Planul Naţional de Dezvoltare a
Infrastructurii - NGN
(Next Generation Network)

Octombrie, 2014

1

Cuprins
Cuprins ............................................................................................................................................... 2
Definiţii .............................................................................................................................................. 4
Planul Naţional NGN ......................................................................................................................... 5
Scop.................................................................................................................................................... 5
Obiective ............................................................................................................................................ 5
Diferenţierea între reţelele Broadband de bază şi reţelele NGN........................................................ 7
Beneficii aşteptate din dezvoltarea NGN ........................................................................................... 9
Costul dezvoltării NGN .................................................................................................................. 10
Părţi interesate .................................................................................................................................. 11
Contextul telecomunicaţiilor din România ...................................................................................... 12
Cadrul legislativ ............................................................................................................................... 12
Situaţia actuală a acoperirii broadband în România ........................................................................ 15
Situaţia actuală a acoperirii cu servicii broadband în România ...................................................... 16
Conexiuni de acces la internet în funcţie de viteză .................................................................. 17
Conexiuni de acces la internet în funcţie de tehnologii ........................................................... 17
Zonele albe şi dezvoltarea infrastructurii broadband în aceste zone (Proiectul RONET) ............... 18
Tendinţe prezente şi viitoare pentru serviciile de bandă largă ......................................................... 21
Estimările EUROSTAT cu privire la comunicaţiile de bandă largă din România .......................... 23
Punctajul Agendei Digitale pentru România 2014 – 2020 .............................................................. 24
Analiză SWOT - Infrastructura broadband in România .................................................................. 25
Planul de Investiţii în Infrastructura NGN ....................................................................................... 26
Prognoză cu privire la investiţiile în infrastructura de acces NGA ................................................ 26
Structura costurilor ...................................................................................................................... 27
Metodologie................................................................................................................................ 27
Realizarea infrastructurii reţelelor backhaul şi backbone de nouă generaţie ................................... 27
Implementarea proiectului RoNET ................................................................................................ 27
Extinderi ulterioare ale reţelelor backhaul şi backbone (2014 - 2020) .................................... 28
Scenarii de extindere a acoperiri infrastructurii NGN ............................................................. 28
Calendar de implementare ........................................................................................................... 29
Strategia naţională de bandă largă (2009 - 2015) .................................................................... 29
Măsuri de stimulare a investiţiilor private în infrastructura NGN ................................................... 35
Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă ................................................................... 35
Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării în lucrările civile relevante........................................... 36
Simplificarea procedurilor de autorizare ......................................................................................... 38
Norme referitoare la infrastructura NGA pentru clădirile noi ......................................................... 38
Stimularea utilizării tehnologiilor fără fir pentru accelerarea creşterii gradului de acoperire a
reţelelor de bandă largă în zonele rurale .......................................................................................... 39
Planul pentru licenţierea benzilor de frecvenţe armonizate UE pentru reţelele de banda largă ..... 40
Propuneri de intervenţii legislative şi măsuri administrative........................................................... 42
Modele de Investiţii Durabile.......................................................................................................... 44
Mecanisme de finanţare pentru dezvoltarea retelelor NGN ............................................................ 44
Alocarea monetară (“Finanţarea deficitului”) .......................................................................... 44
2

Susţinere în natură ...................................................................................................................... 44
Reţea de bandă largă sau porţiuni ale acesteia operate de Stat ................................................ 44
Reţea de bandă largă gestionată de un ’chiriaş’ ....................................................................... 45
Subvenţie pentru dezvoltarea elementelor de infrastructură pasivă ........................................ 46
Modele de investiţie în dezvoltarea infrastructurii reţelelor NGN .................................................. 47
Distincţia dintre zonele albe, gri şi negre cu privire la reţelele NGN ............................................. 48
Caracteristicile măsurilor şi nevoia de a limita distorsiunile de competiţie .................................... 49
Problemele de securitate privind NGN ............................................................................................ 52
Problemele de securitate .................................................................................................................. 52
Surse de ameninţare ......................................................................................................................... 53
Procesul de management privind securitatea NGN ......................................................................... 54
Recomandări pentru securitate ......................................................................................................... 54
Testarea securităţii ........................................................................................................................... 55
Anexa 1 - Contextul european şi Agenda Digitală pentru Europa................................................... 55
Anexa 2 – Tehnologii de acces broadband ...................................................................................... 59
Tehnologii de acces broadband fix .......................................................................................... 59
Tehnologie broadband mobilă ................................................................................................. 61
Anexa 3 – Dezvoltareainfrastructurii NGN ..................................................................................... 64
Structura costurilor de dezvoltare NGN conform tipului de acces .......................................... 64
Potenţial de reducere a costurilor de dezvoltare ..................................................................... 66
Măsurile de stimulare a accesului broadband de ultimă generaţie în Uniunea Europeană ...... 69
Anexa 4 – Acoperirea broadband în România - decembrie 2013 .................................................... 70
Reţele broadband fixe .............................................................................................................. 70
Reţele de acces broadband mobil ............................................................................................. 75
Anexa 5 - Măsurile Comisiei Europene destinate accelerării dezvoltării reţelelor de comunicaţii
broadband ......................................................................................................................................... 79
Anexa 6 - Distincţia între zonele albe, gri şi negre pentru reţelele broadband de bază, în scopul
evaluării măsurilor adecvate de intervenţie publică......................................................................... 82
Anexa 7 - Ipoteze privind investiţiile necesare în infrastructura NGN din România ..................... 84
Anexa 8 – Lista participantilor prezenti la consultari ..................................................................... 87
Referinţe ........................................................................................................................................... 88

3

Definiţii
Termenii utilizaţi în acest document vor însemna, după cum urmează:
Operator reţea: înseamnă un furnizor de reţea de comunicaţii electronice sau orice altă persoană
care deţine sau controlează elemente de Infrastructura Fizică, care pot fi utilizate pentru instalarea
reţelelor de comunicaţii electronice;
Infrastructură fizică: înseamnă orice element inactiv al unei reţele, cum ar fi ţevi, stâlpi,
conducte, camere de control, guri de vizitare, cabinete, clădiri sau intrări în clădiri, instalaţii de
antene, turnuri, stâlpi şi facilităţi legate de acestea;
Acces Broadband: dacă definiţia actuală a accesului serviciilor de bandă largă stabileşte pragul
inferior al vitezei de transfer 1 la 1 Mbps pentru segmentul rezidenţial şi 4 Mbps pentru agenţii
economici şi instituţiile publice, obiectivele fixate de Agenda Digitală 2020 propune creşterea
acestei viteze până la cel puţin 30 Mbps până în 2020.
Next Generation Acces network (NGA): o reţea de acces prin cablu compusă în întregime sau în
parte din elemente optice, care este capabilă de a oferi servicii Acces Broadband cu capacităţi
îmbunătăţite în comparaţie cu capacităţile oferite de reţelele tradiţionale, pe bază de fire de cupru.
Acoperire Broadband– înseamnă gradul de acoperire a reţelelor de comunicaţii electronice din
teritoriu şi, respectiv, a populaţiei, şi anume zonele în care, teoretic, serviciile de comunicaţii
electronice sunt accesibile prin utilizarea de mijloace de comunicaţii terestre şi sau fără fir.
Penetrare Broadband – înseamnă gradul de adoptie (acces / utilizare), de către populaţie a
serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă, ceea ce înseamnă care procent din populaţie a
dobândit - şi care potenţial utilizează de fapt, - serviciile de bandă largă.
SGEI – Servicii de Interes Economic General
TFUE – Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
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Planul Naţional NGN
Scop
Scopul acestui plan de măsuri este de a estima necesarul de investiţii în infrastructura de bandă
largă pentru reţele de generatie următoare (NGN) şi de a stabili intervenţiile necesare pe
piaţă, pentru ca România sa poata îndeplini obiectivele Agendei Digitale 2020. Acesta, prin
urmare, descrie drepturile şi obligaţiile minime aliniate la propunerile înaintate la nivelul
Uniunii Europene pentru a încuraja dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice de mare
viteză şi coordonare inter-sectorială.
Iniţiativa abordează de asemenea o serie de măsuri pentru încurajarea dezvoltării reţelelor de
generatie urmatoare (NGN), inclusiv metode pentru a reduce costurile legate de dezvoltarea
reţelelor de comunicaţii electronice de generaţie nouă.
Documentul este rezultatul mai multor runde de consultări cu industria locală - inclusiv operatorii
de servicii de acces la internet, de telefonie fixă, de telefonie mobilă, asociaţiile şi organismele de
reglementare în cadrul Comitetului de IT&C consultativ şi grupurile de lucru aferente, aşa cum
este descris în Anexa 8. Aceste consultări au avut loc între aprilie 2013 şi septembrie 2014 şi au
avut ca obiectiv definirea statutului de broadband, tendinţele şi cerinţele pentru îndeplinirea cu
succes a obiectivelor stabilite de Agenda Digitala pentru Europa.
Planul de investiţii NGN este axat în principal pe segmentul noilor generaţii de acces, segmentul
terminal al reţelelor de nouă generaţie - aceasta fiind segmentul cel mai dificil şi costisitor de
dezvoltat - dar, de asemenea, urmăreşte să evidenţieze condiţiile necesare pentru dezvoltarea
reţelelor de transport (backbone) şi de distribuţie (backhaul) deja existente. Reţelele de transport
şi de distribuţie din România sunt la un nivel de dezvoltare care poate fi utilizat şi/sau extins
pentru conexiunile NGA ultrarapide. Cu toate acestea, în cazul zonelor rurale din Romania, sunt
necesare dezvoltari suplimentare semnificative a retelelor distribuţie pentru a acoperi „zonele albe",
iar acest lucru se preconizează să aibă loc prin intermediul proiectului RONET. Prin urmare, acest
plan ia in considerare proiectul RONET ca o componentă necesară a Planului Naţional NGN.

