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ANUNȚ DE CONSULTARE PUBLICĂ  
PENTRU A DEFINITIVA „LISTA ZONELOR ALBE – LEADER 2014-2020” 

 
cuprinzând localități aferente teritoriilor GAL1 unde ar putea fi implementate măsurile 

pentru investiții în infrastructura de broadband  
în cadrul PNDR 2014-2020 – Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”  

 
 
La solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autoritatea Națională 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) organizează, până la data de 10 
martie 2017, o rundă de consultare publică în scopul definitivării listei localităților (sate și orașe 
mici de până în 20.000 de locuitori) neacoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă 
de mare viteză din aria teritorială a celor 37 de grupuri de acțiune locală (GAL-uri) selectate de 
MADR să implementeze măsuri de intervenție publică în domeniul comunicații electronice în cadrul 
proiectului LEADER 2014-2020, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-
2020.  
 

Rețelele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză sunt rețele care 
îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii:  

a) sunt în măsură să susțină servicii de comunicații electronice care să asigure viteze „best 
effort” de transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps;  

b) disponibilitatea serviciilor de comunicații electronice, furnizate prin intermediul acestor 
rețele, la vitezele de transfer anterior menționate să poată fi asigurată permanent, independent, 
de exemplu, de intervalul orar sau de volumul datelor transferate.   

Suplimentar, pentru serviciile de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, este 
necesar să se poată asigura vitezele de transfer anterior menționate atât în interiorul clădirilor sau 
construcțiilor, cât și în exteriorul acestora; de asemenea, în acest caz este necesar să se asigure 
vitezele de transfer anterior menționate inclusiv în condițiile în care se furnizează servicii de 
comunicații electronice abonaților ce doar cu caracter temporar se află în zona de interes.   
 

Măsurile de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice pe care urmează să le 
implementeze GAL-urile selectate prevăd ca finalitate construirea, din fonduri publice, de rețele de 
comunicații electronice și, eventual, de infrastructură asociată acestora, necesare în vederea 
furnizării de servicii de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză în localitățile 
defavorizate din acest punct de vedere.  

 
Din rezultatele celui mai recent studiu derulat la nivel național cu privire la acoperirea 

rețelelor de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză, ANCOM a selectat localitățile 
(sate și orașe mici de până în 20.000 de locuitori) din aria teritorială a celor 37 de GAL-uri anterior 
menționate, în care operatorii de comunicații electronice nu au declarat, la data de referință 31 
decembrie 20142, că dețin rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză la 
puncte fixe3. Din rezultatele obținute ANCOM a exclus localitățile în care, în baza submăsurii 322e) 
din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, s-au implementat deja măsuri de 
intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice, astfel cum au fost comunicate de MADR. 

 

                                                
1 GAL – grup de acțiune locală – parteneriat privat–public, constituit potrivit prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările și completările ulterioare, ai cărui parteneri reprezintă sectorul public și privat, 
economic și social din teritoriul eligibil, în care reprezentanții sectorului privat și al societății civile reprezintă 
cel puțin 51%.  
2 Unii operatori au actualizat informațiile cu date valabile în iunie 2015.  
3 Localitățile selectate de ANCOM fie nu sunt deservite de o rețea de acces sau de distribuție, fie de nicio 
rețea care să permită viteze de transfer  a datelor (download) de minim 30 Mbps. Din rezultatele studiului au 
fost excluse localitățile în care prin proiectul Ro-NET, derulat de Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, au fost prevăzute măsuri de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice.   
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Lista de localități rezultată în urma acestui exercițiu face obiectul prezentei consultări 
publice.  

 
Toate persoanele interesate (operatori de comunicații electronice, GAL-uri, 

autoritățile publice locale, alți agenți economici, persoane fizice etc.) sunt invitate, 
dacă dețin informații referitoare la localitățile din lista supusă consultării publice, cu 
privire la:   
 

a) existența, în prezent, a unor rețele în măsură să asigure servicii de 
comunicații electronice cu viteze de transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps, 
 

b) furnizarea, în prezent, de servicii de comunicații electronice la punct fix, care 
asigură viteze de transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps, respectiv  

 
c) intențiile de investiții în dezvoltarea de rețele de acces sau distribuție 

(backhaul) în măsură să asigure servicii de comunicații electronice cu viteze de 
transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps în următorii 3 ani (până la data de 31 
ianuarie 2020),  

 
să le pună la dispoziția ANCOM până cel târziu la data de 10 martie 2017.  
 
Observațiile se transmit, în scris, la ANCOM, prin depunere la registratura sediului central, 

prin poștă la sediul central din str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, cod poștal 030925, București, sau 
prin poștă electronică la următoarea adresă: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro  

 
Operatorii de comunicații electronice vor transmite informațiile pe care le dețin prin 

mijloace electronice de la data comunicată de ANCOM.  
 
Lista GAL-urilor selectate să implementeze măsuri de intervenție publică în domeniul 

comunicațiilor electronice și aria lor de acoperire este disponibilă pe pagina de internet a MADR la 
următoarea adresă: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-
2020/08.august_2016/Raport-de-Selectie-a-Strategiilor-de-Dezvoltare-Locala.pdf. Este vorba 
despre GAL-urile care au primit 5 puncte la criteriul de selecție 3.3 – CS 3.3.    

 
 


