
Către: Hotnews

În atenţia: Domnului Adrian VASILACHE

Subiect: Informaţie de presă

Stimate domn,

Ca urmare a cererilor  Dvs.,  transmise Autorităţii  Naţionale  pentru Administrare și  Reglementare în
Comunicaţii (denumită în continuare ANCOM), înregistrate în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor
și răspunsurilor privind accesul la informaţii de interes public al ANCOM cu nr SC-12265/05.05.2022 și
nr  SC-12550/09.05.2022  și  a  cererilor  transmise  Guvernului  României,  înregistrate  cu  nr.
88/DCRP/5.05.2022, prin care solicitaţi: 

„În legătură cu pregătirile pentru conferinta ITU, observ ca statul suporta toate cheltuielile
celor peste 2000 de participanti - transport de la aeroport la hoteluri, cazare la 4-5 stele,
mese, cadouri, programe artistice, excursii de o zi etc.

Întrebări:

1. În cazul Conferinţelor ITU din trecut ţările gazdă au suportat la fel integral toate aceste
costuri? Daca da, va rugam sa ne precizati ţările in care au avut loc aceasta Conferinta in
ultimii ani.

2. Reprezentantii ANCOM care au fost la aceste evenimente ITU ce cheltuieli au avut si
cine le-a finanţat?

3. Care este pana acum suma totală estimata de autorităţi pentru pregatirea si organizarea
acestei conferinte ITU si de unde vor fi luati banii?

4. Sala principală de conferinţă trebuie să adăpostească maximum 2000 de participanţi (la
conferinţă se estimează că vor fi peste 2000 de oficiali). În plus, Guvernul trebuie să mai
asigure alte săli de 800 persoane, 500 persoane etc.

Întrebari:  Are  Palatul  Parlamentului  o  sală  atat  de  mare  care  sa  gazduiască  2000 de
persoane?  
- Dacă da, care? 
- dacă nu, ce măsuri a luat sau rmează să ia Guvernul pentru a face rost de o sală de 2000
de persoane pana in luna septembrie cand incepe conferinta?”, conform Legii nr. 544/2001
privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  vă
transmitem mai jos informaţiile solicitate:
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1. Desemnarea României drept ţară gazdă a ediţiei din 2022 a avut acordul unanim al statelor membre
ale Consiliului ITU (48 de ţări din toate regiunile lumii), urmat de o consultare prin corespondenţă a
tuturor  celor  193  de  state  membre  ITU,  ce  a  confirmat  locul  și  perioada  de  desfășurare  a
evenimentului. Ulterior, în conformitate cu procedurile ce se aplică tuturor conferinţelor și adunărilor
mondiale  ale  ITU,  a  fost  încheiat  un  Acord  de  Găzduire  între  Guvernul  României  și  ITU,  privind
găzduirea, organizarea și  finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor. Documentul  stipulează  foarte clar
obligaţiile ce revin ITU, respectiv României,  în calitate de ţară gazdă, inclusiv din punct de vedere
financiar, juridic, drepturi și imunităţi, logistic etc.  Acordul a fost semnat la data de 30 iunie 2021 la
Geneva, fiind ratificat de partea română prin OUG nr. 88/11 august 2021, aprobată prin Legea nr.
284/2021.

Aceste etape procedurale au fost urmate și  de ţările  gazde ale precedentelor ediţii  ale Conferinţei
Plenipotenţiarilor ITU, respectiv Emiratele Arabe Unite în 2018, Republica Coreea în 2014, Mexic în
2010 etc.,  obligaţiile  părţilor fiind similare cu cele asumate de statul  român, inclusiv  din punct  de
vedere al facilităţilor oferite și costurilor aferente.