Obiective
Strategia NGN are ca obiectiv dezvoltarea de reţele avansate de telecomunicaţii, cu acoperire
naţională. În acest scop, va fi promovata construirea de reţele de fibră optică cu acoperire naţională
şi cu o larga răspândire a punctelor de distribuţie, cât mai aproape de utilizatorul final şi cu niveluri
adecvate de simetrie şi de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informaţii în
ambele sensuri. Cu toate acestea, având în vedere gradul avansat de dezvoltare a comunicaţiilor
fără fir în România, avem în vedere faptul că aceste reţele vor fi integrate şi, astfel, vor completa
infrastructura wireless existentă, construită conform tehnologiilor wireless compatibile NGN (de
exemplu LTE), care permite mobilitatea, precum şi extinderea gradului de acoperire.
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Astfel, obiectivul principal al Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN este definirea
şi planificarea de măsuri politice şi administrative care pot stimula dezvoltarea infrastructurii de
nouă generatie de bandă largă şi, respectiv, de penetrare a serviciilor de acces de mare viteză din
România până la nivelul asumat în cadrul Agendei Digitale pentru Europa 2020.
În special, planul de măsuri se adresează următoarelor obiective specifice:
•
•
•
•

Dimensionare: identificarea volumului investiţiilor necesare în dezvoltarea infrastructurii de
acces de generaţie următoare 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 actuală a investiţiilor în infrastructura
de acces broadband de generaţie următoare impune luarea unor măsuri de intervenţie publică
(zone rurale, zone cu o densitate scăzută a populaţiei etc.);
Finanţare: identificarea unor modele de investiţii conforme cu bunele practici şi
recomandările europene cu privire la finanţarea dezvoltării infrastructurii de comunicaţii
electronice de generaţie următoare;
Stimulare: stimularea investiţiilor în infrastructura de acces de generaţie următoare în
România, contribuind la creşterea disponibilităţii resurselor financiare necesare pentru
dezvoltarea reţelelor de mare viteză în mod individual de către sectorul privat, precum şi prin
identificarea măsurilor de reducere a costurilor şi creşterea eficienţei dezvoltării sale.

Faptul că lucrările de construcţii civile reprezintă partea dominantă în costurile totale de
implementare a unei retele este acceptat în unanimitate 2 , indiferent de tehnologia utilizată, cu
estimări de până la 80% pentru anumite tehnologii.
Asigurarea de drepturi şi obligaţii care sunt direct aplicabile în diferite stadii de
dezvoltare/implementare a infrastructurii poate duce la reduceri semnificative ale costurilor.
Barierele generate de investiţii pot fi reduse şi intrarea pe piaţă ar putea permite o utilizare mai
intensă a infrastructurii fizice existente, printr-o mai bună cooperare în lucrările de construcţii
civile planificate, simplificarea procedurilor de autorizare şi prin eliminarea obstacolelor din
pregătirea / dotarea clădirilor noi cu infrastructură pentru reţelele de acces de mare viteză.
Prin urmare, această iniţiativă are în vedere, în plus faţă de definirea investiţiilor necesare în ceea
ce priveşte infrastructura de acces NGA în atingerea obiectivelor Agendei Digitale şi ale modelelor
potenţiale de asistenţă publică, soluţionarea principalelor patru domenii problematice: (1)
ineficienţe sau blocaje legate de utilizarea Infrastructurii fizice existente (cum ar fi, de exemplu,
canalizări, ţevi, conducte, guri de vizitare, cabinete, piloni, stâlpi, antene, turnuri şi alte construcţii
de susţinere), (2) blocaje legate de co-implementare, (3) ineficienţe în ceea ce priveşte procesul de
acordare a autorizaţiilor şi, în cele din urmă (4) blocajele în realizarea infrastructurii în clădirile noi.
Se estimează că, în cazul în care vor fi luate măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate,
investitiile de capital ale operatoriilor s-ar reduce cu 20-30% din costurile totale ale investiţiei 3.
În scopul de a maximiza sinergiile dintre reţelele, Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului privind măsuri de reducere a costurilor instalării reţelelor de comunicaţii
electronice de mare viteză se adresează nu numai furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice,
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ci şi oricărui deţinător de Infrastructură fizică necesară pentru a găzdui elemente ale reţelelor de
comunicaţii electronice, cum ar fi furnizorii de electricitate, gaz, apă şi canalizare, servicii de
încălzire şi de transport.
În atingerea obiectivelor propuse au fost identificate 5 direcţii de acţiune:
• Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă;
• Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării în lucrările de construcţii civile relevante;
• Simplificarea procedurilor de autorizare a construirii reţelelor de comunicatii electronice;
• Normele referitoare la infrastructura NGA pentru clădiri noi;
• Utilizarea potenţialului tehnologiei New Generation Wireless pentru accelerarea extinderii /
implementării infrastructurii de bandă largă în zonele rurale.

Diferenţierea între reţelele Broadband de bază şi reţelele NGN
Conform strategiei naţionale de broadband 2009 – 2015, aprobată prin Hotararea Guvernului nr.
444/2009 privind aprobarea Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicaţiilor electronice
în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015, conceptul de broadband (conexiunea de
banda largă) este definit ca fiind „[…] <<acel tip de comunicaţii electronice care, printr-un număr
mare de soluţii tehnologice disponibile, asigură accesul permanent la internet, cu o viteza de
transfer de minim 1 Mbps partajat (valoare progresiv crescătoare) şi un grad de disponibilitate
lunară de minimum 98%, oferind gradul maxim de interactivitate şi acces la întregul spectru de
aplicaţii şi conţinutul digital posibil a fi accesate prin intermediul internetulu>>i .
La aplicarea definiţiei se vor lua în considerare şi următoarele caracteristici:

•
•

Rata minimă de transfer de 1 Mbps trebuie periodic actualizată pentru a permite utilizarea
tuturor aplicaţiilor şi conţinutului digital posibil a fi accesat prin intermediul internetului;
Rata minimă de transfer de 1 Mbps se aplică conexiunilor rezidenţiale. Rata de transfer
corespunzătoare pentru proiectele dezvoltate pentru entităţile administratiei publice/operatori
economici va fi de minim 4 Mbps.”

Diferite platforme tehnologice pot fi considerate reţele de comunicaţii în bandă largă de bază,
incluzand aici comunicaţiile pe fir ADSL (Linie digitală asimetrică de abonat), comunicaţiile
mobile wireless şi soluţiile prin satelit.
În stadiul actual de piaţă şi dezvoltare tehnologică, reţelele NGA sunt definite ca reţele de
comunicatii electronice, constând în totalitate sau în parte din elemente optice, care sunt capabile
să ofere acces la internet în bandă largă cu capacităţi sporite (cum ar fi o rată de transfer mai
mare), în comparaţie cu cele furnizate prin reţelele tradiţionale, bazate pe fire de cupru 4. Astfel de
reţele pot furniza servicii la viteze mari şi pot susţine servicii multiple de convergenţă digitală
avansată. Prin urmare, în stadiul actual de piaţă şi dezvoltare tehnologică, reţelele NGA sunt reţele
de fibră optică sau reţele de cablu modernizate 5.
De asemenea, ţinând cont de evoluţia rapidă a tehnologiei, în special tehnologiile mobile de bandă
largă de mare viteză, cum ar fi tehnologia LTE, este acceptat faptul că planul de dezvoltare pentru
reţele NGN ar trebui să ia de asemenea în considerare a patra generaţie de tehnologii de
comunicaţii mobile (LTE).
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În condiţii corespunzătoare, modernizarea treptată a infrastructurilor existente poate avea o
contribuţie valoroasă la realizarea obiectivului Agendei Digitale pentru Europa, 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 reţele NGN intermediare ar putea fi rentabile şi ar
putea reprezenta o "schimbare semnificativă" în ceea ce priveşte disponibilitatea serviciilor de
comunicaţii în bandă largă în zonele defavorizate. Cu toate acestea, deşi viteza de conectare este
una dintre caracteristicile principale ale reţelelor NGN, în acelaşi timp, ea nu este singura. În plus
faţă de o anumită viteză de download, reţelele NGN - care sunt mai potrivite pentru zonele urbane
- ar trebui să aibă, de asemenea, cel puţin următoarele caracteristici - atât la backhaul şi, mai
important, în segmentul de acces - în scopul de a face faţă provocărilor viitoare: (i) de a asigura o
conectivitate mai bună, (ii) să reprezinte un progres tehnologic sustenabil şi de durată şi (iii)
pentru a sprijini concurenţa bazată pe infrastructură. La nivel global, reţelele NGN reprezintă
un progres semnificativ în comparaţie cu soluţiile tehnologice de generaţie actuală, contribuind
astfel la îmbunătăţirea tehnologiei şi a serviciilor de comunicaţii în bandă largă în toate privinţele 6.
Se are în vedere înlocuirea reţelelor de bandă largă de bază cu reţelele NGN şi nu numai
modernizarea lor pe un termen lung. Pentru că reţelele NGN au nevoie de o arhitectură de reţea
diferită, oferind servicii de o calitate mult mai bună în comparaţie cu reţelele de bandă largă
actuală, precum şi mai multe servicii care nu sunt suportate de către astfel de reţele, este posibil să
apară diferenţe majore în viitor, între zonele acoperite şi cele care nu sunt acoperite de reţelele de
tip NGN 7.
Reţelele backhaul sunt necesare pentru operatorii de retail din domeniul comunicaţiilor electronice,
ca să poată oferi utilizatorilor finali servicii de acces la Internet. Aceste tipuri de reţele sunt
capabile să susţină ambele reţele, de bază şi NGA iar operatorii de comunicatii electronice au
posibilitatea de a alege (în domeniul investiţiilor) tipul de infrastructură pentru "bucla locală", cu
care să se conecteze la reţeaua backhaul. Autorităţile publice pot decide, de asemenea, să efectueze
numai lucrări de construcţii civile (cum ar fi săpături pe domeniul public, construcţia de
Infrastructură Fizică), pentru a permite şi accelera dezvoltarea propriilor elemente de reţea de către
operatorii în cauză.
Anexa 2 stabileşte în detaliu tehnologiile avute în vedere pentru dezvoltarea infrastructurii NGA în
România:
Tehnologii xDSL:
DSL – Linie digitală abonat
Reţea HFC DOCSIS
DOCSIS – Specificaţie Interfaţă Serviciu Cablu Data Over
Tehnologii FTTx:
FTTB (Fibra până la clădire)
FTTB – GPON (Reţea Optică Pasivă Gigabit)
FTTH (Fibră până în casă)
FTTN (Fibră până la noduri) şi FTTC (Fibră până la Cabinet)
Tehnologii Wireless: acces mobil Broadband
WIMAX
Standard LTE: Long Term Evolution
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Beneficii aşteptate din dezvoltarea NGN
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile Electronice de generaţie nouă au un rol atotcuprinzător în
introducerea de comunicaţii şi informaţii în toate procesele economice şi sociale şi are un impact în
toate celelalte linii de mare prioritate de acţiune ale Agendei Digitale: O mai bună guvernanţă,
Excelenta în Educaţie, Proximitate în asistenţa medicală, Mobilitate inteligentă.
Investiţiile în NGN vor constitui, ca atare, unul dintre cei mai mari factori de atingere a Agendei
Digitale, dezvoltând o arie de excelenţă în specializare economică, cu ambiţia consolidării
industriei şi serviciilor.
Agenda Digitală va conduce la cresterea unui sector industrial al cărui scop este răspândirea
internaţională a soluţiilor avansate, în vederea modernizarii societatii şi economiei românesti,
creşterea procentului din PIB, datorat exporturilor din sectorul tehnologic şi conducând la creşterea
capacităţii de export a altor sectoare care folosesc instrumente puse la dispoziţie ca rezultat al
îmbunătăţirii platformelor tehnologice.
Mai mult, studiile arată că o creştere cu 10% a gradului de penetrare a reţelelor în bandă largă duce
la o creştere de 1-1,5% din produsul intern brut. 8

