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vigoare până la revizuirea acestuia în conformitate cu prevederile art. 24”. Astfel, prin 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 653/2010, s-a menţinut în vigoare Planul de management 

al spectrului de frecvenţă adoptat prin Decizia preşedintelui ANRC nr. 1.251/2005. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) şi (3) lit. a) şi c) din Decizia 

preşedintelui ANCOM nr. 653/2010: 

„(2) Planul de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi sub-buclei 

locale se adoptă, se modifică şi se completează prin decizie a preşedintelui ANCOM. 

(3) Planul de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi sub-buclei 

locale poate fi modificat sau completat în următoarele cazuri: 

a) introducerea unor tehnologii noi care nu sunt compatibile cu masca densităţii 

spectrale de putere;  

[…] 

c) eliminarea unor tehnologii depăşite moral.”. 

Astfel, în considerarea acestor texte legale, având în vedere că tehnologia VDSL2 

este la ora actuală în faza de desfăşurare masivă în reţeaua Romtelecom S.A. şi, totodată, 

este implementată în mai multe ţări din Europa, ANCOM a considerat necesară revizuirea 

Planului de management al spectrului de frecvenţă în sensul implementării tehnologiei de 

transmisie VDSL2, astfel încât şi ceilalţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice care 

doresc să ofere propriile servicii având ca suport bucla locală pusă la dispoziţie de 

Romtelecom S.A., conform prevederilor Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 653/2010, să poată 

utiliza această tehnologie. 

VDSL2 este o tehnologie de transmisie de bandă largă tip DSL- Digital Subscriber 

Line destinată livrării către utilizatorii finali a serviciilor triple play (televiziune digitală, acces 

internet, telefonie), prin intermediul liniilor telefonice existente la operatorii de servicii de 

comunicaţii electronice. În cazul acestora, reţelele de acces de foarte mare debit de tip FTTC 

– Fibre to the cabinet sau FTTN – Fibre to the node constau în desfăşurarea fibrei optice de 

la comutatorul principal până la un nivel intermediar în arhitectura reţelei de acces, de 

regulă la nivelul separării părţii de transport al reţelei de acces de partea de distribuţie 

(nivelul subrepartitoarelor). Partea terminală dintre subrepartitoare şi abonaţi utilizează 

perechea de fire de cupru şi tehnologiile DSL de mare debit, în mod obişnuit cele de tip 

VDSL şi în special VDSL2. 

Faţă de tehnologiile ADSL2 şi mai ales ADSL2+ ce pot furniza debite de până la 20 

Mbps, tehnologia VDSL2 poate asigura debite de date mult mai mari, de până la 100 Mbps şi 

peste, devenind astfel o tehnologie capabilă să asigure suportul pentru furnizarea de noi 

servicii cu cerinţe mari privind debitul de date transmise (ex. HD video streaming, VoD, 

HDTV, online HD gaming). Pentru asigurarea acestor debite de transmisie a datelor, 
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tehnologia VDSL2 trebuie implementată pe bucle locale constituite din fire de cupru cu o 

lungime redusă, preferabil nu mai mari de 1 km. Dacă buclele locale sunt mai lungi, debitul 

maxim de transmisie a datelor şi frecvenţa maximă utilizabilă a tehnologiei VDSL2 se 

micşorează, iar peste anumite lungimi ale buclei locale, avantajul debitelor de transmisie 

asigurate de VDSL2 faţă de ADSL2+ se pierde. Bucla locală, segmentul de reţea de la 

comutatorul principal la locaţia utilizatorului, se poate scurta prin implementarea tehnologiei 

VDSL2 de la cabinete stradale, pe segmentul de reţea cuprins între cabinetul stradal şi locaţia 

utilizatorului – subbucla locală. 

Recomandarea Comisiei Europene 2010/572/EU privind accesul reglementat la 

reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access Networks - NGA) urmăreşte 

dezvoltarea unei pieţe unice europene pentru serviciile de bandă largă, în particular pentru 

tranziţia la reţelele NGA, prin întărirea certitudinii juridice şi promovarea investiţiilor, prin 

dezvoltarea concurenţei şi inovaţiei în acest sector al comunicaţiilor electronice.  

