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Glosar 
Termenii utiliza�i în acest document vor însemna, dup� cum urmeaz�: 
 
Acces broadband: dac� defini�ia actual� a accesului serviciilor de band� larg� stabile�te 
pragul inferior al vitezei  de transfer1 la 1 Mbps pentru segmentul reziden�ial �i 4 Mbps 
pentru agen�ii economici �i institu�iile publice, obiectivele fixate de Agenda Digital� 2020 
propune cre�terea acestei viteze pân� la cel pu�in 30 Mbps pân� în 2020. 
Acoperire broadband – gradul de acoperire al re�elelor de comunica�ii electronice din 
teritoriu �i, respectiv, a popula�iei, �i anume zonele în care, teoretic, serviciile de 
comunica�ii electronice sunt accesibile prin utilizarea de mijloace de comunica�ii terestre �i 
sau f�r� fir. 
Backbone – re�ea de transmisiuni de mare capacitate aflat� pe nivelul maxim ierarhic 
instalat în cadrul re�elei unui operator, care leg� diverse noduri importante de trafic, aflate 
în regiuni diferite.  
Backhaul – segment de re�ea care asigur� transportul traficului de la/c�tre primul punct 
semnificativ de agregare/rutare din re�eaua corespunz�toare de acces(sau care ar putea 
fi conectat la o retea de acces) spre/dinspre o retea backbone na�ional�. 
Broadband (comunica�ii de band� larg�) - în sistemele de transmisie broadband, 
semnalele multiple (voce, date, semnal video) sunt transmise simultan pe acela�i suport 
fizic, folosindu-se tehnica de multiplexare în frecven��. O conexiune broadband este un 
tip de acces la Internet de vitez� mare (minim 128kb/sec). 
DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - specifica�ii de interfa�� a 
serviciilor de transport de date prin cablu  
DSL (Digital Subscriber Line) - Linie de Abonat Digital�  
HSPA (High Speed Packet Access) - tehnologia cel mai frecvent folosit� ast�zi de 
telefonia mobil� de banda larg� în lume �i se bazeaz� pe conexiuni preexistente ale 
tehnologiei GSM (3G). 
Infrastructur� fizic� - orice element inactiv al unei re�ele, cum ar fi �evi, stâlpi, conducte, 
camere de control, guri de vizitare, cabinete, cl�diri sau intr�ri în cl�diri, instala�ii de 
antene, turnuri, stâlpi �i facilit��i legate de acestea. 
LTE (Long-Term Evolution) - ultima genera�ie de standarde pentru comunica�ii mobile, 
cunoscut �i ca 4G. 
Malware - un tip de software proiectat inten�ionat pentru deteriorarea unui computer sau 
infiltrarea în el, sau/�i deteriorarea ori infiltrarea în întregi re�ele de computere, f�r� 
consim��mântul proprietarului respectiv. 
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NGA (Next Generation Acces Network) - o re�ea de acces prin cablu compus� în 
întregime sau în parte din elemente optice, care este capabil� de a oferi servicii de acces 
broadband cu capacit��i îmbun�t��ite în compara�ie cu capacit��ile oferite de re�elele 
tradi�ionale, pe baz� de fire de cupru.  

NGN (Next Generation Network) - o re�ea bazat� pe comuta�ie de pachete, capabil� s� 
furnizeze servicii de comunica�ii electronice �i s� utilizeze multiple tehnologii de transport 
de band� larg�, cu asigurarea calita�ii serviciilor în întreaga re�ea, în cadrul careia func�iile 
asociate serviciilor sunt independente de tehnologiile de transport cu care rela�ioneaz�. 
Acest tip de re�ea este capabil s� ofere accesul nerestric�ionat al utilizatorilor la diferi�i 
furnizori de servicii. Deasemena, suporta mobilitate general�, caracteristic� ce va permite 
furnizarea consecvent� �i ubicu� a serviciilor c�tre utilizatori. 

Operator re�ea - un furnizor de re�ea de comunica�ii electronice sau  orice alt� persoan� 
care de�ine sau controleaz� elemente de infrastructur� fizic�, care pot fi utilizate pentru 
instalarea re�elelor de comunica�ii electronice. 
Penetrare broadband - gradul de adop�ie (acces/utilizare), de c�tre popula�ie, a 
serviciilor de comunica�ii electronice în band� larg�, ceea ce înseamn� care procent din 
popula�ie a dobândit - �i care poten�ial utilizeaz� de fapt,  - serviciile de band� larg�. 
SGEI – Servicii de Interes Economic General 
TFUE – Tratatul privind Func�ionarea Uniunii Europene 
VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) - Linie de Abonat Digital� de mare 
vitez�  
WiMax - tehnologie de acces cu microunde (detalii în Anexa 2) 
Wireless – tehnologie de transmisiuni prin unde radio a semnalelor de comunica�ii care 
utilizeaz� ca mediu de transmisiuni aerul, destinat� transport�rii datelor �i vocii (informa�ie 
sonor�) prin nodurile de re�ea. 
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Cadrul general de dezvoltare  
1.1 Scop 
 
Scopul acestui plan de m�suri este de a estima necesarul de investi�ii în infrastructura de 
band� larg� (broadband) pentru re�ele de generatie urm�toare (NGN) �i de a stabili 
interven�iile necesare pe pia��, pentru ca România sa poat� îndeplini obiectivele Agendei 
Digitale pentru România 2020. Acesta, prin urmare, descrie drepturile �i obliga�iile minime 
aliniate la propunerile înaintate la nivelul Uniunii Europene pentru a încuraja dezvoltarea 
de re�ele de comunica�ii electronice de mare vitez� �i coordonare inter-sectorial�. 
Ini�iativa abordeaz� de asemenea o serie de m�suri pentru încurajarea dezvolt�rii 
re�elelor de generatie urm�toare (NGN), inclusiv metode pentru a reduce costurile legate 
de dezvoltarea re�elelor de comunica�ii electronice de genera�ie nou�. 
 
Documentul este rezultatul mai multor runde de consult�ri cu industria local� - inclusiv 
operatorii de servicii de acces la Internet, de telefonie fix�, de telefonie mobil�, asocia�iile 
�i organismele de reglementare în cadrul Comitetului de IT&C consultativ �i grupurile de 
lucru aferente, a�a cum este descris în Anexa 8. Aceste consult�ri au avut loc între aprilie 
2013 �i septembrie 2014 �i au avut ca obiectiv definirea statutului de broadband, 
tendin�ele �i cerin�ele pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite de Agenda 
Digitala pentru Europa 2020. 
 
Planul de investi�ii NGN este axat în principal pe segmentul noilor genera�ii de acces, 
segmentul terminal al re�elelor de nou� genera�ie - aceasta fiind segmentul cel mai dificil 
�i costisitor de dezvoltat - dar, de asemenea,  urm�re�te s� eviden�ieze condi�iile 
necesare pentru dezvoltarea re�elelor de transport (backbone) �i de distribu�ie (backhaul) 
deja  existente.  Re�elele de transport �i de distribu�ie  din  România sunt la un nivel de 
dezvoltare care poate fi utilizat �i/sau extins  pentru conexiunile NGA ultrarapide. Cu toate 
acestea, în cazul zonelor rurale din România, sunt necesare dezvolt�ri suplimentare 
semnificative a re�elelor de distribu�ie pentru a acoperi „zonele albe", iar acest lucru se 
preconizeaz� a se întâmpla prin intermediul proiectului RoNET. Prin urmare, acest plan ia 
în considerare proiectul RoNET ca o component� necesar� a Planului Na�ional de NGN.    
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1.2. Obiectiv general. Obiective specifice. 
 
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea  de re�ele avansate de comunica�ii electronice 
cu acoperire  na�ional�. În acest scop, va fi promovata construirea de re�ele de fibr� 
optic� cu acoperire na�ional� �i cu o larga r�spândire a punctelor de distribu�ie, cât mai 
aproape de utilizatorul final �i cu niveluri adecvate de simetrie �i de interactivitate, pentru 
a garanta transmitere mai bun� de informa�ii în ambele sensuri. Cu toate acestea, având 
în vedere  gradul avansat de dezvoltare  a comunica�iilor f�r� fir în România, se are în 
vedere faptul c� aceste re�ele vor fi integrate �i, astfel, vor completa infrastructura 
wireless existent�, construit� conform tehnologiilor wireless compatibile NGN (de exemplu 
LTE), care permite mobilitatea, precum �i extinderea  gradului de acoperire.   
 
Astfel, pentru atingerea obiectivului principal este necesar� definirea �i planificarea de 
m�suri politice �i administrative care pot stimula dezvoltarea infrastructurii de nou� 
generatie de band� larg� �i, respectiv, de penetrare a serviciilor de acces de mare vitez� 
din România pân� la nivelul asumat în cadrulStrategiei Na�ionale privind Agenda Digital� 
pentru România 2020.  
 
În special, planul de m�suri se adreseaz� urm�toarelor obiective specifice: 
 
• Dimensionare: identificarea volumului investi�iilor necesare în dezvoltarea 

infrastructurii de acces de genera�ie urm�toare în scopul de a realiza obiectivele 
legate de dezvoltarea serviciilor de acces asumate în cadrul Agendei Digitale pentru 
Europa; 

• Delimitare: identificarea zonelor geografice în care rata actual� a investi�iilor în 
infrastructura de acces broadband de genera�ie urm�toare impune luarea unor m�suri 
de interven�ie public� (zone rurale, zone cu o densitate sc�zut� a popula�iei, etc.); 

• Finan�are: identificarea unor modele de investi�ii conforme cu bunele practici �i 
recomand�rile europene cu privire la finan�area dezvolt�rii infrastructurii de 
comunica�ii electronice de genera�ie urm�toare; 

• Stimulare: stimularea investi�iilor în infrastructura de acces de genera�ie urm�toare în 
România, contribuind la cre�terea disponibilit��ii resurselor financiare necesare pentru 
dezvoltarea re�elelor de mare vitez� în mod individual de c�tre sectorul privat, precum 
�i prin identificarea m�surilor de reducere a costurilor �i cre�terea eficien�ei dezvolt�rii 
sale.  

 
Faptul c� lucr�rile de construc�ii civile reprezint� partea dominant� în costurile totale de 
implementare a unei re�ele este acceptat în unanimitate2, indiferent de tehnologia 
utilizat�, cu estim�ri de pân� la 80% pentru anumite tehnologii. 
 
Asigurarea de drepturi �i obliga�ii care sunt direct aplicabile în diferite stadii de 
dezvoltare/implementare a infrastructurii poate duce la reduceri semnificative ale 
costurilor. Barierele generate de investi�ii pot fi reduse �i intrarea pe pia�� ar putea 
permite o utilizare mai intens� a infrastructurii fizice existente, printr-o mai bun� cooperare 
în lucr�rile de construc�ii civile planificate, eficientizarea procedurilor de autorizare �i prin 
eliminarea obstacolelor din preg�tirea / dotarea cl�dirilor noi cu infrastructur� pentru 
re�elele de acces de mare vitez�. 
 

�������������������������������������������������
2�!
��"�"��#���
$�%%&$�!
��"�"��#���
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Prin urmare, aceast� ini�iativ� are în vedere, în plus fa�� de definirea investi�iilor necesare 
în ceea ce prive�te infrastructura de acces NGA în atingerea obiectivelor Agendei Digitale 
pentru România 2020 �i ale modelelor poten�iale de asisten�� public�, solu�ionarea 
principalelor patru domenii problematice:  

• ineficien�e sau blocaje legate de utilizarea infrastructurii fizice existente (cum ar 
fi, de exemplu, canaliz�ri, �evi, conducte, guri de vizitare, cabinete, piloni, stâlpi, 
antene, turnuri �i alte construc�ii de sus�inere), 

• blocaje legate de co-implementare,  
• ineficien�e în ceea ce prive�te procesul de acordare a autoriza�iilor, 
• blocajele în realizarea infrastructurii în cl�dirile noi. 

 
Se estimeaz� c�, în cazul în care vor fi luate m�suri pentru rezolvarea problemelor 
identificate,   investitiile de capital ale operatoriilor s-ar reduce cu 20-30% din costurile 
totale ale investi�iei3. 
 
În scopul maximiz�rii sinergiilor dintre re�ele, Directiva 2014/61/UE a Parlamentului 
European �i a Consiliului privind m�suri de reducere a costurilor instal�rii re�elelor de 
comunica�ii electronice de mare vitez� se adreseaz� nu numai furnizorilor de re�ele de 
comunica�ii electronice, ci �i oric�rui de�in�tor de infrastructur� fizic� necesar� pentru a 
g�zdui elemente ale re�elelor de comunica�ii electronice, cum ar fi furnizorii de 
electricitate, gaz, ap� �i canalizare, servicii de înc�lzire �i de transport. 
 
În atingerea obiectivelor propuse au fost identificate 5 direc�ii de ac�iune: 

a) Încurajarea accesului la infrastructura pasiv� existent�; 
b) Îmbun�t��irea transparen�ei �i coordon�rii în lucr�rile de construc�ii civile 

relevante; 
c) Eficientizarea procedurilor de autorizare a construirii re�elelor de comunica�ii 

electronice; 
d) Normele referitoare la infrastructura NGN pentru cl�diri noi; 
e) Utilizarea poten�ialului tehnologiei New Generation Wireless pentru accelerarea 

extinderii / implement�rii infrastructurii de band� larg� în zonele rurale. 
 
 

 
 

1.3. Diferen�a dintre re�elele broadband de baz� �i 
re�elele NGN 

 
Conform Strategiei Na�ionale de Broadband 2009 – 2015, aprobat� prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 444/2009 privind aprobarea Strategiei Guvernamentale de Dezvoltare a 
Comunica�iilor Electronice în Band� Larg� în România pentru perioada 2009-2015, 
conceptul de broadband (conexiunea de banda larg�) este definit ca fiind „acel tip de 
comunica�ii electronice care, printr-un num�r mare de solu�ii tehnologice disponibile, 
asigur� accesul permanent la internet, cu o viteza de transfer de minim 1 Mbps partajat 
�������������������������������������������������
3�!
��"�"��#���
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(valoare progresiv cresc�toare) �i un grad de disponibilitate lunar� de minimum 98%, 
oferind gradul maxim de interactivitate �i acces la întregul spectru de aplica�ii �i con�inutul 
digital posibil a fi accesate prin intermediul Internetului.” 
La aplicarea defini�iei de mai sus se vor lua în considerare �i urm�toarele caracteristici: 
• Rata minim� de transfer de 1 Mbps trebuie periodic actualizat� pentru a permite 

utilizarea tuturor aplica�iilor �i con�inutului digital posibil a fi accesat prin intermediul 
Internetului; 

• Rata minim� de transfer de 1 Mbps se aplic� conexiunilor reziden�iale. Rata de 
transfer corespunz�toare pentru proiectele dezvoltate pentru entit��ile administra�iei 
publice/operatori economici va fi de minim 4 Mbps.” 

Diferite platforme tehnologice pot fi considerate re�ele de comunica�ii în band� larg� de 
baz�, incluzand aici comunica�iile pe fir ADSL (Linie digital� asimetric� de abonat), 
comunica�iile  mobile wireless �i solu�iile prin satelit. 
În stadiul actual de pia�� �i dezvoltare tehnologic�, re�elele de acces de tip NGA sunt 
definite ca re�ele de comunicatii electronice, constând în totalitate sau în parte din 
elemente optice, care sunt capabile s� ofere acces la Internet în band� larg� cu capacit��i 
sporite (cum ar fi o rat� de transfer mai mare),  în compara�ie cu cele furnizate prin 
re�elele tradi�ionale, bazate pe fir de cupru4. Astfel de re�ele pot furniza servicii la viteze 
mari �i pot sus�ine servicii multiple de convergen�� digital� avansat�. Prin urmare, în 
stadiul actual de pia�� �i dezvoltare tehnologic�, re�elele NGA sunt re�ele de fibr� optic� 
sau re�ele de cablu modernizate5.  
De asemenea, �inând cont de evolu�ia rapid� a tehnologiei, în special tehnologiile mobile 
de band� larg� de mare vitez�, cum ar fi tehnologia LTE, este acceptat faptul c� planul de 
dezvoltare pentru  re�ele NGN ar trebui s� ia de asemenea în considerare a patra 
genera�ie de tehnologii de comunica�ii mobile (LTE).  
În condi�ii corespunz�toare, modernizarea treptat� a infrastructurilor existente poate avea 
o contribu�ie valoroas� la realizarea obiectivului Agendei Digitale pentru Europa 2020 cu 
privire la "vitezele de conexiune ", în special în acele zone în care instalarea unei 
infrastructuri noi nu ar fi fezabile din punct de vedere economic. Astfel de re�ele NGN 
intermediare ar putea fi rentabile �i ar putea reprezenta o "schimbare semnificativ�" în 
ceea ce prive�te disponibilitatea serviciilor de comunica�ii în band� larg� în zonele 
defavorizate. Cu toate acestea, de�i viteza de conectare este una dintre caracteristicile 
principale ale re�elelor NGN, în acela�i timp, ea nu este singura.  
În plus fa�� de o anumit� vitez� de download, re�elele NGN - care sunt mai potrivite 
pentru zonele urbane - ar trebui s� aib�, de asemenea, cel pu�in urm�toarele caracteristici 
- atât la backhaul �i, mai important, în segmentul de acces - în scopul de a face fa�� 
provoc�rilor viitoare:  

(i) asigurarea unei conectivit��i mai bune  
(ii) reprezentarea unui progres tehnologic sustenabil �i de durat�  
(iii) sprijinirea unei concuren�e bazate pe infrastructur�.  
 

La nivel global, re�elele NGN reprezint� un progres semnificativ în compara�ie cu solu�iile 
tehnologice de genera�ie actual�, contribuind astfel la îmbun�t��irea tehnologiei �i a 
serviciilor de comunica�ii în band� larg� în toate privin�ele. 
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Se are în vedere înlocuirea re�elelor de band� larg� de baz� cu re�elele NGN �i nu numai  
modernizarea lor pe un termen lung. Pentru c� re�elele NGN au nevoie de o arhitectur� 
de re�ea diferit�, oferind servicii de o calitate mult mai bun� în compara�ie cu re�elele de 
band� larg� actual�, precum �i mai multe servicii care nu sunt suportate de c�tre astfel de 
re�ele, este posibil s� apar� diferen�e majore în viitor, între zonele acoperite �i cele care 
nu sunt acoperite de re�elele de tip NGN. 
Re�elele backhaul sunt necesare pentru operatorii de retail din domeniul comunica�iilor 
electronice, ca s� poat� oferi utilizatorilor finali servicii de acces la Internet. Aceste tipuri 
de re�ele sunt capabile s� sus�in� ambele re�ele, de baz� �i NGA, iar operatorii de 
comunica�ii electronice au posibilitatea de a alege (în domeniul investi�iilor) tipul de 
infrastructur� pentru "bucla local�", cu care s� se conecteze la re�eaua backhaul. 
Autorit��ile publice pot decide, de asemenea, s� efectueze numai lucr�ri de construc�ii 
civile (cum ar fi s�p�turi pe domeniul public, construc�ia de infrastructur� fizic�), pentru a 
permite �i accelera dezvoltarea propriilor elemente de re�ea de c�tre operatorii în cauz�.  
 
Anexa 2 stabile�te în detaliu tehnologiile avute în vedere pentru dezvoltarea infrastructurii 
NGA în România: 

• Tehnologii xDSL: DSL, Re�ea HFC DOCSIS, DOCSIS  
• Tehnologii FTTx: FTTB (Fibr� pân� la cl�dire), FTTB – GPON (Fibr� pân� în 

cl�dire - Re�ea Optic� Pasiv� Gigabit), FTTH (Fibr� pân� în cas�), FTTN (Fibr� 
pân� la noduri) �i FTTC (Fibr� pân� la Cabinet) 

• Tehnologii Wireless: acces mobil Broadband: WiMAX, Standard LTE. 
 
 
 

1.4. Beneficii a�teptate din dezvoltarea NGN   
 
Tehnologia Informa�iei �i Comunica�iile Electronice de genera�ie nou� au un rol 
atotcuprinz�tor în introducerea de comunica�ii �i informa�ii în toate procesele economice 
�i sociale �i are un impact în toate celelalte linii de mare prioritate de ac�iune ale Agendei 
Digitale pentru România 2020:  

2 modernizarea administra�iei publice �i reducerea costurilor administrative 
2 utilizarea de date deschise în institu�iile publice �i asigurarea interoperabilit��ii 
2 digitizarea celor mai importante evenimente de via�� pentru cet��eni �i mediul de 

afaceri 
2 introducerea TIC în educa�ie, s�n�tate, cultur� �i incluziune social� 
2 promovarea comer�ului electronic na�ional �i transfrontalier 
2 securitatea re�elelor cibernetice 

 
Investi�iile în NGN vor constitui, ca atare, unul dintre cei mai mari factori de atingere a 
Strategiei privind Agenda Digital� pentru România 2020 (aferent Domeniului IV de ac�iune 
- Boradband �i infrastructura de servicii digitale), dezvoltând o arie de excelen�� în 
specializare economic�, cu ambi�ia consolid�rii industriei �i serviciilor.  
 
Strategia Na�ional� privind Agenda Digital� pentru România 2020 vizeaz� în mod direct 
sectorul TIC �i  î�i propune s� contribuie la dezvoltarea economic� �i cre�terea 
competitivit��ii României, atât prin ac�iuni directe precum dezvoltarea efectiv� a sectorului 
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TIC românesc cât �i prin ac�iuni indirecte, precum cre�terea eficien�ei �i reducerea 
costurilor sectorului public din România, îmbun�t��irea productivit��ii sectorului privat prin 
reducerea barierelor administrative în rela�ia cu statul, prin îmbun�t��irea competitivit��ii 
for�ei de munc� din România �i nu numai. 
 
Strategia Na�ional� privind Agenda Digital� pentru România 2020 va conduce la cre�terea 
unui sector industrial al c�rui scop este r�spândirea interna�ional� a solu�iilor avansate, în 
vederea modernizarii societatii �i economiei românesti, cre�terea procentului din PIB, 
datorat exporturilor din sectorul tehnologic �i conducând la cre�terea capacit��ii de export 
a altor sectoare care folosesc instrumente puse la dispozi�ie ca rezultat al îmbun�t��irii 
platformelor tehnologice. 
 
Mai mult, studiile arat� c� o cre�tere cu 10% a gradului de penetrare a re�elelor în band� 
larg� duce la o cre�tere de 1-1,5% din produsul intern brut. 6 
 

 
 
 

 Figura 1. Corelarea între penetrarea cu re�ele fixe de broadband �i competitivitatea economic� �
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Sursa: Taboul de bord Agenda Digital� pentru România, Comisia European� 2014 
 

 
 
 

Principalul document de politici care st� la baza interven�iei statului �i stabilirea efectelor 
preconizate sunt prev�zute în sec�iunile de dezvoltare a sectorului tehnologiei informa�iei 
�i comunica�iilor (TIC) din Programul Opera�ional Competitivitate 2014 - 2020 (POC). 
Aspectele relevante referitoare la cre�terea economic� sunt reproduse mai jos: 

• “În conformitate cu Strategia Lisabona, TIC este vital pentru cre�terea 
productivit��ii, îmbun�t��irea competitivit��ii �i reducerea disparit��ilor economice 
regionale.” 

• “ Contribu�ia TIC la cre�terea economic� depinde de accesul la Internet.” 
• “ Datele confirm� c� solu�iile TIC sunt greu disponibile pentru absorb�ia general� 

de afaceri.” 
• “Situarea României comparativ cu celelalte state membre are un impact negativ 

asupra competitivit��ii na�ionale, deoarece utilizarea calculatorului �i accesul la 
Internet sunt factori importan�i pentru dezvoltarea economic�.” 

• “Având în vedere nevoia mare de investi�ii transfrontaliere, disponibilitatea 
serviciilor în band� larg� reprezint� un element esen�ial în sprijinirea comunit��ilor 
locale în atragerea de fonduri.” 

 
 
 
 

1.5. Costul dezvolt�rii  infrastructurii NGN 
 

Programul Na�ional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN sprijin� obiectivele Agendei 
Digitale pentru România 2020 prin asigurarea implement�rii Domeniului de ac�iune IV – 
Broadband �i Infrastructura de servicii digitale. Aceste costuri vor fi acoperite doar par�ial 
de investi�ii private restul costurilor este de a�teptat s� provin� din surse de finan�are 
public� �i/sau din alte surse. A�adar sumele necesare implement�rii Programului 
national de dezvoltare a infrastructurii NGN (Next Generation Network) vor fi asigurate 
din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 
bugetar� a Uniunii Europene 2014-2020, fonduri private �i contribu�ie public� na�ional� 
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asigurat� de la bugetul de stat �i bugetelor locale, dup� caz, în limita fondurilor 
aprobate anual cu aceast� destina�ie în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari. In 
scopul de a elimina decalajul semnificativ al investi�iilor necesare între Programele 
Opera�ionale �i bugetul necesar pentru realizarea indicatorilor �int� definiti in Planul 
na�ional de dezvoltare a infrastructurii NGN, vor fi utilizate mecanisme de finan�are 
complementare, CEF, Planul Junker, Banca Mondiala,BEI, BERD,etc 
 
 
Estim�rile de mai sus se bazeaz� pe urm�toarele ipoteze: 

• Ambele tehnologii, atât cea terestr� cât �i cea f�r� fir, vor fi utilizate în 
implement�rile NGN ce au ca scop atingerea eficient� a obiectivelor Agendei 
Digitale 2020 (principiul neutralit��ii tehnologice); 

• Acoperirea existent� a servit ca baz� pentru identificarea evolu�iilor re�elelor NGN 
necesare �i afirm�rii necesit��ilor de interven�ie (o hart� actualizat� a informa�iilor 
de acoperire a serviciilor este pus� la dispozi�ie de c�tre Autoritatea Na�ional� 
pentru Administrare �i Reglementare în Comunica�ii (denumit� în continuare 
ANCOM) la adresa 
https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/serviceCoverage#gmap); 

• Dezvolt�ri ulterioare a re�elelor de distribu�ie de vitez� ridicat�, precum �i dezvolt�ri 
ale infrastructurii backhaul �i backbone �i/sau upgrade-uri ale celor existente, 
totalizând peste 150 mii km sunt estimate a fi necesare în sprijinul implement�rii 
re�elelor NGA preconizate. 

 
Numeroase studii (OECD 2008, WIK 2008, Francisco Caio 2008, Analysys Mason 20087) 
estimeaz� c� pân� la 80% din costurile legate de dezvoltarea de noi re�ele sunt 
reprezentate de costurile lucr�rilor civile. Chiar dac� astfel de costuri difer� în func�ie de 
tehnologia utilizat�, cifre similare au fost depuse de c�tre cei mai mul�i dintre responden�ii 
consult�rilor publice la nivel european8 Conform acelora�i sondaje, sus�inute de 
feedback-ul primit de la p�r�ile în cauz�, arat� c� o parte semnificativ� a acestor costuri 
pot fi atribuite ineficien�elor în procesul de dezvoltare. Unele dintre aceste ineficien�e pot fi 
eliminate, iar costurile pot fi astfel reduse prin implementarea unor m�suri simple, cum ar 
fi o utilizare pe scar� mai larg� a infrastructurii fizice existente, cooperarea cu furnizorii de 
utilit��i �i o mai bun� coordonare a tuturor actorilor implica�i în dezvoltarea re�elei.  Mai 
exact, aici sunt abordate cele patru domenii mari, care au fost identificate la nivelul Uniunii 
Europene ca reprezentând incontestabil factori decisivi adresabili în temeiul legisla�iei 
na�ionale �i/sau comunitare:  
(1) ineficien�e sau neajunsuri în utilizarea infrastructurii fizice existente (cum ar fi 
�evi, conducte, camere de control, guri de vizitare, cabinete, stâlpi, piloni, instala�ii de 
antene, turnuri �i alte construc�ii de sus�inere),  
(2) limit�ri în ceea ce prive�te dezvoltarea în comun,  
(3) ineficien�e în acordarea autoriza�iilor de construc�ii civile,  
(4) limit�ri cu privire la dezvoltare / instalare de re�ele în interiorul cl�dirilor. 
�������������������������������������������������
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1.6. P�r�i interesate  
 
Urm�toarele organisme �i/sau organiza�ii ar putea fi vizate în mod expres de m�surile de 
reducere a costurilor de dezvoltare a infrastructurii ca o metod� pentru încurajarea 
dezvolt�rii  re�elelor  NGN:  
4 Furnizori de servicii de comunica�ii electronice �i operatorii de re�ele (operatori 

de comunica�ii electronice), furnizorii de utilit��i publice proprietarii de infrastructur� 
fizic�, municipalit��i, comunit��i, fonduri private, antreprenori sau orice alte companii 
care inten�ioneaz� s� dezvolte re�ele de comunicatii electronice de band� larg�. Ele 
ar trebui s�   beneficieze  de m�surile de reducere a costurilor în eforturile lor de 
dezvoltare a infrastructurii.  