Figure 1 Corelarea intre penetrarea cu retele fixe de broadband si competitivitatea
economica
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Sursa: Taboul de bord Agenda Digitală pentru România, Comisia Europeană 2014

Principalul document de politici care stă la baza intervenţiei statului şi stabilirea efectelor
preconizate sunt prevăzute în secţiunile de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC) din Programul Operaţional Competitivitate (POC). Aspectele relevante
referitoare la creşterea economică sunt reproduse mai jos.
 “În conformitate cu Strategia Lisabona, TIC este vital pentru creşterea productivităţii,
îmbunătăţirea competitivităţii şi reducerea disparităţilor economice regionale”.
 “ Contribuţia TIC la creşterea economică depinde de accesul la Internet”
 “ Datele confirmă că soluţiile TIC sunt greu disponibile pentru absorbţia generală de afaceri”
 “Situarea României comparativ cu celelalte state membre are un impact negativ asupra
competitivităţii naţionale, deoarece utilizarea calculatorului şi accesul la internet sunt factori
importanţi pentru dezvoltarea economică”.
 “Având în vedere nevoia mare de investiţii transfrontaliere, disponibilitatea serviciilor în bandă
largă reprezintă un element esenţial în sprijinirea comunităţilor locale în atragerea de fonduri”.

Costul dezvoltării NGN
Costurile de dezvoltare a infrastructurii NGN în România sunt estimate a ajunge la un nivel între
3,1 şi 5,5 miliarde Euro, în funcţie de tehnologia aleasă. Planul Naţional de NGN sprijină
obiectivele Agendei Digitale pentru România 2014 – 2020 prin asigurarea implementării
domeniului de acţiune 4 – Broadband şi Infrastructură de Servicii Digitale, pentru care s-a estimat
un necesar de investiţii de minim 3.1 miliarde Euro.
Din aceste costuri, 2 miliarde Euro sunt estimate a fi necesare dezvoltării de retele backbone şi
backhaul, în timp ce suma de 1,1 – 3,5 miliarde Euro este necesară pentru dezvoltarea de reţele
NGA, în funcţie de tehnologia aleasă. Aceste costuri vor fi acoperite doar parţial de investiţii
private şi, astfel, o finanţare estimată de 0,7 până la 1,7 miliarde Euro este de aşteptat să provină
din surse de finanţare publică şi/sau din alte surse.
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Estimările de mai sus se bazează pe următoarele ipoteze:

Ambele tehnologii, atât cea terestră cât şi cea fără fir va fi utilizată în implementările NGN
ce au ca scop atingerea eficientă a obiectivelor Agendei Digitale 2020 (principiul neutralităţii
tehnologice);

Acoperirea existentă, a servit ca bază pentru identificarea evoluţiilor retelelor NGN
necesare şi afirmării necesităţilor de intervenţie (o hartă actualizată a informaţiilor de acoperire
a serviciilor este pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (denumită în continuare ANCOM) la adresa
https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/serviceCoverage#gmap);

Dezvoltări ulterioare a reţelelor de distribuţie de viteză ridicată, precum şi dezvoltări ale
infrastructurii backhaul & backbone şi/sau upgrade-uri ale celor existente, totalizând peste 150
mii km sunt estimate a fi necesare în sprijinul implementării reţelelor NGApreconizate.
Numeroase studii (OECD 2008, WIK 2008, Francisco Caio 2008, Analysys Mason 2008 9 )
estimează că până la 80% din costurile legate de dezvoltarea de noi reţele sunt reprezentate de
costurile lucrărilor civile. Chiar dacă astfel de costuri diferă în funcţie de tehnologia utilizată, cifre
similare au fost depuse de către cei mai mulţi dintre respondenţii consultărilor publice la nivel
european 10. Conform aceloraşi sondaje, susţinute de feedback-ul primit de la părţile în cauză, arată
că o parte semnificativă a acestor costuri pot fi atribuite ineficienţelor în procesul de dezvoltare.
Unele dintre aceste ineficienţe pot fi eliminate, iar costurile pot fi astfel reduse prin implementarea
unor măsuri simple, cum ar fi o utilizare pe scară mai largă a Infrastructurii fizice existente,
cooperarea cu furnizorii de utilităţi şi o mai bună coordonare a tuturor actorilor implicaţi în
dezvoltarea reţelei.
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 legislaţiei naţionale
şi/sau comunitare: (1) ineficienţe sau neajunsuri în utilizarea infrastructurii fizice existente
(cum ar fi ţevi, conducte, camere de control, guri de vizitare, cabinete, stâlpi, piloni, instalaţii de
antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere), (2) limitări în ceea ce priveşte dezvoltarea in
comun, (3) ineficienţe în acordarea autorizaţiilor de construcţii civile la fel ca (4) limitări cu
privire la dezvoltare / instalare de reţele în interiorul clădirilor.

Părţi interesate
Următoarele organisme şi/sau organizaţii ar putea fi vizate în mod expres de măsurile de reducere
a costurilor de dezvoltare a infrastructurii ca o metodă pentru încurajarea dezvoltării reţelelor
NGN:
– Furnizori de servicii de comunicaţii electronice şi operatorii de reţele (operatori de
comunicaţii electronice), furnizorii de utilităţi publice proprietarii de infrastructură fizică,
municipalităţi, comunităţi, fonduri private, antreprenori sau orice alte companii care
intenţionează să dezvolte reţele de comunicatii electronice de bandă largă . Ele ar trebui să
beneficieze de măsurile de reducere a costurilor în eforturile lor de dezvoltare a
infrastructurii.
– Autorităţi publice (cum ar fi autorităţile locale, serviciul de urbanism, arheologie, de mediu
şi alte organisme) care eliberează permise de acces la domeniul public, autorizaţii de
11

construire, precum şi alte autorizatii. Simplificarea procedurilor de eliberare a avizelor,
precum şi crearea de noi mecanisme de coordonare şi îmbunătăţirea transparenţei în ceea ce
priveşte lucrările publice şi de utilizare a infrastructurii va creşte sarcinile administrative ale
unor autorităţi;
– Contractorii care efectueaza lucrări pentru operatori şi municipalităţi. Creşterea eficienţei
autorizării şi a procesului de execuţie va schimba profilul cererii de servicii specifice pentru
astfel de întreprinderi; pe termen mediu şi lung se aşteaptă o dezvoltare sporită a reţelelor de
mare viteză ca urmare a economiilor generate, în beneficiul companiilor care efectuează
lucrări publice.
– Producători de echipamente şi tehnologii care dezvoltă de reţele broadband. Dezvoltarea
accelerată şi infrastructura comună aferentă (cum ar fi Infrastructura fizică), în special interutilităţi, va duce la o creştere a cererii de noi soluţii şi va încuraja inovarea.
– Constructori: firmele de construcţii şi dezvoltatorii imobiliari vor trebui să respecte noile
cerinţe specifice referitoare la echipamentele din interiorul clădirilor, cerinţe care vor creşte
valoarea clădirilor nou-dezvoltate.
– Cetăţenii români şi mediul de afaceri: în ceea ce priveşte efectele directe, un acces sporit la
Infrastructura Fizică existentă şi o mai bună coordonare a executării lucrărilor de construcţii
civile vor însemna lucrări de săpat mai puţine, ceea ce duce la o scădere a disconfortului
urban; indirect, iar accelerarea dezvoltării reţelelor de bandă largă va avea un impact pozitiv
asupra gradului de ocupare a forţei de muncă, e-incluziunii, accesului la servicii publice şi, în
general, a nivelului de trai.

