şi Membrii de Sector ai UIT, organizaţiile regionale de telecomunicaţii, organizaţiile
interguvernamentale, Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate, în calitate de
observatori.

Conferinţa Plenipotenţiarilor oferă ocazia Statelor Membre UIT de a se reuni şi de a trasa liniile
directoare pe care să le urmeze Uniunea în viitor pentru a-şi consolida poziţia în sectorul dezvoltării
globale a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.
Conferința Plenipotențiarilor UIT din anul 2018 (PP-18) a avut loc în perioada în perioada 29 Octombrie
– 16 Noiembrie 2018, în Dubai, Emiratele Arabe Unite (PP-18).
În urma alegerilor desfășurate în cadrul PP-18, România a fost votată de 137 de state membre dintre
cele 179 prezente, obținând în premieră primul loc în cadrul Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord),
unde 7 țări au candidat pentru 5 locuri.
Pe baza voturilor primite, România, urmată de Federația Rusă, Polonia, Azerbaidjan și Republica Cehă
au obținut mandate în cadrul Consiliului UIT ca reprezentante ale Regiunii C.
Participarea delegației României la lucrările PP-18 și organizarea activităților necesare susținerii
candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum și bugetul necesar
desfășurării acestor acțiuni, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 757 din 20 septembrie 2018
privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce a avut loc la Dubai,
Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018 , şi a normativelor de cheltuieli
pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic care s-au efectuat în cadrul activităţilor de
susţinere a candidaturii României.
România a fost reprezentată la Conferința Plenipotențiarilor UIT de 25 de delegați: 3 reprezentanți ai
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (demnitar și membri ai cabinetului demnitarului),
ANCOM (conducerea Autorității, persoane cu atribuții în domeniul administrării și monitorizării
spectrului, juridic, relații publice și relații internaționale) Ministerului pentru Afaceri Externe și
Parlamentului României (reprezentanți ai comisiilor de specialitate din cadru Camerei Deputaților și
Senatului). Fiecare participant a avut mandat individualizat și a asigurat îndeplinirea mai multor misiuni
în perioade diferite pe parcursul celor trei săptămâni de desfășurare a Conferinței.
Astfel, în prima perioadă au fost prezenți cei care au asigurat activitățile de promovare și susținere a
candidaturii României, au participat la grupurile de lucru reprezentând interesele României în cadrul
discuțiilor, au asigurat prezența țării noastre pe parcursul ședințelor plenare, dar și la reuniunile de
coordonare UE și CEPT sau la grupuri de lucru ad-hoc pe anumite subiecte, în cadrul PP-18 existând de
exemplu zeci de grupuri ad-hoc sau informale dedicate unor probleme specifice tratate de conferință.
În partea a doua a conferinței, după încheierea alegerilor, persoanele care au participat au continuat
discuțiile tehnice pe documentele de lucru ale conferinței, negociind diverse rezoluții, în acord cu
interesul național și pozițiile comune europene. Având în vedere că toate aceste activități se desfășoară
concomitent, statele angajate în alegeri deplasează în mod uzual delegații care să poată acoperi
întreaga paletă de activități.
Din bugetul de 842.000 lei pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic
prevăzute pentru susţinerea candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor şi aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 757 din 20 septembrie 2018, au fost
cheltuiți 687.950,26 lei. Alte cheltuieli în afara acestora au fost cele ocazionate de deplasarea și cazarea
delegației la Dubai, în valoare de totală 348.041,59 lei.
ANCOM, în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea activităților de susținere a candidaturii
României, a suportat plata cheltuielilor aferente acțiunilor de susținere a candidaturii României pentru
un nou mandat la Consiliul UIT din bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2018.
Ţinând cont de specificul, amploarea şi importanţa evenimentului, pe de-o parte, precum şi de faptul că
au fost mai multe state candidate pentru accederea în Consiliul UIT, a fost necesar ca, pe lângă
demersurile diplomatice și participarea la activitatea UIT, candidatura României să fie susținută și prin
acțiuni specifice de promovare, inclusiv prin abordarea tuturor celor 179 de delegații prezente la PP-18
cu drept de vot. S-a avut astfel în vedere o dimensionare a delegației ANCOM care să servească

susținerii candidaturii României și participării la lucrările de natură tehnică. Activitățile de susținere a
candidaturii au constat în: identificarea principalilor actori cu influență în rândul statelor membre UIT și
a liderilor acestora prezenți la conferință (lideri de organizații regionale, state cu influență într-un
anumit grup), în vederea obținerii sprijinului acestora, contactarea fiecărui stat membru în parte, în
vederea obținerii sau reconfirmării sprijinului pentru candidatura României, participarea la toate
evenimentele organizate în cadrul conferinței pentru popularizarea candidaturii și prezentarea
avantajelor României prin comparație cu celelalte state candidate la Regiunea C. Totodată, au fost
organizate și întâlniri bilaterale la nivel înalt cu oficialii UIT și cu reprezentanți la nivel de ministru sau
președinte de autoritate de reglementare ai statelor membre.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele
utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor
limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM
vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet,
accesați www.netograf.ro.
Persoană de contact: Anca Gabriela CĂLIN, Șef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.414

