Studiu al piețelor concurențiale comparabile cu privire la prețurile
pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie fixă

Introducere
În conformitate cu articolul 51 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din
15.11.2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), identifică pieţele relevante şi efectuează analize de
piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de
competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale
preventive.
De asemenea, ANRCETI defineşte metodologia şi criteriile de identificare a pieţelor
relevante şi identifică aceste pieţe, luând în considerare condiţiile naţionale specifice.
După identificarea pieţelor relevante, ANRCETI efectuează analiza detaliată a acestor
pieţe, astfel încât să ia decizii cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere
semnificativă pe pieţele relevante (articolul 52 din Legea nr. 241/2007) şi să impună
obligaţii corespunzătoare (articolul 54 din Legea nr. 241/2007).
În conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 241/2007, ANRCETI efectuează analiza
pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei
efective pe aceste pieţe.
ANRCETI a efectuat analiza Pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de
telefonie fixă (Piața 3), iteraţia a 4-a, și a ajuns la următoarele concluzii:
1) piața de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piața 3)
este în continuare susceptibilă reglementării preventive;
2) toţi furnizorii de reţele de telefonie fixă de pe piaţă deţin puterea semnificativă pe
pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi
urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept
furnizori cu putere semnificativă pe pieţele date;
3) este necesară menținerea obligațiilor speciale preventive impuse anterior
furnizorilor cu putere semnificativă pe piața 3, inclusiv a obligației de orientare a
preţurilor maximale pentru serviciile de terminare a apelurilor naționale în reţelele
proprii de telefonie fixă şi a serviciilor conexe acestora la costul incremental pe
termen lung (LRIC).
ANRCETI notează, că abordarea de orientare a tarifelor date către costul LRIC a fost
adoptată în 2010, după efectuarea analizei piețelor în prima iterație și impunerea
furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piețe de obligații speciale preventive1.
Această abordare a fost adoptată ținându-se cont de Recomandarea Comisiei Europene
2009/396/CE din 7 mai 2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a
apelurilor telefonice în rețele fixe și în rețele mobile în UE2.
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A se vedea Hotărârile Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 60-76 din 23.12.2016.
Pct.2 al Recomandării 2009/396/CE.

Prețurile maximale curente pentru terminare în rețele fixe a apelurilor au fost stabilite de
ANRCETI în baza modelului BU-LRIC, respectiv în baza datelor efective cu privire la
cererea de piață în perioada 2008-2010 și a previziunilor pentru perioada 2011-2012,
ținând cont de ipoteza unui furnizor eficient care utiliza o tehnologie preponderentă pe
piață. Păstrarea obligației date presupune revizuirea costurilor reieșind din datele actuale
și reieșind din ipoteza unui furnizor eficient care utilizează o tehnologie eficientă. Astfel,
modelul utilizat anterior nu răspunde acestor cerințe, îndeosebi cerinței legate de
utilizarea unei tehnologii de rețea eficiente.

Cadrul legal
În conformitate cu prevederea art. 48 alin. (2) al Legii nr. 241/2007, orice mecanism de
acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impuse în condiţiile alin.(1) al
aceluiași articol, trebuie să promoveze eficienţa economică şi concurenţa şi să
maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop, ANRCETI ţine cont de prețurile
practicate pe pieţele concurenţiale comparabile.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 privind stabilirea
principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor
pentru serviciile de interconectare, ANRCETI a stabilit principiile metodologice ce vor fi
utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de
interconectare. Conform acestei hotărâri a fost descrisă metodologia LRIC de calculare a
prețurilor pentru terminarea apelurilor.
ANRCETI a făcut uz de dreptul său de a ţine cont de tarifele practicate pe pieţele
concurenţiale comparabile. În cazul dat, piețe comparabile pot fi considerate acele piețe,
care la fel au stabilit sau au calculat costurile pentru terminarea apelurilor în rețele fixe în
bază de metodologie pure LRIC. Aceasta presupune acele state, unde au fost elaborate
modele de tip Bottom-Up LRIC, care presupun că este modelată o rețea a unui furnizor
fix ipotetic eficient care utilizează o tehnologie eficientă, iar costurile luate în
considerație sunt cele evitabile ale serviciului de terminare.

Studiul de comparabilitate
ANRCETI a efectuat prezentul Studiu al piețelor concurențiale comparabile cu privire la
prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie fixă în vederea identificării
unui nivel mediu al costurilor LRIC stabilite de către diferite autorități de reglementare
din statele europene în baza modelelor BU-LRIC.
Informația privind nivelul prețurilor pentru terminare în rețele fixe utilizate în prezentul
studiu este disponibilă în Raportul OAREC (Organismul Autorităților europene de

Reglementare în domeniul Comunicațiilor Electronice) privind tarifele din ianuarie 2016
pentru terminare la nivelul European3.
Au fost identificate autoritățile de reglementare din statele europene care au calculat
prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie fixă (FTR) în baza
modelelor BU-LRIC.
ANRCETI notează că abordare similară a fost utilizată și de autoritățile de reglementare
din astfel de state ca Cipru, Estonia, Islanda, Letonia, Portugalia.
Pentru a se asigura că rezultatul produs să țină cont de principiul eficienței economice și
al promovării concurenței, ANRCETI a calculat media tarifelor pentru terminare în rețele
fixe (pentru Layer 3) din statele europene care au calculat tarifele respective în baza
modelelor LRIC. Această abordare a fost aleasă pentru a se asigura că rezultatul obținut
este apropiat de metoda Pure LRIC, țintită în final de ANRCETI.
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http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/6086-termination-rates-ateuropean-level-janu_0.pdf