Contextul telecomunicaţiilor din România11
Cadrul legislativ
Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România are datoria de a
implementa în legislaţia naţională directivele europene în materia reglementării comunicaţiilor
electronice.
Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, a implementat la nivel naţional cea mai mare parte a directivelor din aşa-numitul„pachet
telecom” 1, în forma în care acestea au rezultat ca urmare a intervenţiilor legislative realizate în
noiembrie 2009 2.

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice
şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), Directiva 2002/20/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
(Directiva privind autorizarea), Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de
reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru) şi Directiva 2002/22/CE a

1
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De asemenea, Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii
electronice a asigurat transpunerea prevederile art. 11 şi 12 din Directiva 2002/21/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun de reglementare pentru reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru).

Dreptul la acces pe proprietăţi
Cap. II din Legea nr. 154/2012 stabileşte condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii
electronice îşi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată.

Utilizarea partajată a infrastructurii
Cap. III din Legea nr. 154/2012 prevede condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii
electronice pot utiliza anumite elemente de infrastructură în mod partajat, cu persoanele care deţin
sau controlează aceste obiective.

Inventarul reţelelor publice de comunicaţii electronice

Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 154/2012 autorizează ANCOM să realizeze un inventar al reţelelor
de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociate acestora.

Cablarea construcţiilor noi pentru acces la reţelele broadband
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 154/2012, începând cu 1 ianuarie 2013, construcţiile noi cu
destinaţie de locuinţă ori cu funcţie de învăţământ, financiar-bancară, cu destinaţie de birouri sau
hoteluri, pentru care se eliberează autorizaţie de construcţie, este obligatoriu să fie prevăzute cu
infrastructură de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă
largă.

Obligaţii de informare privind furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice
Potrivit dispoziţiilor art. 51, 60 şi 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011
furnizorii de comunicaţii electronice au o serie de obligaţii de informare precontractuale în relaţia
cu utilizatorii finali, precum şi de a include în contractele pe care le încheie cu aceştia anumite
clauze. În 2012 ANCOM a explicat conţinutul acestor obligaţii prin intermediul unui Ghid privind
incheierea si continutul minim al contractelor 3.
Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi
serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal).
2
Prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, respectiv Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de
comunicaţii electronice.
3
Disponbil pe pagina de internet a ANCOM la următoarea adresă: http://www.ancom.org.ro/ancom-a-publicatghidul-privind-ncheierea-si-continutul-minim-al-contractelor-dintre-furnizorii-de-servicii-de-comunicatii-electronicesi-utilizatorii-finali_4879
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De asemenea, prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 1201/2011 a fost stabilită în sarcina
furnizorilor obligatia de a publica indicatorii de calitate în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de
acces la internet, respectiv şi de a-i include pe aceştia in contracte sau în conditiile generale .
Piaţa serviciilor Acces broadband din România este caracterizată printr-o concurenţă bazată pe
tehnologie; în piaţă există o mare varietate de tehnologii prin care sunt implementate reţele de
Acces broadband.

Acces şi interconectare
Acordurile de interconectare IP sunt folosite de către operatori locali mici (OLO) pentru
interconectare între ei; marii operatori încă impun interconectare în vederea terminării unui apel de
voce prin semnalizare de tip SS7. Un număr de 24 acorduri de interconectare IP, de terminare a
traficului de voce, au fost înregistrate de ANCOM. Toţi operatorii desemnaţi ca având putere
semnificativă de piaţă (în prezent 51 de operatori pentru terminarea apelurilor fixe şi 6 operatori
pentru terminarea apelurilor mobile) au cel puţin următoarele obligaţii: obligaţia de transparenţă,
obligaţia de nediscriminare, obligaţia de a furniza servicii şi de a permite accesul la anumite
facilităţi, precum şi obligaţia referitoare la controlul tarifelor, în ceea ce priveşte interconectarea
reţelelor publice de telefonie cu reţelele publice de comunicaţii electronice instalate, operate,
controlate sau furnizate de alţi operatori, indiferent de tehnologia folosită.
Migraţia reţelelor fixe la interconectare IP are loc într-un ritm lent, pe măsură ce operatorii mici de
comunicaţii fixe işi dezvoltă reţele pe tehnologia IP, în timp ce operatorul dominant migrează încet
spre tehnologia IP.

Obligaţii privind fundamentarea pe costuri a tarifelor pentru serviciile de acces la
elemente de infrastructură
Piaţa serviciilor de acces la elemente de infrastructură (piaţa nr. 4), care include servicii de
acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală, este inclusă în Recomandarea Comisiei
Europene nr. 2007/879/CE privind pieţele relevante de produse şi servicii din sectorul
comunicaţiilor electronice care pot forma obiectul unei reglementări ex-ante, în conformitate cu
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul de reglementare
comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.
Cea mai recentă analiză pe această piaţă de comunicaţii electronice a fost finalizată de ANCOM în
cursul anului 2010. Astfel, s-a identificat ca fiind relevantă piaţa furnizării serviciilor de acces,
total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru la nivelul repartitoarelor principale sau al
repartitoarelor intermediare, inclusiv la bucla locală la nivelul cabinetelor stradale ori al clădirilor
până la care este instalată fibră optică, atunci când segmentul terminal este constituit din fire
metalice de cupru sau cablu UTP/FTP, precum şi la bucla locală din fibră optică, inclusiv serviciile
de acces la bucla sau subbucla locală furnizate pentru propria activitate. Pe acestă piaţa
operatorului cu putere semnificativă identificat i s-au impus următoarele obligaţii:
 obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a
infrastructurii asociate;
 obligaţia de transparenţă;
 obligaţia de nediscriminare;
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obligaţia de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri pe
baza unui model de calculaţie a costurilor;
 obligaţia de evidenţă contabilă separată.
Tarifele în vigoare pentru serviciile pe care operatorul cu putere semnificativă este obligat să le
furnizeze urmare a analizei de piaţă realizate în 2010 sunt calculate prin metoda LRAIC +.


Situaţia actuală a acoperirii broadband în România
România a continuat să avanseze spre realizarea obiectivelor stabilite pentru 2013 în cadrul
Agendei Digitale pentru Europa. Acoperirea prin infrastructuri fixe în bandă largă a populaţiei şi
gospodăriilor situate în localităţi cu cel puţin un furnizor de servicii de acces la Internet a ajuns la
90% 4, în timp ce totalul numărului de conexiuni broadband fix a ajuns la 3.800.000 în decembrie
2013. România este, astfel, pe locul nouă în ceea ce priveşte numărul de conexiuni din întreaga UE.
Potrivit raportului anual ANCOM şi a datelor statistice publicate de către autoritate pentru 2013 5,
piaţa de comunicaţii electronice a înregistrat creşteri pe aproape toate segmentele legate de
serviciile de acces la internet în bandă largă în 2013, iar accesul la internet mobil a înregistrat o
creştere importantă, de la 7,1 milioane conexiuni active la 31 decembrie 2012 la 9,6 milioane
conexiuni active la 31 decembrie 2013. Astfel, numărul total de conexiuni la Internet Broadband a
ajuns la 13 milioane la data de 31 decembrie 2013.
De asemenea, conform datelor raportate de către furnizorii de telefonie fixă, la 31 decembrie 2013,
numărul de linii de acces la servicii de telefonie a înregistrat o creştere de 2% comparativ cu
sfârşitul anului 2012, ajungând la 4,74 milioane de linii, în timp ce numărul de abonaţi a ajuns la
4,04 milioane (cu 0,7% mai mult decât numărul înregistrat la 31 decembrie 2012).
În sectorul telefoniei mobile, cu toate că numărul total de utilizatori activi a scăzut, traficul de voce
a continuat să crească. În prezent, pe piaţa de comunicaţii mobile din România, există 6 operatori
însă nu există nici un operator mobil virtual [Operator Reţea Mobilă Virtuală (MVNO)]. Ca
urmare a licitaţiei de spectru organizate de ANCOM în 2012, trei operatori şi-au asumat obligaţii
în ceea ce priveşte găzduirea operatorilor mobili virtuali.
În ceea ce priveşte situaţia serviciilor de programe audiovizuale retransmise, datele indică o
creştere de 5,7% din numărul total de abonaţi 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 capacităţii reţelelor de comunicaţii electronice. Ca urmare, operatorii au
demarat un amplu proces de extindere a capacităţilor existente prin implementarea reţelelor de
comunicaţii mobile din generaţia 4G şi a tehnologiilor de acces la puncte fixe de ultimă generaţie.