4 Autorit��i publice (cum ar fi autorit��ile locale, serviciul de urbanism, arheologie, de 
mediu �i alte organisme) care elibereaz� permise de acces la domeniul public, 
autoriza�ii de construc�ie, precum �i alte autoriza�ii. Simplificarea procedurilor de 
eliberare a avizelor, precum �i crearea de noi mecanisme de coordonare �i 
îmbun�t��irea transparen�ei în ceea ce prive�te lucr�rile publice �i de utilizare a 
infrastructurii va cre�te sarcinile administrative ale unor autorit��i; 

4 Contractorii care efectueaz� lucr�ri pentru operatori �i municipalit��i. Cre�terea 
eficien�ei autoriz�rii �i a procesului de execu�ie va schimba profilul cererii de servicii 
specifice pentru  astfel de întreprinderi; pe termen mediu �i lung se a�teapt� o 
dezvoltare sporit� a re�elelor de mare vitez� ca urmare a economiilor generate, în 
beneficiul companiilor care efectueaz� lucr�ri publice. 

4 Produc�tori de echipamente �i tehnologii care dezvolt� re�ele broadband. 
Dezvoltarea accelerat� �i infrastructura comun� aferent� (cum ar fi infrastructura 
fizic�), în special inter-utilit��i, va duce la o cre�tere a cererii de noi solu�ii �i va 
încuraja inovarea. 

4 Constructori - firmele de construc�ii �i dezvoltatorii imobiliari vor trebui s� respecte 
noile cerin�e specifice referitoare la echipamentele din interiorul cl�dirilor, cerin�e care 
vor cre�te valoarea cl�dirilor nou-dezvoltate.   

4 Cet��enii români �i mediul de afaceri - în ceea ce prive�te efectele directe, un 
acces sporit la infrastructura fizic� existent� �i o mai bun� coordonare a execut�rii 
lucr�rilor de construc�ii civile vor însemna lucr�ri de s�pat mai pu�ine, ceea ce duce la 
o sc�dere a disconfortului urban; cât despre efectele indirecte, accelerarea dezvolt�rii 
re�elelor de band� larg� va avea un impact pozitiv asupra gradului de ocupare a for�ei 
de munc�, e-incluziunii, accesului la servicii publice �i, în general, a nivelului de trai. 

 
 

 
 
�
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2. Contextul       comunica�iilor  
electronice din România9  

 

2.1. Cadrul legislativ 
 
Ca urmare a ader�rii la Uniunea European� la 1 ianuarie 2007, România are obliga�ia de 
a transpune în legisla�ia na�ional� directivele europene în materia reglement�rii 
comunica�iilor electronice. 
Astfel, Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 111/2011 privind comunica�iile electronice, 
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 140/2012, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, a transpus la nivel na�ional cea mai mare parte a directivelor din 
Pachetul Telecom10, în forma în care acestea au rezultat ca urmare a interven�iilor 
legislative realizate în noiembrie 200911. 
De asemenea, Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii re�elelor de comunica�ii 
electronice a asigurat transpunerea prevederile art. 11 �i 12 din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului privind un cadru comun de reglementare pentru 
re�elele �i serviciile de comunica�ii electronice (Directiva-cadru).  
 
Dreptul la acces pe propriet��i 
Cap. II din Legea nr. 154/2012 stabile�te condi�iile în care furnizorii de re�ele de 
comunica�ii electronice î�i pot exercita dreptul de acces pe proprietatea public� sau 
privat�.  
 
Utilizarea partajat� a infrastructurii 
Cap. III din Legea nr. 154/2012 prevede condi�iile în care furnizorii de re�ele de 
comunica�ii electronice pot utiliza anumite elemente de infrastructur� în mod partajat, cu 
persoanele care de�in sau controleaz� aceste obiective. 
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Inventarul re�elelor publice de comunica�ii electronice 
Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 154/2012 autorizeaz� ANCOM s� realizeze un inventar al 
re�elelor de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructur� asociate acestora.   
  
Cablarea construc�iilor noi pentru acces la re�elele broadband 
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 154/2012, începând cu 1 ianuarie 
2013, construc�iile noi cu destina�ie de locuin�� ori cu func�ie de înv���mânt, financiar-
bancar�, cu destina�ie de birouri sau hoteluri, pentru care se elibereaz� autoriza�ie de 
construc�ie, este obligatoriu s� fie prev�zute cu infrastructur� de acces care s� permit� 
furnizarea de servicii de comunica�ii electronice în band� larg�.  
 
Obliga�ii de informare privind furnizarea serviciilor de comunica�ii 
electronice 
Potrivit dispozi�iilor art. 51, 60 �i 61 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 111/2011 
furnizorii de comunica�ii electronice au o serie de obliga�ii de informare precontractuale în 
rela�ia cu utilizatorii finali, precum �i de a include în contractele pe care le încheie cu 
ace�tia anumite clauze. În 2012, ANCOM a explicat con�inutul acestor obliga�ii prin 
intermediul unui Ghid privind incheierea �i con�inutul minim al contractelor12.   

De asemenea, prin Decizia ANCOM nr. 1201/2011 a fost stabilit� în sarcina furnizorilor 
obliga�ia de a publica indicatorii de calitate în ceea ce prive�te furnizarea serviciilor de 
acces la Internet, respectiv �i de a-i include pe ace�tia în contracte sau în condi�iile 
generale. Pia�a serviciilor de acces broadband din România este caracterizat� printr-o 
concuren�� bazat� pe tehnologie; în pia�� exist� o mare varietate de tehnologii prin care 
sunt implementate re�ele de acces broadband.  
 
Acces �i interconectare 
Acordurile de interconectare IP sunt folosite de c�tre operatori locali mici (OLO) pentru 
interconectare între ei; marii operatori înc� impun interconectare în vederea termin�rii 
unui apel de voce prin semnalizare de tip SS7. Un num�r de 24 acorduri de 
interconectare IP, de terminare  a traficului de voce, au fost înregistrate de ANCOM. To�i 
operatorii desemna�i ca având putere semnificativ� de pia�� (în prezent 51 de operatori 
pentru terminarea apelurilor fixe �i 6 operatori pentru terminarea apelurilor mobile) au cel 
pu�in urm�toarele obliga�ii: obliga�ia de transparen��, obliga�ia de nediscriminare, obliga�ia 
de a furniza servicii �i de a permite accesul la anumite facilit��i, precum �i obliga�ia 
referitoare la controlul tarifelor, în ceea ce prive�te interconectarea re�elelor publice de 
telefonie cu re�elele publice de comunica�ii electronice instalate, operate, controlate sau 
furnizate de al�i operatori, indiferent de tehnologia folosit�. 
Migra�ia re�elelor fixe la interconectare IP are loc într-un ritm lent, pe m�sur� ce operatorii 
mici de comunica�ii fixe î�i dezvolt� re�ele pe tehnologia IP, în timp ce operatorul 
dominant migreaz� încet spre tehnologia IP.  
 
Obliga�ii privind fundamentarea pe costuri a tarifelor pentru serviciile 
de acces la elemente de infrastructur� 
Pia�a serviciilor de acces la elemente de infrastructur� (pia�a nr. 4), care include servicii 
de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla local�, este inclus� în Recomandarea 
Comisiei Europene nr. 2007/879/CE privind pie�ele relevante de produse �i servicii din 
sectorul comunica�iilor electronice care pot forma obiectul unei reglement�ri ex-ante, în 
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conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European �i a Consiliului privind 
cadrul de reglementare comun pentru re�elele �i serviciile de comunica�ii electronice.  
  
Cea mai recent� analiz� pe aceast� pia�� de comunica�ii electronice a fost finalizat� de 
ANCOM în cursul anului 2010. Astfel, s-a identificat ca fiind relevant� pia�a furniz�rii 
serviciilor de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla local� din cupru la nivelul 
repartitoarelor principale sau al repartitoarelor intermediare, inclusiv la bucla local� la 
nivelul cabinetelor stradale ori al cl�dirilor pân� la care este instalat� fibr� optic�, atunci 
când segmentul terminal este constituit din fire metalice de cupru sau cablu UTP/FTP, 
precum �i la bucla local� din fibr� optic�, inclusiv serviciile de acces la bucla sau subbucla 
local� furnizate pentru propria activitate.  
Pe acest� pia��, operatorului cu putere semnificativ� identificat i s-au impus urm�toarele 
obliga�ii:  

• obliga�ia de a permite accesul �i utilizarea unor elemente specifice ale re�elei �i a 
infrastructurii asociate; 

• obliga�ia de transparen��; 
• obliga�ia de nediscriminare; 
• obliga�ia de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a tarifelor în func�ie de 

costuri pe baza unui model de calcula�ie a costurilor; 
• obliga�ia de eviden�� contabil� separat�.   

 
Tarifele în vigoare pentru serviciile pe care operatorul cu putere semnificativ� este obligat 
s� le furnizeze urmare a analizei de pia�� realizate în 2010 sunt calculate prin metoda 
LRAIC +. 
 

2.2. Situa�ia actual� a acoperirii broadband în România 
 
România a continuat s� avanseze spre realizarea obiectivelor stabilite pentru 2013 în 
cadrul Agendei Digitale pentru Europa 2020. Acoperirea prin infrastructuri fixe în band� 
larg� a popula�iei �i gospod�riilor situate în localit��i cu cel pu�in un furnizor de servicii de 
acces la Internet a ajuns la 90%13, în timp ce totalul num�rului de conexiuni broadband fix 
a ajuns la  3.800.000 în decembrie 2013. România este, astfel, pe locul nou� în ceea ce 
prive�te num�rul de conexiuni din întreaga UE. 

Potrivit raportului anual ANCOM �i a datelor statistice publicate de c�tre autoritate pentru 
201314, pia�a de comunica�ii electronice a înregistrat cre�teri pe aproape toate 
segmentele legate de serviciile de acces la Internet în band� larg� în 2013, iar accesul la 
Internet mobil a înregistrat o cre�tere important�, de la 7,1 milioane conexiuni active la 31 
decembrie 2012 la 9,6 milioane conexiuni active la 31 decembrie 2013. Astfel, num�rul 
total de conexiuni la Internet broadband a ajuns la 13 milioane la data de 31 decembrie 
2013. 
 
De asemenea, conform datelor raportate de c�tre furnizorii de telefonie fix�, la 31 
decembrie 2013, num�rul de linii de acces la servicii de telefonie a înregistrat o cre�tere 
de 2% comparativ cu sfâr�itul anului 2012, ajungând la 4,74 milioane de linii, în timp ce 
num�rul de abona�i a ajuns la 4,04 milioane (cu 0,7% mai mult decât num�rul înregistrat 
la 31 decembrie 2012).  
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În sectorul telefoniei mobile, cu toate c� num�rul total de utilizatori activi a sc�zut, traficul 
de voce a continuat s� creasc�. În prezent, pe pia�a de comunica�ii mobile din România 
exist� 6 operatori, îns� nu exist� nici un operator mobil virtual [Operator Re�ea Mobil� 
Virtual� (MVNO)]. Ca urmare a licita�iei de spectru organizate de ANCOM în 2012, trei 
operatori �i-au asumat obliga�ii în ceea ce prive�te g�zduirea operatorilor mobili virtuali. 
În ceea ce prive�te situa�ia serviciilor de programe audiovizuale retransmise, datele indic� 
o cre�tere de 5,7% din num�rul total de abona�i pe parcursul anului 2013, de la 6 milioane 
la 31 decembrie 2012 la 6,4 milioane la data de 31 decembrie 2013. 
 
În ciuda contextului macroeconomic nefavorabil, comportamentul de consum al 
utilizatorilor a impus expansiunea capacit��ii re�elelor de comunica�ii electronice. Ca 
urmare, operatorii au  demarat un  amplu proces de extindere a capacit��ilor existente 
prin implementarea re�elelor de comunica�ii mobile din genera�ia 4G �i a tehnologiilor de 
acces la puncte fixe de ultim� genera�ie.   
 

2.3. Situa�ia actual� a  acoperirii cu servicii broadband 
în România 

 
Conform rapoartelor semestriale ale ANCOM, cererea pentru servicii de Internet de tip 
broadband15 a înregistrat o explozie începând cu 2006 – atât în ceea ce prive�te 
tehnologiile fixe cât �i cele mobile. 
 
Num�rul total al conexiuni fixe de acces Internet de tip broadband în România a 
atins 3,8 milioane la 31 decembrie 2013, o cre�tere de 8,6% comparativ cu valoarea 
înregistrat� la 31 decembrie 2012.  
Astfel, penetrarea serviciilor fixe de Internet de tip broadband a atins la sfâr�itul lui 
2013 procentul de 18,8% la 100 locuitori, crescând cu 6,8%, comparativ cu valoarea 
înregistrat� la  31 decembrie 2012. Tot la nivelul anului 2013, procentul de gospod�rii cu 
conexiune la Internet broadband era de 56% (fa�� de 50% în anul 2012)16.  
 

Figura 7 – Evolu�ia num�rului de conexiuni fixe de internet de tip broadband (milioane)�

 

 

 

 

 

 

Liniile NGN, ca procentaj din totalul liniilor broadband, a atins 67% în ianuarie 2014, cel 
de-al doilea procentaj din UE �i mult peste media de 27%, în vreme ce liniile NGA, ca 
procentaj la nivelul popula�iei, a atins 13% în ianuarie 2014, �i de asemenea, peste media 
UE (8%). În ianuarie 2014, doar 45% din liniile broadband fixe de mare vitez� erau sub 30 
Mbps, mult sub media UE de 79%, urmate de 31%, cu viteza între 30 Mbps, viteza 100 
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Mbps (media UE de 16%) �i un procent de 25%  pentru 100 Mbps �i mai mult (5% din 
media UE). Cu toate acestea, gradul de acoperire a zonelor rurale cu band� larg� fix� 
standard este doar 78,2%, sub media UE de 89,7%17. Penetrarea tehnologiilor mobile de 
tip broadband (mai mari sau egale cu viteza 3G) a atins 41% acoperire din totalul 
popula�iei (8,2 milioane milioane de conexiuni), sub media UE de 62,4%18. 

Continu� s� persiste diferen�a dintre zonele urbane �i cele rurale, penetrarea în mediul 
urban men�inându-se  la un nivel de câte va ori mai mare decât cea din mediul  rural – 
60,1%, comparativ cu 28,3%,  raportat la num�rul  gospod�riilor. 
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No. Cea mai bun� vitez� 
de download 

Num�r de 
conexiuni 

 (31.06.2012) 

Num�r de 
conexiuni 

 (31.12.2012) 

Num�r de 
conexiuni 

(31.12.2013)�
1 � 144 kbps;  < 2 Mbps 70.847  70.055  57.522 �
2 = 2 Mbps; < 10 Mbps 1.077.411  876.001  708.838 �
3 = 10 Mbps; < 30 Mbps 657.757  936.722  925.400 �
4 = 30 Mbps; < 100 

Mbps 951.669  988.904  1.167.910 �
5 � 100 Mbps 525.296  669.646  930.427 �

TOTAL 3.282.980 3.541.328 3.790.097�
 
În ceea ce prive�te tehnologiile folosite, pia�a r�mâne sub monopolul cablului coaxial, 
xDSL, dar �i a conexiunilor de cablu UTP/FTP, cu o penetrare foarte sc�zut� a solu�iilor 
bazate pe fibr� optic�.19 
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No. Technologie Num�r conexiuni 
 (31.12.2012) 

Num�r conexiuni 
 (31.12.2013)

Non-NGN
1 xDSL 853.642 858.926
2 Cablu modern 304.475  289.265
3 FWA 21.434  29.731�
4 Satelit 337  270 �
5 Altele (non-NGN) 55.651  62.457�

NGN
6 VDSL 147.403  182.152
7 FTTH 99.653  98.424 
8 Fibr� la cl�dire - Ethernet + LAN 1.633.406  1.718.577
9 Cablu NGN  148.134  245.843

10 Altele (NGN) 277.193  304.452
TOTAL 3.541.328 3.790.097

Puncte publice de acces la Internet WI FI 3.217 3.122�
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Ultimele cifre puse la dispozi�ie de c�tre ANCOM indic� faptul c� un total de 3,79 milioane 
de linii fixe broadband existau  în România în decembrie 2013. Structura pie�ei de tip 
broadband include 791 de operatori de furnizare acces fix Internet de tip broadband, 
dintre care 36 prin re�elele de cablu, 170 – prin fibr� optic�, 159 – prin radio, 14 din xDSL, 
659 din cablu UTP / FTP. 
 
 

Figura 8 – Evolu�ia num�rului de conexiuni fixe în raport cu tehnologiile utilizate�

 
 
 
Astfel, este evident c� ultimele evolu�ii ale investi�iilor private broadband sunt realizate 
mai degrab� în tehnologii NGN decât în tehnologii mo�tenite, în fapt operatorii s�rind 
etape tehnologice �i folosind cele mai noi tehnologii dezvoltate în lumea larg�. Cu toate 
acestea, aceste tehnologii cer investi�ii majore care sunt întârziate de sectorul privat în 
ceea ce prive�te regiunile din România mai pu�in populate sau mai slab dezvoltate din 
punct de vedere economic, datorit� recuper�rii pe termen lung a unor astfel de investi�ii, 
ceea ce face s� fie v�zute ca investi�ii nefavorabile pentru investitorii din domeniul privat. 
Astfel, au fost identificate de c�tre ANCOM astfel de “zone  albe”, descrise în capitolul de 
mai jos. 
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2.4. Zonele albe �i dezvoltarea infrastructurii broadband 
în aceste zone (Proiectul RoNET) 

În zonele insuficient deservite (“zone albe”), a�a cum au fost definite în Liniile directoare 
pentru Broadband, în care profitabilitea investi�iei în infrastructura broadband este 
sc�zut�, nici reglement�rile ex-ante si nici m�surile pentru stimularea cereri nu vor  fi 
suficiente pentru  a permite furnizarea de servicii broadband. Valoarea sc�zut� a 
profitabilit��ii este dat�, în principal, de num�rul redus de gospod�rii din zona rural�, 
precum si de gradul de dispersare al acestora. Având în vedere investi�ia relativ mare 
necesar� în zonele insuficient deservite, sunt ra�iuni puternice pentru interven�ia public�, 
cu scopul de a reduce diviziunea digital� privind accesul broadband, un factor major în 
sprijinirea comunit��ilor locale de atragere de investi�ii, facilitarea muncii de la distan��, 
furnizarea de servicii de s�n�tate �i îmbun�t��irea oportunit��ilor educa�ionale �i 
guvernamentale �i asigurarea unei conexiuni de importan�� critic� la informa�ie. 
Interven�ia public� va determina operatorii din sectorul privat s� continue s� investeasc� 
în zone în care nu ar investi conform standardelor comerciale normale, datorit� profitului 
sc�zut revenit din capitalul angajat.  
Cu toate acestea, disponibilitatea serviciilor broadband ar fi benefic� dintr-o perspectiv� 
economic� mai larg�, de exemplu datorit� efectelor pozitive de tip spill-over (de 
r�spândire) asupra economiilor locale (cum ar fi activitatea crescut� economic�, crearea 
�i p�strarea locurilor de munc�). Disponibilitatea pentru astfel de servicii ar îmbun�t��i de 
asemenea accesul tuturor actorilor societ��ii la un set de mijloace de comunicare 
esen�iale, îmbun�t��ind coeziunea social� �i regional�. 
În situa�ia actual�, eforturile pentru instrumente alternative (inclusiv stimularea cererii �i 
reglement�rile ex-ante) nu au rezolvat problemele asociate lipsei furniz�rii serviciilor 
broadband în aceste zone vizate. Consider�m c� �i cu un efort important de m�suri de 
informare �i reglementare, nu se va face posibil� atingerea obiectivului de disponibilitate a 
serviciilor de acces la Internet de mare vitez� f�r� ajutorul Statului. Operatorii comerciali 
nu au de cele mai multe ori stimulente comerciale pentru a dezvolta re�elele existente, 
având în vedere c� în zonele cu densitate mic� de popula�ie nu se a�teapt� s� ob�in� un 
profit adecvat investi�iilor facute. 
 
Gradul de dezvoltare a  re�elei na�ionale de band� larg� de tip NGN:  

� în 2.307 de localit��i (18.47%) nu exist� re�ele de bucl� local� pentru pentru 
comunica�ii de band� larg�; 

� în 6.064 de localit��i (48.56%) nu exist� conexiuni backhaul pentru comunica�ii de 
band� larg�; 

� în 3.666 localit��i (29.25%) nu exist� furnizori de servicii de comunica�ii de band� 
larg�; 

� în 210 localit��i exist� operatori priva�i care inten�ioneaz� s� dezvolte re�ele de 
band� larg� în urm�torii 3 ani. Documentele care atest� aceast� inten�ie au fost 
prezentate în doar 5 din cele 210 de cazuri.  

Combina�ia dintre aceste rezultate au dus la o list� de 2.268 de localit��i prioritare care nu 
au nici bucle locale si nici leg�turi backhaul pentru re�ele broadband �i unde nu exist� 
nicio inten�ie manifestat� de operatorii priva�i de a face investi�ii. 
Prin urmare, un num�r de 783 de localit��i20 au fost selectate (declarate eligibile) spre a fi 
incluse în strategia de dezvoltare a infrastructurii finan�at� de stat: proiectul RoNet. 
Aceste localit��i au fost grupate în 7 zone bine echilibrate - atât din perspectiv� 
economic� cât �i investi�ional� - �i au fost f�cute disponibile spre concesiune prin licita�ie 
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public� pe un model de tipul Design-Construc�ie-Operare (DBO). Acest program este 
finan�at prin programul na�ional POS CCE, atât din Fonduri Europeane (82.6%) cât �i 
guvernamentale (17.4%) �i a fost demarat în 2014.  
 
 
Figura 9 – Definirea celor 7 zone în aria de dezvoltare backhaul RONET �

 
 

 
Proiectul RoNET are urm�toarele obiective: 

a. Reducerea decalajului în materie digital�,  prin asigurarea de condi�ii de acess la 
infrastructura de comunica�ii electronice de band� larg� indiferent de locul de 
domiciliu pentru toat� popula�ia României; 

b. Promovarea concuren�ei în sectorul comunica�iilor electronice de band� larg�. 
Datorit� faptului c� proiectul dezvolt� infrastructura de band� larg� care va deveni 
disponibil� tuturor operatorilor care inten�ioneaz� s� furnizeze servicii utilizatorilor 
finali din anumite zone, rezultatele proiectului vor contribui direct la promovarea 
concuren�ei �i la promovarea noilor oportunit��i de afaceri; 

c. Accelerarea proceselor de dezvoltare a societ��ii informa�ionale din România.  
 
 Implementarea proiectului în zonele rurale din România va crea condi�ii favorabile pentru: 
 

(a) accesul popula�iei la servicii electronice �i con�inut informa�ional digital, la locuri de 
munc� �i înv���mânt la distan��;  

(b) utilizarea de c�tre companii a serviciilor TIC pentru diferite activit��i;  
(c) modernizarea administra�iei publice �i furnizarea de servicii publice electronice.  

 
Din moment ce proiectul RoNET are în vedere astfel de "zone albe", acolo unde 
conexiunea de band� larg� nu este disponibil� în prezent �i unde nu sunt planuri ca 
investitorii priva�i s� realizeze o astfel de infrastructur� în viitorul apropiat, obiectivele mai 
sus me�ionate se aliniaz� obiectivelor europene cu privire la coeziune �i dezvoltare 
economic�, cât �i cu privire la dezvoltarea Pie�ei Unice Digitale. 
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2.5. Tendin�e prezente �i viitoare pentru serviciile de 
band� larg� 

Se apreciaz� c� num�rul de conexiuni de band� larg� fixe, bazate pe cele trei tehnologii, 
va cre�te încet 21, stabilizându-se la aproximativ 4 milioane de conexiuni. Consider�m c� 
r�spândirea este deja mare în mediul urban, în timp ce în mediul rural, de�i prezint� 
oportunit��i de cre�tere, sunt necesare investi�ii substan�iale pentru dezvoltarea solu�iilor 
fixe de Internet.  

Figura 10 – Evolu�ia num�rului de conexiuni fixe cablu �
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P rognoza cu privire la evolu�ia num�rului de conexiuni de band� larg� fixe la Internet 
disponibile prin cablu coaxial, xDSL �i cablu UTP-FTP  -milioane-

 
Conform informa�iilor ANCOM furnizate de c�tre operatorii activi pe pia�a serviciilor de 
acces la Internet din România, la 30 iunie 201422 existau 3,9 milioane conexiuni la 
Internet broadband la puncte fixe (corespunz�toare num�rului de abonamente de servicii 
de Internet), respectiv 14,4 milioane conexiuni la Internet la puncte mobile active, dintre 
care 10.5 milioane conexiuni active broadband la puncte mobile. În ciuda nivelului sc�zut 
de litera�ie în rândul popula�iei rurale din România (cea mai sc�zut� rat� din UE), mai 
mul�i factori vor fi determinan�i pentru cererea în viitor de servicii de Internet de band� 
larg�: 

� Cre�terea disponibilit��ii serviciilor de e-Guvernare (servicii publice electronice 
centrate pe cele mai importante evenimente de via�� pentru cet��eni �i mediul de 
afaceri); 

� Cre�terea disponibilit��ii serviciilor de e-S�n�tate �i telemedicin� - accesarea 
acestor servicii din zonele rurale vor aduce beneficii semnificative pentru grupurile 
sociale respective; 

� Cre�terea disponibilit��ii unor servicii TIC de tipul comer�ului electronic na�ional �i 
transfrontalier,  servicii bancare mobile; 

� cre�terea puterii de cump�rare �i în acela�i timp sc�derea pre�urilor la serviciile de 
acces / pachete. 
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Figura 11 – Evolu�ia num�rului de conexiuni mobile�
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Ca o tendin�� viitoare, se estimeaz�23 c� rata de cre�tere sus�inut� a unui num�r de 
conexiuni mobile la Internet va continua, ca urmare a cre�terii gradului de penetrare a 
telefoanelor inteligente, a tabletelor �i a introducerii tehnologiei 4G (LTE). Se �teapt� ca, 
pe termen lung, penetrarea conexiunilor mobile la Internet s� fie comparabil� cu cea a 
telefoniei mobile24 (22.9 milioane de cartele SIM active la sfâr�itul anului 2013) - în special 
luând în considerare strategiile anun�ate de c�tre operatorii mobili cu privire la includerea 
op�iunilor de date la orice pachet de voce.�
�
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Figura 12 – Prognoza pentru num�rul de conexiuni mobile�

2.6. Estim�rile EUROSTAT cu privire la comunica�iile de 
band� larg� din România 

 
Conform datelor Eurostat25 cu privire la gradul de penetrarea a conexiunilor de internet de 
band� larg�   în 2012, România continu� s� r�mân� sub media european�, atât în ceea 
ce prive�te agen�ii economici �i institu�iile publice, cât �i segmentul reziden�ial. 
 
 
Figura 13 – Diagramele gradului de penetrare 

 
  
 
Motivele pentru care penetrarea  r�mâne sc�zut� pare s� fie, în primul rând, legate de 
costul total – atât al serviciului de acces cât �i a echipamentului  folosit.  
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3. �intele Agendei Digitale pentru 
România 2020 

 
Obiectivele specifice �i �intele României pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale 
europene 2020 se reg�sesc în Strategiaei Na�ionale privind Agenda Digital� pentru 
România 2020.  
 
 

Obiectiv specific 2020 �inta EU �inta RO 

2020 

Situa�ia RO 

2014�

Acoperire cu broadband fix (total popula�ie) 100% (2013) 100% 90% (2013) 

Acoperire cu broadband peste 30 Mbps (% gospod�rii) 100% (2020) 80% 66% (2013) 

Conexiuni broadband peste 100 Mbps (% total conexiuni 
broadband) 

50% (2020) 45% 25% (2013) 

Popula�ie care cump�r� online 50% (2015) 30% 10% 

Popula�ie care cump�r� online trans-frontalier 20% (2015) 5% 1% 

IMM-uri care vând online 33% (2015) 20% 7% 

Utilizatori frecven�i de Internet (s�pt�mânal), per total 
popula�ie 

Utilizatori frecven�i de Internet, dintre popula�ia 
defavorizat� 

75% (2015) 

60% (2015) 

60% 

45% 

48% 

28% 

Popula�ie care nu a utilizat niciodat� Internetul 15% (2015) 30% 39% 

Cet��eni care utilizeaz� servicii de eGuvernare 

Cet��eni care returneaz� formulare completate 

50% (2015) 

25% (2015) 

35% 

20% 

10% 

3% 

 
Sursa: Strategia Na�ional� privind Agenda Digital� pentru România 2020 
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3.1. Analiz� SWOT - Infrastructura de broadband în 
România  

 
 

Puncte tari Puncte slabe

România este o pia�� atipic� din punct de vedere
tehnologic, cu nivel ridicat de disponibilitate a
solu�iilor  de acces la Internet broadband de mare
vitez� (NGA)  pentru consumatori De asemenea, rata
mare de penetrare a conexiunilor la Internet
broadband de foarte mare vitez� (>100Mbps) este
atribuit� tarifelor accesibile ca rezultat al
competitivit��ii pie�ei �i în egal� m�sur� sofistic�rii �i
apetitului consumatorilor (mai ales segmentul tân�r). 

