
Consultare publică cu privire la angajamentele formulate de către întreprinderile
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., Orange România S.A., RCS & RDS
S.A. şi Vodafone România S.A. în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/22.02.2011

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 nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare1 (numită în
continuare Legea concurenţei) şi a prevederilor art. 102 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii
Europene de către S.C. Cosmote Romanian Telecommunication Mobile S.A. (numită în
continuare Cosmote), S.C. Orange România S.A. (numită în continuare Orange), S.C. RCS &
RDS S.A. (numită în continuare RCS&RDS), respectiv S.C. Vodafone România S.A. (numită în
continuare Vodafone) pe pieţele relevante ale serviciului de terminare a apelurilor la punctele
mobile ale fiecărei reţele individuale, operate de fiecare din întreprinderile identificate mai sus.

Îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea investigaţiei

Investigaţia declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/22.02.2011
are ca obiect o posibilă practică anticoncurenţială a operatorilor mobili de discriminare în ceea
ce priveşte nivelul tarifului pentru serviciul de terminare a apelurilor la punctele mobile ale
reţelei individuale (a fiecărui operator mobil). Până în prezent, tariful pentru serviciul de
terminare a apelurilor la puncte mobile este semnificativ mai mare în situaţia în care serviciul de
terminare a apelurilor la punctele mobile ale unei reţele individuale este furnizat întreprinderilor
concurente (adică pe piaţa de gros), faţă de situaţia în care acest serviciu este auto-furnizat în
vederea realizării de apeluri în propria reţea.
Un nivel ridicat al tarifelor de terminare a apelurilor practicat de către operatorii de telefonie
mobilă în relaţia cu operatorii concurenţi poate conduce la creşterea costurilor acestora pentru
furnizarea serviciului de telefonie mobilă. Astfel, 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, conduc la existenţa unor diferenţe semnificative între tarifele
pentru apelurile realizate între abonaţii din interiorul reţelelor şi tarifele pentru apelurile
realizate între abonaţi din reţele diferite. Acest aspect poate conduce la prejudicierea
consumatorilor care vor plăti tarife mai mari şi poate afecta mediul concurenţial din acest
domeniu prin limitarea dezvoltării reţelelor mai mici, menţinerea artificială a cotelor pe piaţa de
retail, afectarea migrării utilizatorilor către alte reţele.

Angajamentele propuse de întreprinderile investigate

Având în vedere disponibilitatea Consiliului Concurenţei de a se angaja în discuţii privind
posibile angajamente în acest caz, în baza art.462 alin.(1) din Legea concurenţei, întreprinderile
investigate, în speţă Cosmote, Orange, RCS&RDS, respectiv Vodafone au formulat
angajamentele prezentate mai jos.
Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate de acţiunile întreprinderilor
investigate pe pieţele relevante să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de
Orange, Vodafone, Cosmote şi RCS&RDS până la data de 30 august 2013, prin fax la nr.
021.405.45.12, prin e-mail la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la adresa
Consiliului Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal
013701.

1 Aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr.75/2010, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.149/2011.



Propunerile de angajamente formulate de întreprinderea

Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A.







Propunerile de angajamente formulate de întreprinderea

Orange România S.A.

















































Propunerile de angajamente formulate de întreprinderea

RCS & RDS S.A.















Propunerile de angajamente formulate de întreprinderea

Vodafone România S.A.
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