4

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framework-electroniccommunications
5
https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/alldocuments/report
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Situaţia actuală a acoperirii cu servicii broadband în România
Conform rapoartelor semestriale ale ANCOM 12 , cererea pentru servicii de internet de tip
broadband 13 a înregistrat o explozie începând cu 2006 – atât în ceea ce priveşte tehnologiile fixe
cât şi cele mobile.
Numărul total al conexiuni fixe de acces internet de tip broadband în România a atins 3,8
milioane la 31 decembrie 2013, o creştere de 8,6% comparativ cu valoarea înregistrată la 31
decembrie 2012. Astfel, penetrarea serviciilor fixe de internet de tip broadband a atins la
sfârşitul lui 2013 procentul de 18,8% la 100 locuitori, crescând cu 6,8%, comparativ cu valoarea
înregistrată la 31 decembrie 2012 şi respectiv, procentul de 46,2% de gospodării. Cu toate acestea,
România înregistrează încă cea mai scăzută rată de penetrare a conexiunilor de bandă largă fixe la
nivelul UE, care a obţinut o valoare de 29,8% în anul 2013.
Figura 7 – Evoluţia numărului de conexiuni fixe de internet de tip broadband (milioane)
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Liniile NGA, ca procentaj din totalul liniilor broadband, a atins 67% în ianuarie 2014, cel de-al
doilea procentaj din UE şi mult peste media de 27%, în vreme ce liniile NGA, ca procentaj la
nivelul populaţiei, a atins 13% în ianuarie 2014, şi de asemenea, peste media UE (8%). În ianuarie
2014, doar 45% din liniile broadband fixe de mare viteză erau sub 30 Mbps, mult sub media UE de
79%, urmate de 31%, cu viteza între 30 Mbps, viteza 100 Mbps (media UE de 16%) şi un procent
de 25% pentru 100 Mbps şi mai mult (5% din media UE). Cu toate acestea gradul de acoperire a
zonelor rurale cu bandă largă fixă standard este doar 78,2%, sub media UE de 89,7% 6. Penetrarea

6

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framework-electroniccommunications
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tehnologiilor mobile de tip broadband (mai mari sau egale cu viteza 3G) a atins 41% acoperire din
totalul populaţiei (8,2 milioane milioane de conexiuni), sub media UE de 62,4%.
Continuă să persiste diferenţa dintre zonele urbane şi cele rurale, penetrarea în mediul urban
menţinându-se la un nivel de câte va ori mai mare decât cea din mediul rural – 60,1%, comparativ
cu 28,3%, raportat la numărul gospodăriilor.

Conexiuni de acces la internet în funcţie de viteză
No.

Cea mai bună viteză de
download

Număr de
conexiuni
(31.06.2012)

Număr de
conexiuni
(31.12.2012)

Număr de
conexiuni
(31.12.2013)

1
2
3
4
5

≥ 144 kbps; < 2 Mbps
= 2 Mbps; < 10 Mbps
= 10 Mbps; < 30 Mbps
= 30 Mbps; < 100 Mbps
≥ 100 Mbps
TOTAL

70.847
1.077.411
657.757
951.669

70.055
876.001
936.722
988.904

57.522
708.838
925.400
1.167.910

525.296

669.646

930.427

3.282.980

3.541.328

3.790.097

În ceea ce priveşte tehnologiile folosite, piaţa rămâne sub monopolul cablului coaxial, xDSL, dar şi
a conexiunilor de cablu UTP/FTP, cu o penetrare foarte scăzută a soluţiilor bazate pe fibră optică 14.

Conexiuni de acces la internet în funcţie de tehnologii
No.

Technologie

1
2
3
4
5

xDSL
Cablu modern
FWA
Satelit
Altele (non-NGN)

Număr conexiuni
(31.12.2012)

Număr conexiuni
(31.12.2013)

853.642
304.475
21.434
337
55.651

858.926
289.265
29.731
270
62.457

147.403
99.653
1.633.406
148.134
277.193
3.541.328
3.217

182.152
98.424
1.718.577
245.843
304.452
3.790.097
3.122

Non-NGN

NGN
6
7
8
9
10

VDSL
FTTH
Fibră la clădire - Ethernet + LAN
Cablu NGN
Altele (NGN)
TOTAL
Puncte publice de acces la internet WI FI

Ultimele cifre puse la dispoziţie de către ANCOM indică faptul că un total de 3,79 milioane de
linii fixe broadband din România în decembrie 2013. Structura pieţei de tip broadband include 791
de operatori de furnizare acces fix internet de tip broadband, dintre care 36 prin reţelele de cablu,
170 – prin fibră optică, 159 – prin radio, 14 din xDSL, 659 din cablu UTP / FTP.
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Figura 8 – Evoluţia numărului de conexiuni fixe în raport cu tehnologiile utilizate

Astfel, este evident că ultimele evoluţii ale investiţiilor private broadband sunt realizate mai
degrabă în tehnologii NGN decât în tehnologii moştenite, în fapt operatorii “sărind etape
tehnologice” şi folosind cele mai noi tehnologii dezvoltate în lumea largă. Cu toate acestea, aceste
tehnologii cer investiţii majore care sunt întârziate de sectorul privat în ceea ce priveşte regiunile
din România mai puţin populate sau mai slab dezvoltate din punct de vedere economic, datorită
recuperării pe termen lung a unor astfel de investiţii, ceea ce face să fie văzute ca investiţii
nefavorabile pentru investitorii din domeniul privat. Astfel, au fost identificate de către ANCOM
astfel de “zone albe”, descrise în capitolul de mai jos.

Zonele albe şi dezvoltarea infrastructurii broadband în aceste zone
(Proiectul RONET)
În zonele insuficient deservite (“zone albe”), aşa cum au fost definite în Liniile directoare pentru
Broadband, în care profitabilitea investiţiei în infrastructura broadband este scăzută, nici
reglementările ex-ante si nici măsurile pentru stimularea cereri nu vor fi suficiente pentru a
permite furnizarea de servicii broadband. Valoarea scăzută a profitabilităţii este dată, în principal,
de numărul redus de gospodării din zona rurală, precum si de gradul de dispersare al acestora.
Având în vedere investiţia relativ mare necesară în zonele insuficient deservite, sunt ratiuni
puternice pentru intervenţia publică, cu scopul de a reduce diviziunea digitală privind accesul
broadband, un factor major în sprijinirea comunităţilor locale de atragere de investiţii, facilitarea
muncii de la distanta, furnizarea de servicii de sănătate şi îmbunătăţirea oportunităţilor
educaţionale şi guvernamentale şi asigurarea unei conexiuni de importanţă critică la informaţie.
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Intervenţia publică va determina operatorii din sectorul privat să continue să investească în zone în
care nu ar investi conform standardelor comerciale normale, datorită profitului scăzut revenit din
capitalul angajat.
Cu toate acestea, disponibilitatea serviciilor broadband ar fi benefică dintr-o perspectivă
economică mai largă, de exemplu datorită efectelor pozitive de tip spill-over asupra economiilor
locale (cum ar fi activitatea crescută economică, crearea si păstrarea locurilor de muncă).
Disponibilitatea pentru astfel de servicii ar îmbunătăţi de asemenea accesul tuturor actorilor
societăţii la un set de de mijloacelor de comunicare esentiale, îmbunătăţind coeziunea socială şi
regională.
În situaţia actuală, eforturile pentru instrumente alternative (inclusiv stimularea cererii şi
reglementările ex-ante) nu au rezolvat problemele asociate lipsei furnizării serviciilor broadband în
aceste zone vizate. Considerăm că şi cu un efort important de măsuri de informare şi reglementare,
nu va face posibilă atingerea obiectivului de disponibilitatea a serviciilor de acces la internet de
mare viteză fără ajutorul Statului. Operatorii comerciali nu au de cele mai multe ori stimulente
comerciale pentru a dezvolta reţelele existente, având în vedere că în zonele cu densitate mică de
populaţie nu se aşteaptă să obţină un profit adecvat investiţiilor facute.
În urma centralizării, s-au obţinut următoarele date utile referitoare la gradul de dezvoltarea a
reţelei naţionale de bandă largă de tip NGN:
 În 2.307 de localităţi (18.47%) nu există reţele de buclă locală pentru pentru comunicaţii de
bandă largă;
 În 6.064 de localităţi (48.56%) nu există conexiuni backhaul pentru comunicaţii de bandă
largă;
 În 3.666 localităţi (29.25%) nu există furnizori de servicii de comunicaţii de bandă largă;
 În 210 localităţi există operatori privaţi care intenţionează să dezvolte reţele de bandă largă
în următorii 3 ani. Documentele care atestă această intenţie au fost prezentate în doar 5 din
cele 210 de cazuri.
Combinaţia dintre aceste rezultate au dus la o listă de 2.268 de localităţi prioritare care nu au nici
bucle locale si nici legături backhaul pentru reţele broadband şi unde nu există nicio intenţie
manifestată de operatorii privaţi de a face investiţii.
Prin urmare, un număr de 783 de localităţi au fost selectate (declarate eligibile) spre a fi incluse în
strategia de dezvoltare a infrastructurii finanţată de stat: proiectul RoNet. Aceste localităţi au fost
grupate în 7 zone bine echilibrate - atât din perspectivă economică cât şi investiţională - şi au fost
făcute disponibile spre concesiune prin licitaţie publică pe un model de tipul Design-ConstrucţieOperare (DBO) .
Acest program este finanţat prin programul naţional POS CCE, atât din Fonduri Europeane (82.6%)
cât şi guvernamentale (17.4%) şi va demara în 2014. Conform caietului de sarcini, reţelele vor
trebui realizate în primii doi ani ai proiectului.
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Figura 9 – Definirea celor 7 zone în aria de dezvoltare backhaul RONET

