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ANEXA nr. 3  
 
Tabelul nr. 3.1. - Numărul de conexiuni/populația/gospodării din localitățile cu 1 furnizor de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de prezența rețelelor PSTN și/sau 
de cablu TV, la data de 31 decembrie 2014 

Indicator Localități cu 1 
furnizor, din care: 

Există exclusiv 
1 rețea de acces în 

bandă largă 

% localităţi  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv 1 reţea de 

acces în bandă largă* 

Există exclusiv 
rețele PSTN** 

% localităţi  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv rețele PSTN* 

Există exclusiv 
rețele de cablu 

TV*** 

% localităţi  
corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 

cablu TV**** 

% localităţi  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
atât  rețele  PSTN, cât 
şi rețele de cablu TV* 

 

Nr. total localităţi, din 
care aferente: 4.422 2.079 15,1% 433 3,1% 1.669 2,5% 241 1,8%  

Telekom RC 2.791 1.481 10,8% - - 1.310 9,5% - -  
RCS & RDS 327 64 0,5% 54 0,4% 140 1,0% 69 0,5%  

UPC Romania 9 5 0,04% 1 0,01% 1 0,01% 2 0,01%  
Digital Cable Systems 439 229 1,7% 172 1,3% 21 0,2% 17 0,1%  

Akta Telecom 60 7 0,1% 6 0,04% 16 0,1% 31 0,2%  
Alt furnizor alternativ 796 293 2,1% 200 1,5% 181 1,3% 122 0,9%  

Indicator 

Nr. CONEXIUNI 
aferente 

localităților cu 1 
furnizor (mii), 

din care: 

Aferente 
localităţilor în care 

există exclusiv 
1 rețea de acces în 
bandă largă (mii) 

% nr. de conexiuni de 
acces la internet  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv 1 reţea de 

acces în bandă largă* 

Aferente 
localităţilor în care 

există exclusiv 
rețele PSTN** (mii) 

% nr. de conexiuni de 
acces la internet  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv rețele PSTN* 

Aferente 
localităţilor în care 

există exclusiv 
rețele de cablu 

TV*** (mii) 

% nr. de conexiuni 
de acces la internet 

corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Aferente 
localităţilor în care 
există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 
cablu TV**** (mii) 

% nr. de conexiuni de 
acces la internet 
corespunzătoare 

zonelor în care există 
atât rețele PSTN, cât 
şi rețele de cablu TV* 

Nr. mediu 
conexiuni/  

localități cu 1 
furnizor 

Nr. total conexiuni, din 
care aferente: 176 65 1,6% 15 0,4% 85 0,3% 10 0,3% 40 

Telekom RC 
         

46 

RCS & RDS 
         

43 

UPC Romania 
         

81 

Digital Cable Systems 
         

34 

Akta Telecom 
         

34 

Alt furnizor alternativ 17 4 0,1% 5 0,13% 3 0,1% 4 0,1% 21 

Indicator 

POPULAȚIA 
aferentă 

localităților cu 1 
furnizor (mii), 

din care: 

Aferentă 
localităţilor în care 

există exclusiv 
1 rețea de acces în 
bandă largă (mii) 

% populația  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv 1 reţea de 

acces în bandă largă* 

Aferentă 
localităţilor în care 

există exclusiv 
rețele PSTN** (mii) 

% populația  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv rețele PSTN* 

Aferentă 
localităţilor în care 

există exclusiv 
rețele de cablu 

TV*** (mii) 

% populația 
corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Aferentă 
localităţilor în care 
există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 
cablu TV**** (mii) 

% populația 
corespunzătoare 

zonelor în care există 
atât rețele PSTN, cât 
şi rețele de cablu TV* 

Nr. mediu 
populație/  

localități cu 1 
furnizor 

Nr. total populație, din 
care aferentă: 2.466 983 4,9% 223 1,1% 1.112 1,0% 148 0,7% 558 

Telekom RC 1.729 762 3,8% - - 966 4,8% - - 619 
RCS & RDS 140 20 0,1% 25 0,1% 56 0,3% 39 0,2% 430 

UPC Romania 11 8 0,04% 0,2 0,001% 0,1 0,0004% 2 0,01% 1179 
Digital Cable Systems 195 92 0,5% 86 0,4% 8 0,04% 9 0,04% 445 

Akta Telecom 39 2 0,01% 4 0,02% 9 0,05% 23 0,1% 654 
Alt furnizor alternativ 352 98 0,5% 107 0,5% 73 0,4% 74 0,4% 442 

Indicator 

Nr. GOSPODĂRII 
aferente 

localităților cu 1 
furnizor (mii), 

din care: 

Aferente 
localităţilor în care 

există exclusiv 
1 rețea de acces în 
bandă largă (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzător zonelor 