În plus, la stabilirea tipurilor de acţiuni pentru procesul de pregătire și organizare a Conferinţei, s-a
urmărit respectarea standardelor impuse atât de amploarea și complexitatea evenimentului, cât și de
nivelul de participare (peste 2.000 de delegaţi, din 193 de state, printre care peste 100 de miniștri de
resort și reprezentanţi ai celor mai mari companii de profil), partea română ţinând cont de experienţa și
practicile ţărilor gazdă ale ultimelor două ediţii. Totodată, această reuniune se înscrie în calendarul
marilor  evenimente  internaţionale  organizate  de  România,  printre  care  se  numără  Summit-ul
Francofoniei, Summit-ul NATO, Summit-ul de la Sibiu sau reuniunile Președinţiei României la Consiliul
UE, astfel încât au fost luate în considerare o serie de practici și norme protocolare și de promovare,
aplicabile la un asemenea nivel.

În  ceea  ce  privește  cheltuielile  generate  de  cazarea  participanţilor  la  Conferinţa  Plenipotenţiarilor,
conform Acordului între Guvernul României și UIT, art. VII, pct. 7.4, „Guvernul se va asigura că sunt
disponibile  soluţii  adecvate  de  cazare  la  hotelurile  sau  reședinţele  aflate  în  apropierea  locului  de
desfășurare a Conferinţei, la preţuri rezonabile pentru participanţii la Conferinţă și pentru oficialii UIT.”
Facem menţiunea că toate cheltuielile de cazare sunt suportate exclusiv de fiecare stat participant,
prevederea din actul normativ referindu-se doar la acele situaţii în care, în eventualitatea invitării de
către partea română a unor vorbitori marcanţi pentru evenimentele ce au loc în marja Conferinţei, este
nevoie de acoperirea costurilor de cazare.

Referitor la transferurile asigurate delegaţilor, precizăm faptul că în Anexa 2 a Acordului de Găzduire
încheiat între Guvernul României și ITU se menţionează că “[...]Va fi asigurat transportul participanţilor
la Conferinţă cu autocarul, la sosire, de la aeroport la hotelurile enumerate pe pagina de internet și
înapoi la aeroport la finalul Conferinţei. Pe durata Conferinţei vor fi organizate transferuri cu autocarul
de la hotelurile enumerate pe pagina de internet la locaţia Conferinţei și retur”.

Reiterăm faptul că aceste obligaţii sunt similare și în linie cu cele asumate de precedentele state gazdă
ale Conferinţei Plenipotenţiarilor.

2. În conformitate cu prevederile legale, România este reprezentată la nivelul ITU de către ministerul
de resort, respectiv Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării la acest moment și ANCOM. 

Drept  urmare,  și  ANCOM a  participat  la  toate  ediţiile  Conferinţei  Plenipotenţiarilor  ITU încă  de  la
înfiinţarea Autorităţii, ultima prezenţă fiind la ediţia din 2018, desfășurată în Dubai, Emiratele Arabe
Unite, alături de reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale, ai Ministerului
pentru Afaceri Externe și ai Parlamentului României. ANCOM, în calitate de autoritate responsabilă de
coordonarea activităţilor de susţinere a candidaturii  României, a suportat plata cheltuielilor aferente
acţiunilor de susţinere a candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul UIT, precum și pe
cele  ocazionate  de  deplasarea  și  cazarea  delegaţiei  la  Dubai  din  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli,
aprobat pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 757/2018.
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3. În ceea ce privește evenimentul organizat la București, printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată de
Guvernul României la data de 21 aprilie a.c., a fost prevăzut un mecanism de finanţare a acţiunilor și
activităţilor  necesare  procesului  de  pregătire,  organizare  și  desfășurare  a  Conferinţei  de  către
ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau unităţilor administrativ-teritoriale cu atribuţii în
organizarea și desfășurarea evenimentului.  

Din excedentul bugetar aferent anilor anteriori, ANCOM a virat la bugetul de stat suma de 88.000 mii
lei, în vederea finanţării cheltuielilor ordonatorilor principali de credite, determinate de organizarea și
desfășurarea Conferinţei Plenipotenţiarilor. 