Proiectul RoNet are următoarele obiective:
a. Reducerea decalajului în materie digitală, prin asigurarea de condiţii de acess la
infrastructura de comunicaţii electronice de bandă largă indiferent de locul de domiciliu
pentru toată populaţia României;
b. Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice de bandă largă. Datorită
faptului că proiectul va dezvolta infrastructura de bandă largă care va deveni disponibilă
tuturor operatorilor care intenţionează să furnizeze servicii utilizatorilor finali din anumite
zone, rezultatele proiectului vor contribui direct la promovarea concurenţei şi la
promovarea noilor oportunităţi de afaceri;
c. Accelerarea proceselor de dezvoltare a societăţii informaţionale din România.
Implementarea proiectului în zonele rurale din România va crea condiţii favorabile pentru:
(a) accesul populaţiei la e-servicii şi e-conţinut, la locuri de muncă şi învăţământ la distanţă.
(b) utilizarea de către companii a serviciilor TIC pentru diferite activităţi.
(c) modernizarea activităţii birourilor administraţiei publice şi furnizarea de e-servicii.
Din moment ce prezenta măsură are în vedere astfel de "zone albe", acolo unde conexiunea de
bandă largă nu este disponibilă în prezent şi unde nu sunt planuri ca investitorii privaţi să realizeze
o astfel de infrastructură în viitorul apropiat, considerăm că obiectivele Proiectului RoNet se
aliniază obiectivelor europene cu privire la coeziune şi dezvoltare economică.
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Tendinţe prezente şi viitoare pentru serviciile de bandă largă
Se apreciază că numărul de conexiuni de bandă largă fixe, bazate pe cele trei tehnologii, va creşte
încet 15, stabilizându-se la aproximativ 4 milioane de conexiuni. Considerăm că răspândirea este
deja mare în mediul urban, în timp ce în mediul rural, deşi prezintă oportunităţi de creştere, sunt
necesare investiţii substanţiale pentru dezvoltarea soluţiilor fixe de Internet.
Figura 10 – Evoluţia numărului de conexiuni fixe cablu

Penetrarea serviciilor mobile de internet de bandă largă a atins, la sfârşitul anului 2013,
47,6% din numărul de locuitori. Din cele 9,6 milioane de conexiuni mobile de bandă largă
raportate la sfârşitul anului 2013, 8,2 milioane au fost furnizate prin tehnologii superioare sau
egale cu 3G.
În ciuda nivelului scăzut de literaţie în rândul populaţiei rurale din România (cea mai scăzută rată
din UE), mai mulţi factori vor fi determinanţi pentru cererea in viitor de servicii de Internet de
bandă largă :
 Creşterea disponibilităţii serviciilor de e-Guvernare;
 Creşterea disponibilităţii serviciilor de e-Sănătate - accesarea acestor servicii din zonele
rurale vor aduce beneficii semnificative pentru grupurile sociale respective;
 Necesitatea comunicarii cu românii care locuiesc peste hotare;
 Creşterea disponibilităţii unor servicii de TIC (de exemplu plăţi electronice, servicii
bancare mobile).
 Accesibilitatea crescută la serviciile de acces (creşterea puterii de cumpărare şi în acelaşi
timp scăderea preţurilor la serviciile de acces / pachete)
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Figura 11 – Evoluţia numărului de conexiuni mobile

Ca o tendinţă viitoare, estimăm 16 că rata de creştere susţinută a unui număr de conexiuni mobile la
Internet va continua, ca urmare a cresterii gradului de penetrare a telefoanelor inteligente, a
tabletelor şi a introducerii tehnologiei 4G (LTE). Ne aşteptăm ca, pe termen lung, penetrarea
conexiunilor mobile la Internet să fie comparabilă cu cea a telefoniei mobile 17 (22.9 milioane de
cartele SIM active la sfârşitul anului 2013) - în special luând în considerare strategiile anunţate de
către operatorii mobili cu privire la includerea opţiunilor de date la orice pachet de voce.
Figura 12 – Prognoza pentru numărul de conexiuni mobile
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Estimările EUROSTAT cu privire la comunicaţiile de bandă largă din
România
Conform datelor Eurostat 18 cu privire la gradul de penetrarea a conexiunilor de internet de bandă
largă în 2012, România continuă să rămână sub media europeană, atât în ceea ce priveşte agenţii
economici şi instituţiile publice, cât şi segmentul rezidenţial.
Figura 13 – Diagramele gradului de penetrare
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Punctajul Agendei Digitale pentru România 2014 – 2020
Cel mai recent progres al României pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale 2020 se
regăseşte în documentul Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România.

Figura 14 – Tabloul de bord Agenda Digitală pentru România, 2014
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Analiză SWOT - Infrastructura broadband in România
Puncte forte:
• România este o piaţă agnostică din punct de vedere al tehnologiei cu un nivel ridicat al
optiunilor de conectare pentru consumatori. De asemenea, răspândirea conexiunilor de
bandă largă ultra rapidă (>100Mbps) este atribuită tarifelor accesibile ca rezultat al
competitivităţii pieţei, sofisticării şi apetitului consumatorilor (în special segmentul
tinererilor).
• Mobilitatea este de asemenea încurajată de gradul ridicat de acoperire al reţelelor mobile
3G (96%) şi, mai recent, de dezvoltarea rapidă a reţelelor LTE.
Puncte slabe:
• Totuşi, puterea scăzută de cumpărare, structura demografică a populaţiei şi nivelul scăzut
de literaţie în rândul populaţiei în vârstă determină o răspândire scăzută a conexiunilor la
Internet, chiar şi în zonele gri şi/sau negre; în plus, sunt încă multe zone albe care nu au
fost acoperite de investiţiile private şi necesită intervenţie publică (în special în zonele
rurale);
• Această răspândire lentă este valabilă atât pentru reţelele fixe de acces cât şi pentru retelele
de telefonie mobilă de bandă largă şi nivelul scăzut al venitului mediu pe abonat (unul
dintre cele mai scăzute din UE) descurajează investiţiile private ceea ce conduce la absenţa
finanţării atât pentru operatori noi, cât şi pentru cei existenţi;
• Răspândirea scăzută a conexiunii mobile de bandă largă în zonele rurale (pentru viteze > 30
Mbps).
Oportunităţi:
• Proiectul RoNet de realizare a retelelor backhaul va completa în mod armonios
dezvoltarile NGA în cadrul planului national NGN ;
• România este una dintre pieţele cu cele mai mici preţuri pentru conexiunea de bandă largă
şi triple-play;
• O parte importantă a companiilor folosesc platforme de tip e-procurare;
• Fondurile Structurale sunt încă disponibile pentru România; în ciuda ratei de absorbţie
scăzute, se aşteaptă ca aceste fonduri să determine dezvoltarea pieţei.
• Reţelele de acces deja existente furnizează viteze rapide de conectare şi reprezintă un
beneficiu pentru România, servind ca destinaţie de outsourcing pentru Centrele de
Distribuţie a Serviciilor şi dezvoltarea hub-urilor de TI/Software, în acelaşi timp furnizând
servicii cloud celorlalte pieţe europene.
Riscuri:
• Întârzieri in notificarea ajutorului de stat;
• Întârzieri administrative în aducerea la zi a cadrului legislativ necesar; furnizarea de
asistenţă şi ajutor în vederea dezvoltarii infrastructurii reţelelor de bandă largă atât în
zonele urbane cât şi rurale;
• Întârzieri în punerea în funcţiune a reţelei RO-NET;
• Punerea în funcţiune a reţelelor 4G necesită investiţii semnificative, iar operatorii sunt
prudenţi în planificarea acoperirii (România are o bună acoperire 3G, dar o acoperire 4G
sub medie).
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Planul de Investiţii în Infrastructura NGN
Acoperirea reţelelor de acces de bandă largă bazate pe tehnologia fixă atinge până la 67.2% DSL,
17.4% VDSL, 54.7% FTTP şi respectiv 25.5 % DOCSIS 3.0 cablu.
În ceea ce priveşte reţelele de acces mobile de bandă largă, acoperirea HSPA este în prezent de
96.2% din gospodării, a reţelelor WiMAX de 57.4%, respectiv 23.6% a reţelelor LTE (marile
oraşe). Cu toate acestea, doar acoperirea reţelelor LTE poate fi considerată ca întruneşte cerinţele
NGN în ceea ce priveşte viteza conexiunii.
Este important de notat faptul că există o dezvoltare semnificativă a infrastructurii naţionale de
bandă largă de nouă generaţie care are loc în România prin folosirea unei largi game de tehnologii
terestre (xDSL, FTTx, DOCSIS 3.0 cablu) sau tehnologii radio (WiMAX/LTE), deşi ar trebui
menţionat că investiţiile în infrastructura NGA a înregistrat un ritm mai lent generat de contextul
general defavorabil al economiei româneşti.
Estimăm că până în 2020, în lipsa unor stimuli considerabili (ex. intervenţia publică, co-finanţare
sau finanţarea prin granturi etc.), ritmul de dezvoltăre a infrastructurii naţionale de acces pentru
internet de bandă largă de nouă generaţie va fi şi mai lent, iar investiţiile în zonele rurale şi urbane
mici (zone cu densitate mică şi putere de cumpărare a populaţiei scăzută) – vor rămâne
descoperite deoarece nu este viabil din punct de vedere economic.

