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Misiunea noastră este să venim în sprijinul 
utilizatorilor de comunicații din România. Facem 
acest lucru prin promovarea concurenței pe piața 
de comunicații, administrarea resurselor limitate, 
încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură 
și promovarea inovației.
 
Prin ceea ce facem, urmărim ca toţi locuitorii 
României să se bucure de servicii de comunicații 
de calitate, la prețuri corecte, iar operatorii să 
se dezvolte prin inovație, în timp ce angajații 
Autorității sunt priviți cu încredere şi respect 
pentru că sunt profesioniști, responsabili şi integri. 

Despre Noi



 

Numeroasele oferte existente pe piața de telefonie fac 
dificilă alegerea unui anumit operator sau a unui plan 
tarifar. 
Sfătuim utilizatorii să se îndrepte către oferta care 
corespunde cel mai mult nevoilor lor. 
Astfel, pe lângă tariful lunar și resursele incluse în 
ofertă, utilizatorii ar trebui să ia în calcul și aspecte 
precum: disponibilitatea serviciului fix într-o anumită 
zonă, respectiv gradul de acoperire a serviciului 
mobil, perioada minimă pentru păstrarea contractului 
și penalitățile solicitate de furnizor la rezilierea 
contractului înainte de expirarea acestei perioade, 
termenul de instalare/activare a serviciului, dacă 
planul tarifar include serviciul de roaming, tarifele pe 
care ar trebui să le plătească suplimentar, cum ar fi 
cele pentru depășirea resurselor incluse în ofertă sau 
pentru utilizarea/închirierea unor echipamente.
Utilizatorii care sunt în căutarea celei mai potrivite 
oferte în raport cu nevoile lor de comunicare pot 
utiliza www.veritel.ro, o platformă interactivă creată 
de ANCOM care realizează analize comparative 
ale planurilor tarifare de pe piață, în baza opțiunilor 
introduse de utilizatori. Alte opțiuni ar fi accesarea 
site-urilor furnizorilor de telefonie, care trebuie să 
conțină informații detaliate privind oferta acestora sau 
solicitarea de informații în magazinele furnizorilor.

Telefonie
ofertei de telefonie

Sfaturi pentru alegerea

ofertei de internet
Sfaturi pentru alegerea

Internet

Cât de mult timp petreci online? Pentru ce vrei să 
folosești internetul: doar pentru email-uri sau şi pentru a 
transfera fișiere mari? Vrei să vezi filme sau să joci jocuri 
online? Vrei internet pe care să-l poți folosi oriunde te-ai 
afla? Cât eşti dispus să plătești?

Sunt întrebări la care utilizatorii ar fi bine să aibă un răspuns 
înainte de a alege o ofertă de internet.  Desigur, pentru a 
face o alegere trebuie să ia în calcul tariful lunar, resursele 
incluse în ofertă și caracteristicile serviciului.
În plus, este indicat să verifice și alte aspecte: 
disponibilitatea serviciului în zona de reședință, în 
cazul internetului fix sau gradul de acoperire, în cazul 
conexiunilor mobile, termenul de instalare/activare a 
serviciului, perioada minimă pentru păstrarea contractului 
și penalitățile aplicabile la rezilierea contractului înainte 
de expirarea acesteia. În cazul internetului mobil, sunt 
importante și aspecte precum destinația traficului inclus 
(care poate fi doar națională și/sau doar pentru anumite 
site-uri), intervalul orar în care este disponibil acesta, dacă 
traficul suplimentar este tarifat sau se aplică o reducere a 
vitezei în situația depășirii traficului inclus și dacă oferta 
permite utilizarea internetului și în roaming.
Noi punem la dispoziția celor interesați aplicația Veritel. 
ro. O altă modalitate de informare este consultarea 
site-urilor furnizorilor, unde trebuie să existe informații 
precum: planurile tarifare cuprinse în ofertă, informații 
relevante referitoare la ofertă, condițiile de furnizare a 
serviciilor, contractul-cadru, procedurile de măsurare și 
gestionare a traficului și politica de utilizare a serviciilor, 
aria de furnizare a serviciilor, precum și procedura privind 
soluționarea reclamațiilor.

http://www.veritel.ro
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Contractul
la distanță