Mobilitatea este de asemenea încurajat� de gradul
ridicat al acoperirii 3G (96%) �i a recentei dar rapidei
dezvolt�ri a re�elelor LTE,. 

Totu�i, puterea redus� de cump�rare, structura demografic� a
popula�iei, precum �i nivelul redus de competen�e digitale
specific popula�iei mai vârstnice se traduc într-o rat� redus� 
de penetrare a Internetului chiar �i în zonele gri ori negre 
(acoperirea cu Internet broadband fix în zonele rurale, în 
2013, este de 78%); mai mult, exist� înc� un num�r 
considerabil de puncte albe care nu sunt acoperite prin
investi�ii private �i necesit� interven�ia sectorului public (în 
special în zonele rurale). 

Aceast� rat� redus� de penetrare este specific� atât 
conexiunilor fixe de acces la Internet, cât �i re�elelor mobile, 
ceea ce descurajeaz� investi�iile private, care conduc la
rândul lor la lipsa de disponibilitate pentru finan�area start-up-
urilor �i a operatorilor existen�i.�

Oportunit��i Amenin��ri �i constrângeri

Proiectul RONET dezvoltat pe baza Backhaul va
completa în mod armonios Planul Na�ional de
Dezvoltare a Infrastructurii de NGN al României. 

România este una dintre cele mai de jos pie�e în
ceea ce prive�te pre�urile pentru conexiunile în band�
larg� �i triple play, ceea ce conduce la o competi�ie
serioas� între operatori. 

Un num�r destul de mare de companii utilizeaz�
platforme de e-procurement. 

Fondurile structurale sunt în continuare disponibile
pentru România; în pofida unui grad redus de
absor�ie, este de a�teptat ca aceste fonduri s�
asigure finan�area pe viitor a dezvolt�rii acestei pie�e.

Re�eaua de acces la Internet existent� asigur� viteze
de transfer mari, ceea ce reprezint� un avantaj
României atunci când vine vorba de �ara noastr� ca
destina�ie pentru Shared Service Centers �i hub-uri
de dezvoltare IT/software, precum �i ca furnizor de
servicii de Cloud pentru alte pie�e europene. 

Întârzieri ale notific�rilor privind ajutorul statului. 

Întârzieri administrative în adaptarea cadrului legal necesar; 
asigurarea asisten�ei �i sprijinului pentru dezvoltarea
infrastructurii în band� larg� atât în mediul urban cât �i în cel 
rural. 

Dificult��i în implementarea ini�iativei RONET. 

Implementarea re�elelor 4G necesit� investi�ii semnificative,
iar operatorii sunt pruden�i în ceea ce prive�te planurile de 
acoperire (România are o bun� acoperire 3G,  dar cea 4G 
este sub medie – 25%). 
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4. Planul de Investi�ii în 
infrastructura NGN 

 
Acoperirea re�elelor de acces de band� larg� bazate pe tehnologia fix� atinge pân� la 
67.2% DSL, 17.4% VDSL, 54.7% FTTP (sau FTTH) �i respectiv 25.5 % DOCSIS 3.0 
cablu. 
 
În ceea ce prive�te re�elele de acces mobile de band� larg�, acoperirea HSPA (High 
Speed Packet Access) este în prezent de 96.2% din gospod�rii, a re�elelor WiMAX de 
57.4%, respectiv 23.6% a re�elelor LTE (marile ora�e). Cu toate acestea, doar 
acoperirea re�elelor LTE poate fi considerat� c� întrune�te cerin�ele NGN în ceea ce 
prive�te viteza conexiunii. 
 
Este important de notat faptul c� exist� o dezvoltare semnificativ� a infrastructurii 
na�ionale de band� larg� de nou� genera�ie care are loc în România prin folosirea unei 
largi game de tehnologii terestre (xDSL, FTTx, DOCSIS 3.0 cablu) sau tehnologii radio 
(WiMAX/LTE), de�i ar trebui men�ionat c� investi�iile în infrastructura NGA a înregistrat 
un ritm mai lent generat de contextul general defavorabil al economiei române�ti.  
 
Estim�m c� pân� în 2020, în lipsa unor stimuli considerabili (ex. interven�ia public�, co-
finan�are sau finan�area prin granturi etc.), ritmul de dezvolt�re a infrastructurii na�ionale 
de acces pentru Internet de band� larg� de nou� genera�ie va fi �i mai lent, iar investi�iile 
în zonele rurale �i urbane mici (zone cu densitate mic� �i putere de cump�rare a 
popula�iei sc�zut�) – vor r�mâne descoperite deoarece nu este viabil din punct de 
vedere economic. 
 
 
 

4.1. Prognoz� cu privire la investi�iile în infrastructura 
de acces  NGA 

 
Luând în considerare stadiul curent al investi�iilor în infrastructura re�elelor de comunica�ii 
�i, de asemenea, prognoza cu privire la fortificarea pie�ei �i dezvoltarea parteneriatelor 
dintre operatori cu scopul de a moderniza infrastructura de acces, se estimeaz� c� pân� 
în 2020, aproximativ 45% dintre gospod�riile din România vor avea acces la conexiuni 
fixe NGA capabile s� asigure viteze de acces la Internet de 100 Mbps26 
În ceea ce prive�te mediul rural, estim�m faptul c�, în lipsa unei interven�ii directe a 
Statului în vederea finan��rii infrastructurii de acces, rata de dezvoltare a re�elelor NGA 
va r�mâne sc�zut�. De aceea, se estimeaz� c� pân� în 2020 procentajul 
�������������������������������������������������
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gospod�riilor din mediul rural cu acces la serviciile de comunica�ii fixe la viteze de 
peste 30 Mbps nu va dep��i 50%, în timp ce procentajul gospod�riilor cu acces la 
viteze de peste 100 Mbps nu va dep��i 20%. 
 
Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul Agendei Digitale pentru Europa 
2020, (acoperire 100%  cu re�elele de acces cu viteze de peste 30 Mbps �i o rat� de 
penetrare la nivel de gospod�rii de minim 50% cu re�ele de acces cu viteze de peste 100 
Mbps pân� în 2020),  volumul necesar de finan�are public� trebuie ales în func�ie de 
tehnologia luat� în considerare �i de scenariile de dezvoltare a acoperirii în mediul rural, 
respectiv urban:  

 
 

 VDSL FTTP HFC DOCSIS 3.0 LTE�
Privat 1,801,782,166 761,462,548 620,411,657 1,419,389,394�

 
 
Volumul de finan�are va trebui s� asigure �i/sau s� sus�in� dezvoltarea infrastructurii de 
acces de nou� genera�ie în "zonele albe" - zone care nu se bucur� în prezent de 
acoperire de band� larg�.  
 

Structura costurilor 
 
Costurile incluse în acest calcul se refer� exclusiv la componentele de acces:  

� Elemente pasive de re�ea (fibr� optic�, tubulatura pentru cabluri, materiale de 
securitate) 

� Costul for�ei de munc� 
� Echipamente active de re�ea 
� Construc�ia de canalizare/ tubulaturi/pentru partea de acces 
� Proiectare 
� Autoriza�ii 
� Managementul de proiect 
� Costuri generale de administrare 

*Nu au fost luate în calcul costul re�elelor backhaul sau backbone. 
 
În consecin��, costul pe abonat este apreciat între 400 �i 720 Euro, în func�ie de 
tehnologia folosit�, în mod semnificativ mai mic decât cel de 1500 - 3500 Euro/abonat în  
în cazul în care se ia în considerare �i costul de realizare a re�elelor backhaul. �

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Metodologia de calcul a costurilor 
Estim�rile de mai sus au fost calculate  în baza unor variante prezentate în Anexa 6 �i în 
baza urm�toarei metodologii: 

1. În raport cu densitatea popula�iei, au fost definite pentru cele 41 de jude�e ale 
României trei tipuri de zone : zone rurale, zone urbane dens populate �i zone 
urbane mai pu�in populate; 

2. Diferen�a dintre acoperirea actual� �i obiectivele Agendei Digitale pentru România 
2020 a fost identificat� pentru fiecare dintre tehnologiile considerate din zonele 
rurale respectiv urbane (la nivelul gospod�riilor) - vezi Anexa 3; 

3. Investi�iile necesare  estimate pentru a ajunge la fiecare gospodarie din aceste 
zone au fost furnizate de operatori pe durata consulta�iilor în grupele de lucru 
pentru fiecare dintre tehnologiile de acces luate în considerare (a se vedea Anexa 
6); aceste estim�ri au fost aplicate diferen�ei care trebuie acoperit�; 

4. Împ�r�irea finan��rii estimate între surse publice �i private a fost calculat� în 
conformitate cu variantele estimate prezentate în Anexa 6 (20% - 80% privat vs. 
public pentru zonele rurale �i 100%, 80%-20% �i respectiv 60% - 40% pentru 
zonele urbane dens populate, pu�in populate �i respectiv zonele în general rurale); 

5. Mai multe scenarii de extindere a acoperirii au fost luate în calcul, dup� cum sunt 
descrise mai jos: 

Scenarii de extindere a acoperirii infrastructurii NGN 
În ciuda dezvolt�rii permanente a acoperirii de band� larg�, în special extinderi 
wireless/mobile, penetrarea serviciilor de band� larg� de baz� este înc� sc�zut� în 
special în mediul rural; estim�m c� obiectivul Agendei Digitale pentru România 2020 de 
a asigura viteze de cel pu�in 30 Mbps pentru 80% din gospod�rii pân� în 2020, va 
necesita cea mai mare parte a efortului de finan�are public�, atât în sus�inerea cre�terii 
gradului  de acoperire cât �i în încurajarea ”adop�iei” de servicii. 
Problemele legate de puterea de cump�rare sc�zut� �i de limitarea cererii de servicii de 
band� larg� vor trebui s� fie abordate în mod specific. 
 
În mediile urbane �i suburbane, solu�iile de acces de fibr� optic� FTTx �i solu�iile de 
cabluri moderne Hybrid Fibre Coaxial (HFC DOCSIS 3.0) par a fi tehnologii capabile s� 
asigure atât realizarea obiectivelor Agendei Digitale, cât �i necesit��ile viitoare  de 
replicabilitate. Cu toate acestea, astfel de implement�ri necesit� investi�ii mari �i se 
confrunt� cu numeroase provoc�ri în ceea ce priveste autorizarea lucr�rilor civile. 
Mai mult decât atât, mutarea re�elelor de acces în subteran va necesita eforturi 
financiare semnificative pentru majoritatea operatorilor, costuri care pot transforma 
afacerea de nesus�inut din punct de vedere economic. 
 
Progresul rapid al tehnologiilor fixe �i mobile (far� fir) �i a tehnologiilor mobile de acces 
de mare vitez� (LTE, WiMAX, etc.) recomand� aceste solu�ii în special pentru acoperirea 
zonelor cu o densitate mai mic� a popula�iei sau a zonelor urbane unde e „dificil de 
s�pat” (zonele centrale ale ora�elor), unde costurile ridicate de dezvoltare subteran� a 
infrastructurii de ultim� genera�ie fac proiectele neviabile din punct de vedere economic. 
 
În ceea ce prive�te mediul rural, pentru a limita costurile legate de dezvoltarea �i 
între�inerea infrastructurii NGN, ar trebui s� se �in� cont de un mix de solu�ii 
tehnologice;  solu�ii îngropate de tipul FTTx (inclusiv VDSL), precum �i solu�ii wireless 
(fixe �i mobile), în special în zonele greu accesibile. Este de remarcat îns� c�, în ciuda 
bunei acoperiri de band� larg� a re�elelor/tehnologiilor mobile (3G, HSDPA, HSDPA +), 
rata de penetrare a serviciilor mobile de band� larg� în zonele rurale este înc� mult sub 
media Uniunii Europene �i dezvoltarea în continuare a acoperirii NGN (de vitez� mare �i 
ultra mare) de telefonie mobil� ar putea necesita un anumit tip de interven�ie din partea 
Statului. 
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Va fi, de asemenea, necesar s� se adopte o serie de m�suri pentru a educa popula�ia �i, 
respectiv, pentru a încuraja „adoptarea” serviciilor de acces ca o metod� de includere în 
societatea informa�ional�. 
Astfel, pentru a avea garan�ia c� programele de finan�are sunt eficiente, trebuie luat� în 
considerare în special la finan�area unor solu�ii complete de acces, care includ atât 
infrastructura de acces la clientul final, cât �i programe de stimulare a cererii pentru 
servicii de band� larg�. 
 
Stimularea cererii de servicii de band� larg� de ultim� genera�ie - existen�a unei 
cereri consistente pentru serviciile NGN care asigur� un grad ridicat de utilizare a 
infrastructurii este o condi�ie esen�ial� pentru dezvoltarea unor astfel de re�ele. 
Încurajarea cererii de servicii poate fi pus� în practic� printr-o serie de m�suri publice, 
cum ar fi: implementarea de platforme dedicate de servicii/de informare, punerea în 
aplicare a facilit��ilor fiscale, cre�terea gradului de alfabetizare în utilizarea 
calculatorului, furnizarea de subven�ii la cump�rarea de echipamente IT, etc. 
 
O alt� metod� pentru a sprijini dezvoltarea de re�ele NGN în mediul rural este 
încurajarea autorit��ilor locale s� implementeze proiecte, cu finan�are din fonduri 
europene sau de la bugetul de stat, sub forma parteneriatelor publice/private, inclusiv 
prin oferirea de sprijin logistic �i financiar pentru gestionarea acestor proiecte. 
 

4.2. Realizarea infrastructurii re�elelor backhaul �i 
backbone de nou� genera�ie 

Implementarea proiectului RoNET 
De�i concuren�a pe pia�a de comunica�ii electronice a crescut considerabil, aceasta este 
concentrat� în zonele urbane; multe dintre zonele rurale sunt zone albe, f�r� acoperire 
de band� larg�. În urma procesului de consultare cu furnizorii de comunica�ii electronice, 
niciun operator nu �i-a exprimat inten�ia de a extinde în urm�torii trei ani re�elele de 
band� larg� în zonele albe  existente. Prin urmare, popula�ia care locuie�te în zonele 
albe va r�mâne f�r� acoperire - nici m�c�r accesul de band� larg� de baz� - dac� nu se 
va face uz de interven�ia public�.   
 
Luând în considerare beneficiile accesului de band� larg� pentru comunit��ile locale în 
atragerea investi�iilor, care va permite munca de la distan��, furnizarea de servicii 
medicale, îmbun�t��irea educa�iei �i a accesului la serviciile publice, Guvernul României 
a decis s� sus�in� Proiectul RoNET atât prin fonduri UE cât �i de la bugetul de stat.   
 
Conform studiului preliminar al Ministerului pentru Societatea Informa�ional�, suma total� 
a fondurilor disponibile de la Axele de Prioritate 3 - SOP IEC (aproximativ 84 mil. Euro) a 
fost avut� în vedere pentru acoperirea nevoilor de finan�are pentru deservirea a peste 
90% dintre cele 3648 localit��i considerate "zone albe".  
Totu�i, conform studiului de fezabilitate a Proiectului RoNET, doar 78327 dintre localit��ile 
selectate au fost considerate eligibile �i vor fi dotate cu re�ele de distribu�ie/backhaul cu 
capacitatea între 100 Mbps �i 600 Mbps (dup� primul an de derulare). Aceste re�ele vor 
face posibil� �i vor încuraja concuren�a la nivel local în vederea dezvolt�rii re�elelor de 
acces private, furnizând oportunit��i egale �i convenabile de conectivitate a acestor 
re�ele NGN la re�eaua backbone. 
 
�������������������������������������������������
27�=	�����	
������������ &�������	��1	�	
��,����
����	���,��7�9*F: http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-
NET/Documente-suport/Documente-suport�
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Extinderi ulterioare ale re�elelor backhaul �i backbone (2014 - 2020) 
Pe parcursul exerci�iului bugetar 2014 - 2020, dezvolt�ri viitoare ale re�elelor de ultim� 
genera�ie (NGN) backbone �i backhaul vor fi sustinute, fie prin lansarea de noi programe 
de ajutor de stat sau prin luarea de m�suri suplimentare care vor încuraja investi�iile 
private în infrastructura de band� larg� NGN. 
Se estimeaz� c� în prezent, realizarea infrastructurii NGN backhaul �i backbone la o 
calitate care îndepline�te cerin�ele obiectivelor Agendei Digitale 2020 pentru penetrarea 
NGN, dep��e�te suma de 2 miliarde Euro, în timp ce 750 de milioane Euro sunt 
necesare pentru modernizarea re�elelor existente în zonele urbane, iar 1,25 miliarde 
Euro reprezint� nevoile de finan�are pentru realizarea acoperirii NGN în zonele rurale.�

 
Calendar de implementare 

România a planificat deja un set de m�suri/ac�iuni specifice pentru dezvoltarea 
infrastructurii de band� larg� de baz� ca parte a Strategiei Na�ionale de Band� Larg� 
2009 - 2015: dezvoltarea de backhaul de band� larg� în zone eligibile/„zone albe” 
(proiect RoNET), alte stimulente de dezvoltare în band� larg� (stimularea cererii). Aceste 
ac�iuni vor continua s� fie lansate conform planului, dar vor fi  completate si de m�suri 
specifice pentru NGN. 
 

4.3. Strategia Na�ional� de Band� Larg� 2009 - 2015 
 
Strategia na�ional� de band� larg� aprobat� prin HG 444/2009 stabile�te principalele 
elemente de luat în considerare la nivel na�ional, pentru dezvoltarea re�elelor de band� 
larg� în România în perioada 2009 - 2015 (prin interven�ie public�). 
 
Obiectivele generale ale strategiei sunt : 

� Cre�terea ratei de penetrare a serviciilor de conectare de band� larg� la nivelul  
gospod�riilor de pân� la 80% în 2015; 

� Cre�terea ratei de acces la serviciile de comunica�ii electronice de band� larg� la 
nivelul popula�iei pân� la minim 100% pân� în 2015; 

� Conectarea la �i cre�terea utiliz�rii serviciilor de band� larg� la nivelul IMM-urilor; 
� Cre�terea ratei de penetrare a serviciilor de comunica�ii electronice de band� 

larg� în zonele defavorizate din punct de vedere al accesului; 
� Cre�terea ofertei de servicii on-line pentru sectoarele guvernamentale �i de 

afaceri. 
 

4.4. Metode alternative pentru sprijinirea dezvolt�rii 
serviciilor de band� larg� 

 
Prin Programul Opera�ional Competitivitate (POC) al exerci�iului bugetar 2014 – 2020, 
Axa Prioritar� 2 ”Tehnologia Informa�iei �i Comunica�iilor (TIC) pentru o economie digital� 
competitiv�”, pot fi încurajate cererea �i absorb�ia de servicii �i viabilitatea furniz�rii de 
servicii de band� larg�, prin urm�toarele ac�iuni: 
� Consolidarea �i asigurarea interoperabilit��ii sistemelor informatice dedicate 

serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din via�a cet��enilor �i 
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întreprinderilor, dezvoltarea de cloud computing guvernamental �i a 
comunic�rii prin media sociale, a Open Data �i Big Data 

� Asigurarea securit��ii cibernetice a sistemelor TIC �i a re�elelor informatice 
� Îmbun�t��irea competen�elor digitale �i sporirea con�inutului digital �i a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa�ie, e- incluziune, e-s�n�tate �i 
e-cultur�. 

 
Aceste ac�iuni vor fi completate în viitor cu ac�iuni specifice NGN, a�a cum este descris 
mai jos, vizând atât asigurarea cadrului administrativ �i juridic, cât �i sprijinirea financiar� 
a dezvolt�rii re�elelor rapide (> 30 Mbps) �i ultra-rapide (100 Mbps) din România, precum 
�i încurajarea adopt�rii de servicii NGN. 
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Calendarul general pentru astfel de implement�ri este schi�at în tabelul de mai jos : 
 

  2014 – 2015 2016 – 2017 2018 - 2020

  Obiective Ac�iuni Obiective Ac�iuni Obiective Ac�iuni

  C P  C P C P

Infrastru
ctur� 
NGN 
(> 30 
Mbps) 

Urba
n 70% 30% 

• Stimularea 
investi�iilo
r private 

80
% 35% 

• Stimularea 
investi�iilor 
private 

80% 45% 
Dezvolt�ri sprijinite de stat �i/ sau alte 

tipuri de interven�ii de la stat  �

Rural 50% 10% 

• RoNET–
dezvolt�ri 
NGN 
activate 

60
% 25% 

• RoNET– 
dezvolt�ri 
NGN 
activate 

80% 45% 

• RoNET– dezvolt�ri NGN activate

NGN 
Infrastru
ctur� 
Backhaul 

Urba
n 70% n/a 

• Stimularea 
investi�iilo
r private 

80
% n/a 

• Stimularea 
investi�iilor 
private 

80% n/a 
• Stimularea investi�iilor private

Rural 50% n/a 
• Proiect 

RoNET  
60
% n/a 

• Extensii 
proiect 
RoNET  

80% n/a 
• Extensii proiect RoNET �

NGN 
Infrastru
ctur� 
Backbon
e 

Urba
n 70% n/a 

• Stimularea 
investi�iilo
r private 

80
% n/a 

• Stimularea 
investi�iilor 
private 

80% n/a 
• Stimularea investi�iilor private

Rural 50% n/a 

• Stimularea 
investi�iilo
r private/ 
publice �i 
/ sau 
dezvolt�ri 
sprijinite 
de stat 

60
% n/a 

• Stimularea 
investi�iilor 
private/ 
publice �i / 
sau 
dezvolt�ri 
sprijinite de 
stat 

80% n/a 

• Stimularea investi�iilor private/ publice �i 
/ sau dezvolt�ri sprijinite de stat�

 
C - acoperire , P - penetrare (pentru obiective din Agenda Digital� 2020 la care 
România s-a angajat) 
 
Obiectivele revizuite din Agenda Digital� pentru România 2020  (80% acoperire > 30 
Mbps �i penetrare de 45% la peste 100 Mbps de broadband fix) vor fi îndeplinite prin 
investi�ii planificate, fie prin evolu�ia normal� a pie�ei (privat) sau prin interven�ia 
public� în caz de disfunc�ionalit��i ale pie�ei. 
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4.5. Prioritizarea investi�iilor  
 
Investi�iile, mai exact interven�ia public� (de exemplu: stimulentele pentru investi�ii, grant-
urile,  ajutoarele de stat, etc.) se vor concentra pe dezvoltarea unei infrastructuri de nou� 
genera�ie în zonele afectate de e�ecul pie�ei- zone cu poten�ial limitat/f�r� poten�ial pentru 
investi�ii private, a�a numitele „zone albe”. 
 
Astfel de zone trebuie definite în concordan�� cu fiecare ciclu de dezvoltare - în conformitate 
cu calendarul propus mai sus - urm�rind analiza pie�ei, luând în considerare obiectivele de 
dezvoltare a regiunilor, precum �i caracteristici relevante precum: caracteristici ale 
teritoriului, densitatea popula�iei, elemente care afecteaz� cererea (nivelul de venit, 
educa�ia, pregatirea în TIC), stadiul de ocupare a for�ei de munc�, structura de vârst, etc. 
 
M�surile de interven�ie public�, necesare în cadrul „zonelor albe”, vor fi stabilite în 
conformitate  cu un set de criterii �i reguli, descrise mai jos:  
 

a) Inventarierea re�elelor �i o analiz� detaliat� a gradului de acoperire: ANCOM va 
realiza un inventar al re�elelor publice de comunica�ii electronice, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 154/2012. 
 

b) Consult�ri publice: toate m�surile vor fi comunicate public, iar consultarea public� 
va permite p�r�ilor interesate �i opiniei publice s� se exprime la nivel na�ional. 

 
c) O procedur� competitiv� de ofertare: oricând autorit��ile care î�i ofer� sprijinul 

selecteaz� un operator pentru a construi �i/sau a administra infrastructura 
subven�ionat�, este necesar s� se organizeze o licita�ie. 
 

d) Cea mai eficient� licita�ie din punct de vedere economic:  în contextul unei 
proceduri de licita�ie, ceea ce antreneaz� de la sine competi�ia, autoritatea care 
acord� ajutorul stabile�te criterii de atribuire calitative pe baza c�rora sunt evaluate 
ofertele depuse. (ex: se acorda prioritate acoperirii, co-finan��rii, etc.). 

 
e) Neutralitatea tehnologic�: în principiu, serviciile broadband pot fi furnizate prin 

intermediul unei platforme de infrastructur� de re�ea bazat� pe fir, f�r� fir, prin satelit 
�i tehnologii mobile sau pe o combina�ie a acestora. Astfel, licita�iile nu vor favoriza 
sau exclude o anumit� tehnologie sau platform� de re�ea. 
 

f) Utilizarea infrastructurii existente: Având în vedere posibilitatea de a reutiliza 
infrastructura existent� - unul dintre principalii factori care determin� nivelul costurilor 
legate de introducerea  comunica�iilor broadband, Guvernul trebuie s� încurajeze 
ofertan�ii s� utilizeze infrastructura existent� disponibil�, pentru a evita orice 
suprapunere inutil� �i ineficient� a resurselor �i pentru a reduce sumele alocate 
pentru finan�area public�. 

 
g) Accesul en-gross efectiv al ter�ilor la o infrastructur� de band� larg� subven�ionat� 

este o component� obligatorie a oric�rei m�suri de stat pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor broadband. În mod special, accesul en-gross permite operatorilor ter�i s� 
concureze cu ofertantul selectat (când un astfel de ofertant este prezent, de 
asemenea, la nivelul pie�ei cu am�nuntul), consolidând astfel oferta �i concuren�a în 
domeniile vizate de m�sur�, evitând în acela�i timp crearea de monopoluri regionale 
de servicii. 
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În mediul rural, cu o densitate sc�zut� a popula�iei, în cazul în care exist� servicii 
broadband limitate, impunerea tuturor tipurilor de produse de acces ar putea cre�te în 
mod dispropor�ionat costurile investi�iei, f�r� a ob�ine beneficii semnificative în ceea 
ce prive�te stimularea competi�iei în cauz�. Într-o astfel de situa�ie, trebuie avut� în 
vedere posibilitatea ca acele produse de acces care presupun interven�ii costisitoare 
�i neprev�zute la infrastructura subven�ionat�, (de exemplu, co-locare în punctele de 
distribu�ie intermediare) s� fie oferite numai dac� exist� o solicitare rezonabil� de la 
un ter� operator. 

 
h) Politica de pre� în cazul accesului en-gross: pre�urile de acces en-gross trebuie s� 

se bazeze pe anumite principii definite de c�tre ANCOM �i pe anumite criterii de 
referin��, �i totodat�, trebuie sa ia în considerare ajutorul primit de c�tre operatorul 
re�elei. 
 

i) Monitorizarea �i mecanismul claw-back: autorit��ile care acord� ajutor trebuie s� 
monitorizeze îndeaproape pe întreaga durat� a proiectului modul în care decurge 
implementarea proiectului broadband. Includerea unui mecanism de rambursare 
poate contribui la minimizarea ex-post �i retroactiv� a valorii ajutorului estimat ini�ial a 
fi necesar. 

 
j) Transparen��: beneficiarul ajutorului are obliga�ia de a furniza ter�ilor îndrept��i�i 

acces total �i nediscriminatoriu la informa�iile cu privire la infrastructura proprie 
(inclusiv, printre altele, conducte, cabinete stradale �i fibr� optic�) care a fost 
dezvoltat� în cadrul unui acord de ajutor de stat.  Beneficiarul ajutorului trebuie s� 
furnizeze toate informa�iile relevante cu privire la re�eaua broadband unui registru 
central al infrastructurilor broadband, dezvoltat de c�tre ANCOM �i/sau la nivelul 
administra�iei locale. 

 
k) Raportarea: la fiecare doi ani, autoritatea care acorda ajutorul de stat trebuie s� 

comunice Comisiei Europene informa�iile esen�iale cu privire la proiectul de ajutor de 
stat, începând de la data aplic�rii m�surii. 
 