Prognoză cu privire la investiţiile în infrastructura de acces NGA
Luând în considerare stadiul curent al investiţiilor în infrastructura reţelelor de comunicaţii şi, de
asemenea, prognoza cu privire la fortificarea pieţei şi dezvoltarea parteneriatelor dintre operatori
cu scopul de a moderniza infrastructura de acces, se estimează că până în 2020 aproximativ 90%
dintre gospodăriile din mediul urban vor avea acces la conexiuni fixe NGA capabile să asigure
viteze de acces la internet de 100 Mbps. Astfel de estimări depind, totuşi, de politicile de acces la
domeniul public şi la autorizarea reţelelor aeriene de către autorităţile locale.
În ceea ce priveşte mediul rural, estimăm faptul că, în lipsa unei intervenţii directe a Statului în
vederea finanţării infrastructurii de acces, rata de dezvoltare a reţelelor NGA va rămâne scăzută.
De aceea este acceptat de către industrie xix faptul că: până în 2020 procentajul gospodăriilor din
mediul rural cu acces la serviciile de comunicaţii fixe la viteze de peste 30 Mbps nu va depăşi
50%, în timp ce procentajul gospodăriilor cu acces la viteze de peste 100 Mbps nu va depăşi
20%.
Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul Agendei Digitale pentru Europa, (acoperire
100% cu reţelele de acces cu viteze de peste 30 Mbps şi o rată de penetrare la nivel de
gospodării de minim 50% cu reţele de acces cu viteze de peste 100 Mbps până în 2020), estimăm
că volumul necesar de finanţare publică este de 0,7- 1,7 miliarde Euro, în funcţie de tehnologia
luată în considerare şi de scenariile de dezvoltare a acoperirii în mediul rural, respectiv urban xx:
Privat:
Public:

VDSL
1,801,782,166
1,710,620,834

FTTP
HFC DOCSIS 3.0
761,462,548
620,411,657
1,548,849,692
699,099,093

LTE
1,419,389,394
1,505,286,786

Volumul de finanţare publică va trebui să asigure şi/sau să susţină dezvoltarea infrastructurii de
acces de nouă generaţie în "zonele albe" - zone care nu se bucură în prezent de acoperire de bandă

largă - prin măsuri de intervenţie a autoritatii publice sub forma de subvenţii, stimuli (ex. scutirea
de taxe) şi/sau granturi.

Structura costurilor
Costurile incluse în acest calcul se referă exclusiv la componentele de acces:
 Elemente pasive de reţea (fibră optică, tubulatura pentru cabluri, materiale de securitate)
 Costul forţei de muncă
 Echipamente active de retea
 Construcţia canalizatie/ tubulaturi/pentru partea de acces
 Proiectare
 Autorizaţii
 Managementul de proiect
 Costuri generale de administrare
Nu au fost luate în calcul costul reţelelor backhaul sau backbone.
În consecinţă, costul pe abonat este apreciat între 400 şi 720 EUR, în funcţie de tehnologia
folosită, în mod semnificativ mai mic decât cel de 1500-3500 EUR/abonat în în cazul în care se ia
in considerare şi costul de realizare a reţelelor backhaul.

Metodologie
Estimările de mai sus au fost calculate in baza unor asumtii prezentate în Anexa 6 şi în baza
următoarei metodologi:
1. Un număr de trei geo-tipuri au fost definite pentru cele 41 de judeţe ale României:
majoritatea zonelor rurale, zone urbane dens populate şi zone urbane mai puţin populate;
2. Diferenţa dintre acoperirea actuală şi obiectivele AD 2020 (Agendei Digitale 2020) a fost
identificată pentru fiecare dintre tehnologiile considerate din zonele rurale respectiv
urbane (la nivelul gospodăriilor) - vezi Anexa 3;
3. Investiţiile necesare estimate pentru a ajunge la fiecare gospodarie din aceste zone au fost
furnizate de operatori pe durata consultaţiilor în grupele de lucru pentru fiecare dintre
tehnologiile de acces luate în considerare - a se vedea Anexa 6; aceste estimări au fost
aplicate diferenţei care trebuie acoperită;
4. Împărţirea finanţării estimate între surse publice şi private a fost calculată în conformitate
cu asumţiile prezentate în Anexa 6 (20% - 80% privat vs. public pentru zonele rurale şi
100%, 80%-20% şi respectiv 60% - 40% pentru zonele urbane dens populate, puţin
populate şi respectiv zonele în general rurale);
5. Mai multe scenarii de extindere a acoperirii au fost luate în calcul, după cum sunt descrise
mai jos.

Realizarea infrastructurii reţelelor backhaul şi backbone de nouă generaţie
Implementarea proiectului RoNET
Deşi concurenţa pe piaţa de comunicaţii electronice a crescut considerabil, aceasta este
concentrată în zonele urbane; multe dintre zonele rurale sunt zone albe, fără acoperire de bandă
largă. În urma procesului de consultare cu furnizorii de comunicaţii electronice, niciun operator nu
şi-a exprimat intenţia de a extinde în următorii trei ani reţelele de bandă largă în zonele albe
existente. Prin urmare, populaţia care locuieşte în zonele albe va rămâne fără acoperire - nici
măcăr accesul de bandă largă de bază - dacă nu se va face uz de intervenţia publică.
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Luând în considerare beneficiile accesului de bandă largă pentru comunităţile locale în atragerea
investitiilor, care va permite munca de la distanţă, furnizarea de servicii medicale, îmbunătăţirea
educaţiei şi a accesului la serviciile publice, Guvernul României a decis să susţină Proiectul
RoNet atât prin fonduri UE cât şi de la bugetul naţional.
Conform studiului preliminar al Ministerului Societăţii Informaţionale, suma totală a fondurilor
disponibile de la Axele de Prioritate 3 - SOP IEC (aproximativ 84 mil Euro) a fost avută în vedere
pentru acoperirea nevoilor de finanţare pentru deservirea a peste 90% dintre cele 3648 localităţi
considerate "zone albe".
Totuşi, conform studiului de fezabilitate a Proiectului RONET, doar 783 dintre localităţile
selectate au fost considerate eligibile şi vor fi dotate cu reţele de distribuţie/backhaul cu
capacitatea între 100 Mbps şi 600 Mbps (după primul an de derulare). Aceste reţele vor face
posibilă/încuraja concurenţa la nivel local în vederea dezvoltării reţelelor de acces private,
furnizând oportunităţi egale şi convenabile de conectivitate a acestor reţele NGA la reţeaua
backbone.

Extinderi ulterioare ale reţelelor backhaul şi backbone (2014 - 2020)
Pe parcursul exerciţiului bugetar 2014 - 2020, dezvoltări viitoare ale reţelelor de ultimă generaţie
(NGN) backbone şi backhaul vor fi sustinute de către Guvern, fie prin lansarea de noi programe
de ajutor de stat sau prin luarea de măsuri suplimentare care vor încuraja investiţiile private în
infrastructura de bandă largă NGN.
Se estimează că în prezent, realizarea infrastructurii NGN backhaul & backbone la o calitate care
îndeplineşte cerinţele obiectivelor Agendei Digitale 2020 pentru penetrarea NGA, depăşeşte suma
de 2 miliarde Euro, în timp ce 750 de milioane Euro sunt necesare pentru modernizarea reţelelor
existente în zonele urbane, iar 1,25 miliarde Euro reprezintă nevoile de finanţare pentru realizarea
acoperirii NGN în zonele rurale.

Scenarii de extindere a acoperiri infrastructurii NGN
În ciuda dezvoltării permanente a acoperirii de bandă largă, în special extinderi wireless/mobile,
penetrarea serviciilor de bandă largă de bază este încă scăzută în special în mediul rural; estimăm
că obiectivul Agendei Digitale de a asigura viteze de cel puţin 30 Mbps, pentru toate gospodăriile,
va necesita cea mai mare parte a efortului de finanţare publică, atât în susţinerea creşterii gradului
de acoperire cât şi în încurajarea ”adopţiei” de servicii.
Problemele legate de puterea de cumpărare scăzută şi de limitarea cererii de servicii de bandă
largă vor trebui să fie abordate în mod specific.
În mediile urbane şi suburbane, soluţiile de acces de fibră optică FTTx şi soluţiile de cabluri
moderne Hybrid Fibre Coaxial (HFC DOCSIS 3.0) par a fi tehnologii capabile să asigure atât
realizarea obiectivelor Agendei Digitale, cât şi necesităţile viitoare de replicabilitate. Cu toate
acestea, astfel de implementări necesită investiţii mari şi se confruntă cu numeroase provocări în
ceea ce priveste autorizarea lucrărilor civile.
Mai mult decât atât, mutarea reţelelor de acces în subteran va necesita eforturi financiare
semnificative pentru majoritatea operatorilor, costuri care pot face afacerea de nesusţinut din
punct de vedere economic.
Progresul rapid al tehnologiilor fixe şi mobile (fară fir), şi a tehnologiilor mobile de acces de mare
viteză (LTE, WiMAX, etc.) recomandă aceste soluţii în special pentru acoperirea zonelor cu o
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densitate mai mică a populaţiei sau a zonelor urbane unde e „dificil să se sape” (zonele centrale
ale oraselor), unde costurile ridicate de dezvoltare subterană a infrastructurii de ultimă generaţie
fac proiectele neviabile din punct de vedere economic.
În ceea ce priveşte mediul rural, pentru a limita costurile legate de dezvoltarea şi întreţinerea
infrastructurii NGN, ar trebui să se ţină cont de un mix de soluţii tehnologice; soluţii îngropate
de tipul FTTx (inclusiv VDSL), precum şi soluţii wireless (fixe şi mobile), în special în zonele
greu accesibile. Este de remarcat însă că, în ciuda bunei acoperiri de bandă largă a
reţelelor/tehnologiilor mobile (3G, HSDPA, HSDPA +), rata de penetranţă a serviciilor mobile de
bandă largă în zonele rurale este încă mult sub media Uniunii Europene şi dezvoltarea în
continuare a acoperirii NGN (de viteză mare şi ultra mare) de telefonie mobilă ar putea necesita
un anumit tip de intervenţie din partea statului.
Va fi, de asemenea, necesar să se adopte o serie de măsuri pentru a educa populaţia şi, respectiv,
pentru a încuraja „adoptarea” serviciilor de acces ca o metodă de includere în societatea
informaţională/societatea digitală.
Astfel, pentru a avea garantia că programele de finanţare sunt eficiente, trebuie luată în
considerare în special la finanţarea unor soluţii complete de acces, care includ atât infrastructura
de acces la clientul final, cât şi programe de stimulare a cererii pentru servicii de bandă largă.
Stimularea cererii de servicii de bandă largă de ultimă generaţie - existenţa unei cereri
consistente pentru serviciile NGA care asigură un grad ridicat de utilizare a infrastructurii este o
condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor astfel de reţele. Încurajarea cererii de servicii poate fi
pusă în practică printr-o serie de măsuri publice, cum ar fi: implementarea de platforme
dedicate de servicii/de informare, punerea în aplicare a facilităţilor fiscale, creşterea
gradului de alfabetizare în utilizarea calculatorului, furnizarea de subvenţii la cumpărarea
de echipamente IT, etc.
O altă metodă pentru a sprijini dezvoltarea de reţele NGA în mediul rural este încurajarea
autorităţilor locale să implementeze proiecte, cu finanţare din fonduri europene sau de la bugetul
de stat, sub forma parteneriatelor publice/private, inclusiv prin oferirea de sprijin logistic şi
financiar pentru gestionarea acestor proiecte.