De asemenea, la revizuirea Planului de management al spectrului de frecvenţă a fost 

luat în considerare şi gradul de utilizare a tehnologiilor de transmisie actuale în scopul 

identificării acelor tehnologii depăşite moral. 

Aşa cum am precizat anterior, proiectul de decizie cuprinde anumite elemente de 

noutate constând în eliminarea din Planul de management în vigoare în prezent a celor două 

tehnologii depăşite moral (ADSL.FDD over ISDN şi ADSL2+ over ISDN) şi introducerea unei 

noi tehnologii, VDSL2, cu un Plan de management specific. Pentru o înţelegere facilă a 

Planului de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi al subbuclei locale, 

proiectul de decizie este structurat în două Anexe, una referitoare la Planul de management 

al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi al subbuclei locale pentru tehnologiile până la 

ADSL2+, iar cealaltă referitoare la Planul de management al spectrului de frecvenţă pentru 

introducerea tehnologiei de transmisie VDSL2. 

Astfel, obiectul prezentei consultări îl constituie în principal aspectele precizate mai 

sus, fiind de aşteptat ca celelalte prevederi ale Planului de management al spectrului de 

frecvenţă actual să nu constituie un element de noutate pentru operatori, în considerarea 

faptului că acestea au fost implementate încă din anul 2005 şi îndeosebi, datorită faptului că 

nu suferă nicio modificare prin prezentul proiect de decizie. 

De asemenea, Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a-şi revizui oferta de referinţă 

pentru accesul necondiţionat la bucla locală, în sensul includerii modificărilor sau 

completărilor aduse planului de management, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării 

în vigoare a deciziei. 
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Elaborarea Planului de management al spectrului de frecvenţă 
pentru introducerea tehnologiei de transmisie VDSL2 şi eliminarea din 
Planul de management al spectrului de frecvenţă actual a tehnologiilor 
ADSL.FDD over ISDN şi ADSL2+ over ISDN 

 

În perioada octombrie 2012 – februarie 2013, în urma întâlnirilor reprezentanţilor 

Romtelecom S.A. şi cei ai ANCOM au fost identificate liniile directoare pentru revizuirea 

Planului de management al spectrului de frecvenţă adoptat prin Decizia preşedintelui ANRC 

nr. 1.251/2005. 

Totodată, în vederea revizuirii Planului de management al spectrului de frecvenţă, în 

anul 2012, ANCOM a transmis tuturor operatorilor care aveau încheiat un acord de acces la 

bucla locală cu Romtelecom S.A., un chestionar cu următoarele întrebări: 

1. Ce tehnologii utilizaţi pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice peste 

serviciul de acces la bucla locală achiziţionat de la operatorul Romtelecom S.A.? Vă 

rugăm să specificaţi numărul de instalări pentru fiecare tehnologie utilizată. 

2. Cu care din tehnologiile precizate de ANCOM în Decizia nr. 1251/2005 privind 

adoptarea Planului de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi 

subbuclei locale, sunteţi de acord să fie eliminate? Motivaţi de ce. 

În urma sintetizării răspunsurilor primite s-a ajuns la concluzia că tehnologiile de 

transmisie ADSL.FDD over ISDN şi ADSL2+ over ISDN, permise a fi utilizate în bucla locală 

scurtă conform punctului 4.2 din Anexa la Decizia ANRC nr. 1.251/2005, întrucât nu au fost 

solicitate şi/sau utilizate de către niciun furnizor, până în prezent, pentru oferirea serviciilor 

proprii peste bucla locală pusă la dispoziţie de Societatea Romtelecom S.A., vor fi eliminate 

din lista tehnologiilor de transmisie permise a fi utilizate pe bucla locală, fiind depăşite 

moral.  

Totodată, având în vedere evoluţiile tehnologice înregistrate în ultima perioadă, se va 

introduce o nouă tehnologie VDSL2 (ITU-T G.993.2) permisă a fi utilizată pe bucla locală 

scurtă. 

