
 

 

 
 
 
 

Adresă de înaintare 
 

 
 
Subiect: Solicitare completare chestionar privind măsurile de securitate care pot fi luate în cadrul 

excepțiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/2120 
 
Regulamentul (UE) 2015/2120 (denumit și Regulamentul privind neutralitatea rețelelor) 

stabilește normele pentru tratamentul egal și nediscriminatoriu al traficului internet în Europa și 
stabilește cadrul pentru un internet deschis în care furnizorilor le este interzis în mod expres să aplice 
măsuri de gestionare a traficului prin care blochează, încetinesc, modifică, restricționează, interferează 
cu, degradează sau discriminează conținut, aplicații sau servicii specifice ori categorii specifice ale 
acestora. 

 
Conform Articolului 3, alin. (3), sunt permise unele măsuri de management al traficului, pentru 

anumite cazuri excepționale bine definite în Regulament și doar în cazul „în care este necesar și numai 
atât timp cât este necesar, pentru: 

a)   a respecta dreptul Uniunii sau legislația națională conformă cu dreptul Uniunii, sub incidența 
cărora intră furnizorul de servicii de acces la internet, sau măsurile conforme cu dreptul Uniunii menite 
să pună în aplicare acte legislative ale Uniunii sau legislația națională, inclusiv hotărârile judecătorești 
sau ale autorităților publice învestite cu competențele relevante; 

b)   a menține integritatea și securitatea rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali; 

c)   a evita congestionarea iminentă a rețelei și a atenua efectele congestionării temporare sau 
excepționale a rețelei, cu condiția ca categorii echivalente de trafic să fie tratate în mod egal.”  

 
În acest context, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor 

(ENISA) a demarat un proces de colectare a informațiilor privind măsurile de securitate pe care le iau 
furnizorii de servicii de acces la internet în cadrul excepției de la punctul b, motiv pentru care a elaborat 
un chestionar pe această temă, dedicat furnizorilor de servicii de comunicații electronice. 

 
Informațiile colectate prin intermediul acestui chestionar vor fi utilizate de ENISA pentru 

elaborarea unui document care oferă o imagine generală a modului în care sunt utilizate aceste excepții, 
care sunt bunele practici în acest domeniu, provocările etc. 

 
Astfel, vă punem la dispoziție chestionarul în cauză. Informațiile solicitate trebuie transmise 

ANCOM până cel târziu la data de 30 aprilie 2018, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, 
cu mențiunea „În atenția Serviciului Securitate Comunicații Electronice”. Acestea pot fi transmise prin 
poștă, la sediul din str. Delea Nouă nr.2, sector 3, București, pot fi depuse la registratura ANCOM sau  
pot fi transmise prin fax, la numărul 0372.845.413. Informațiile în format electronic vor fi transmise la 
adresa de poștă electronică: simona.constantin@ancom.org.ro. 

 