Prin urmare, pentru ciclul ini�ial de investi�ii publice (2014 - 2015), o consultare a operatorilor 
a fost realizat� în 2012 �i un num�r de 3648 de localit��i au fost identificate ca "zone albe". 
Implementarea proiectului RoNET va permite dezvoltarea re�ele de backhaul de genera�ie 
viitoare în 783 de localit��i, l�sând un num�r de 2865 de localit��i înc� neacoperite cu 
infrastructur� de comunica�ii broadband. Aceste localit��i vor fi prioritare pentru interven�ia 
public� în urm�toarele cicluri de investi�ii, împreun� cu alte evolu�ii NGN planificate. 
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4.6 Sprijin pentru Agenda Digital� pentru România 2020 
 
Comunica�iile de band� larg� permit �i faciliteaz�  dezvoltarea unei game largi de servicii 
TIC, crescând în acela�i timp productivitatea �i competitivitatea, respectiv cre�terea PIB-ului; 
este acceptat la nivel mondial c� tehnologia informa�iei �i comunica�iilot (TIC) a determinat 
cre�terea productivit��ii cu 40-50% în ultimii 10 ani, mai multe studii ar�tând o  puternic� 
corelare între penetrarea  accesului de band� larg� �i PIB pe cap de locuitor (R2 = 0,5419 ). 
Repercusiunile pozitive ale extinderii accesului de band� larg� în regiunile mai pu�in 
dezvoltate ale unei ��ri au f�cut obiectul numeroaselor studii interna�ionale, care au conturat 
principalele beneficii anticipate pe termen lung pentru zonele afectate: 
 

� Cre�terea activit��ii regionale a afacerilor prin eCommerce, datorit� capacit��ii: 

2 de a accesa o baz� mai mare de clien�i, 
2 pentru întreprinderi de a oferi noi servicii, �i 
2 de a accesa informa�ii relevante pentru afaceri într-un timp mai scurt �i printr-o 

modalitate mai pu�in costisitoare; 
 

� Îmbun�t��irea calit��ii vie�ii datorit�: 
2 simplific�rii proceselor de tranzac�ionare cu statul �i cu companiile, �i 
2 economiei de timp cu transportul; 

 
� Dezvoltarea telemedicinei, cu repercusiuni directe în reducerea necesit��ii pentru 

consruc�ia de infrastructuri de îngrijire medical� dispersate, prevenirea deceselor, 
economii de costuri relevante în sistemul de asigur�ri �i reducerea costurilor de 
transport �i de gestionare a situa�iilor de urgen��; 

� Dezvoltarea înv���mantului la distan�� �i promovarea înv���rii pe tot parcursul vie�ii 
(Life-Long-Learning): comunica�iile de band� larg� vor contribui la punerea în aplicare 
a noilor metode de înv��are, sporind astfel calitatea pred�rii �i accesibilitatea; 

� Diminuarea  excluziunii sociale în grupuri de popula�ie izolate geografic (eInclusion); 
� eGuvernare: comunica�iile de banda larg� vor facilita interac�iunea dintre Guvern �i 

cet��eni/companii, ceea ce va duce la cre�terea eficien�ei administra�iei publice �i 
accesibilit��ii; 

� eEconomie: comunica�iile de band� larg� contribuie la dezvoltarea afacerilor e-business, 
având ca rezultat reducerea costurilor �i cre�terea competitivit��ii companiilor. 

 
Prin asigurarea unei acoperiri echitabile �i acces la comunica�ii de band� larg� pe întreg 
teritoriul României, m�sura va ajuta la realizarea unei mai mari coeziuni �i contribuie la 
formarea pie�ei unice pentru servicii TIC. 
 
 
Mecanisme de monitorizare 
Furnizorii de re�ele NGN/NGA care vor beneficia de ajutor de stat vor fi obliga�i s� publice 
informa�ii legate de acces (printre altele, specifica�ii tehnice, termeni �i condi�ii) pentru p�r�ile 
interesate �i pentru a oferi acces liber tuturor operatorilor de comunica�ii electronice. 
Respectarea obliga�iilor va fi supravegheat� de c�tre Ministerul pentru Societatea 
Informa�ional� (MSI) - UIP pe baza rapoartelor trimestriale prezentate de companiile 
respective. 
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Monitorizare tehnic� 
 
a) Monitorizarea construc�iei re�elelor de band� larg� NGN 
Pentru toate dezvolt�rile NGN sprijinite de stat dezvoltatorii vor trebui s� depun� la MSI - 
UIP rapoartele de progres în ceea ce prive�te stadiul de punere în aplicare. În timpul 
construirii re�elelor NGN, echipe de auditori de expertiz� corespunz�toare 
(tehnicieni/ingineri, economi�ti, contabili, etc. din domeniul TIC) vor fi numi�i de c�tre MSI - 
UIP s� verifice domeniul de aplicare fizic� �i financiar� a proiectelor specifice. 
 
Aceste dezvolt�ri vor fi înregistrate în Registrul de Infrastructur� Telecom, ca MSI s� poat� 
avea o vedere de ansamblu asupra progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor Strategiei Na�ionale privind Agenda Digital� pentru România 2020. 
 
b ) Monitorizarea re�elei,  gestionarea , între�inerea �i exploatarea 
Operatorii de re�ele NGN vor prezenta rapoarte periodice la MSI - UIP cu privire la indicatorii 
specifici de performan�� cheie legate de gestionarea re�elei: e�ecuri majore de func�ionare, 
incidente de securitate, opera�iuni �i între�inere. 
 
 
Monitorizare financiar� �i mecanisme de claw-back  
 
Fiecare contract atribuit va fi monitorizat atât în faza de implementare cât �i în timpul 
perioadei de viabilitate luând în considerare, printre altele, reglement�rile privind fondurile 
structurale, calendarul de punere în aplicare �i indicatorii propu�i. 
  
În conformitate cu prevederile Ghidului Comisiei Europene privind  aplicarea ajutorului de 
stat pentru dezvoltarea rapid� a re�elelor broadband, un mecanism de claw-back  pentru o 
perioad� de 10 ani va fi prev�zut pentru fiecare astfel de dezvoltare.  
 
 

5. M�suri de stimulare a investi�iilor 
private în infrastructura NGN   

 
A�a cum a explicat Comisia European� în comunicatul propriu cu privire la comunica�iile de 
band� larg�28, statele membre pot alege mai multe tipuri de m�suri pentru a accelera 
dezvoltarea re�elelor de comunica�ii de band� larg� �i în special a re�elelor NGN, altele 
decât finan�area direct� a companiilor (a se vedea Anexa 5). Aceste m�suri nu trebuie s� 
�������������������������������������������������
28
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�
�
�
� �http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.�
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implice în mod obligatoriu acordarea unei subven�ii de la stat în sensul Articolului 107, 
paragraful (1) din Tratatul privind func�ionarea Uniunii Europene (“TFUE”). 
 
 

5.1. Încurajarea accesului la infrastructura pasiv� 
existent� 

 
• Îmbun�t��irea accesului operatorilor la infrastructura asociat� existent� permite 

reducerea cu 30-60% a costurilor de dezvoltare ale NGA;  
• Acordarea accesului la infrastructur� de c�tre companiile de utilit��i; 
• Îmbun�t��irea transparen�ei referitor la inventarierea infrastructurii existente. 

Pentru a planifica în mod eficient dezvoltarea unor re�ele de comunica�ii electronice de mare 
vitez� �i pentru a asigura cea mai bun� utilizare a infrastructurii existente corespunz�toare 
re�elelor de comunica�ii electronice, cei care sunt autoriza�i pentru furnizarea re�elelor de 
comunica�ii electronice trebuie s� aib� acces cel pu�in la informa�iile minime despre 
infrastructura fizic� disponibil� în zona prev�zut� pentru dezvoltare.  
Aceste informa�ii trebuie s� permit� o evaluare a poten�ialului de a utiliza infrastructura 
existent� într-o zon� specific� anume �i de a reduce riscul de afectare/distrugere 
accidental� a acestor infrastructuri fizice existente �i trebuie gestionate de un singur punct 
de informare, care s� permit� accesul la informa�iile minime ce sunt deja disponibile în 
format electronic în cadrul limitelor de asigurare a securit��ii �i integrit��ii re�elelor precum �i 
a protej�rii secretelor de serviciu �i asigurarea unei oper�ri legitime. 
Lucr�rile civile finan�ate integral sau par�ial din surse publice trebuie s� se axeze pe 
maximizarea rezultatelor pozitive colective prin exploatarea externalit��ilor favorabile ale 
acestor lucr�ri din cadrul sectoarelor �i prin asigurarea oportunit��ilor de nediscriminare de a 
partaja infrastructura existent� sau planificat� în vederea dezvolt�rii re�elelor de comunica�ii.  
 
 

Accesul la infrastructura existent� 

La nivel na�ional, Legea nr. 154/2012 detaliaz� condi�iile care trebuie îndeplinite pentru ca 
un furnizor s� poat� beneficia de dreptul de acces pe propriet��i (Art.4, Art.5 alin.(1)) 
 
Cu toate acestea, cu privire la utilizarea infrastructurii �i construc�iilor dezvoltate la nivel local 
(inclusiv noile re�ele de ap�, energie, transport sau canalizare) pentru a facilita amplasarea 
infrastructurii re�elelor de band� larg�, este important de subliniat faptul c� “zonele albe”  
sunt situate în zone unde re�elele de ap� sau canalizare sunt subdezvoltate �i crearea 
acestor re�ele necesit� timp �i fonduri care nu sunt disponibile în acest moment tuturor 
autorit��ilor locale. Oricum, aceste re�ele sunt în general dezvoltate la nivel local �i nu 
r�spund nevoilor operatorilor de band� larg�  de a interconecta un num�r mare de localit��i 
pentru a implementa o re�ea  backhaul. 
 
 
 
 
 

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 441 bis/19.VI.2015



�

��������	
����
�

5.2. Îmbun�t��irea transparen�ei �i coordon�rii în lucr�rile 
civile relevante 
 
• Dezvoltarea unui sistem pentru a informa operatorii cu privire la lucr�rile civile planificate 

de c�tre autorit��ile locale; 
• Posibilitatea sistematic� de a monta �evi �i infrastructur� conex�, împreun� cu 

executarea de lucr�ri publice.  
 
Conform estim�rilor f�cute de compania Analysys Mason în anul 2012, “poten�ialele 
economii f�cute din coordonarea lucr�rilor de inginerie civil�, atunci când proiectul 
este divizat între dou� p�r�i, sunt în valoare de 50% din costurile lucr�rilor civile sau 
40% din costurile totale“. Dac� sunt implica�i mai mult de doi operatori, costurile cu 
lucr�rile civile per operator sunt chiar �i mai reduse, generând economii de pân� la 53% 
pentru trei operatori. Estim�ri mai conservatoare afirm� c� aceste economii sunt cuprinse 
între 15% �i 30% din costurile totale29. 
 
Cele mai importante bariere ale co-dezvolt�rii  sunt:30  
 

• lipsa de transparen�� referitoare la lucr�rile planificate;  
• orizontul de timp lung �i inadecvat  necesar pentru planificarea �i executarea 

lucr�rilor, discrepan�ele chiar �i mai mari dintre sectoare;  
• considera�iile comerciale (scepticism referitor la divulgarea planurilor economice 

sau lipsa de interes economic); 
• lipsa unui cadru institu�ional adecvat, în special cu privire la cooperarea inter-

sectorial�; 
• incompatibilit��ile tehnice. 

 
Pentru a preveni �i/sau reduce apari�ia acestor deficien�e în România, sunt propuse 
urm�toarele m�suri-cadru, în corelare cu prevederile Directivei 61/2014 : 
 
 
 
 

1. Transparen�� referitoare la infrastructura fizic� 

2 orice întreprindere autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii electronice are 
dreptul de a solicita, la cerere, prin intermediul unui punct unic de informare, informa�ii 
despre infrastructura fizic� existent� a oric�rui operator de re�ea31: loca�ie, ruta �i 
coordonatele geografice; dimensiunea, tipul �i utilizarea curent� a infrastructurii; 
numele proprietarului sau al posesorului dreptului de utilizare a infrastructurii �i un 
punct de contact. 
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2 pentru a facilita implementarea re�elelor NGN/NGA, orice autoritate public� – central� 
sau local� (consilii jude�ene, prim�rii, ministere, Autoritatea pentru drumuri, 
companiile de utilit��i de�inute de Stat) – care de�ine informa�ii în format electronic 
despre infrastructura fizic� existent� va furniza aceste informa�ii într-o manier� 
transparent�, prin intermediul unui  punct unic de informare, la cererea operatorilor; 

2 dac� informa�iile nu sunt de�inute de c�tre o autoritate public�, orice operator de re�ea 
va furniza informa�iile prev�zute, la cererea punctului unic de informare; 

2 dac� informa�iile nu sunt disponibile prin intermediul punctului unic de informare, 
operatorii de re�ea vor furniza  aceste informa�ii la cererea f�cut� de o întreprindere 
autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii electronice; 

2 la cererea f�cut� de o întreprindere autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii 
electronice, operatorii de re�ea r�spund cererilor rezonabile pentru inspectarea la fa�a 
locului a anumitor elemente specifice din propriile lor infrastructuri fizice; 

2 la cererea f�cut� de o întreprindere autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii 
electronice, operatorii de re�ea ofer� informa�ii despre lucr�rile civile în curs sau 
planificate pentru care au deja autoriza�ii acordate (loca�ia �i tipul lucr�rilor, 
elementele de re�ea implicate, data estimat� pentru începerea lucr�rilor �i durata 
acestor lucr�ri, un punct de contact). La cererea unui operator de re�ea, aceste 
informa�ii vor fi furnizate punctului unic de informare. 

 

2. Coordonarea lucr�rilor civile 

2 orice operator de re�ea are obliga�ia de a negocia contractele privind coordonarea 
lucr�rilor civile cu întreprinderile autorizate s� furnizeze re�ele de comunica�ii 
electronice, în scopul mont�rii de elemente de re�ele de comunica�ii electronice de 
mare vitez�; 

2 orice operator de re�ea care desf��oar� sau planific� executarea anumitor lucr�ri 
civile pentru modernizarea sau reabilitarea infrastructurii (inclusiv, dar f�r� a se limita 
la canalizare, �evi de gaz, stâlpi de electricitate etc.) vor  face disponibile informa�iile  
privire la investi�iile planificate într-un interval de timp rezonabil prin intermediul 
punctului unic de informare, astfel încât operatorii de re�ele �i servicii de comunica�ii 
electronice s� aib� acces la informa�ii �i s� întrebe cu privire la fezabilitatea 
comercial�, posibilitatea de a dezvolta infrastructuri comune �i, dac� este cazul, s� se 
poat� planifica �i executa lucr�rilor necesare în acela�i timp cu investi�iile 
respective32; 

2 orice întreprindere/entitate care execut� lucr�ri civile finan�ate integral sau par�ial din 
fonduri publice trebuie s� r�spund� cererilor rezonabile f�cute de o întreprindere 
autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii electronice, în vederea mont�rii 
elementelor re�elelor de comunica�ii electronice de înalt� vitez� pentru acordurile de 
coordonare a lucr�rilor civile. Cererile trebuie s� fie completate cel pu�in cu o lun� 
înainte de depunerea pentru aprobare a proiectului final la autorit��ile competente33. 
Dac� nu se ajunge la nicio în�elegere în termen de 1 lun�, p�r�ile vor face apel la 
organismul de solu�ionare a litigiilor; 

2 lucr�rile civile cu o valoare nesemnificativ� pot fi exceptate. 
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5.3. Eficientizarea procedurilor de autorizare     
 

• M�rirea transparen�ei �i coordonarea dintre autorit��ile publice implicate în acordarea de 
autoriza�ii; 

• Stabilirea unui punct de informare cu privire la aceste autoriza�ii; 
 
• Respectarea termenelor legale  pentru acordare/refuzare. 
 
Acordarea de aprob�ri/Autoriza�ii 
 

2 orice întreprindere autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii electronice are 
dreptul de a accesa, prin mijloace electronice, prin intermediul unui punct unic de 
contact (PCU înfiin�at pe baza Directivei servicii), orice informa�ii despre condi�iile �i 
procedurile aplicabile acord�rii de autoriza�ii pentru lucr�rile civile necesare în scopul 
mont�rii de elemente de re�ele de comunica�ii electronice de mare  vitez�; 

2 posibilitatea ca în legisla�ia na�ional� care va transpune Directiva 2014/61/UE s� se 
stabileasc� c� orice întreprindere autorizat� s� furnizeze re�ele de comunica�ii 
electronice are dreptul de a transmite, prin mijloace electronice, prin intermediul unui 
punct unic de contact, cereri pentru eliberarea de autoriza�ii; punctul unic de contact 
faciliteaz� �i coordoneaz� procesul de acordare a aprob�rilor �i transmite cereri c�tre 
autorit��ile competente; 

2 autoriza�iile trebuie s� fie acordate/refuzate conform reglementarilor europene;  . 
 
 
 

5.4. Norme referitoare la infrastructura NGA pentru 
cl�dirile noi 

 
• 30-60% dintre costuri pot fi economisite în cazul cl�dirilor noi dotate cu infrastructura  de 

acces NGA; 
• Definirea cerin�elor prin reglement�ri tehnice specifice  �i includerea acestor cerin�e în 

criteriile de acordare a autoriza�iei; 
• Asigurarea unui acces nediscriminatoriu la segmentele terminale ale NGA. 
 
 
Echipamentul de interior  

2 construc�iile noi, prev�zute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 154/2012, trebuie s� fie 
dotate la loca�ia utilizatorului final cu infrastructuri fizice interne pentru re�ele de 
comunica�ii electronice de mare vitez�, pân� la punctele terminale ale re�elei[1]; 

 
2 toate imobilele colective noi trebuie s� fie dotate cu un punct de concentrare situat în 

interiorul sau exteriorul cl�dirii, care trebuie s� fie accesibil furnizorilor de re�ele de 
comunica�ii electronice, prin intermediul c�rora este pus� la dispozi�ie conectarea la 
infrastructura intern� preg�tit� pentru re�ele de mare vitez�; 
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2 se pot prevedea excep�ii pentru anumite categorii de cl�diri atunci când sunt implicate 
costuri dispropor�ionate. 

 
Acces la echipamentul de interior  

2 orice furnizor de re�ea de comunica�ii electronice are dreptul de a face o termina�ie a 
re�elei sale în punctul de concentrare, cu condi�ia minimiz�rii impactului asupra 
propriet��ii private �i pe propria sa cheltuial�;  

2 orice furnizor are dreptul de a accesa orice infrastructur� fizic� existent�, adecvat� 
pentru comunica�iile electronice de mare vitez�, dac� dublarea acesteia este tehnic 
imposibil� sau ineficient� din punct de vedere economic34. Dac� în termen de dou� 
luni nu se ajunge la nicio în�elegere, se va face apel la organismul de solu�ionare a 
litigiilor; 

2 în cazul în care nu se realizeaz� o infrastructur� intern�, orice furnizor are dreptul de 
a face o termina�ie a echipamentului re�elei sale în loca�ia unui abonat, în condi�iile 
minimiz�rii impactului asupra propriet��ii �i pe propria sa cheltuial�35.  

Atingerea obiectivelor din Agenda Digital� pentru România 2014 - 2020 prevede ca 
dezvoltarea infrastructurii s� fie tras� aproape de loca�ia utilizatorilor finali, sub rezerva 
respect�rii integrale a principiului propor�ionalit��ii cu privire la orice limitare adus� dreptului 
de proprietate, �inând cont de interesul general urm�rit. Trebuie încurajat� existen�a re�elelor 
de comunica�ii electronice de mare vitez� la utilizatorul final, asigurând în acela�i timp 
neutralitatea tehnologic�, în special prin construirea unei infrastructuri fizice de mare vitez� 
în cl�diri. Luând în considerare faptul c� furnizarea de mini-�evi pe durata construc�iei cl�dirii 
are doar un cost gradual limitat, în timp ce echiparea cl�dirilor cu o infrastructur� de mare 
vitez� ar putea reprezenta o por�iune semnificativ� din costul de implementare pentru 
re�eaua de mare vitez�, toate cl�dirile noi sau cl�dirile cu lucr�ri majore de renovare ar 
trebui s� fie dotate cu infrastructur� fizic�, permi�ând conectarea utilizatorilor finali cu re�ele 
de mare vitez�. În scopul dezvolt�rii de re�ele de comunica�ii electronice de mare vitez�, în 
plus, noile active imobiliare, precum �i cl�dirile de locuin�e colective care au fost supuse 
unor lucr�ri de renovare majore trebuie s� fie dotate cu un punct de acces sau concentrare 
prin intermediul c�ruia furnizorul poate accesa re�eaua din interiorul cl�dirii. 
Având în vedere beneficiile sociale ce deriv� din includerea digital� �i având în vedere 
economia f�cut� cu implementarea re�elelor de comunica�ii electronice de mare vitez�, 
acolo unde nu exist� nici infrastructur� pasiv�, nici infrastructur� activ� de mare vitez� care 
s� deserveasc� spa�iile utilizatorilor finali, nici alternative de a furniza re�ele de comunica�ii 
electronice de mare vitez� utilizatorilor finali nu sunt, orice furnizor de re�ea de comunica�ii 
publice trebuie s� aib� dreptul de a-�i finaliza re�eaua într-un punct privat pe propria sa 
cheltuial�, dup� ob�inerea consim��mântului abonatului, �i cu condi�ia ca aceast� termina�ie 
s� minimizeze impactul asupra unei propriet��i private, de exemplu, atunci când este posibil,  
prin reutilizarea infrastructurii fizice disponibile în cl�dire sau asigurarea restaur�rii complete 
a zonelor afectate.  
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5.5. Stimularea utiliz�rii tehnologiilor f�r� fir pentru 
accelerarea cre�terii gradului de acoperire a re�elelor 
de band� larg� în zonele rurale 

 
 
Tehnologiile mobile au poten�ialul de a m�ri rapid acoperirea de band� larg� de mare vitez�  
prin implementarea re�elelor 4G. Luând în considerare faptul c� actualele condi�ii de pia�� 
permit operatorilor s� investeasc� doar în zone viabile din punct de vedere economic, pentru 
a crea premisele pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale la timp �i pentru zonele cu 
densitate mic� a popula�iei trebuie s� se identifice m�suri de interven�ie pe termen scurt, 
astfel încât operatorii s� fie stimula�i s� extind� acoperirea re�elelor mobile ce respect� 
standardele NGN în zonele respective. 
 
ANCOM va analiza oportunitatea lu�rii unor m�suri de diminuare a tarifului de utilizare a 
spectrului fa�� de valoarea stabilit� conform legii, în benzile de frecven�e radio utilizate 
pentru furnizarea serviciilor de comunica�ii electronice de nou� genera�ie, care prin 
caracteristicile lor contribuie la atingerea obiectivelor Agendei Digitale pentru România 2020. 
M�surile mai sus precizate pot fi luate numai în contextul în care sunt de natur� s� 
contribuie la realizarea obiectivelor Planului Na�ional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN, 
este asigurat� respectarea legisla�iei na�ionale, respectiv a celei de la nivelul Uniunii 
Europene, privind ajutoarele de stat �i doar cu avizul favorabil al Consiliului Concuren�ei. 
Valoarea de diminuare a tarifului de utilizare a spectrului nu poate dep��i 20% fa�� de 
valoarea stabilit� conform legii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Planul pentru licen�ierea benzilor de frecven�e 
armonizate UE pentru  re�elele de banda larg� 

 
Benzile de 800 MHz �i 2600 MHz 

La începutul anului 2014, ANCOM a organizat o consultare public� în scopul de a evalua 
cererea pie�ei �i inten�iile persoanelor interesate cu privire la participarea într-o nou� 
selec�ie, pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului care nu au fost atribuite, pân� 
în prezent, în benzile de 800 MHz �i 2600 MHz. 
Rezultatele consult�rii au ar�tat c�, pentru moment, nu exist� interes pentru spectrul radio 
r�mas disponibil în benzile de 800 MHz �i 2600 MHz. Operatorii mobili ar putea fi interesa�i 
s� participe la o procedur� de selec�ie pentru a ob�ine drepturi de utilizare suplimentara de 
spectru dup� anul 2015, atunci când va deveni disponibil spectru radio adi�ional sub 1 GHz 
(în banda de 700 MHz). 
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ANCOM va ini�ia o nou� consultare public�, dup� Conferin�a Interna�ional� de 
Radiocomunica�ii din 2015 (când se va lua decizia de utilizare la nivel interna�ional a benzii 
de 694-790 MHz), cu scopul evalu�rii paletei de op�iuni existente bazate pe cererea pie�ei 
de specialitate �i va lua decizia potrivit�, bazat� pe rezultatele consult�rii publice. 
 
 
 
Banda de frecven�e de 2010-2025 MHz  
 
În prezent, aceast� frecven�� nu este disponibil� în România pentru uz civil. Cu toate 
acestea utilizarea acestei benzi este în curs de revizuire la nivelul CEPT, pe baza unui 
mandat al CE. 
România va a�tepta rezultatele expertizei tehnice CEPT �i, respectiv, decizia care va fi luat� 
la nivelul UE. 
 
 
Benzile de 3400 - 3600 MHz �i 3600-3800 MHz  
 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului 
European �i a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru 
politica în domeniul spectrului de frecven�e radio, procesul de autorizare pentru banda de 
frecven�e de  3,4- 3,8 GHz nu a fost finalizat pân� la 31 decembrie 2012 din cauza lipsei 
cererii de pe pia��. În prezent, procesul de autorizare pentru banda de frecven�e radio 3,4-
3,8 GHz este suspendat, dar au fost luate o serie de m�suri : 

• astfel, în septembrie 2013, valabilitatea licen�elor na�ionale existente în banda 3400-
3600 MHz a fost prelungit� pân� la 31 decembrie 2015, perioada de valabilitate a 
licen�ei na�ionale în banda de 3600 -3800 MHz fiind deja prelungit� pân� la 31 
decembrie 2015, în cursul anului 2011. 

• în cadrul consult�rii publice a proiectului de decizie ANCOM privind prelungirea 
termenului de valabilitate a licen�elor na�ionale în banda de 3400-3600 MHz, p�r�ile 
interesate au solicitat ca procedura de selec�ie pentru acordarea de noi drepturi de 
utilizare în întreaga band� 3400-3800 MHz s� fie amânat� pân� în 2015. 

• procedura de selec�ie a fost amânat� pentru prima parte a anului 2015, iar drepturile 
de utilizare ale câ�tig�torilor licita�iei publice vor intra în vigoare la începutul anului 
2016.  

 
De�i recent o serie de reglement�ri au fost adoptate la nivel european, obiectivele de 
armonizare nu au fost în întregime îndeplinite, astfel c� exist� înc� dou� posibile 
aranjamente de canale radio în banda 3400-3600 MHz (TDD �i FDD). Un aranjament de 
canale radio stabil �i clar definit reprezint� un element-cheie în procesul de reconfigurare a 
utiliz�rilor actuale în aceast� band�.  
În aceste condi�ii, dup� consultarea public� suplimentar� organizat� cu scopul identific�rii, în 
func�ie de op�iunile argumentate ale p�r�ilor interesate, celor mai bune solu�ii pentru 
aranjamentul de canale radio, ANCOM va adopta pozi�ia sa fa�� de acest subiect �i va 
decide cu privire la aranjamentul de canale radio ce va fi utilizat în aceast� band� de 
frecven�e luând m�surile necesare în scopul continu�rii procesului de autorizare �i va 
actualiza documentul de strategie privind utilizarea benzii de 3,4-3,8 GH.  
Dup� adoptarea strategiei pentru aceste benzi de frecven�e radio, ANCOM va supune 
procedurii de consultare public� documentul privind procedura de selec�ie a benzilor de 
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frecven�e 3400-3600 MHz �i 3600-3800 MHz. Se estimeaz� c� procedura de selec�ie va fi 
organizat� în primele luni ale anului 2015. 
 
 

5.7. Propuneri de interven�ii legislative �i m�suri 
administrative  

 
În urma consult�rilor avute în cadrul grupului de lucru format din furnizorii de comunica�ii �i 
servicii electronice �i asocia�ii ale acestora, au rezultat urm�toarele propuneri de interven�ii 
legislative �i m�suri administrative: 
 
1. Îmbun�t��irea cadrului legal cu privire la construc�ia re�elelor de comunica�ii electronice �i 

a elementelor de infrastructur� asociate acestora s� fie guvernat� de un capitol distinct, 
cu norme adaptate specificiului lucr�rilor care trebuie executate pentru realizarea acestor 
construc�ii, respectiv care s� con�in� proceduri simplificate �i accelerate de autorizare a 
acestui tip de construc�ii, inclusiv în cazul unor extinderi; 

2. Elaborarea, în regim de urgen��, �i adoptarea prin Hot�râre a Guvernului a normelor 
tehnice specifice prev�zute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 154/2012;�

3. �Analiza oportunit��ii lu�rii unor m�suri adi�ionale pentru a asigura respectarea de c�tre 
autorit��ile publice locale a dispozi�iilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 154/2012, astfel încât 
s� fie eliminate orice impozite, taxe sau tarife solicitate de autorit��ile locale pentru 
exercitarea de c�tre operatorii de comunica�ii electronice a dreptului de acces pe 
propriet��i, suplimentare fa�� de tarifele datorate pentru ocuparea �i folosin�a de c�tre 
ace�tia din urm� a imobilelor proprietate public�;  
Asigurarea utiliz�rii la nivel na�ional a unei baze de date referitoare la propriet��ile 
publice, în vederea favoriz�rii identific�rii viitoarelor loca�ii pentru instalarea re�elelor de 
comunica�ii electronice �i a elementelor de infrastructur� asociate acestora;  

4. Luarea m�surilor necesare pentru a asigura transpunerea în legisla�ia na�ional�, pân� cel 
târziu la data de 1 ianuarie 2016, a Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European �i a 
Consiliului privind m�suri de reducere a costurilor instal�rii re�elelor de comunica�ii 
electronice de mare vitez�. 