în care există exclusiv 1 
reţea de acces în bandă 

largă* 

Aferente 
localităţilor în care 

există exclusiv 
rețele PSTN** (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzător 

zonelor în care există 
exclusiv rețele PSTN* 

Aferente 
localităţilor în care 

există exclusiv 
rețele de cablu 

TV*** (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzător 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Aferente 
localităţilor în care 
există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 
cablu TV**** (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
atât rețele PSTN, cât 
şi rețele de cablu TV* 

Nr. mediu 
gospodării/  

localități cu 1 
furnizor 

Nr. total gospodării, din 
care aferente: 890 355 4,7% 82 1,1% 401 0,9% 53 0,7% 201 

Telekom RC 625 275 3,7% - - 350 4,7% - - 224 
RCS & RDS 49 7 0,1% 9 0,1% 19 0,3% 14 0,2% 150 

UPC Romania 4 3 0,04% 0,1 0,001% 0,02 0,0003% 1 0,01% 398 
Digital Cable Systems 73 34 0,5% 33 0,4% 3 0,04% 3 0,04% 165 

Akta Telecom 14 1 0,01% 1 0,02% 3 0,04% 8 0,1% 233 
Alt furnizor alternativ 126 35 0,5% 39 0,5% 26 0,3% 26 0,4% 159 

Sursa: ANCOM, pe baza datelor raportate de furnizori  
Note:  
* procentele sunt calculate în numărul total de localităţi din România (13.750), în numărul total de conexiuni de acces la internet la viteze „best-effort” (3.944 mii), în populația totală (20.122 mii), respectiv în numărul total de gospodării (7.481 mii); 
** au fost considerate reţelele de acces în bandă îngustă ale altor furnizori decât cei care furnizează serviciile de acces în bandă largă în localităţile respective; 
*** au fost considerate reţelele de cablu ale altor furnizori decât cei care furnizează serviciile de acces în bandă largă în localităţile respective; 
**** au fost considerate atât reţelele de acces în bandă îngustă, cât şi reţelele de cablu ale altor furnizori decât cei ce furnizează serviciile de acces în bandă largă în localităţile respective. 



2 
 

 
Tabelul nr. 3.2. - Numărul de conexiuni/populația/gospodării din localitățile cu 2 furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în funcție de prezența rețelelor PSTN și/sau 
de cablu TV, la data de 31 decembrie 2014 

Indicator 
Localități cu 2 
furnizori, din 

care: 

Există exclusiv 
2 rețele de acces în 

bandă largă 

% localităţi  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv 2 reţele de 

acces în bandă largă* 

Există 
exclusiv 

rețele PSTN** 

% localităţi  
corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 
rețele PSTN* 

Există exclusiv 
rețele de cablu 

TV*** 

% localităţi  
corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 

cablu TV**** 

% localităţi  
corespunzătoare 
zonelor în care 

există atât  rețele  
PSTN, cât şi rețele 

de cablu TV* 

 

Nr. total localităţi, din care aferente: 3.849 2.448 17,8% 111 0,8% 1.238 9,0% 52 0,4%  
1. Doi furnizori principali, din care aferente: 2.143 1.475 10,7% 8 0,1% 660 4,8% - -  
Telekom RC + furnizor alternativ principal 2.129 1.469 10,7% - - 660 4,8% - -  

2. Furnizor principal + alt furnizor 
alternativ, din care aferente: 1.570 936 6,8% 52 0,4% 558 4,1% 24 0,2%  

Telekom RC + alt furnizor alternativ 1.182 783 5,7% - - 399 2,9% - -  
3. Doi alți furnizori alternativi 136 37 0,3% 51 0,4% 20 0,1% 28 0,2%  

Indicator 

Nr. CONEXIUNI 
aferente 

localităților cu 2 
furnizori (mii), 

din care: 

Aferente localităţilor 
în care există exclusiv 

2 rețele de acces în 
bandă largă (mii) 

% nr. de conexiuni de 
acces la internet  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv 2 reţele de 

acces în bandă largă* 

Aferente 
localităţilor în 

care există 
exclusiv 

rețele PSTN**  
(mii) 

% nr. de conexiuni 
de acces la internet  

corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 
rețele PSTN*  

Aferente 
localităţilor în 

care există 
exclusiv  

rețele de cablu 
TV*** (mii) 

% nr. de conexiuni 
de acces la internet 

corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Aferente 
localităţilor în care 
există atât rețele 

PSTN, cât şi rețele 
cablu TV**** (mii) 