Pentru a reflecta eliminarea tehnologiilor ADSL.FDD over ISDN şi ADSL2+ over ISDN 

din lista tehnologiilor de transmisie ce pot fi utilizate pe bucla locală, Planul de management 

al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi subbuclei locale pentru tehnologiile până la 

ADSL2+ la proiectul de decizie supus consultării publice, va cuprinde în mod exclusiv 

prevederi specifice referitoare la următoarele tehnologii: 

 

Bucle locale scurte Bucle locale medii Bucle locale lungi 
POTS şi modem-uri în 
bandă vocală 

POTS şi modem-uri în 
bandă vocală

POTS şi modem-uri în 
bandă vocală
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ISDN-BRA (2B1Q) ISDN-BRA ISDN-BRA 
HDSL(2b1Q) (1168kbps) HDSL(2b1Q) (1168kbps) HDSL(2b1Q) (784kbps) 
SDSL-ETSI (SHDSL-ITU)  
(max. 2304 kbit/s)

SDSL-ETSI (SHDSL-ITU) 
(max. 2048 kbit/s)

SDSL-ETSI (SHDSL-ITU)  
(max. 1024 kbit/s) 

ADSL.FDD over POTS ADSL.FDD over POTS ADSL.FDD over POTS 
ADSL2+.FDD over POTS ADSL2+.FDD over POTS ADSL2+.FDD over POTS 

  

În acelaşi timp, Planul de management al spectrului de frecvenţe pentru introducerea 

tehnologiei de transmisie VDSL2 detaliază condiţiile de introducere a tehnologiei VDSL2 pe 

bucla locală aparţinând Romtelecom S.A., după cum urmează: 

 

- Romtelecom S.A. utilizează planurile de alocare a frecvenţelor corespunzătoare 

planului de bandă 998 şi planul de alocare frecvenţe B8-8 (998E17-M2x-NUS0, 

fără US0) din Anexa B a Recomandării ITU-T G.993.2, profil 17A (pentru 

Regiunea Europa); 

- măştile PSD1 utilizate de Romtelecom S.A. pentru implementarea tehnologiei 

VDSL2, corespunzătoare planului de alocare a frecvenţelor B8-8 şi profilului 17A, 

vor fi cele prezentate în tabelul următor: 

  

                                                 
1 Recomandarea ITU-T G.993.2 
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  Downstream Limit PSD 
masks for band plan 998 

 Upstream Limit PSD 
masks for band plan 998 

 B8-8 ’s Usage 

kHz  dBm/Hz  dBm/Hz  DS or US 

0  -97.5  -100   
4  -97.5  -100   
4  -92.5  -100   
80  -72.5  -100   
138  -44.2  -100   
138  -36.5  -100  DS1 

1,104  -36.5  -100  DS1 
1,622  -46.5  -100  DS1 
2,208  -48  -100  DS1 
2,500  Interp  -100  DS1 
3,575  Interp  -100  DS1 
3,750  -51.2  -80  DS1 
3,750  -80  -51.2  US1 
3,925  -100  Interp  US1 
5,025  -100  Interp  US1 
5,200  -80  -52.7  US1 
5,200  -52.7  -80  DS2 
7,050  Interp  -100  DS2 
7,225  Interp  -100  DS2 
8,500  -54.8  -80  DS2 
8,500  -80  -54.8  US2 
8,675  -100  Interp  US2 
10,000  -100  -55.5  US2 
12,000  -100  -55.5  US2 
12,000  -100  -56.5  US3 
13,825  -100  -56.5  US3 
14,000  -80  -56.5  US3 
14,000  -56.5  -80  DS3 
14,175  -56.5  -100  DS3 
17,664  -56.5  -100  DS3 
21,000  -80  -100   
21,450  -100  -100   
30,000  -100  -100   
30,000  -110  -110   
30,175  -110  -110   

>30,175  -110  -110   

  

Valorile PSD între punctele de frângere (breakpoints), inclusiv valorile marcate cu 

“interp” se obţin prin interpolare între punctele de frângere adiacente, după cum urmează: 

- sub f1 pe baza formulei dB/log(f); 

- peste f1 pe baza dB/f, unde f1 are valoarea 138 kHz pentru aval și 3575 kHz 

pentru amonte. 

 
 