 
 
 
Calendarul implement�rii acestor m�suri se reg�se�te în tabelul de mai jos: 
 

M�sura Responsabil Termen final 
Încurajarea accesului la infrastructura pasiv� 
existent� 

  

Deschiderea accesului operatorilor de comunica�ii 
electronice la infrastuctura pasiv� administrat� de 
c�tre companiile de utilit��i �i la infrastructura pasiv� 
administrat� de companiile de c�i ferate, drumuri, 
porturi, aeroporturi etc. prin asigurarea cadrului legal 
necesar  
 

MSI 
MT 

 01.07.2016 

Îmbun�t��irea transparen�ei privind infrastructura MSI   
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fizic� existent�. 
 

 

UAT-uri 
 ANCOM 

01.01.2017 

Îmbun�t��irea transparen�ei �i coordon�rii cu 
privire la lucr�rile publice relevante 

  

Informarea operatorilor de comunica�ii electronice cu 
privire la lucr�rile publice planificate de c�tre UAT-
uri. 

UAT-uri 
 

  
01.01.2016 

Crearea posibilit��ii de corelare a lucr�rilor de 
instalare de conducte, tuburi, tubete, orice alte 
elemente de infrastructur� asociate re�elelor de 
comunica�ii electronice, în acela�i timp cu 
executarea lucr�rilor publice. 

UAT-uri 
 

 
01.01.2016 

Eficientizarea procedurilor de autorizare a construirii 
pentru extinderea re�elelor de comunica�ii 
electronice, inclusiv prin utilizarea punctului unic de 
contact prevazut de Directva 2014/61/UE 

MDRAP 
MSI 

01.01.2016 

Îmbun�t��irea transparen�ei �i coordon�rii între 
autorit��ile publice implicate în acordarea 
autoriza�iilor necesare pentru instalarea �i extinderea 
re�elelor de comunica�ii electronice. 

MSI 
UAT-uri 

 

 
01.01.2016 

Extinderea punctului de contact unic (PCU) cu 
informa�ii cu privire la autoriza�iile/documenta�iile 
necesare pentru instalarea �i extinderea re�elelor de 
comunica�ii electronice. 

MSI 
UAT-uri 
ANCOM 
AADR 

 
01.01.2016 

Analiza �i îmbun�t��irea reglement�rilor privind 
acordarea/emiterea refuzului motivat de acordare a 
autoriza�iilor necesare pentru instalarea �i extinderea 
re�elelor de comunica�ii electronice, respectiv 
determinarea efectelor juridice ale netransmiterii unui 
r�spuns în termenul limit� stabilit. 

  
MSI 

MDRAP 

  
01.01.2016 

Prevederi privind infrastructura NGA pentru 
cl�diri noi 

  

Definirea cerin�elor �i includerea lor în criteriile de 
acordare a autoriza�iilor 

Guvern 
MSI 

MDRAP 

  
01.01.2016 

Asigurarea unui acces nediscriminatoriu la 
segmentele terminale ale NGA. 

MSI 
ANCOM 

  
01.01.2016 

Propuneri legislative �i administrative   
Transpunerea în legisla�ia na�ional� a prevederilor 
Directivei 2014/61/UE. 

Guvern 
MSI 

01.01.2016 

Îmbun�t��irea cadrului legal cu privire la construc�ia 
re�elelor de comunica�ii electronice �i a elementelor 
de infrastructur� asociate acestora 

Guvern 
MDRAP 

MSI 

01.01.2016 

Identificarea �i reglementarea  unor m�suri 
adi�ionale pentru a asigura respectarea art. 6 alin. (5) 
din Legea nr. 154/2012.  

UAT-uri 
Guvern 

2020 
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Asigurarea utiliz�rii la nivel na�ional a unei baze de 
date cu propriet��ile publice. 

Guvern   01.01.2017 

 
 
 

6. Modele de Investi�ii Durabile 

6.1. Mecanisme de finan�are pentru dezvoltarea re�elelor 
NGN  

Conform comunic�rii referitoare la Orient�rile Comisiei pentru aplicarea normelor privind 
ajutorul de stat în cazul dezvolt�rii rapide a re�elelor de band� larg� (2013/ C 25/01)X, 
diferitele „modele de investi�ie” includ de obicei subven�ia de la Stat, cu excep�ia cazului în 
care investi�iile sunt f�cute în conformitate cu principiul investitorului în economia de pia��. �

Alocarea monetar� (“Finan�area decalajului”36) 
Alocarea monetar� prevede aloc�ri directe în numerar investitorilor din domeniul 
comunica�iilor de band� larg�37 pentru a construi, gestiona �i opera din punct de vedere 
comercial o re�ea de band� larg�38. Aceste aloc�ri implic� de obicei subven�ia de la Stat, în 
sensul Articolului 107 paragraful (1) din TFUE, din moment ce subven�ia este finan�at� din 
resursele Statului �i ofer� un avantaj investitorului în vederea realiz�rii unei activit��i 
economice, în condi�iile care nu ar fi fost disponibile pe pia��. În acest caz, atât operatorii de 
re�ele care primesc subven�ia cât �i furnizorii de comunica�ii electronice care cer accesul en-
gross la re�eaua subven�ionat�  sunt beneficiarii subven�iei. �

Sus�inere în natur� 
Sus�inerea în natur� sprijin� dezvoltarea comunica�iilor de band� larg� prin finan�area 
introducerii unei re�ele de comunica�ii de band� larg� (sau p�r�i ale acesteia) care sunt puse 
apoi la dispozi�ia investitorilor în comunica�ii electronice care vor folosi aceste elemente de 
re�ea pentru propriul lor proiect de dezvoltare a retelelor de band� larga. Sus�inerea poate 
veni sub mai multe forme, cea mai frecvent întâlnit� fiind forma în care statul asigur� 
infrastructura pasiv� pentru re�elele de band� larg� prin executarea de lucr�ri de inginerie 
civil� (de exemplu, prin excavarea unui drum) sau prin amplasarea de �evi sau fibr� 
neagr�39. Aceast� form� de sus�inere creeaz� un avantaj pentru comunica�iile de band� 
larg�, economisind costurile respective ale investi�iei40, precum �i pentru furnizorii de servicii 
de comunica�ii electronice care doresc s� ob�in� accesul en-gross la re�eaua subven�ionat�.�
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Re�ea de band� larg� sau por�iuni ale acesteia operate de Stat 
Se poate vorbi de ajutor de Stat �i în situa�ia în care Statul, în loc s� acorde sus�inere unui 
investitor în domeniul comunica�iilor de band� larg�, construie�te (p�r�i din) o re�ea de 
band� larg� �i o opereaz� direct, prin intermediul unei autorit��i publice sau prin intermediul 
unei companii de�inute de Stat41. Acest model de interven�ie const� în mod uzual în 
construirea unei infrastructuri pasive de re�ea aflate în proprietate public�, cu scopul de a o 
pune la dispozi�ia operatorilor de comunica�ii de band� larg� prin acordarea accesului en-
gross la re�ea, sub rezerva unor condi�ii nediscriminatorii. Acordarea accesului en-gross este 
o activitate economic� în sensul Articolului 107 paragraful (1) din TFUE. Construirea unei 
re�ele de band� larg� pentru scopuri de operare comercial� reprezint� o activitate 
economic�, conform jurispruden�ei, i.e. pot fi deja elemente ale subven�iei de la Stat în 
sensul Articolului 107, paragraful (1) din TFUE la momentul construirii re�elei de band� 
larg�42. Furnizorii de comunica�ii electronice care doresc s� ob�in� acces en-gross la 
re�eaua operat� de autorit��ile publice vor fi considera�i de asemenea beneficiari ai 
subven�iilor.�

Re�ea de band� larg� gestionat� de un ’chiria�’ 
Statul poate de asemenea finan�a introducerea unei re�ele de band� larg� care r�mâne în 
proprietate public�; cu toate acestea, operarea re�elei va fi atribuit� prin intermediul unei  
proceduri competitive de ofertare unui operator  comercial pentru a gestiona �i opera la nivel             
en-gross43. De asemenea, în acest caz, din moment ce re�eaua este construit� pentru a fi 
operat�, m�sura poate constitui subven�ie de la Stat. Operatorul care gestioneaz� �i 
opereaz�  
 
re�eaua, precum �i furnizorii ter�i de comunica�ii electronice care doresc s� ob�in� acces en-
gross la re�ea vor fi considera�i de asemenea beneficiari ai subven�iei. 
În urma analizei unor mecanisme poten�iale de finan�are  de tipul ultimului model - re�eaua 
de band� larg� gestionat� de un ‘chiria�’ - a fost considerat� cea mai potrivit� pentru 
dezvoltarea re�elelor de comunica�ii de band� larg� în „zonele albe” din România (proiect 
RoNET). Se prevede c� acela�i tip de investi�ii publice pot fi replicate în urm�toarele cicluri 
de investi�ii conform calendarului de implementare propus, împreun� cu alte m�suri 
legislative �i administrative descrise. 
M�surile de natura ajutorului de stat vor fi acordate cu respectarea legisla�iei europene 
aplicabile în domeniu �i cu respectarea O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile na�ionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum �i pentru modificarea �i completarea Legii concuren�ei 
nr. 21/1996. 
 
Cele mai des întâlnite tipuri de interven�ie public� evaluate de Comisiea European� 
sunt: 

Subven�ie pentru dezvoltarea infrastructurii de acces  NGA (bucla local�/” last 
mile”) 
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Acesta este probabil unul dintre cele mai frecvent întâlnite tipuri de interven�ie în dezvoltarea 
infrastructurilor de band� larg�, finan�area public� fiind utilizat� în dezvoltarea buclei locale. 
În anumite ��ri, acest tip de interven�ie este v�zut ca fiind obiectivul principal pentru 
finan�area public�44. 
O dat� ce “zonele albe” (sau “zonele albe” NGA) sunt clar identificate, autorit��ile 
organizeaz� o procedur� de licita�ie competitiv� pentru a selecta un operator care s� 
beneficieze de fondurile publice în vederea construirii infrastructurii lips�. Avantajul acestei 
solu�ii este c� utilizatorii finali  primesc o solu�ie “la cheie”: servicii cu am�nuntul de la 
operatorul selectat. Dezavantajul s�u este c� doar o tehnologie prime�te finan�are �i doar un 
singur operator beneficiaz� direct de m�sura subven�iei. 
Cu toate acestea, cerin�ele unei licita�ii deschise �i obliga�iile de acces impuse prin 
acordarea subven�iei de la Stat limiteaz� efectul de distorsionare a competi�iei generat de 
acest tip de subven�ie. În plus, în urma interven�iei publice, va avea loc o competi�ie mai 
intens�, datorit� obliga�iilor referitoare la serviciile en-gross. 

Subven�ie pentru dezvoltarea  re�elelor backhaul (re�ele regionale) 
Lansarea re�elelor backhaul bazate pe fibra optic� este de asemenea o condi�ie esen�ial� 
pentru orice implementare viitoare a re�elei NGN. În consecin��, multe autorit��i publice 
direc�ioneaz� fondurile disponibile pentru dezvoltarea re�elelor backhaul45 pentru a deschide 
calea pentru investi�ii atât în re�elele de band� larg� de baz� cât �i în re�elele NGN.  
De asemenea, datorit� faptului c� re�ele backhaul sunt capabile s� sus�in� la nivelul de 
acces diverse tipuri de platforme tehnologice, operatorii pot oferi utilizatorilor finali tehnologia 
de acces preferat� sau disponibil� lor (xDSL, cablu, mobil, f�r� fir, solu�ii FTTx). 
În baza practicii Comisiei Europene, pot fi luate în considerare trei scenarii: 
I. O re�ea backhaul care sa fie subven�ionat� doar în acele zone unde nu exist� 

infrastructur� de racord (fibr� optic�) disponibil� (�i nu sunt oferite servicii de vânzare 
cu am�nuntul pentru o l�rgime de band� de minimum 2 Mbps la pre�uri accesibile)46. 
Aceste zone sunt caracterizate de un e�ec total de pia��, prin urmare, distorsionarea 
competi�iei este considerat� a fi minim�. 

II. O re�ea  backhaul subven�ionat� este lansat� în a�a fel încât punctele de acces la 
re�ea s� fie  suficiente de aproape de sediul utilizatorului final  (de exemplu, mai pu�in 
de 1,5 - 2 km47), permi�ând utilizatorului final s� se bucure de re�elele �i serviciile NGN. 
Acest tip de interven�ie poate fi considerat ca un suport pentru infrastructura NGN în 
sensul liniilor directoare de band� larg� �i, prin urmare, poate fi autorizat în zonele albe 
NGN. Acest scenariu se refer� în special la zonele rurale �i cel mai probabil nu este 
aplicabil în mod automat în zonele urbane. 

III. Subven�ia este acordat� pentru a implementa o re�ea backhaul în zonele de tranzi�ie cu 
caracteristici diferite în ceea ce prive�te disponibilitatea infrastructurii de racord �i/sau 
nivelul de acces. În acest caz, în primul rând, fiecare zon� trebuie s� fie identificat� ca 
fiind alb�, gri sau neagr�, în materie de acces de band� larg� de baz� �i NGN. În baza 
unor mapari detaliate, re�eaua backhaul poate fi dezvoltat� (�i furnizat� pentru acces) 
în fiecare zon�, conform caracteristicilor sale. De exemplu, în restul zonelor unde este 
deja disponibil� o infrastructur� de acces de band� larg� de baz�, dar nici un operator 
nu are vreun plan s� investeasc� în re�elele NGA, noua re�ea backhaul ar putea fi 
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utilizat� pentru a permite accesul la infrastructurile NGA (solu�ii de cablu FTTx sau 
DOCSIS 3.0), cu condi�ia s� fie respectate celelalte condi�ii stipulate în Liniile 
directoare de band� larg� 48. 

Subven�ie pentru dezvoltarea elementelor de infrastructur� pasiv� 
Implementarea infrastructurii de band� larg�, în special NGN, poate fi de asemenea 
sus�inut� prin acordarea de subven�ii la cel mai mic nivel al lan�ului de valori referitor la 
infrastructura comunica�iilor electronice, în scopul reducerii costurilor de investi�ie. Lucr�rile 
de inginerie civil� (cum ar fi excavarea domeniului public, construirea infrastructurii fizice) 
sunt considerate a fi o parte semnificativ� din costurile de investi�ie pentru construirea de 
re�ele NGN. De asemenea, existen�a tubulaturii (cu spa�iu suficient)  la care au acces diferi�i 
operatori ar putea încuraja competi�ia bazat� pe infrastructur�. Dincolo de cazurile descrise 
în Liniile directoare ale infrastructurii de band� larg� care nu se încadreaz� la no�iunea de 
subven�ie de la Stat49, ori de câte ori autorit��ile publice angajeaz� lucr�ri de inginerie civil� 
în beneficiul sectorului  de comunica�ii electronice, atunci: a) interven�ia poate avea loc doar 
în acele zone în care nu exist� o infrastructur� comparabil� disponibil� �i b) toate condi�iile 
de compatibilitate stabilite în linii directoare trebuie s� fie îndeplinite50. 
Dat� fiind acoperirea real� sc�zut� a infrastructurii NGN �i costul foarte ridicat estimat 
pentru dezvoltarea unei astfel de infrastructuri în concordan�� cu obiectivele Agenda Digitala 
2020 asumate de România, se impune o combina�ie de tipuri de interven�ie public�, astfel 
cum au fost prezentante mai sus.  
O serie de extinderi ale re�elelor de infrastructur� pasiv� sunt deja în curs de implementare 
în România (de ex., PPP Netcity în Bucure�ti), �i atât autorit��ile locale, ANCOM cât �i alte 
persoane interesate pot beneficia de lec�iile cele mai importate derivate din proiectele 
trecute pentru a le replica cu succes la nivel na�ional. 
Cu toate acestea, unul din cele mai evidente cazuri care a necesitat interven�ia public� 
vizeaz� e�ecul de pia�� din zonele rurale în ciuda unei pie�e a comunica�iilor electronice 
foarte matur�. O interven�ie public� semnificativ� este de a�teptat pentru dezvoltarea 
accesului la NGN �i pentru infrastructura de tip backhaul în aceste „zone albe”. 
Combina�ia de modele de interven�ie care trebuie aleas� pentru fiecare investi�ie în parte va 
duce la optimizarea utiliz�rii resurselor publice (de ex., utilizarea instrumentelor financiare 
�i/sau granturilor), mai întâi prin încercarea de a stimula dezvoltarea infrastructurii private 
NGN �i doar în cazurile de e�ec al pie�ei se va aplica m�suri de inerven�ie public� mai ieftine 
cum ar fi aloc�ri (granturi) sau investi�ii directe. Fiecare tip �i/sau combina�ie de interven�ie(i) 
va urma astfel o analiz� detaliat� a condi�iilor de pia�� specifice fiecarui caz particular de 
investi�ie (de ex., la nivel jude�ean) �i alegerea celui mai fezabil �i mai pu�in dispropor�ionat, 
concuren�ial, model de interven�ie public� va respecta dispozi�iile privind prioritizarea 
descrise în sec�iunea „Prioritizarea investi�iilor” din Planul Na�ional NGN. 
 
 

6.2. Modele de investi�ie în dezvoltarea infrastructurii 
re�elelor NGN 
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Conform Liniilor directoare europene pentru Modelele de Investi�ie în Infrastructura de 
band� larg�51 sunt identificate 5 modele cadru, prin intermediul c�rora autorit��ile de 
gestionare a fondurilor pot finan�a investi�iile în dezvoltarea re�elelor de band� larg�. Fiecare 
dintre aceste modele descrise mai jos reprezint� un spectru de cre�tere a implic�rii �i 
sus�inerii din partea autorit��ii de finan�are: 
 

• Abordare ascendent� – un grup de utilizatori finali (organiza�i frecvent ca �i „co-
operative”) decide s� investeasc� în dezvoltarea unei re�ele. În acest caz, implicarea 
autorit��ii publice este de cele mai multe ori limitat� la acordarea subven�iilor sau 
(aloc�rilor) sau la garantarea împrumuturilor �i/sau facilitarea accesului la 
infrastructura public�, cum ar fi �evi sau stâlpi. 

 
• Proiect, construc�ie �i operare privat� – o companie privat� prime�te fonduri 

(adesea sub forma unei subven�ii) de la sectorul public pentru sus�inere dezvoltarii 
re�elei, dar compania privat� de�ine posesia deplin� asupra re�elei. 

 
• Externalizare public� – o entitate din sectorul public externalizeaz� dezvoltarea �i 

operarea re�elei unei entit��i din sectorul privat sub forma unui contract pe termen 
lung (de exemplu,  Contract de concesionare), dar organismul public este proprietarul 
re�elei. 

 
• Asociere – entit��ile din sectorul public �i din cel privat se asociaz� în vederea 

dezvolt�rii �i oper�rii re�elei, de�inând împreun� proprietatea asupra re�elei.  
 

• Proiect, construc�ie �i operare public� – sectorul public construie�te �i opereaz� 
direct re�eaua, de�inând controlul deplin �i furnizând servicii cu am�nuntul sau pe 
pia�a en-gross.    

 
În plus, unele autorit��i de management au luat în considerare alte modele de colaborare 
între sectorul public �i cel privat, de tipul PPP (Parteneriat Public Privat), similar altor tipuri 
de investi�ii majore în infrastructura public�, în care disponibilitatea fondurilor este asigurat� 
pe termen lung. Aceste tipuri de parteneriate nu fac obiectul ghidului de recomand�ri UE 
pentru investi�iile de band� larg�, dar se pot implementa prin intermediul bun�voin�ei 
autorit��ilor locale �i/sau altor autorit��i  din sectorul public52. 
 
 

6.3. Distinc�ia dintre zonele albe, gri �i negre cu privire la 
re�elele NGN 

 
Distinc�ia dintre zonele “albe”, “gri” �i “negre” este relevant� pentru evaluarea 
compatibilit��ii subven�iei de la Stat pentru re�elele NGN, conform Articolului 107, paragraful 
(3) litera (c); totu�i, este nevoie de o defini�ie mai exact�, o defini�ie care trebuie s� ia în 
considerare caracteristicile re�elelor NGN (a se vedea Anexa 6). 
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În prezent, prin modernizarea echipamentului activ, unele re�ele de band� larg� de baz�  pot 
fi de asemenea compatibile cu unele tipuri de servicii de band� larg�, care în viitorul 
apropiat ar putea fi furnizate prin intermediul re�elelor NGN (cu ar fi de exemplu pachete de 
servicii) �i ar putea astfel contribui la atingerea obiectivelor prev�zute în Agenda Digital� 
pentru  Europa 2020. Cu toate acestea, pot ap�rea servicii sau produse noi, care nu pot fi 
schimbate între ele nici în materie de cerere �i nici în materie de ofert�, �i care vor necesita 
un grad de capacitate, fezabilitate �i simetrie peste limitele fizic cele mai ridicate ale 
infrastructurii de band� larg� de baz�. 
 
“Zonele albe NGN”: promovarea obiectivelor de coeziune teritorial� �i dezvoltare 
economic�  
În scopul evalu�rii subven�iei de la Stat pentru re�elele NGN, o zon� în care nu exist� re�ele 
NGN   �i nici nu exist� vreo posibilitate de a construi aceste re�ele de c�tre investitori priva�i 
în urm�torii trei ani trebuie considerat� a fi o zon� “alb� NGN”. Zonele de acest tip sunt 
eligibile pentru acordarea de subven�ie de la Stat pentru re�ele NGN, în contextul în care 
sunt îndeplinite condi�iile referitoare la compatibilitatea men�ionat� în capitolul anterior.   
 
“Zonele gri NGN”: nevoia pentru o evaluare mai detaliat� 
O zon� trebuie considerat�  zon� “gri NGN” în cazul în care exist� o singur� re�ea NGN care 
func�ioneaz� sau care urmeaz� s� fie dezvoltat� în urm�torii trei ani �i nu exist� planuri ale 
niciunui operator de  a dezvolta o alt� re�ea NGN în urm�torii trei ani. La evaluarea 
posibilit��ii ca al�i investitori de re�ea s� dezvolte re�ele adi�ionale NGN într-o anumit� zon�, 
trebuie avute în vedere m�surile legislative �i de reglementare care se poate s� fi contribuit 
la reducerea barierelor pentru dezvoltarea re�elelor de acest tip (prevederi referitoare la 
accesul la infrastructura fizic�, utilizarea partajat� a infrastructurii etc.). Comisia va trebui s� 
fac� o analiz� mai detaliat� pentru a verifica dac� este necesar� interven�ia Statului, dat 
fiind faptul c� interven�ia Statului în aceste zone implic� un risc ridicat de excludere a 
investitorilor existen�i �i de distorsionare a competi�iei. În plus, compatibilitatea m�surii va fi 
evaluat� în conformitate cu sec�iunea de mai jos. 
 
“Zone negre NGN” 
Dac� exist� sau se dezvolt� mai mult de o re�ea NGN într-o anumit� zon�, în urm�torii trei 
ani aceast� zon� trebuie s� fie considerat� ca fiind “un zona negr� NGN”. Comisia va 
considera c� subven�ia de la Stat pentru o re�ea NGN echivalent� �i concurând la aceste 
puncte, cu finan�are din fonduri publice, ar putea distorsiona grav competi�ia �i c� acest fapt 
este incompatibil cu normele referitoare la subven�ia de la Stat.  
Pentru a evalua compatibilitatea m�surii, în plus fa�� de identificarea zonelor ca fiind albe, 
gri sau negre în materie de NGN, trebuie verificat� situa�ia competi�iei fa�� de nevoia pentru 
band� larg�, din moment ce se pot aplica condi�ii de compatibilitate diferite. 
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6.4. Caracteristicile m�surilor �i nevoia de a limita 
distorsiunile de competi�ie 

 

Toate m�surile de sus�inere a dezvolt�rii re�elelor NGN trebuie s� respecte condi�iile de 
compatibilitate: un exerci�iu detaliat al inventarierii retelelor �i analizarea acoperii, 
consult�ri publice, procedura de ofertare competitiv�, cea mai bun� ofert� în termeni 
economici, neutralitate tehnologic�, utilizarea infrastructurii existente, acces en-
gross, o analiz� comparativ� a pre�urilor, mecanism de monitorizare �i recuperare, 
precum �i cerin�e de transparen��. 
Ca în cazul politicii urmate cu privire la dezvoltarea comunica�iilor de band� larg� de baz�, 
subven�iile de la Stat în favoarea dezvolt�rii unei re�ele NGN pot constitui un instrument 
adecvat �i înr�d�cinat, cu condi�ia s� se îndeplineasc� mai multe principii fundamentale. 
Pentru acele  zone care sunt “albe” atât în materie de band� larg� de baz� cât �i în materie 
de NGN, nu trebuie s� se îndeplineasc� criterii de compatibilitate suplimentare fa�� de cele 
men�ionate în capitolul anterior. În schimb, pentru a asigura caracterul  propor�ional al unei 
m�suri notificate ce se orienteaz� spre zone “albe” sau “gri” NGN (care sunt gri sau negre în 
ceea ce prive�te serviciile de banda larg� de baz�), dincolo de condi�iile men�ionate, trebuie 
s� se îndeplineasc� �i urm�toarele principii:  
 

• Infrastructura pasiv� �i neutr�. Subven�ia de Stat va fi limitat� la infrastructurile NGN pasive 
�i neutre. În cazul în care operatorul de re�ea este un operator de band� larg� integrat� 
vertical, trebuie stabilite garan�ii adi�ionale pentru a preveni orice conflict de interese, 
discriminarea nejustificat�  �i orice alt avantaj indirect ascuns. Infrastructura subven�ionat� 
trebuie s� permit� furnizarea de servicii competitive accesibile în materie de pre� pentru 
utilizatorii finali �i trebuie s� asigure un tratament onest pentru furnizorii de con�inut. 

• Acces en-gross. Datorit� problemelor economice legate de re�elele NGN, asigurarea 
unui acces en-gross pentru operatori ter�i este de o importan�� crucial�. Re�eaua 
subven�ionat� trebuie s� ofere acces în condi�ii oneste �i nediscriminatorii tuturor 
operatorilor care solicit� acces, precum �i posibilitatea  unei de-grup�ri eficiente �i 
complete53. Prin urmare, operatorii ter�i trebuie s� aib� acces �i la infrastructura pasiv�, 
nu doar la infrastructura activ�54. În plus fa�� de accesul bitstream  55 �i accesul 
necondi�ionat la bucla local�, obliga�ia de acces trebuie prin urmare s� includ� �i dreptul  
de a utiliza tubulatur� �i stâlpi, fibr� neagr� sau repartitoare56. Un acces en-gross real 
trebuie acordat pentru cel pu�in �apte ani, �i dreptul la tubulatura de acces sau stâlpi nu 
trebuie s� fie limitat în timp. Aceast� prevedere nu împiedic� obliga�iile unei reglement�ri 
similare care poate fi impus� de autoritatea de reglementare pe pia�a specific�  pentru a 
încuraja competi�ia real� sau m�surile adoptate dup� expirarea perioadei respective57. 
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• Topologie deschis�. Luând în considerare costurile fixe ridicate legate de dezvoltarea 
re�elelor NGN, competi�ia la nivelul infrastructurii poate ap�rea doar în zonele cu o 
popula�ie dens�. Prin urmare, este important s� ne asigur�m c� re�elele NGN cu 
finan�are public� permit o arhitectur� a re�elelor cu topologie deschis� care poate fi 
compatibil� cu topologii  diferite.58 
 

 

6.5. Subven�ie pentru re�ele de band� larg� ultrarapide  
Având în vedere obiectivele Agendei Digitale pentru Europa 2020, vizând în special 
atingerea unui nivel de penetrare de 50% la conexiunile Internet peste 100 Mbps pân� în 
anul 2020,  

interven�ia public� ar fi posibil� �i în zonele unde re�elele NGN existente sau planificate59 nu 
ajung la locuin�a utilizatorului final prin intermediul re�elelor de fibr� optic�60.  
În plus, fa�� de îndeplinirea condi�iilor men�ionate, noua re�ea care beneficiaz� de subven�ii 
trebuie s� fac� dovada unei “schimb�ri semnificative” clare, în compara�ie cu infrastructurile 
re�elelor existente. Trebuie luate de asemenea în considerare �i planurile de investi�ii ale 
operatorilor comerciali pentru viitorul apropiat. De asemenea, autoritatea care acord� 
subven�ia trebuie s� fie capabil� s� demonstreze c�:  
• noua infrastructur� va avea caracteristici tehnice importante �i îmbun�t��ite în 

compara�ie cu re�elele existente (de exemplu ca urmare a vitezelor simetrice), asigurând 
compatibilitatea sa cu viitoarele progrese tehnologice61  

• exist� o cerere estimat� pentru aceste îmbun�t��iri calitative �i 
• re�eaua subven�ionat� va fi operat� exclusiv ca o re�ea en-gross. 
Doar dac� sunt îndeplinite aceste condi�ii, finan�area acestor re�ele din fonduri publice ar 
putea fi considerat� compatibil� conform testului comparativ. Cu alte cuvinte, aceast� 
finan�are trebuie s� conduc� la un progres tehnologic major, durabil, care favorizeaz� 
competi�ia �i care nu are un caracter temporar. În evaluarea sa, Comisia va lua în 
considerare dac� s-au f�cut recent investi�ii economice importante  în re�elele NGN. 
 