% nr. de conexiuni 
de acces la internet 

corespunzătoare 
zonelor în care  

există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 

de cablu TV* 

Nr. mediu 
conexiuni/  
localități cu 
2 furnizori 

Nr. total conexiuni, din care aferente: 406 253 6,4% 8 0,2% 142 3,6% 4 0,1% 106 

1. Doi furnizori principali, din care aferente: 252 174 4,4% 1 0,03% 77 1,9% 0 0,0% 118 

Telekom RC + furnizor alternativ principal 250 174 4,4% - - 77 1,9% - - 118 

2. Furnizor principal + alt furnizor 
alternativ, din care aferente: 149 78 2,0% 4 0,1% 65 1,6% 2 0,04% 95 

Telekom RC + alt furnizor alternativ 115 67 1,7% - - 48 1,2% - - 98 

3. Doi alți furnizori alternativi 5 1 0,01% 2 0,05% 1 0,02% 2 0,06% 40 

Indicator 

POPULAȚIA 
aferentă 

localităților cu 2 
furnizori (mii), 

din care: 

Aferentă localităţilor 
în care există exclusiv 

2 rețele de acces în 
bandă largă (mii) 

% populația  
corespunzătoare 

zonelor în care există 
exclusiv 2 reţele de 

acces în bandă largă* 

Aferentă 
localităţilor în 

care există 
exclusiv 

rețele PSTN**  
(mii) 

% populația  
corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 
rețele PSTN* 

Aferentă 
localităţilor în 

care există 
exclusiv 

rețele de cablu 
TV*** (mii) 

% populația 
corespunzătoare 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Aferentă 
localităţilor în care 
există atât rețele 

PSTN, cât şi rețele 
cablu TV**** (mii) 

% populația 
corespunzătoare 
zonelor în care 

există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 

de cablu TV* 

Nr. mediu 
populație/  
localități cu 
2 furnizori 

Nr. total populaţie, din care aferentă: 3.621 2.194 10,9% 94 0,5% 1.282 6,4% 51 0,3% 941 
1. Doi furnizori principali, din care aferentă: 1.997 1.355 6,7% 10 0,05% 633 3,1% - - 932 

Telekom RC + furnizor alternativ principal 1.983 1.350 6,7% - - 633 3,1% - - 931 

2. Furnizor principal + alt furnizor 
alternativ, din care aferentă: 1.528 824 4,1% 44 0,2% 639 3,2% 20 0,1% 973 

Telekom RC + alt furnizor alternativ 1.162 704 3,5% - - 458 2,3% - - 983 
3. Doi alți furnizori alternativi 96 15 0,1% 40 0,2% 11 0,1% 31 0,2% 709 

Indicator 

Nr. GOSPODĂRII 
aferente 

localităților cu 2 
furnizori (mii), 

din care: 

Aferente localităţilor 
în care există exclusiv 

2 rețele de acces în 
bandă largă (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzător zonelor 
în care există exclusiv 

2 reţele de acces în 
bandă largă 

Aferente 
localităţilor în 

care există 
exclusiv 

rețele PSTN**  
(mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzător 
zonelor în care 
există exclusiv 
rețele PSTN* 

Aferente 
localităţilor în 

care există 
exclusiv 

rețele de cablu 
TV*** (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzător 
zonelor în care 
există exclusiv 

rețele de cablu TV* 

Aferente 
localităţilor în care 
există atât rețele 

PSTN, cât şi rețele 
cablu TV**** (mii) 

% nr. de gospodării  
corespunzătoare 
zonelor în care 

există atât rețele 
PSTN, cât şi rețele 

de cablu TV* 

Nr. mediu 
gospodării/  
localități cu 
2 furnizori 

Nr. total gospodării, din care aferente: 1.268 769 10,3% 33 0,4% 448 6,0% 18 0,2% 329 
1. Doi furnizori principali, din care aferente: 697 474 6,3% 3 0,04% 220 2,9% - - 325 

Telekom RC + furnizor alternativ principal 693 473 6,3% - - 220 2,9% - - 325 

2. Furnizor principal + alt furnizor 
alternativ, din care aferente: 537 290 3,9% 16 0,2% 224 3,0% 7 0,1% 342 

Telekom RC + alt furnizor alternativ 408 248 3,3% - - 160 2,1% - - 345 

3. Doi alți furnizori alternativi 34 5 0,1% 14 0,2% 4 0,1% 11 0,1% 246 
Sursa: ANCOM, pe baza datelor raportate de furnizori  
Note:  
* procentele sunt calculate în numărul total de localităţi din România (13.750), în numărul total de conexiuni de acces la internet la viteze „best-effort” (3.944 mii), în populația totală (20.122 mii), respectiv în numărul total de gospodării (7.481 mii); 
** au fost considerate reţelele de acces în bandă îngustă ale altor furnizori decât cei care furnizează serviciile de acces în bandă largă în localităţile respective; 
*** au fost considerate reţelele de cablu ale altor furnizori decât cei care furnizează serviciile de acces în bandă largă în localităţile respective; 
**** au fost considerate atât reţelele de acces în bandă îngustă, cât şi reţelele de cablu ale altor furnizori decât cei ce furnizează serviciile de acces în bandă largă în localităţile respective. 