Ulterior, prin  Hotărârea de Guvern privind  alocarea unor sume din Fondul  de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 pentru ordonatorii principali de credite
cu atribuţii în organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022,  suma
totală alocată ordonatorilor de credite (Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul  Culturii,  Societatea  Române  de  Televiziune,  Ministerul  Afacerilor  Interne,  Serviciul  de
Telecomunicaţii Speciale și Serviciul de Protecţie și Pază) este de aproximativ 61.500 mii lei, parte din
suma iniţială  de 88.000 mii  lei,  virată către Fondul  de Rezervă. Ordonatorii  de credite răspund de
modul  de  utilizare,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  legale,  a  sumelor  alocate  potrivit  prevederilor
prezentei hotărâri, iar sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, până la 15 noiembrie 2022.

De asemenea, conform  Hotărârii  de Guvern privind unele măsuri  necesare procesului  de pregătire,
organizare și găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va
avea loc la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, cheltuielile estimate pentru
achiziţiile derulate de ANCOM sunt în valoare de 55.105 mii lei. 

În  plus,  în  baza Acordului  de Găzduire,  ANCOM a transferat  către  ITU suma de 1.271.700  franci
elveţieni.  Suma  acoperă  eventualele  cheltuieli  suplimentare  ale  ITU  rezultate  din  organizarea
Conferinţei  Plenipotenţiarilor  în  România.  În  detaliu,  în  conformitate  cu  Rezoluţia 5  (Kyoto, 1994),
Guvernul  suportă  orice  cheltuieli  suplimentare  determinate  direct  sau  indirect  de  organizarea
Conferinţei  în  București,  România  și  nu  la  sediul  ITU.  Astfel  de cheltuieli  constau,  în  special,  din
următoarele:  diurnele  zilnice  plătite  oficialilor  ITU,  cheltuielile  de  călătorie  și  cheltuielile  terminale
(inclusiv legate de vize, dacă este cazul) pentru  oficialii ITU și costurile ocazionate de transportul și
taxele  de  asigurare  (sediul  ITU  –  locul  evenimentului  –  sediul  ITU)  pentru  toate  echipamentele,
materialele și documentele necesare în vederea desfășurării corespunzătoare a activităţii de secretariat
a Conferinţei. 

Toate tipurile de cheltuieli și de acţiuni prevăzute în proiectele de acte normative sunt în conformitate
cu  amploarea  evenimentului  și  nivelul  de  reprezentare,  fiind  similare  cu  cele  aferente  ediţiilor
anterioare. 

Reiterăm faptul că această Conferinţă este cea mai mare reuniune a unei agenţii  specializate ONU
organizată în România de la aderarea ţării noastre la Naţiunile Unite în 1955, reprezentând un moment
de prestigiu, dar și de responsabilitate pentru partea română. Totodată, în acest an se împlinesc 166
de  ani  de  la  aderarea  României  la  Uniunea  Internaţională  a  Telecomunicaţiilor,  perioadă  în  care
implicarea și contribuţia specialiștilor români au fost mereu apreciate.

4.  Spaţiile  necesare  derulării  Conferinţei  Plenipotenţiarilor,  așa  cum sunt  prevăzute  în  Acordul  de
Găzduire,  sunt  localizate  în  interiorul  Palatului  Parlamentului,  cu  excepţia  sălii  cu  o  capacitate  de
aproximativ 2.000 de persoane în formatul specific menţionat în Acord, denumită sala de plenară. Cu
privire la aceasta, au fost identificate soluţii  pentru o structură temporară, în proximitatea spaţiilor
destinate Conferinţei din cadrul Palatului Parlamentului și vor fi definitivate toate aspectele legate de
realizarea acesteia, în baza cerinţelor specifice descrise în Acordul de Găzduire.

ANCOM este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenţei și inovaţiei pe pieţele
comunicaţiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de
numerotaţie și resurse tehnice asociate), încurajarea investiţiilor eficiente în reţele și infrastructuri și promovarea conectivităţii
ultrarapide. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.ro, www.portabilitate.ro și www.veritel.ro.
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http://www.veritel.ro/
http://www.portabilitate.ro/
http://www.ancom.ro/


Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesaţi www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu semnal
mobil a localităţilor, drumurilor naţionale și judeţene din România, accesaţi www.aisemnal.ro  .  

Persoană de contact: Anca Gabriela CĂLIN, Șef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.414 
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