Surse de finan�are utilizate în dezvoltarea infrastructurii NGN  
Introducerea infrastructurii NGN în zonele de e�ec ale pie�ei va permite accesul la Internet. 
Cu ajutorul ESIF (FEDR �i FEADR) se preconizeaz� c� în jur de 1000 de localit��i vor fi 
acoperite, aproximativ 500.000 de gospod�rii.  
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Modelul opera�ional  
Având în vedere o varietate de factori, printre care obiectivul ambi�ios stabilit de Agenda 
Digital� 2020, cea mai mare parte a finan��rii infrastructurii se va realiza printr-un model 
Design-Build-Operate (DBO), care const� în selectarea unor operatorii de servicii de 
comunica�ii cu experien�� sau un consor�iu de astfel de operatori capabili de proiectare, 
construire �i exploatare a re�elelor de transport �i de acces, precum �i men�inerea lor în 
func�iune pe toat� perioada de concesiune, precum �i furnizarea de servicii la nivelurile 
minime garantate stabilite prin obiectivele prev�zute în Agenda Digital� pentru România 
2020. Alegerea unui astfel de operator va fi realizat� printr-un proces deschis de selec�ie 
competitiv�.  
 
Pentru a evita crearea de pozi�ii dominante, prin dobândirea de putere semnificativ� pe pia�� 
în localit��ile vizate, se vor aplica recomand�rile UE privind ajutoarele de stat în domeniul 
comunica�iilor în band� larg� (Art 43, 2013 / C25 / 01). 
 
Urm�toarele criterii de selec�ie vor fi, de asemenea, obligatorii în procesul de selec�ie:  

• Un proiect durabil de afacere pe o perioad� suficient de mare pentru a acoperi 
perioada minim� de concesionare (> 15 ani). Astfel, sustenabilitatea opera�ional� ar 
trebui s� fie realizat� dup� un num�r rezonabil de ani în zonele de e�ec ale pie�ei.  
 
• Pentru a evita crearea unei pozi�ii dominante pe pie�ele conexe, obliga�ia de a 
permite accesul la construirea �i operarea infrastructurii de c�tre al�i operatori, 
inclusiv furnizorii de servicii regionale. 
 
• Obliga�ia de a permite accesul liber la infrastructura ob�inut� pentru al�i furnizori de 
comunica�ii. 
 
• Pentru a scurta punerea în aplicare a infrastructurii NGN în zonele prioritare, va fi 
definit un num�r de 6-8 regiuni, echilibrate din punct de vedere economic. Astfel, se 
va realiza dezvoltarea în paralel �i punerea în aplicare a NGN în loca�iile selectate. 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 441 bis/19.VI.2015 59



�

�����&��	
����
�

 

7. Problemele de securitate privind   
NGN  

 
 
Problemele de securitate sunt un factor important care ar putea impune constrângeri asupra 
dezvolt�rii NGN. Prin urmare, infrastructura ar trebui s� fie selectat� în func�ie de evalu�rile 
de securitate �i de certific�ri, în plus fa�� de celelalte criterii tehnice. 
 
Cele mai mari riscuri de securitate în ceea ce prive�te NGN sunt atacurile care vin de pe 
Internet prin intermediul dispozitivelor utilizatorului pân� în centrul re�elei, existând 
preocuparea c� acestea ar putea ataca protocoalele de semnalizare în NGN. Nu este deloc 
de neglijat nici riscul de atacuri provenind din alte re�ele de operatori prin interfe�e de 
interconectare. Un alt subiect de îngrijorare îl constituie atacurile care vizeaz� utilizatorii 
proprii, dreptul la intimitate �i drepturile de proprietate intelectual� de�inute în cadrul 
serviciilor lor, �i atacurile asupra re�elelor tradi�ionale TDM/PSTN prin intermediul NGN; 
aceste atacuri constituie o preocupare mult diminuat� fa�� de atacurile asupra NGN de 
baz�.  
 
Riscurile de securitate specifice cu privire la NGN includ:  
 

• atacuri de tip DoS �i atacuri de tip distributed denial of service (DDoS), în special în 
cazul în care dezactiveaz� un serviciu; 
• furtul de date cu caracter personal; 
• prejudiciul reputa�ional; 
• fraud� asupra tarifului; 
• ac�iunea juridic� din partea autorit��ii de reglementare care rezult� în urma unui 
e�ec al sistemului de  securitate. 

 
Atacurile pot s� apar� la orice nivel în NGN, inclusiv la nivel de management în cazul în care 
accesul neautorizat ar putea permite frauda prin facturare. Deoarece dispozitivele mobile 
devin mai sofisticate, se observ� o migrare de inteligen�� spre marginile re�elei unde este 
mai vulnerabil. Obiectivele privind furnizarea de servicii sigure, robuste �i fiabile sunt 
interconectate, deoarece un e�ec în oricare dintre aceste aspecte are consecin�e pentru 
celelalte dou� aspecte.  
 
Provoc�rile în re�elele NGN sunt caracterizate prin cre�terea complexit��ii în mai multe 
dimensiuni:  

• capacitate tehnologic�; 
• ofertele de servicii; 
• lan�ul de aprovizionare, cu externalizare �i subcontractare în fiecare etap�; 
• mediul de reglementare. 

 
De asemenea, complexitatea tehnologic� cre�te în mod direct riscul unui e�ec, astfel c� 
erorile umane în software �i hardware devin tot mai frecvente în sisteme mai mari �i mai 
complexe. Cel pu�in num�rul de erori este probabil s� creasc� propor�ional cu dimensiunea 
codului  
 
software, iar dovezile provenind din studii de dezvoltare de software indic� faptul c� num�rul 
cre�te mai rapid dac� nu se iau m�suri pentru a îmbun�t��i calitatea codului. 
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7.1. Surse de amenin�are  
 
PC-urile sunt vulnerabile la toate amenin��rile malware de pe Internet �i acestea ar putea fi 
realizate pe NGN. Cu toate acestea, principala preocupare a operatorilor de re�ele de tip 
NGN în ceea ce prive�te PC-urile conectate la re�eaua lor este riscul de botnet-uri de pe PC 
care s� contribuie la un atac DdoS (o re�ea botnet este compus� din computere care, f�r� 
�tirea utilizatorului, au fost compromise prin exploatarea unor vulnerabilit��i de c�tre o 
aplica�ie malware, �i sunt manipulate prin IRC – Internet Relay Chat - pentru a derula 
activit��i nocive, cum ar fi trimiterea de mesaje spam sau spyware c�tre alte computere de 
pe Internet.)  
 
Peisajul de securitate al telefoanelor mobile este din ce în ce mai asem�n�tor cu cel al PC-
urilor pe m�sur� ce devin mai puternice �i sistemul de operare Android poate fi considerat 
ca un dispozitiv mobil Linux. În mod similar, API-urile cu aplica�ii deschise pe dispozitivele 
utilizatorilor finali se adaug� la complexitatea configura�iei globale a sistemului �i fac mai 
dificil� identificarea amenin��rilor care pot exista la punctul terminus. Dispozitivele set-top-
box prezint� o amenin�are deosebit� pentru proprietatea intelectual�, prin înregistr�rile care 
pot fi stocate  pe ele.  
 
Trecerea la protocolul IPv6 pe Internet este de natur� s� creasc� nivelul de amenin�are pe 
termen scurt, deoarece administratorii de re�ea nu sunt familiariza�i cu acesta, precum �i 
dintr-o lips� de dispozitive de securitate concepute pentru acest protocol. De�i este în mod 
inerent mai sigur decât vechiul protocolul IPv4, exist� îngrijorarea c� spa�iul mare de adrese, 
care permite mai multe adrese IP temporare �i multiple adrese pe dispozitiv, va face 
managementul de re�ea mai dificil pe termen lung. 
 
Securitatea re�elelor NGN poate fi afectat� de pe oricare dintre segmentele sale:  
• conexiuni la Internet  
• puncte de acces pentru clien�i  
• gateway-uri de interconectare cu operatorii  
• console de administrator  
• canale de semnalizare  
Aceste elemente pot fi cel mai bine protejate prin men�inerea unui grad de separare de 
NGN, bazat pe politici foarte riguros analizate. Aceasta include blocarea accesului IP la 
sistemul de administrare �i monitorizarea strâns� a conexiunilor pentru a izola traficul 
malware. 
 

Procesul de management privind securitatea NGN  
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7.2. Recomand�ri pentru securitate 
 
Exist� mai multe etape diferite pentru a aborda problemele de securitate, în func�ie de gama 
de servicii NGN care vor fi oferite �i tehnologia de re�ea care este folosit� pentru transport �i 
acces. La nivel opera�ional, exist� mai multe tipuri de produse de securitate, inclusiv 
echipamente de tip SBC (Session Border Controllers), firewall-uri la marginea re�elei �i în 
DMZ, Information Gateway Services (IGS), sisteme de prevenire a intruziunilor/sisteme de 
detectare a intruziunilor (IPS / IDS), sisteme de control al traficului �i LAN-uri virtuale (VLAN) 
pentru a separa traficul pe planul de control. Cu toate acestea, doar tehnologia nu poate 
proteja re�eaua opera�ional�. Este important� o buna gestionare a re�elei, incluzând:  

• monitorizarea proactiv� a infrastructurii backbone �i realizarea de m�suri reactive fa�� 
de sursa unui atac DoS. Odat� ce este confirmat un atac DoS sau DdoS, pachetele 
sale pot fi abandonate; 

• separarea re�elei de management de re�eaua de servicii pentru clien�i; aplicarea de 
controale din partea autorit��ilor statului pentru a proteja semnalizarea; 

• rata de limitare a traficului pe fiecare serviciu;  
• verificarea originii fiec�rui pachet pentru a detecta atacurile DoS / DdoS;  
• con�tientizarea reputa�iei celorlalte re�ele;  
• monitorizare sistemelor live, astfel încât sistemele s� fie mai rezistente în viitor;  
• de�inerea unei proceduri bine definite privind managementul incidentelor; 
• men�inerea de controale de acces puternice la consolele de administrator �i 

monitorizarea tuturor ac�iunilor administrative; 
• de�inerea unui bun management al patch-urilor.  

 
În plus, procesele specifice trebuie s� fie ajustate în scopul de a înt�ri securitatea atunci 
când se proiecteaz� servicii �i infrastructuri noi. Aceasta include efectuarea unor modific�ri 
de arhitectur� �i audit�ri de securitate înainte de implementare �i încurajarea furnizoriilor 
pentru a efectua teste de securitate. O aten�ie deosebit� trebuie acordat� pentru a verifica 
rezultatele �i func�ionarea corect� a tuturor protocoalelor, atunci când se opereaz� cu toate 
sarcinile de lucru posibile, inclusiv traficul malware. 
 
 
 

7.3. Testarea securit��ii 
 
Testarea securit��ii joac� un rol crucial în dezvoltarea de re�ele NGN sigure. Exist� trei 
categorii principale de abord�ri de testare disponibile:  

• control manual �i audit, 
• analiza static� de testare a securit��ii (SAST), 
• analiza dinamic� de testare a securit��ii (DAST).  

Multe dintre cerin�ele de testare a securit��ii NGN sunt specifice sectorului, �i în special 
trebuie s� existe un accent puternic pe asigurarea faptului c� toate protocoalele de 
interac�iune func�ioneaz� corect, chiar �i atunci când sub atac. Sistemele NGN sunt 
caracterizate de un num�r mare de entit��i care interac�ioneaz�. Ca rezultat, exist� o gam� 
larg� de produse de testare a securit��ii utilizate în prezent, de la produse specializate, la 
produse de testare gratuite �i cu surs� deschis�, pân� la instrumente specifice proprii. 
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Anexe 

Anexa 1 - Contextul European �i 
Agenda Digital� pentru Europa 
2020  

 
Agenda Digital� pentru Europa 202062, una dintre ini�iativele reprezentative ale Strategiei 
Europa 2020, subliniaz� importan�a conectivit��ii broadband pentru cre�terea �i inovarea 
european�, incluziunea social� �i ocuparea for�ei de munc�. Agenda Digital� pentru Europa 
2020 stabile�te obiective ambi�ioase de acoperire �i de vitez� �i le impune Statelor Membre 
s� ia m�suri, inclusiv dispozi�ii legale, pentru a facilita investi�ia în broadband. Comisia 
European� va dezvolta pe parcursul anului 2015 o strategie pentru consolidarea Pie�ei 
Digitale Unice, strategie de referin�� pentru implementarea Planului Na�ional de NGN �i a 
Agendei Digitale 2020 în România. 
 
Dezvoltarea re�elelor de comunica�ii electronice fixe �i wireless de mare vitez� în Uniunea 
European� necesit� investi�ii substan�iale, din care o parte semnificativ� este reprezentat� 
de costurile lucr�rilor de construc�ii civile. O parte important� din aceste costuri poate fi 
atribuit� ineficien�elor din procesul de dezvoltare asociate cu utilizarea infrastructurii 
existente pasive (�i anume canale, conducte, guri de vizitare, cabinete, stâlpi, stâlpi  pentru 
linii electrice, instala�ii de antene, turnuri �i alte construc�ii de sus�inere), blocajelor 
asociate cu coordonarea lucr�rilor de construc�ii civile, procedurilor administrative 
anevoioase de acordare a autoriza�iilor �i blocajelor referitoare la punerea în folosin�� 
a re�elelor.       
 
M�surile care au ca scop cre�terea eficien�ei în utilizarea infrastructurilor existente �i 
reducerea costurilor �i obstacolelor în derularea lucr�rilor de construc�ii civile ar trebui s� 
asigure o contribu�ie substan�ial� pentru o implementare rapid� �i extins� a re�elelor de 
comunica�ii electronice de mare vitez� în timp ce men�in o concuren�� eficient�.   
Unele State Membre au adoptat m�suri prin care se urm�re�te reducerea costurilor de 
dezvoltare a retelelor broadband. Intensificarea acestor bune practici în Uniune ar putea 
contribui în mod semnificativ la stabilirea Pie�ei Unice Digitale. Cu toate acestea, aceste 
practici r�mân insuficiente �i dispersate. În plus, diferen�ele din cerin�ele de reglementare 
împiedic� uneori cooperarea între furnizorii de utilit��i �i pot ridica bariere la intrarea noilor 
operatori de re�ele �i a noilor oportunit��i de afaceri, împiedicând dezvoltarea unei pie�e 
unice de utilizare �i implementare a infrastructurilor fizice a re�elelor de comunica�ii 
electronice de mare vitez�. În cele din urm�, ini�iativele la nivelul Statelor Membre nu par 
întotdeauna holistice, cu toate c� luarea unor m�suri în cadrul procesului de implementare �i 
pe sectoare este esen�ial� pentru a asigura un impact coerent �i semnificativ.   
 
În vederea fundament�rii m�surilor adoptate, serviciile Comisiei au autorizat dou� studii �i 
au recurs la un num�r de surse de informa�ii pentru preg�tirea evalu�rii impactului.  Mai 
precis, Deloitte a elaborat un studiu cu privire la practicile de reducere a costurilor referitoare 
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la introducerea infrastructurii fizice broadband63 �i Analysys Mason a elaborat un studiu 
pentru a sus�ine aceast� evaluare a impactului64.  În plus, un studiu mai extins efectuat de 
Analysys Mason cu privire la costurile �i beneficiile broadband a fost utilizat pentru a sus�ine 
analiza de impact65.   
Serviciile Comisiei au discutat posibilele ac�iuni de a facilita �i reduce costurilor de 
implementare a re�elelor NGN în diferite ocazii, în special în cadrul �edin�elor Grupului 
European la Nivel Înalt al Agendei Digitale care au avut loc la data de 17 ianuarie �i 4 
decembrie 2012, în cadrul �edin�elor Comitetului de Comunica�ii �i în Grupul Operativ al 
Re�elelor Inteligente. În plus, o sesiune a unui Grup de lucru al  al  Plenarei Agenda Digitala 
2012, care a avut loc între 21-22 iunie 2012, a fost dedicat� g�sirii la nivelul UE a unor 
metode de implementare mai u�oar� �i mai pu�in costisitoare a broadbandului de mare 
vitez�.     
M�surile prev�zute sunt stabilite pe cele mai bune practici existente în unele State Membre, 
care au leg�tur� cu reutilizarea infrastructurilor fizice existente (Lituania �i Portugalia), cu 
transparen�a infrastructurii existente (Belgia �i Germania), cu co-implementarea, (Finlanda �i 
Suedia), cu ra�ionalizarea priorit��ilor �i procedurilor administrative (Olanda �i Polonia) �i cu 
infrastructura broadband de mare vitez� în noile construc�ii (Spania �i Fran�a)66. Unele State 
Membre au introdus m�suri care, într-o anumit� privin��, merg chiar dincolo de cele 
propuse, precum cele integrale din Grecia.  
Agenda Digital� pentru Europa 2020 este o ini�iativ� reprezentativ� a Strategiei Europa 
2020 care are ca scop furnizarea de beneficii sociale �i economice durabile pe pia�a digital� 
unic�, pe baza Internetului de mare �i ultra mare vitez� �i a aplica�iilor interoperabile. 
Ini�iativa a identificat, în special, nevoia de reducere a costurilor de implementare pe întregul 
teritoriu al Uniunii Europene, inclusiv prin realizarea planific�rii �i coordon�rii 
corespunz�toare �i prin reducerea cerin�elor administrative.67 
Consiliul European din 1 - 2 martie 2012 a fost convocat la nivelul Uniunii pentru a asigura o 
mai bun� acoperire broadband, inclusiv prin reducerea costului infrastructurii broadband de 
mare vitez�.68  
Comunicatul „Legea Pie�ei Unice II: Împreun� pentru o nou� dezvoltare” a identificat 
ini�iativa ca fiind una dintre cele 12 ac�iuni importante care vor intensifica dezvoltarea, 
ocuparea for�ei de munc� �i încrederea în Pia�a Unic� �i vor genera efecte reale imediate69. 
În Legea Pie�ei Unice II, adoptarea propunerii Comisiei a fost prev�zut� pentru primul 
trimestru al anului 2013. Consiliul European din 13 - 14 decembrie 2012 a apelat la Comisie 
pentru a prezenta toate propunerile cheie pân� în prim�vara anului 2013.70 
Conform raportului din 2010 cu privire la Pia�a Unic�,71 serviciile �i infrastructurile de 
comunica�ii electronice din UE sunt înc� extrem de fragmentate in cadrul frontierelor 
na�ionale. Un raport mai recent referitor la costurile statelor non-europene în sectorul 
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comunica�iilor electronice72 a ar�tat c� poten�ialul neexploatat al Pie�ei Unice Digitale 
corespunde unei sume anuale de 0,9% din PIB .     
 
Infrastructura broadband de mare vitez� reprezint� temelia Pie�ei Unice Digitale �i este o 
precondi�ie pentru competitivitate la nivel mondial, printre altele în domeniul comer�ului 
electronic. A�a cum se aminte�te în Comunicatul privind Legea Pie�ei Unice II,73 o cre�tere 
cu 10% a penetr�rii broadband poate duce la o cre�tere anual� a PIB de 1-1,5% �i la o 
cre�tere a productivit��ii muncii de 1,5%, 74 iar o inovare în companii indus� prin broadband  
creeaz� locuri de munc� �i are poten�ialul de a genera 2 milioane de locuri de munc� 
suplimentare pân� în 2020.75 
O parte semnificativ� din poten�ialul neexploatat poate fi g�sit� la nivelul infrastructurii 
re�elelor:  diverse abord�ri de reglementare în vederea  intensific�rii implement�rii re�elelor 
majoreaz� costul accesului la pie�ele na�ionale, împiedic� realizarea unor economii la nivel 
de echipamente �i servicii �i constituie un obstacol în calea dezvolt�rii serviciilor inovative 
care ar putea ap�rea la re�elele de mare vitez� care ruleaz� într-o manier� unitar� la nivel 
transfrontalier. În timp ce implementarea re�elelor de acces implic� adesea dispozi�ii �i 
proceduri administrative la nivel local, aceste m�suri, inclusiv legisla�ia secundar� local�, pot 
afecta indirect libertatea de furnizare a serviciilor �i pot justifica interven�ia Uniunii76. În plus, 
în baza Articolului 114 din Tratatul privind func�ionarea Uniunii Europene, Uniunea a 
elaborat anterior legi pentru a stimula dezvoltarea infrastructurii locale a re�elelor, prin 
separarea buclei locale77.      
 
Uniunea nu î�i permite s� lase cet��enii �i activit��ile comerciale în afara amprentei acestor 
infrastructuri �i s-a angajat  la obiectivele ambi�ioase pentru broadband ale Agendei Digitale 
pentru Europa: pân� în 2013, acces broadband de baz� pentru to�i europenii �i pân� în 
2020: 
• acces la viteze de peste 30 Mbps pentru to�i europenii, 
• abonarea la  conexiuni Internet de peste 100 Mbps pentru 50% sau mai mult din 

locuin�ele din Europa.  
Aceste obiective vor fi realizate doar dac� costurile de implementare a infrastructurii vor fi 
reduse la nivelul  UE.  
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Anexa 2 –Tehnologii de acces 
broadband 

 

Tehnologii de acces broadband fix 

• Tehnologii xDSL 
DSL - Linie de Abonat Digital� – este o tehnologie de transmisie prin cabluri de cupru. 
Clasa de protocoale xDSL este o denumire generic� pentru mai multe protocoale DSL, 
precum Linia de Abonat Asimetric� Digital� (ADSL), Linia de Abonat Digital� de Date de 
Mare Vitez� (HDSL), Linia de Abonat Digital� de Foarte Mare Vitez� (VDSL), Linia de 
Abonat Digital� Adaptat� la Vitez� (RADSL), Linia de Abonat Simetric� Digital� (SDSL) etc.       

Conexiunile DSL asigur� o vitez� teoretic� de transfer de pân� la 8.448 Mbps, dar 
performan�a actual� depinde de distan�a dintre utilizatorul final �i echipament de 
multiplexare (DSLAM) �i de starea re�elei de cupru. Astfel, conexiunile individuale asigur� 
adesea viteze de la 512 Kbps pân� la 1.544 Mbps de desc�rcare �i 128 Kbps de înc�rcare. 
Viteza de înc�rcare este mai mic� decât viteza de desc�rcare pe Linia de Abonat Asimetric� 
Digital� (ADSL) �i este egal� cu viteza de desc�rcare pe Linia de Abonat Simetric� Digital� 
(SDSL).  

Unele versiuni ale tehnologiei DSL, precum ADSL �i DSL de mare vitez� (VDSL), 
func�ioneaz� prin divizarea frecven�elor utilizate pe o singur� linie telefonic� în dou� benzi 
primare. Datele sunt transferate pe o band� cu frecven�� mare (25 kHz sau mai mare), iar 
datele de voce sunt transferate pe o band� cu frecven�� mai mic� (4kHz sau mai mic�). Se 
instaleaz� un filtru la sediul utilizatorului pentru fiecare telefon. Aceste filtre separ� 
frecven�ele mari de frecven�a de voce, astfel încât telefonul transmite �i recep�ioneaz� 
vocea uman� doar la frecven�e joase. Modemul DSL �i echipamentul normal de telefonie pot 
fi utilizate simultan f�r� s� existe interferen�e între ele. 

VDSL ofer� o vitez� foarte mare de transfer – o vitez� de desc�rcare de pân� la 52Mbps �i 
respectiv o vitez� de înc�rcare de 1,5 Mbps – fiind astfel corespunz�toare pachetelor de 
servicii „triple play” (Internet de mare vitez�, televiziune �i telefonie). Limitele lungimii liniilor 
dintre telefoane �i abona�i sunt mai restrictive la viteze mai mari de transmisie. 

DSL (Linia de Abonat Digital�) este înc� tehnologia predominant� de acces broadband din 
Uniunea European�, în ciuda procentului în descre�tere a num�rului total de linii fixe de 
acces broadband: 75,9% în ianuarie 2012, fa�� de  80,9% în ianuarie 2006. Num�rul liniilor 
xDSL a crescut în aceast� perioad� în num�r absolut, dar pia�a ca întreg s-a dezvoltat cu o 
rat� mare de cre�tere, reducând astfel num�rul liniilor totale de tehnologie xDSL.    
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• Tehnologia cablului coaxial (DOCSIS HFC) 
DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - Specifica�ii de interfa�� a 
serviciilor de transport de date prin cablu - este un standard interna�ional de 
telecomunica�ii care permite ad�ugarea transferului de date de mare vitez� la o re�ea 
existent� de cablu TV (CATV). Standardul este utilizat, în prezent, de majoritatea 
operatorilor de servicii de televiziune prin cablu pentru a furniza abona�ilor lor acces la 
Internet prin infrastructura proprie hibrid� de cablu si fibr� optic� (HFC – Hibrid de fibr� 
optic�-cablu coaxial).     
Prima specifica�ie DOCSIS – versiunea 1.0 a fost publicat� în martie 1997 �i revizuit� în 
2001 (DOCSIS 2.0) prin viteze m�rite de transfer de înc�rcare date �i prin calitatea 
capacit��ilor serviciului QoS (Calitatea Serviciului). Specifica�ia a fost revizuit� din nou în 
august 2006 DOCSIS 3.0 pentru a cre�te în mod semnificativ vitezele de transfer de date 
(atât de înc�rcare cât �i de desc�rcare) �i a introduce un suport pentru IPv6 (Protocol 
Internet versiunea 6). 
 
Deoarece planurile de alocare a benzilor cu frecven�� CATV sunt diferite în Statele Unite �i 
Europa, standardele DOCSIS au fost modificate pentru a fi utilizate în Europa78. Aceste 
modific�ri au fost publicate sub numele de "EuroDOCSIS". L��imea de band� în arhitectura 
EuroDOCSIS permite alocarea unei benzi mai largi pentru canalul de date de desc�rcare.  
 
Caracteristicile DOCSIS 
Specifica�iile DOCSIS asigur� o varietate de op�iuni disponibile pentru nivelurile 1 �i 2 ale 
modelului OSI (Interconectarea Sistemelor Deschise). Toate aceste caracteristici combinate 
permit o vitez� de înc�rcare de 30,72 Mbps pe canal (de�i viteza de înc�rcare pentru 
DOCSIS 1.0 �i 1.1 este limitat� la 10,24 Mbps). Toate cele trei versiuni ale standardului 
DOCSIS suport� o vitez� de desc�rcare de pân� la 42,88 Mbps pe canal, utilizând 
modula�ia 256-QAM79. 
Caracteristicile specifice DOCSIS 3.0 includ suportul pentru IPv6 �i conexiunea la canal, o 
conexiune care permite canele multiple de înc�rcare �i desc�rcare care vor fi utilizate 
simultan de un singur abonat. 
 
Re�eaua DOCSIS HFC 
O arhitectur� DOCSIS include dou� componente primare: un modem de cablu situat la 
adresa abonatului �i un modem terminal CMTS (Sistem Terminalpentru Modemul de Cablu) 
situat la adresa operatorului CATV (head- end). 
CMTS este un dispozitiv care g�zduie�te porturile de înc�rcare �i desc�rcare (este similar 
din punct de vedere func�ional cu DSLAM utilizat în sistemele DSL). Pentru comunica�iile 
duplex dintre CMTS �i modemul de cablu sunt necesare dou� porturi fizice (spre deosebire 
de Ethernet unde portul asigur� comunica�ii duplex). 
 