Servicii
Poștale

serviciilor poștale
Informații privind tarifele 

Contractul încheiat cu furnizorul de telefonie/internet/ 
televiziune stabilește drepturile și obligațiile pe care le 
are utilizatorul în raport cu furnizorul acestor servicii și 
se întocmește în cel puțin două exemplare originale.
Este important ca utilizatorii să citească atent tot 
contractul înainte de a-l semna și să se asigure că 
primesc toate documentele aferente (inclusiv anexele), 
precum și procedura de soluționare a reclamațiilor.
Prin lege, contractul trebuie să conțină cel puțin informații 
privind serviciile contractate, resursele incluse \n planul 
tarifar, tarifele aplicabile, durata minima contractuală 
și penalitățile aplicabile pentru încetarea contractului 
înainte de expirarea acesteia, perioada de valabilitate 
a promoțiilor, condițiile de încetare și reînnoire a 
contractului, condițiile de suspendare a serviciilor.
Contractele pentru furnizarea serviciilor de telefonie, 
internet sau televiziune pot fi încheiate în scris, la 
distanță sau în afara spațiilor comerciale ale 
furnizorilor.

În funcție de caracteristicile serviciilor poștale, utilizatorii 
pot alege acel tip de serviciu care răspunde cel mai bine 
necesităților lor. 
Astfel, dacă este important pentru utilizator să aibă dovada 
predării  trimiterii poștale este indicat să opteze pentru 
serviciul confirmare primire sau serviciul de trimitere 
recomandată.
Cei interesați să asigure o trimitere împotriva riscurilor de 
pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare ar 
fi bine să aleagă serviciul de trimitere cu valoare declarată. 
Persoanele care doresc ca livrarea trimiterii să se realizeze 
într-un timp mai scurt, pot apela la serviciul Express. 

Este contractul încheiat fără prezența fizică simultană 
a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau 
mai multor mijloace de comunicație la distanță (de 
exemplu: telefon, scrisoare, e-mail, aplicații online etc.).
Cel mai frecvent, astfel de contracte sunt încheiate 
prin telefon sau printr-o aplicație online. Înainte de 
încheierea contractului, furnizorul este obligat să pună 
la dispoziția utilizatorilor, în scris, o serie de informații 
despre oferta contractată.
Contractul se consideră încheiat numai după ce 
utilizatorul și-a exprimat acordul în scris sau a primit 
confirmarea comenzii realizate online. După încheierea 
contractului, utilizatorul are la dispoziție 14 zile în care se 
poate răzgândi și poate solicita retragerea din contract, 
fără să plătească penalități de reziliere anticipată și fără 
să fie necesară vreo justificare a acestei decizii.



 

Roaming

Serviciul de roaming internațional le oferă utilizatorilor 
posibilitatea ca, atunci când călătoresc în afara 
României, să își utilizeze dispozitivul mobil (telefon, 
tabletă, laptop etc.) prin conectarea la o rețea de 
telefonie mobilă din statul vizitat. Astfel, utilizatorii pot 
efectua sau primi apeluri, pot trimite sau primi SMS-uri 
ori pot utiliza date (MB/GB) în străinătate.

Utilizatorii pot beneficia de serviciul de roaming 
internațional numai dacă furnizorul de la care au 
achiziționat un plan tarifar a încheiat contracte de 
roaming cu furnizorii din statele vizitate. În baza acestor 
contracte, furnizorul din România plătește anumite 
sume furnizorilor din străinătate, care se reflectă în 
tarifele plătite de utilizatorii români pentru a beneficia 
de serviciul de roaming internațional.

Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului european 
„Roam like at home” în 2017, clienții operatorilor mobili 
din România care beneficiază de planuri tarifare cu 
acces la roaming în UE/SEE pot utiliza resursele naționale 
de voce, SMS și date și atunci când călătoresc în statele 
Uniunii Europene, în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 
„Roam like at home” se aplică și pe anumite teritorii 
europene „îndepărtate”, respectiv în Guyana Franceză, 
în insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, 
Saint-Martin (numai partea insulei care aparține de 
Franța), Azore, Madeira și Canare, în insulele Ĺland, 
precum și în Gibraltar (cel puțin până pe 31 octombrie 
2019). „Roam like at home” este aplicabil doar pentru 
călătorii ocazionale în afara țării, în măsura în care nu 
sunt depășite limitele unei utilizări rezonabile.
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roamingul internațional?
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