Pentru o companie de cablu care implementeaz� DOCSIS 1.1 sau superior, aceasta trebuie 
s� î�i modernizeze re�eaua hibrid� HFC pentru a sus�ine o cale de întoarcere pentru traficul 
de înc�rcare. Calculatorul utilizatorului �i echipamentele periferice asociate sunt definite ca 
fiind echipamente situate la adresa clientului (CPE). 
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• Tehnologii FTTx 
FTTx – „Fibr� optic� la [x]” este o colec�ie de tehnologii în care prin [x] se în�elege cap�tul 
conexiunii prin fibr� optic� a abonatului dup� cum urmeaz�:  
 
1. FTTB (Fibr� optic� pân� la cl�dire) 

FTTB este o re�ea pe baz� de fibr� optic� care asigur� un segment de fibr� optic� care 
ajunge la adresa utilizatorului final, sau un segment de fibr� optic� pân� la cl�dire, dar în 
cl�dire se utilizeaz� cablu de cupru, cablu coaxial sau LAN.   
În re�eaua pe fibr� optic� pasiv� – punct la multipunct de tip FTTB - GPON (Re�ea 
Pasiv� de Fibr� Optic�), sunt utilizate splittere optice pasive pentru a conecta mai multe 
locuin�e prin acela�i mediu optic (un singur cablu de fibr� optic�).  

 
2. FTTH (Fibr� optic� pân� în cas�) 

Re�eaua FTTH este o tehnologie bazat� pe fibr� optic� care asigur� un segment de fibr� 
optic� care ajunge pân� în casa utilizatorului final, de exemplu o re�ea de acces format� 
din linii de fibr� optic� atât pe Backhaul cat si pe bucla local� (inclusiv cablurile din cas�).     
În re�elele FTTH, infrastructura corespunde atât tipologiei ”punct la punct” cât �i 
celei”punct la multipunct”. Un ONT (terminal de re�ea optic�) este montat la fiecare client.               
Toate terminalele tip ONT sunt operate de un dispozitiv central denumit OLT               
(terminal de linie optic�) montat la head-end. . 
 

3. FTTN (Fibr� optic� pân� la noduri) �i FTTC (Fibr� optic� pân� la cabinet) 
FTTN – segmentul de fibr� optic� ajunge pân� la nodul de re�ea situat la câ�iva kilometri 
de locuin�a clientului, conexiunea final� fiind realizat� cu cablu de cupru (re�eleVDSL) 
sau cablu coaxial (re�ea de cabluri DOCSIS 3). Configura�ia FTTN este adesea 
considerat� un pas temporar, intermediar pentru configura�ia complet� FTTH.  
FTTC este o versiune îmbun�t��it� a FTTN, în mare m�sur� lipsit� de deficien�ele celei 
din urm�. În cazul FTTC, cea mai mare parte din firele de cupru sunt în interiorul cl�dirii, 
�i astfel aceste cabluri nu sunt în general afectate de probleme care au leg�tur� cu apa 
freatic� din conductele de telefonie, de lungimea liniilor �i de proasta calitate a firelor de 
cupru; astfel transmisia de date de mare vitez� se ob�ine pe segmentele existente de 
cablu de cupru. 
FTTC este destinat, în primul rând, operatorilor care utilizeaz� deja tehnologie xDSL sau 
PON (Re�ea Optic� Pasiv�) �i operatorilor care utilizeaz� infrastructur� cu cabluri 
coaxiale: implementarea acestei arhitecturi le permite operatorilor s�-�i reduc� costurile 
�i s� î�i m�reasc� num�rul de utilizatori, alocând astfel pentru fiecare dintre ele o l��ime 
de band� mai mare.     
 

Tehnologie broadband mobil�  
• Tehnologia WiMAX 

Tehnologia WiMAX este o tehnologie de acces cu microunde ce este definit� prin standardul 
IEEE80 802.16, cunoscut �i sub numele de interfa�� IEEE WirelessMAN. Aceast� tehnologie 
a fost destinat� asigur�rii accesului broadband wireless la re�elele metropolitane având o 
performan�� comparabil� cu cablul tradi�ional DSL �i T1.  
IEEE a stabilit o întreag� ierarhie a standardelor complementare wireless: IEEE 802.15 
pentru Re�ea Personal� (PAN), IEEE 802.11 Re�ea Local� (LAN), Re�ea metropolitan� la 
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802.16 �i IEEE 802.20 pentru Re�ea de arie larg� (WAN). Fiecare standard descrie o 
tehnologie optimizat� pentru diverse pie�e �i diverse moduri de utilizare �i sunt proiectate 
pentru a fi complementare.   

Avantajele sistemelor bazate pe tehnologia WiMAX sunt multiple: abilitatea de a dezvolta 
rapid re�ele broadband de baz�, în special în zonele unde ar fi ineficent �i dificil de realizat o 
re�ea de cablu, evitând costurile mari de instalare �i abilitatea de a dep��i limitele conexiunii 
fizice prin cablu ale infrastructurii tradi�ionale. Instalarea unei conexiuni broadband prin cablu 
sau modem DSL poate fi un proces îndelungat, fapt ce a condus ca în multe zone ale lumii 
s� nu existe conexiuni broadband. Tehnologia wireless 802.16 asigur� un mod flexibil, 
eficient din punct de vedere al costurilor,  de  a compensa deficien�e de acoperire 
broadband.   

În ianuarie 2003, IEEE a aprobat standardul 802.16 care acoper� banda de frecven�� dintre 
2 GHz �i 11 GHz. Acest standard reprezint� o extensie a IEEE 802.16 pentru banda 10-66 
GHz publicat în aprilie 2002. Frecven�ele mai mici de 11GHz asigur� abilitatea de a avea o 
conexiune într-un mediu în care copacii sau cl�dirile s-ar putea interpune pe traiectoria 
conexiunii. 802.16a are o acoperire de aproximativ 50 km cu o raz� a celulei de 6-10 km. 
Performan�a celulelor care nu asigur� vizibilitate direct� (NLOS) �i vitez� sunt optime. În 
plus, 802.16a asigur� o tehnologie wireless pentru backhole ideal� pentru LAN wireless 
802.11 �i pentru puncte de interes pe Internet.  

Cea mai comun� configura�ie 802.16 const� dintr-o sta�ie de baza montat� pe cl�dire sau  
pilon de comunica�ii, care func�ioneaz� pe principiul punct la multipunct (PMP) �i care 
conecteaz�  echipamentul  de abonat din birou sau locuin��. 

Cu viteze de transfer de pân� la 40Mbps, o sta�ie de baz� asigur� suficient� l�rgime de 
band� pentru a suporta simultan 60 site-uri web nivel de conexiune T1 �i sute de locuin�e 
prin conexiune DSL, utilizând l��imea de band� a canalului de 20MHz. Pentru a realiza un 
model comercial profitabil cu ajutorul acestei tehnologii, re�eaua WiMAX �i/sau furnizorii de 
servicii trebuie s� deserveasc� o varietate de tipuri de clien�i comerciali (abonamente la 
tarife mari) �i un num�r mare de abona�i casnici. Standardul 802.16a permite setarea de 
nivele diferite de servicii  ce pot include nivele comerciale garantate T1 sau nivele DSL 
pentru gospod�rii. Specifica�iile 802.16 includ de asemenea op�iuni de securitate �i nivele de 
calitate QoS necesare pentru implementarea serviciilor care cer o laten�� redus�, precum  
voce (tradi�ionala sau VoIP) �i video. 

• LTE   

LTE este un standard pentru tehnologia wireless de comunica�ii de date finalizat în 
decembrie 2008, reprezentând o evolu�ie a  re�elelor  GSM / UMTS. Grupul 3GPP, un grup 
al industriei GSM, este responsabil  cu dezvoltarea standardului LTE. Scopul acestui 
standard este de a cre�te capacitatea �i viteza re�elelor de acces wireless prin utilizarea 
tehnicilor de procesare digital� a semnalului �i prin utilizarea celor mai recente modula�ii.  
Un alt obiectiv a fost reprezentat de reproiectarea �i simplificarea arhitecturii re�elelor bazate 
pe sistemul IP, cu un timp de a�teptare mult mai redus decât arhitectura 3G. Standardul LTE 
a fost promovat pe pia�� ca tehnologie de genera�ia a patra (4G LTE).  

Caracteristicile LTE 

LTE are capacitatea de a gestiona dispozitivele mobile care se mi�c� foarte rapid (de pân� 
la 350 km/h sau 500 km/h, în func�ie de banda de frecven��) �i suport� fluxuri multiple �i 
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distribu�ia fluxurilor (fluxuri  difuzate), f�cându-l ideal pentru informa�ii diverse, cum ar fi cele 
din re�ele de acces broadband. Specifica�iile standard asigur�, pân� în prezent, downlink-uri 
de pân� la 300 Mb (rate de vârf) �i uplink-uri de pân� la 75 Mb (în func�ie de categoria de 
echipamente instalate la sediul utilizatorului) �i un nivel de calitate a serviciului, care permite 
un timp de a�teptare în re�eaua radio de acces  mai mic de 5 Mb. 

LTE suport� benzi scalabile de la 1,4 MHz la 20 MHz (exist� deja banda LTE avansat� de 
pân� la 100 MHz, utilizând atât diviziune în frecven�� (FDD)  cat �i diviziune în timp (TDD). 
În Europa, LTE este utilizat în benzile 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz �i 2600 MHz (suport� 
toate benzile de frecven�� utilizate în prezent de sistemele IMT �i ITU-R). Arhitectura simpl� 
duce la costuri reduse de operare. 

Primul serviciu LTE, disponibil publicului, a fost lansat de TeliaSonera în Oslo �i Stockholm 
la data de 14 decembrie 2009, sub forma unei conexiuni de date la un modem USB. 
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Anexa 3 – Dezvoltarea infrastructurii 
NGN 

Structura costurilor de dezvoltare NGN conform tipului 
de acces  
 
Furnizarea serviciilor de acces la Internet, fix sau mobil, presupune existen�a unui canal de 
transmisie pentru datele utilizate de utilizatorii finali. Crearea unui astfel de canal – �i, în 
special, a infrastructurii în vederea realiz�rii acestuia – este, în general, rezultatul cooper�rii 
dintre mai mul�i operatori. Conform activit��ilor specifice întreprinse de operatori de-a lungul 
lan�ului de valori, putem distinge trei zone (pie�e) importante:  
 
1) Backbone 

Operatorii de backbone opereaz� re�elele cu capacitate mare de date, cu disponibilitate 
mare �i laten�� redus�. Aceste re�ele colecteaz� traficul generat de utilizatorii finali �i 
asigur� conexiunea cu re�elele interna�ionale. Clien�ii operatorilor de backbone sunt, în 
general, al�i operatori de backhaul sau de bucl� local�. Serviciile furnizate de operatorii 
de backbone pot fi împ�r�ite în trei categorii mari: 
a. Servicii de transport, furnizând clientului o conexiune cu anumite caracteristici 

asociate cu viteza, disponibilitatea, laten�a etc.   
b. Servicii de colocare, constau în furnizarea spa�iului fizic �i a resurselor tehnice în 

schimbul unei chirii lunare pentru utilizarea infrastructurii (de ex. utilizarea turnurilor 
pentru montarea unei antene sau utilizarea unor rafturi pentru instalarea 
echipamentului de comunica�ii).  

c. Servicii de interconectare, facilitând conexiunea direct� a re�elelor clientului (astfel 
încât traficul dintre acestea s� fie realizat la o vitez� mai mare).   

Furnizarea unor astfel de servicii determin� interconectarea fizic� dintre re�eaua 
operatorului  de backbone �i reteaua clientului. Punctul în care are loc interconectarea 
este denumit „punct de jonc�iune backbone”.  

 
2) Backhaul sau distribu�ie 

Operatorii de backhaul reprezint� o leg�tur� intermediar� între backbone �i bucla local�. 
Re�elele lor extind serviciile furnizate de operatorii de backbone în zonele care nu sunt 
acoperite, dar prezint� interes pentru operatorii de bucl� local�.    
În mod similar zonei de backbone, furnizarea serviciilor c�tre operatorii de bucl� local� 
implic� interconectarea fizic� a re�elelor celor doi operatori. Punctul în care are loc 
interconectarea este denumit „punct local de acces broadband”.  
 

3) Bucla local�  sau Zona de Acces  
 
 
 

Operatorii din aceast� zon� au  contact direct cu utilizatorul final (persoane fizice �i 
juridice) �i desf��oar�, în acest sens, activit��i de marketing, de vânz�ri sau suport 
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pentru clien�i. Acestea sunt re�ele locale fixe �i mobile, care conecteaz� utilizatorul final 
la un punct din zona backhaul sau backbone.    
Serviciile furnizate de operatorii de bucl� local� sunt diverse. Acestea pot include: servicii 
de telefonie, Internet, VPN, IPTV etc. 
 

 
@	gura 2. Structura costurilor de dezvoltare  
 
Lucr�ri de construc�ii civile 
• Construc�iile civile au cea mai semnificativ� 
pondere  – aprox.  80% 
• Reducerea costurilor cu pân� la 30% poate fi 
ob�inut� prin reutilizarea infrastructurii pasive 
existente, inclusiv a infrastructurilor alternative 
de�inute de alte utilit��i (de ex. ap�, energie, 
gaze naturale, linii ferate etc.)  
 
Conexiuni interne, 12% 
Echipament, cabluri, 8% 
 

 
Sursa: Mason Analysis, 2008; Francisco Caio, 2008; WIK, 2008 
 

Existen�a anumitor dezavantaje în dezvoltarea re�elelor de comunica�ii electronice în 
segmentul de acces, în mod specific, între re�eaua de distribu�ie �i Hub-ul terminal al re�elei 
care ajunge la utilizatorul final este asociat� cu ineficien�ele economice. Acest segment 
terminal (bucla local�) nu este dezvoltat sau are adesea o capacitate de transfer care este 
mai limitat� decât aceea a backhaul-ului �i este mai dificil din punct de vedere economic s� 
se reproduc� sau s� se înlocuiasc�.     
O ineficien�� major� în procesul de dezvoltare a infrastructurii este determinat� de existen�a 
costurilor mari generate de executarea lucr�rilor de construc�ii civile, de exemplu executarea 
lucr�rilor de excavare sau instalarea infrastructurii fizice etc., asociate cu birocra�ia 
administrativ� cu care se confrunt� operatorii. Acest aspect reprezint� unul dintre factorii 
care afecteaz� investi�iile în infrastructura broadband, generând divizarea digital� între 
localit��i pentru cet��eni, cu efecte directe în competitivitatea regional�.  
 
În vederea propunerii unor solu�ii pentru reducerea costurilor �i intensificarea eficien�ei 
investi�iilor în dezvoltarea re�elelor de comunica�ii electronice de ultim� genera�ie, este 
esen�ial s� se în�eleag� componentele primare de cost �i factorii care le genereaz�, precum 
�i influen�a pe care fiecare factor o are asupra varia�iei acestor costuri. Este de asemenea 
important s� se în�eleag� principalele obstacole administrative. 
 
Procesul de analiza a factorilor care influen�eaz� costurile �i care pot duce la ineficien�e a 
demonstrat c� unele cauze, care formeaz� baza costurilor generate de executarea lucr�rilor 
publice, în contextul expansiunii re�elei, nu pot fi abordate printr-o ini�iativ� legislativ�.   
 
Pe de alt� parte, se poate încuraja o utilizare mai eficient� a infrastructurii re�elei pasive pre-
existente. Cu toate acestea, utilizarea infrastructurilor pre-existente, precum, conductele, 
turnurile sau stâlpii, sau co-dezvoltarea sunt adesea blocate sau  compromise de o serie de 
motive. Lipsa informa�iilor este o restric�ie major�. Într-adev�r, este esen�ial accesul la 
informa�ii detaliate �i actualizate cu privire la ruta, loca�ia �i dimensiunea acestor 

Civil Works
In-Building Connections
Equipment, Cables
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infrastructuri de construc�ii civile pentru a le permite operatorilor s� ia în considerare 
disponibilitatea infrastructurii pasive existente când î�i planific� implementarea.  
În cazul în care exist� blocaje în utilizarea infrastructurii pre-existente sau a altor solu�ii 
relativ simple de reducere a costurilor (precum co-implementarea), acestea sunt considerate 
ineficien�e în procesul de dezvoltare �i, prin urmare, sunt tratate ca fiind cauze care 
formeaz� baza vitezei reduse de dezvoltare  a re�elelor de ultim� genera�ie.     
 

Poten�ial de reducere a costurilor de  dezvoltare 
• Prin utilizarea infrastructurii existente în locul construirii uneia noi: 30-60%; 
• Prin dezvoltare divizat� în loc de dezvoltare individual�: 15-30% ; 
• Prin dotarea cl�dirilor noi cu facilit��i adecvate pentru instalarea serviciilor NGN în loc de 

instalarea post-construc�ie: 60%. 
 

 

Obstacole în calea cooper�rii pentru executarea 
lucr�rilor de construc�ii civile  
 
Coordonarea execut�rii lucr�rilor publice poate reduce pe scar� larg� costurile de investi�ii. 
În principiu, coordonarea este posibil� în toate sectoarele �i poate implica u�or atât actori 
priva�i cât �i companii de stat. Costurile suplimentare aferente stabilirii infrastructurii fizice, 
odat� ce au fost asumate deja lucr�rile de construc�ii civile, sunt, în general, considerate ca 
fiind marginale.81 În plus, coordonarea lucr�rilor reduce disconfortul pentru cet��eni.  
  
Analysys Mason (2012) estimeaz� economii poten�iale din coordonarea lucr�rilor de 
construc�ii civile, când proiectul este impartit între dou� p�r�i, la 50% din costurile 
lucr�rilor de construc�ii civile sau pân� la 40% din costurile totale. În plus, dac� sunt 
implica�i mai mult de doi operatori, lucr�rile de construc�ii civile per operator vor descre�te �i 
vor genera economii de pân� la 53% pentru ter�i. Estim�rile mai conservatoare care iau in 
considerare faptul  c� planurile  de implementare a re�elei rar coincid  în întregime cu 
realitatea, variaz� de la 15% la 30% din costurile totale.82    
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Gama de poten�iale economii de cost în 
dezvoltarea re�elelor care rezult� din coordonarea 
lucr�rilor de construc�ii civile (Sursa:  Analysys Mason 
2012 

 
 
 
În concluzie, cele mai importante obstacole în calea co-implement�rii par a fi:   
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(1) lipsa transparen�ei în ceea ce prive�te lucr�rile planificate,  
(2) orizontul de timp lung �i diferit pentru planificarea �i executarea lucr�rilor, discrepan�ele 
dintre sectoare fiind chiar mai mari,  
(3) considera�ii comerciale (scepticism în divulgarea planurilor comerciale sau lipsa 
interesului în afaceri),  
(4) lipsa unui cadru institu�ional/legal adecvat, în special în ceea ce prive�te cooperarea 
intersectorial�,  
(5) incompatibilit��i tehnice.       

 

Proceduri administrative greoaie 
Cel mai frecvent, companiile men�ioneaz� c� procedurile �i procesele administrative 
necesare pentru începerea dezvolt�rii re�elelor sunt greoaie �i costisitoare. Companiile fac 
referire la lipsa transparen�ei referitor la condi�iile de ob�inere a autoriza�iilor necesare, la 
num�rul mare de autorit��i implicate în procesul de acordare a autoriza�iilor, precum �i la 
marea diversitate de norme, regulamente �i proceduri aplicabile, f�r� coordonare în 
ceea ce prive�te alte autorit��i �i autoriza�ii. În majoritatea cazurilor, nu exist� un punct unic 
de contact cu privire la autoriza�iile necesare, regulamentele specifice de planificare 
aplicabile la nivel local etc. Cadrul curent de reglementare asigur� (în baza Articolului 11 din 
Directiva Cadru) o limit� de �ase luni pentru acordarea dreptului de acces �i ofer� garan�ii 
generale cu privire la transparen�a procesului.   Cu toate acestea, cu excep�ia drepturilor de 
acces, multe alte autoriza�ii �i procese administrative sunt necesare pentru dezvoltarea 
re�elelor de comunica�ii electronice �i acestea din urm� nu sunt acoperite de cadrul curent 
de reglementare pentru comunica�ii electronice.    
 
În concluzie, cele mai frecvente probleme men�ionate în leg�tur� cu acordarea autoriza�iilor 
sunt: 

• num�rul mare de diverse norme �i proceduri necoordonate,  
• lipsa transparen�ei normelor �i procedurilor,  
• întârzierile lungi,  
• condi�iile nerezonabile, inclusiv taxele asociate cu drepturile de acces.     
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Figura 4 – O compara�ie între angajamentele legale �i termenii specifici pentru eliberarea 
autoriza�iei pentru planificarea sta�iilor de baz� din Europa (Sursa: GSM Association) 
 

 
 
 

Obstacole în calea echip�rii re�elelor din cl�dirile existente  
Conectarea clien�ilor la sediul propriu, ceea ce în mod normal impune montarea 
echipamentelor în interiorul cl�dirii, este un proces foarte dificil �i costisitor. Un operator care 
dore�te s� monteze sau s� refac� cablarea într-un bloc de apartamente ar trebui în mod 
normal s� suporte costurile generate atât de  cablarea vertical� cât �i de cea orizontal� �i 
trebuie s� conecteze cablurile la segmentul terminal propriu sau la segmentul terminal al 
altui operator.  În mod similar, în cazul re�elelor wireless trebuiesc suportate costurile 
echipamentelor �i trebuie ob�inut� permisiunea tuturor proprietarilor. �

 
Figura 5 – Ilustrarea posibilelor solu�ii 
pentru cablarea interioar� a blocurilor 
de apartamente  
(Sursa:  În baza Analysys Mason 
2012) 
  
 
 
 
 
 
 

 
Pentru a garanta o abordare comprehensiv� a dezvolt�rii re�elelor de acces broadband de 
mare vitez�, este, prin urmare, esen�ial s� se ia în considerare montarea echipamentelor în 
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interiorul cl�dirii. Acesta este un domeniu în care dublarea (inutil�) a lucr�rilor duce la o 
ineficien�� mare, precum �i la inconvenien�e pentru proprietari. 
 
Cadrul curent de reglementare stabileste c� autorit��ile na�ionale de reglementare pot 
impune obliga�ii cu privire la utilizarea partajata a cablarilor interne din cl�dire. Sumele 
economisite din dotarea noilor cl�diri cu acces de ultim� genera�ie în compara�ie cu „re-
echiparea” cl�dirilor existente sunt estimate s� ajung� la 60%.      
 
 

 
Figura 6 – Gama poten�iala  de reducere a 
costuri în dezvoltarea re�elelor rezultate din 
echiparea noilor cl�diri cu acces NGA, în 
compara�ie cu reechiparea (Sursa: Analysys 
Mason 2012) 
 
 
 
 
 
 

 
Cu toate acestea, în general vorbind, practicile referitoare la dotarea intern� a cl�dirilor nu 
sunt nici suficiente, nici armonizate sau chiar standardizate. Operatorii sunt de acord c� 
acest domeniu reprezint� una dintre cele mai provocatoare �i dificile domenii în contextul 
implement�rii re�elelor, precum �i un domeniu în care solu�iile pot fi  u�or reproduse.   
 
Cauzele principale din domeniu pot fi rezumate dup� cum urmeaz�:  

• costurile ridicate implicate de echiparea cl�dirilor existente 
• procedurile greoaie referitoare la executarea lucr�rilor în interiorul cl�dirilor �i la 

instalarea segmentului terminal al re�elei în zonele comune (în special întârzierile 
�i dificult��ile în ob�inerea consim��mântului proprietarilor) 

• aplicarea inconsistent� sau lipsa reglementarii în vederea abord�rii deficien�elor 
asociate cu duplicarea construc�iei infrastructurii  

• lipsa standardiz�rii în acest domeniu.   
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M�surile de stimulare a accesului broadband de ultim� 
genera�ie în Uniunea European� 
 
Având în vedere ritmul curent de dezvoltare a pie�ei de acces la serviciile de comunica�ii 
electronice din Uniunea European�, s-a stabilit c� se impun m�suri de stimulare a dezvolt�rii 
infrastructurii broadband de ultim� genera�ie.  
 
Analizele efectuate la nivelul Uniunii Europene arat� c� Europa trebuie s�-�i intensifice 
eforturile pentru a stimula dezvoltarea accesului broadband de ultim� genera�ie. Un studiu 
cu privire la impactul socio-economic al infrastructurii broadband 83 indic� faptul c�, f�r� 
interven�ie public�, pân� în anul 2020 vor fi acoperite cu conexiuni de acces la viteze mai 
mari de 30 Mbps 94% din gospod�rii �i doar 50% pot fi acoperite cu conexiuni de acces la 
viteze mai mari de 100 Mbps, cu o rat� de adoptie de 26%, în mod substan�ial mai mic� 
decât obiectivele Agendei Digitale pentru Europa 2020.     
 
În acest context, Comisia a luat urm�toarele m�suri care trebuie asumate la nivelul na�ional:   

• Comisia depune eforturi pentru a asigura un cadru de reglementare predictibil �i 
consistent, încurajând concuren�a �i, în acela�i timp, furnizând stimulentele necesare 
pentru investitori.    

• Comisia propune m�suri pentru încurajarea cererii, în special a cererii de servicii 
broadband.  

• Comisia adopt� diverse m�suri în cadrul Programului pentru politic� în domeniul 
spectrului de frecven�e radio, pentru a asigura un spectru suficient pentru dezvoltarea 
viitoare a accesului broadband mobil, recunoscând intensificarea utiliz�rii telefoanelor 
mobile �i a Internetului wireless.    

• Comisia adopt� ini�iative pentru a se asigura c�, la nivelul Uniunii Europene, exist� 
suficiente fonduri disponibile pentru dezvoltare zonelor cu servicii precare.  Dac� în 
zonele intens populate (zonele "negre") operatorii sunt gata s� investeasc� iar pia�a 
va face livr�ri neasistate, suportul autorit��ilor publice este necesar în zonele „gri” �i 
„albe”. Pentru  ultimele dou� zone, fondurile structurale �i finan�area public� din 
cadrul Liniilor directoare revizuite cu privire la ajutorul de stat pentru re�elele 
broadband vor contribui la atingerea obiectivelor.     

 
Ini�iativa UE care are ca scop reducerea costurilor de dezvoltare a re�elelor de comunica�ii 
electronice de ultim� genera�ie completeaz� eforturile descrise mai sus.  Este un r�spuns la 
apelul efectuat în cadrul Consiliului European de Prim�var�, 2012, care a subliniat 
importan�a accesului broadband �i a solicitat adoptarea m�surilor suplimentare în vederea 
reducerii costurilor ca parte a eforturilor depuse pentru crearea Pie�ei Unice Digitale.84 
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Anexa 4 – Acoperirea broadband în 
România - decembrie 201385

 

Re�ele broadband fixe 
 
Acoperirea re�elei xDSL (inclusiv VDSL) 
Re�elele de acces broadband cu tehnologie DSL au cea mai extins� acoperire broadband 
din România, ajungând la 5,67 milioane de gospod�rii (reprezentând 75,8% din gospod�riile 
din România). Referitor la distribu�ia geografic� a acoperirii, 87,79% din conexiuni sunt 
gospod�rii în zonele urbane �i 13,21% din conexiuni sunt în zonele rurale86. 
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Acoperirea DSL in Romania
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Cea mai mare acoperire DSL se înregistreaz� în jude�ul Arad, unde 94,2% dintre gospod�rii 
pot fi deservite cu conexiuni broadband DSL. 
 
Cu toate acestea, în România se înregistreaz� o acoperire mult mai mic� a re�elelor DSL de 
mare vitez� (VDSL), doar 15,95% din gospod�rii putând beneficia de aceste conexiuni �i  
majoritatea fiind disponibile în zonele urbane (99.68%). 
 

�
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Acoperirea VDSL in Romania
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Acoperirea re�elelor FTTP (Fiber to the Premises) sau FTTH (Fiber to the Home) 
Re�elele de acces broadband FTTP sau FTTH (fibr� optic� pân� în cas�) au înregistrat o 
acoperire de 54,7% a gospod�riilor din România (4,09 milioane de gospod�rii). Doar 4,5% 
din re�elele de acces FTTP sunt prezente în zonele rurale, acoperind un num�r estimat de 
340.000 de gospod�rii. 
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Acoperirea FTTP in Romania
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Acoperirea re�elelor de cablu HFC DOCSIS 3.0 
În cazul re�elelor hibrid de cablu – fibr� optic� (HFC DOCSIS 3.0), re�elele de acces 
broadband de ultim� genera�ie acoper� 26,2% dintre gospod�riile din România. Ele sunt 
totu�i complementare re�elelor de cablu non-DOCSIS disponibile în principal în zonele 
rurale, unde nu se pot efectua moderniz�ri la re�elele de servicii de acces broadband. 
 

�
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Acoperire DOCSIS 3 in Romania
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Acoperirea re�elelor de cablu (cablu coaxial, non DOCSIS 3.0)�

�
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Acoperirea Cablu* in Romania
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Re�ele de acces broadband mobil 
 
Atât re�elele WiMAX cât �i re�elele mobile care au la baz� tehnologia HSPA �i LTE sunt 
disponibile în România. Investi�iile din ultimii ani în re�ele radio care au la baz� tehnologia 
WiMAX au condus la o acoperire de 60,7% din gospod�riile din România, dezvolt�ri care au 
loc în principal în zonele urbane (4,1 milioane gospod�rii reprezentând 94,7% din 
gospod�riile acoperite).�
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Acoperirea WiMAX in Romania
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Cea mai popular� tehnologie utilizat� pentru accesul broadband mobil în România este, f�r� 
îndoial�, tehnologia HSPA, care se implementeaz� în majoritatea re�elelor �i ora�elor din 
România.   Acoperirea acestor re�ele atinge 99,73% din gospod�rii, ceea ce înseamn� c� 
7,46 milioane de gospod�rii pot avea acces la broadband mobil prin tehnologia HSPA  l. 
Tehnologia HSPA este disponibil� atât în zonele urbane cât �i în cele rurale (1,56 milioane 
de gospod�rii rurale sunt deja acoperite). 
Trebuie men�ionat faptul c�, în ciuda vitezei de acces de pân� la 21 Mbps, aceast� 
tehnologie nu este înc� calificat� în Uniunea European� ca fiind o tehnologie de acces de 
ultim� genera�ie.87 
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Acoperirea HSPA in Romania
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Reprezentând o evolu�ie a standardelor GSM/UMTS, re�elele LTE înregistreaz� o dezvoltare 
rapid� �i în România. Beneficiind de o arhitectur� simpl�, aceste re�ele au costuri de 
operare mai reduse. Prin urmare, un total de 16 jude�e sunt deja acoperite de re�elele de 
acces broadband LTE, un numar de 1,87 milioane de gospod�rii – în special în mediul urban 
–  putand beneficia de aceste conexiuni de acces.   
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Anexa 5 - M�surile Comisiei Europene 
destinate acceler�rii dezvolt�rii re�elelor 
de comunica�ii broadband 
>,����,��/��	�	��*,�����
�����0��	�����
�����,��/��,
	���		��,���	�	���������,
	���		���+����+�
�$�
�������� ���+��� ���� ������ ��	� �,���� �	�,�	� ��� ���,�	� ��
��,� �� ��������� ������������ ���������� ���
���,
	���		�+����+�
��1	��
�����	�,������������������9:9$��
���������,�	����G����	
��	
�
�������	��������
�����
		�����!������������,�	�
,����+,	�����	���	����
������+�	�����	,�����������,
,	��N,�������������
�
��
�,�����	���,�,	��% $���������,��A�C����F�����,�,	��rivind func�ionarea Uniunii Europene (TFUE):  

a) Inventarierea �i analiza detaliat� a gradului de acoperire: Statele Membre trebuie s� 

identifice cu exactitate zonele geografice care trebuie s� fac� obiectul m�surilor de 
sprijin în aceast� privin��88, oricând este posibil, în cooperare cu organismele 
na�ionale competente, cum sunt Autorit��ile Na�ionale de Reglementare (ANR). 
Exemplele de bune practici indic� crearea unei baze de date centrale cu privire la 
infrastructura disponibil� la nivel na�ional, ceea ce va conduce implicit la cre�terea 
transparen�ei �i la reducerea costurilor ocazionate de punerea în aplicare a 
proiectelor mici, la nivel local.  

b) Consult�ri publice: statele membre trebuie s� disemineze în mod adecvat 
caracteristicile primare ale m�surilor �i lista zonelor-�int� prin publicarea informa�iilor 
relevante cu privire la proiect �i prin invitarea p�r�ilor interesate s� î�i prezinte 
opiniile. Postarea informa�iilor pe o pagin� de Internet central�, la nivel na�ional, ar 
trebui s� asigure, în principiu, condi�iile minime necesare pentru a se considera c� 
acestea au fost puse la dispozi�ia tuturor p�r�ilor interesate. De asemenea, prin 
punerea la dispozi�ia publicului a rezultatelor activit��ii de inventariere a re�elelor de 
comunica�ii electronice, statele membre minimalizeaz� denaturarea competi�iei 
dintre 

 
furnizori existen�i �i cei care au deja planuri de investi�ii în viitorul apropiat sau mai 
îndep�rtat �i permite unor astfel de investitori s� î�i planifice activit��ile.89 Un exerci�iu de 
inventariere �i o consultare detaliate asigur� nu doar un grad ridicat de transparen��, dar în 
acela�i timp reprezint� un instrument esen�ial în definirea zonelor „albe“, „gri“ �i „negre“.90  

�������������������������������������������������
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Acoperirea LTE in Romania
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c) O procedur� competitiv� de ofertare: oricând autorit��ile care î�i ofer� sprijinul 
selecteaz� un operator pentru a construi �i/sau a administra infrastructura 
subven�ionat�91, este necesar s� se organizeze o licita�ie. O astfel de licita�ie 
trebuie s� respecte principiile stabilite prin directivele UE cu privire la achizi�iile 
publice.92Aceast� procedur� asigur� transparen�a fa�� de to�i investitorii care 
inten�ioneaz� s� î�i prezinte ofertele în scopul implement�rii �i/sau administr�rii 
proiectului subven�ionat.93 Un tratament corect �i nediscriminatoriu fa�� de to�i 
ofertan�ii �i existen�a unor criterii obiective de evaluare sunt condi�ii 
indispensabile. Selec�ia de oferte este o metod� de a realiza economii bugetare, 
de a minimiza valoarea oric�rui poten�ial ajutor de stat �i, în acela�i timp, 
caracterul selectiv al ajutorului în m�sura în care beneficiarul selectat nu este 
cunoscut înc�94.  

d) Cea mai eficient� licita�ie în termeni economici: în contextul unei proceduri de 
licita�ie, ceea ce antreneaz� de la sine competi�ia, autoritatea care acord� ajutorul 
stabile�te criterii de atribuire calitative pe baza c�rora sunt evaluate ofertele 
depuse. Criteriile de atribuire relevante pot include, spre exemplu, acoperirea 
geografic� realizat�,95 durabilitatea abord�rii tehnologice sau impactul solu�iei 
propuse asupra concuren�ei.96 Astfel de criterii calitative trebuie s� fie evaluate în 
corela�ie cu valoarea ajutorului solicitat. Pentru reducerea valorii ajutorului ce ar 
urma s� fie acordat, în condi�ii de calitate similare, dac� nu chiar identice, 
ofertantul care solicit� cel mai redus cuantum ar trebui s� primeasc�, în principiu, 
un scor mai avantajos la evaluarea general� a ofertei sale. Autoritatea 
contractant� trebuie s� specifice de fiecare dat�, înc� de la început, punctajul 
relativ ce urmeaz� a fi atribuit fiec�ruia dintre criteriile (calitative) selectate. 
 

e) Neutralitatea tehnologic�: în principiu, serviciile broadband de baz� pot fi furnizate 
prin intermediul unei platforme de infrastructur� de re�ea bazat� pe fir, f�r� fir, prin 
satelit �i tehnologii mobile, sau pe o combina�ie a acestora. 	inând cont de faptul 
c� pot exista mai multe solu�ii tehnologice diferite, licita�ia nu trebuie s� favorizeze 
ori s� exclud� o anumit� tehnologie ori platform� de re�ea. Ofertan�ii trebuie s� 
aib� posibilitatea s� propun� furnizarea serviciilor broadband necesare, utilizând 
sau combinând orice tehnologie pe care o consider� adecvat�. Pe baza criteriilor 
obiective de licitare, autoritatea care acord� ajutorul are, în aceast� situa�ie, 
dreptul de a selecta solu�iile tehnice ori combina�iile de solu�ii tehnice pe care le 
consider� cele mai adecvate.  
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f) Utilizarea infrastructurii existente: având în vedere c� re-utilizarea infrastructurii 
existente este unul dintre principalii factori care determin� nivelul costurilor de 
introducere a comunica�iilor broadband, Statele Membre trebuie s� încurajeze 
ofertan�ii s� utilizeze infrastructura existent� disponibil�, pentru a evita orice 
suprapunere inutil� �i ineficient� a resurselor �i pentru a reduce sumele alocate 
pentru finan�area public�. Orice operator care de�ine sau are control asupra 
infrastructurii (indiferent dac� aceasta este sau nu este folosit� în practic�) în 
zona vizat� �i care inten�ioneaz� s� participe la licita�ie trebuie s� îndeplineasc� 
urm�toarele condi�ii: (i) s� informeze autoritatea care acord� ajutorul �i autoritatea 
de reglementare cu privire la existen�a unei astfel de infrastructuri, în etapa de 
consultare public�; (ii) s� ofere tuturor celorlal�i ofertan�i poten�iali acces la 
infrastructura respectiv� în acelea�i condi�ii propuse de operator în oferta proprie; 
(iii) s� prezinte toate informa�iile relevante �i s� permit� accesul altor ofertan�i, 
când al�i ofertan�i ar putea include infrastructura respectiv� în ofertele lor.  

g) Accesul en-gross: accesul en-gross efectiv al ter�ilor la o infrastructur� broadband 
subven�ionat� este o component� obligatorie a oric�rei m�suri de stat pentru a 
sprijini comunica�iile broadband. Accesul en-gross permite operatorilor ter�i s� 
concureze cu ofertantul selectat (când un astfel de ofertant este prezent, de 
asemenea, la nivelul pie�ei cu am�nuntul), consolidând astfel oferta �i concuren�a 
în domeniile vizate de m�sur� �i evitând în acela�i timp crearea de monopoluri 
regionale de servicii. Având în vedere c� se aplic� doar în cazul beneficiarilor de 
ajutor de stat, aceast� condi�ie nu depinde de o analiz� de pia�� prealabil�, în 
sensul articolului 7 din directiva-cadru.97Tipul de obliga�ii privind accesul en-gross 
aplicate în cazul re�elelor subven�ionate trebuie s� se încadreze în gama de 
obliga�ii specifice accesului, a�a cum sunt acestea stabilite de reglement�rile 
sectoriale.98În principiu, companiile care beneficiaz� de subven�ii trebuie s� ofere, 
conform dispozi�iilor cuprinse în reglement�rile sectoriale, o gam� mai larg� de 
produse de acces en-gross (în compara�ie cu produsele mandatate de c�tre 
autoritatea de reglementare) operatorilor cu putere semnificativ� de pia��,99 din 
cauz� c� beneficiarul ajutorului nu utilizeaz� numai resurse proprii, ci �i, de 
asemenea, banii contribuabililor, pentru a dezvolta o infrastructur� proprie.100 
Accesul la nivel en-gross trebuie s� fie permis cât mai curând posibil, înainte de 
începerea exploat�rii re�elei.101 

 În mediul rural, cu o densitate sc�zut� a popula�iei, în cazul în care exist� servicii 
broadband limitate, impunerea tuturor tipurilor de produse de acces ar putea 
cre�te în mod dispropor�ionat costurile investi�iei, f�r� a ob�ine beneficii 
semnificative în ceea ce prive�te stimularea competi�iei în cauz�. Într-o astfel de 
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situa�ie, trebuie avut� în vedere posibilitatea ca acele produse de acces care 
presupun interven�ii costisitoare �i neprev�zute la infrastructura subven�ionat� (de 
exemplu, co-locare în punctele de distribu�ie intermediare) s� fie oferite numai 
dac� exist� o solicitare rezonabil� de la un ter� operator. Cererea este considerat� 
a fi rezonabil� în cazul în care (i) solicitantul de acces prezint� un plan de afaceri 
coerent care justific� dezvoltarea produsului în re�eaua subven�ionat� �i (ii) în 
aceea�i zon� geografic� nu exist� nici un alt operator care furnizeaz� produse de 
acces similare, la pre�uri echivalente celor din zonele mai dens populate.102 

h) Politica de pre� în cazul accesului en-gross: analiza comparativ� este un 
instrument important pentru a asigura faptul c� ajutorul acordat va fi utilizat pentru 
a reproduce condi�ii de pia�� similare cu condi�iile existente în alte pie�e 
competitive în ceea ce prive�te comunica�iile broadband. Pre�urile de acces en-
gross trebuie s� se bazeze pe anumite principii de stabilire a pre�urilor, a�a cum 
sunt acestea definite de c�tre autoritatea de reglementare �i bazate pe anumite 
criterii de referin��, �i, totodat�, trebuie s� ia în considerare ajutorul primit de c�tre 
operatorul re�elei. 

i) Monitorizare �i mecanism claw-back: autorit��ile care acord� ajutor trebuie s� 
monitorizeze îndeaproape, pe întreaga durat� a proiectului, modul în care decurge 
implementarea proiectului broadband. Pentru a avea asigur�ri c� ofertantul 
selectat nu beneficiaz� de supra-compensare în cazul în care cererea de 
broadband în zona vizat� cre�te peste a�tept�ri, statele membre trebuie s� 
stabileasc� în acordul încheiat cu ofertantul selectat un mecanism de rambursare. 
Includerea unui astfel de mecanism poate contribui la minimizarea ex post �i 
retroactiv� a valorii ajutorului estimat ini�ial a fi necesar. 

j) Transparen��: beneficiarul ajutorului are obliga�ia de a furniza ter�ilor îndrept��i�i 
acces total �i nediscriminatoriu la informa�iile cu privire la infrastructura proprie 
(inclusiv, printre altele, conducte, cabinete stradale �i fibr� optic�) care a fost 
dezvoltat� în cadrul unui acord de ajutor de stat. Astfel de ter�i operatori pot stabili 
cu u�urin�� posibilitatea de a avea acces la acest tip de infrastructur�. Beneficiarul 
ajutorului trebuie s� furnizeze toate informa�iile relevante cu privire la re�eaua 
broadband unui registru central al infrastructurilor broadband (în cazul în care 
exist� astfel de baze de date în statul membru) �i / sau autorit��ilor na�ionale de 
reglementare.  

k) Raportare: la fiecare doi ani, autoritatea care acord� ajutorul de stat trebuie s� 
comunice Comisiei Europene informa�iile esen�iale cu privire la proiectul de ajutor 
de stat, începând de la data aplic�rii m�surii.103 În interiorul sistemelor-cadru 
na�ionale sau regionale, autorit��ile na�ionale sau regionale trebuie s� centralizeze 
datele cu privire la m�suri individuale �i s� transmit� aceste informa�ii Comisiei 
Europene. Atunci când adopt� o decizie pe baza acestor orient�ri, Comisia poate 
solicita rapoarte suplimentare privind ajutorul acordat. 
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Anexa 6 - Distinc�ia între zonele 
albe, gri �i negre pentru re�elele 
broadband de baz�, în scopul 
evalu�rii m�surilor adecvate de 
interven�ie public�  

 
 
Abordarea curent� de reglementare s-a dovedit a fi de succes pentru a promova pie�e 
competitive, pentru a încuraja investi�iile �i l�rgirea posibilit��ilor de alegere ale 
consumatorului: de exemplu, cea mai mare acoperire broadband �i rat� de penetrare se 
g�se�te în statele membre cu o competi�ie in infrastructur�, combinat� cu reglementarea 
eficient� ex-ante pentru a promova concuren�a în servicii. Dezvoltarea suplimentar� a 
re�elelor broadband �i, în special, a re�elelor NGN continu� s� solicite interven�ia autorit��ilor 
na�ionale de reglementare (ANR), ca urmare a rolului lor în sectorul comunica�iilor 
electronice.  
 
Este cu atât mai important ca fondurile publice s� fie utilizate judicios în acest sector �i, de 
asemenea, Comisia s� se asigure c� ajutorul de stat este complementar �i nu înlocuie�te 
investi�iile actorilor de pe pia��. Orice interven�ie a statului ar trebui s� limiteze cât mai mult 
posibil riscul de evic�iune a investi�iilor private, de afectare a stimulentelor pentru investi�ii 
comerciale �i, nu în ultimul rând, de denaturare a concuren�ei, situa�ie contrar� interesului 
comun al Uniunii Europene.104 
 
În scopul evalu�rii e�ecului pie�ei între diferite zone geografice �i stabilirii obiectivelor 
adecvate �i mecanismelor de sprijin fezabile pentru investi�ii de infrastructur� NGN, poate fi 
util� realizarea unei distinc�ii între tipurile de zone care pot fi vizate. Aceast� distinc�ie este 
explicat� în urm�toarele sec�iuni.  
 

"Zone albe": promovarea coeziunii teritoriale �i a obiectivului de dezvoltare 
economic� 

"Zonele albe" sunt cele în care nu exist� o infrastructur� broadband �i este pu�in probabil s� 
fie dezvoltat� în viitorul apropiat. Obiectivele Comisiei pentru Agenda Digital� pentru Europa 
2020 vizeaz� o acoperire omniprezent� de servicii broadband de baz� în UE pân� în 2013 
�i de cel pu�in 30 Mbps pân� în 2020. Prin urmare, asigurarea investi�iilor pentru zone care 
nu sunt înc� acoperite suficient este o prioritate. Comisia recunoa�te, prin urmare, c�, prin 
acordarea de sprijin financiar pentru furnizarea de servicii broadband în zone în care banda 
larg� nu este  
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disponibil� în prezent, Sstatele Membre urm�resc obiective de coeziune �i de dezvoltare 
economic� real� �i, prin urmare, interven�ia lor este în consens cu interesul comun.105 
Cu toate acestea, pentru a se asigura c� astfel de interven�ii nu împiedic� investi�iile private 
în zona în cauz�, autoritatea care acord� ajutorul financiar trebuie s� verifice c� nu exist� 
investitori priva�i interesa�i s� dezvolte propria infrastructur� în viitorul apropiat, prin 
publicarea unui rezumat al m�surilor de ajutor planificate �i invitând p�r�ile interesate s� î�i 
prezinte observa�iile. Termenul "în viitorul apropiat" trebuie în�eles ca referindu-se la o 
perioad� de trei ani.106 
 
"Zone gri": nevoia pentru o evaluare ulterioar� 
"Zonele gri" sunt cele în care este prezent un singur operator de re�ea �i este pu�in probabil 
s� se dezvolte o alt� re�ea în viitorul apropiat.107 Simpla existen�� a unui operator de re�ea108 
nu înseamn� neap�rat c� nu exist� disfunc�ionalit��i ale pie�ei sau probleme de coeziune. În 
cazul în care acest operator are o putere semificativa de pia�� (monopol) poate oferi 
cet��enilor o combina�ie suboptimal� de servicii de calitate �i pre�uri. Anumite categorii de 
utilizatori nu pot avea acces la servicii adecvate sau, în absen�a unor tarife reglementate de 
acces en-gros, pre�urile de vânzare cu am�nuntul pot fi mai mari decât cele practicate 
pentru acelea�i servicii oferite în zone sau regiuni ale ��rii comparabile, dar cu o pia�� de 
profil mai competitiv�. Dac�, în plus, exist� perspective foarte limitate privind intrarea pe 
pia�� a unor noi operatori, finan�area unei infrastructuri alternative ar putea fi o m�sur� 
adecvat�109.  
Zonele gri ar putea fi eligibile pentru sprijin din partea statului în situa�ia în care condi�iile de 
compatibilitate sunt îndeplinite, dac� se dovede�te c� (i) nu sunt disponibile servicii 
accesibile sau adecvate pentru satisfacerea nevoilor cet��enilor sau companiilor �i c� (ii) nu 
sunt disponibile   m�suri care s� denatureze mai pu�in (inclusiv reglement�ri ex-ante) pentru 
a atinge acelea�i obiective �i (iii) c� nu exist� al�i operatori care inten�ioneaz� s� investeasc� 
în zona vizat� în urm�torii trei ani. 
Pentru a stabili (i) �i (ii), Comisia va evalua în special dac�:  
(a) condi�iile generale ale pie�ei sunt inadecvate, verificând, printre altele, nivelul pre�urilor 

actuale de band� larg�, tipul de servicii oferite utilizatorilor finali (utilizatorii reziden�iali 
�i de afaceri), precum �i condi�iile aferente acestora; 
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(b) în lipsa unei reglement�ri ex-ante impuse de c�tre autoritatea de reglementare, accesul 
efectiv la re�ea nu este permis ter�ilor sau condi�iile de acces nu sunt favorabile unei 
concuren�e efective; 

(c) în general, barierele de intrare împiedic� intrarea  altor operatori de comunica�ii 
electronice;110  

(d) toate m�surile luate sau remediile impuse de autorit��ile na�ionale competente, de 
reglementare sau  de concuren��, în ceea ce prive�te furnizorul de re�ea existent, nu 
au reu�it s� înl�ture aceste probleme.  

Numai zonele gri care îndeplinesc criteriile de eligibilitate men�ionate mai sus vor fi supuse 
testului de compatibilitate. 

 

"Zone negre": nu este nevoie de interven�ia statului   

Atunci când într-o zon� geografic� dat� exist� sau vor exista în viitorul apropiat cel pu�in 
dou� re�ele broadband de baz� ale unor operatori distinc�i, iar serviciile broadband sunt 
furnizate în condi�ii competitive (concuren�� pe baz� de infrastructur�), se poate presupune 
c� nu exist� disfunc�ionalit��i ale pie�ei. În consecin��, exist� foarte pu�ine motive pentru o 
interven�ie a statului care s� aduc� beneficii suplimentare. Dimpotriv�, eventualul sprijin 
acordat de stat pentru finan�area construc�iei unei re�ele broadband suplimentare cu 
capacit��i comparabile va conduce, în principiu, la o denaturarea inacceptabil� a concuren�ei 
�i posibil chiar retragerea unor investitori priva�i. În consecin��, în absen�a unei 
disfunc�ionalit��i a pie�ei clar demonstrate, Comisia va aviza negativ un plan de m�suri 
privind finan�area implement�rii unei infrastructuri broadband suplimentare într-o "zon� 
neagr�".111 
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Anexa 7 - Ipoteze privind investi�iile 
necesare în infrastructura  NGN 
din România  

Ipoteze privind finan�area investi�iilor 
 
În estimarea investi�iilor necesare pentru dezvoltarea re�elelor de acces broadband de 
genera�ie nou� pân� la un grad de acoperire de 100%  a gospod�riilor din România, au fost 
luate în considerare urm�toarele ipoteze de finan�are �i scenarii: 
 

• În zone/regiuni cu popula�ie predominant urban� (pân� la 50%): ora�ele vor fi 
acoperite exclusiv prin investi�ii private, în timp ce �i acoperirea zonelor rurale va fi 
sprijinit� în propor�ie de 80% din fonduri publice; 

• În zone/jude�e cu o structur� a popula�iei rurale între 50% - 60% din gospod�rii: în 
ora�e acoperirea va fi realizat� în propor�ie de 80% prin investi�ii private �i 20% 
fonduri publice, iar 80% pân�  la 100% din investi�iile necesare pentru a asigura 
acces la re�elele NGN în toate comunele/satele vor fi suportate din fonduri publice; 

• În zone/jude�e predominant rurale (60% din gospod�rii sunt din mediul rural), în ora�e 
acoperirea se va realiza cu 60% investi�ii private �i 40% sprijin public. În aceste zone, 
80% din investi�iile necesare pentru a asigura acces la re�elele NGN în comune/sate 
vor fi asigurate din fonduri publice. 

 

Costurile estimative de implementare   
 
În urma analizei ipotezelor privind nivelul �i structura costurilor de implementare a 
infrastructurii pentru noua genera�ie de acces broadband în zonele rurale �i urbane s-a 
constatat c� 

• nu difer� semnificativ între zonele urbane mari �i mici;  

• în ceea ce prive�te costurile unitare (pe gospod�rie) pentru tubulatur� pot varia foarte 
mult în ceea ce prive�te locul de implementare a infrastructurii; 

• nu  vor include costurile de instalare  în loca�iile clien�ilor (CPE, cablare în interior �i taxe 
de instalare) sau a costurilor de interconectare. 
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Tehnologie Structura 

FTTP 

- Elemente pasive (fibra optic� �i 
accesorii) 

- Lucr�ri civile 
- Echipament 
- Construc�ia tubulaturii 
- Proiectare 
- Autorizare 
- Management de proiect 
- Alte cheltuieli 

HFC DOCSIS 

- Elemente pasive (fibra optic� �i 
accesorii) 

- Lucr�ri civile 
- Echipament 
- Proiectare 
- Autorizare 
- Management de proiect 
- Alte cheltuieli 

DSL 

- Elemente pasive (fibra optic� �i 
accesorii) 

- Lucr�ri civile 
- Echipament 
- Proiectare 
- Autorizare 
- Management de proiect 
- Alte cheltuieli

LTE 

- Elemente pasive (fibra optic� �i 
accesorii) 

- Lucr�ri civile 
- Echipament 
- Proiectare 
- Autorizare 
- Management de proiect 
- Alte cheltuieli

��
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Rezumat de solu�ii tehnice 

 
Re�ele FTTP (Fiber to the Premises) sau FTTH (Fiber to the Home) 
 
1. FTTB - GPON (Fiber to the Building – Gigabit Passive Optical Network): 
Re�ea optic� pasiv� punct-la-multipunct: sunt folosite splittere optice pasive pentru a deservi 
mai multe ramuri, prin acela�i mediu optic (cablu optic unic). Costurile iau în considerare 
pân� la 16 ramuri deservite de acela�i cablu din re�eaua pasiv�. 
Pe fiecare ramur� se monteaz� un terminal de re�ea optic�  (ONT - optical network terminal) 
�i un switch Ethernet cu 8/16 porturi (neadministrat, în func�ie de num�rul de clien�i din acea 
loca�ie).  
Toate echipamentele terminale ONT sunt administrate de un dispozitiv central denumit  OLT 
(OLT- optical line terminal), care este montat la cap�tul liniei. 
Capacitate de transport în fiecare loca�ie este - maximum  1,2 Gbps uplink �i 2,4 Gbps 
downlink. Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps. 
 
2. FTTH - GPON (Fiber to the Home - Gigabit Passive Optical Network) 
Re�ea optic� pasiv� punct-la-multipunct: sunt folosite splittere optice pasive pentru a deservi 
mai mul�i clien�i prin acela�i mediu optic (cablu optic unic). Costurile iau în considerare 
maxim 128 clien�i deservi�i prin acela�i cablu. 
Un echipament  terminal de re�ea optic� ONT este inclus în structura costurilor pentru 
fiecare client. Toate echipamentele ONT sunt administrate de un dispozitiv central denumit 
OLT, care este montat la cap�tul liniei. Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 
100 Mbps. 
 
3 Metro Ethernet 
Re�eaua de tip Metro Ethernet este o re�ea de tip FTTC. O conexiune simetric� de 1Gbps 
este instalat� de la head-end c�tre fiberbox, iar de la fiberbox la home copper (FTP) sunt 
instalate în cascad� 3 switch-uri f�r� management (100Mbps). Distan�a maxim� pentru 
cablurile FTP este de 350m (de la switch pân� la client). Clientul va fi conectat printr-un port 
neadministrat de 100 Mbps. 
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Anexa 8 – Lista entit��ilor implicate 
în dezvoltarea Planului Na�ional 
NGN  

 
 
Lista de mai jos cuprinde autorit��i publice, institu�ii �i entit��i implicate �i responsabile în 
acordarea de feedback �i propuneri asupra Planului Na�ional de Dezvoltare a Infrastructurii 
NGN:  
 
 

Autorit��i �i institu�ii din Administra�ia Public� central�

Cancelaria Primului Ministru Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici �i 
Mijlocii, �i Mediului de Afaceri (MEIMMMA)�

Ministerul pentru Societatea Informa�ional� (MSI) Ministerul Muncii, Familiei, Protec�iei Sociale �i 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)�

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Ministerul Fondurilor Europene (MFE)�

Ministerul Finan�elor Publice (MFP) Ministerul S�n�t��ii (MS)�

Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i Administra�iei 
Publice (MDRAP) 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE)�

Ministerul Culturii (MC) Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice 
(MECS)�

Ministerul Economiei, Comer�ului �i Turismului 
(MECT) 

Ministerul Justi�iei  (MJ)�

Autoritatea Na�ional� pentru Administrare �i 
Reglementare în Comunica�ii (ANCOM) 

Centrul Na�ional de R�spuns la Incidente de 
Securitate Cibernetic� (CERT-RO)�

Serviciul Român de Informa�ii (SRI) Uniunea Na�ional� a Consiliilor Jude�ene din 
România (UNCJR)�

Serviciul de Telecomunica�ii Speciale (STS) Agen�ia pentru Agenda Digital� a României 
(AADR)�

Institutul Na�ional de Cercetare-Dezvoltare în 
Informatic� (ICI) 

Oficiul Na�ional al Registrului Comer�ului 
(ONRC)�

 
 
�
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