Calendar de implementare
România a planificat deja un set de măsuri/acţiuni specifice pentru dezvoltarea infrastructurii de
bandă largă de bază ca parte a Strategiei naţionale de bandă largă 2009 - 2015: dezvoltarea de
backhaul de bandă largă în zone eligibile/„zone albe” (proiect RoNET), alte stimulente de
dezvoltare în bandă largă (stimularea cererii). Aceste acţiuni vor continua să fie lansate conform
planului, dar vor fi completate si de măsuri specifice pentru NGN.

Strategia naţională de bandă largă 2009 - 2015
Strategia naţională de bandă largă stabileşte principalele elemente de luat în considerare la nivel
naţional, pentru dezvoltarea reţelelor de bandă largă în România în perioada 2009 - 2015 (prin
intervenţie publică).
Obiectivele generale ale strategiei sunt :
 Creşterea ratei de penetrare a serviciilor de conectare de bandă largă la nivelul
gospodăriilor de până la 80% în 2015;
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Creşterea ratei de acces la serviciile de comunicaţii electronice de bandă largă la nivelul
populaţiei până la minim 100% până în 2015;
Conectarea la şi creşterea utilizării serviciilor de bandă largă la nivelul IMM-urilor;
Creşterea ratei de penetrare a serviciilor de comunicaţii electronice de bandă largă în
zonele defavorizate din punct de vedere al accesului.
Creşterea ofertei de servicii on-line pentru sectoarele guvernamentale şi de afaceri.

Metode alternative pentru sprijinirea dezvoltării serviciilor de bandă largă
Prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) al exerciţiului bugetar 2014 – 2020, Axa
Prioritară 2 ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă”, pot fi încurajate cererea şi absorbţia de servicii şi viabilitatea furnizării de servicii
de bandă largă, prin următoarele acţiuni:
 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de
e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor,
dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi
Big Data
 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice
 Îmbunătăţirea competenţelor digitale şi sporirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educaţie, e- incluziune, e-sănătate şi e-cultură

Aceste acţiuni vor fi completate în viitor cu acţiuni specifice NGN, aşa cum este descris mai jos,
vizând atât asigurarea cadrului administrativ şi juridic, cât şi sprijinirea financiară a dezvoltării
reţelelor rapide (> 30 Mbps) şi ultra-rapide (100 Mbps) din România, precum şi încurajarea
adoptării de servicii NGN.
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Calendarul general pentru o astfel de implementări este schiţat în tabelul de mai jos :

Infrastructură
NGN
(> 30 Mbps)

NGN
Infrastructură
Backhaul

Urb
an
Rur
al
Urb
an
Rur
al
Urb
an

NGN
Infrastructură
Backbone

Rur
al

2014 – 2015
Obiective
Acţiuni
C
P
• Stimularea
70% 30%
investiţiilor
private
• RoNET–
50% 10%
dezvoltări NGN
activate
• Stimularea
70%
n/a
investiţiilor
private
• Proiect RoNET
50%

n/a

70%

n/a

2016 – 2017
Obiective
Acţiuni
C
P
• Stimularea
80% 35%
investiţiilor private
•

60%

•

80%

n/a

60%

n/a

•

50%

Stimularea
investiţiilor
private
• Stimularea
investiţiilor
n/a
private/ publice şi
/ sau dezvoltări
sprijinite de stat

25%

80%

Stimularea
investiţiilor private

•

Extensii proiect
RoNET
• Stimularea
n/a
investiţiilor private
•

60%

RoNET– dezvoltări
NGN activate

n/a

Stimularea
investiţiilor private/
publice şi / sau
dezvoltări sprijinite
de stat

2018 - 2020
Acţiuni

Obiective
C
P
80%

45%

80%

45%

80%

n/a

80%

n/a

80%

n/a

80%

n/a

•

Dezvoltări sprijinite de stat şi/ sau
alte tipuri de intervenţii de la stat

•

RoNET– dezvoltări NGN activate

•

Stimularea investiţiilor private

•

Extensii proiect RoNET

•

Stimularea investiţiilor private

•

Stimularea investiţiilor private/
publice şi / sau dezvoltări
sprijinite de stat

C - acoperire , P - penetraţie (pentru obiective din Agenda Digitală 2020 la care România s-a angajat)
Obiectivele revizuite din Agenda Digitală 2020 (80% acoperire > 30 Mbps şi penetrare de 45% la peste 100 Mbps de broadband fix) vor fi îndeplinite
prin investiţii planificate, fie prin evoluţia normală a pieţei (privat) sau prin intervenţia publică în caz de disfuncţionalităţi ale pieţei aşa cum sunt
descrise mai jos.

Prioritizarea investiţiilor
Investiţiile, mai exact intervenţia publică (de exemplu: stimulentele pentru investiţii, grant-urile,
ajutoarele de stat, etc.) se vor concentra pe dezvoltarea unei infrastructuri de nouă generaţie în
zonele afectate de eşecul pieţei- zone cu potenţial limitat/fără potenţial pentru investiţii private, aşa
numitele „zone albe”.
Astfel de zone, trebuie definite în concordanţă cu fiecare ciclu de dezvoltare - în conformitate cu
calendarul propus mai sus - urmărind analiza pieţei, luând în considerare obiectivele de dezvoltare
a regiunilor, precum şi caracteristici relevante ca de exemplu: caracteristici ale teritoriului,
densitatea populaţiei, elemente care afectează cererea, cum ar fi nivelul de venit, educaţia, pregatirea în TIC, stadiul de ocupare a forţei de muncă, structura de vârstǎ etc..
Măsurile de intervenţie publică, necesare în cadrul „zonelor albe”, vor fi stabilite în conformitate
cu un set de criterii şi reguli, descrise mai jos:
a) Inventarierea reţelelor şi o analiză detaliată a gradului de acoperire: ANCOM va realiza
un inventar al reţelelor publice de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 154/2012.
b) Consultări publice: toate măsurile vor fi comunicate public, iar consultarea publică va
permite părţilor interesate şi opiniei publice să se exprime la nivel naţional.
c) O procedură competitivă de ofertare: Oricând autorităţile care îşi oferă sprijinul selectează
un operator pentru a construi şi/sau a administra infrastructura subvenţionată, este necesar
să se organizeze o licitaţie.
d) Cea mai eficientă licitaţie din punct de vedere economic: în contextul unei proceduri de
licitaţie, ceea ce antrenează de la sine competiţia, autoritatea care acordă ajutorul stabileşte
criterii de atribuire calitative pe baza cărora sunt evaluate ofertele depuse. (ex: se acorda
prioritate acoperirii, co-finanţării, etc.).
e) Neutralitatea tehnologică: În principiu, serviciile broadband pot fi furnizate prin
intermediul unei platforme de infrastructură de reţea bazată pe fir, fără fir, prin satelit şi
tehnologii mobile sau pe o combinaţie a acestora. Astfel, licitaţiile nu vor favoriza sau
exclude o anumită tehnologie sau platformă de reţea.
f) Utilizarea infrastructurii existente: Având în vedere posibilitatea de a reutiliza
infrastructura existentă este unul dintre principalii factori care determină nivelul costurilor
legate de introducerea comunicaţiilor broadband, guvernul trebuie să încurajeze ofertanţii
să utilizeze infrastructura existentă disponibilă, pentru a evita orice suprapunere inutilă şi
ineficientă a resurselor şi pentru a reduce sumele alocate pentru finanţarea publică.
g) Accesul angro efectiv al terţilor la o infrastructură de bandă largă subvenţionată este o
componentă obligatorie a oricărei măsuri de stat pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor
broadband. În mod special, accesul angro, permite operatorilor terţi să concureze cu
ofertantul selectat (când un astfel de ofertant este prezent, de asemenea, la nivelul pieţei cu
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amănuntul), consolidând astfel oferta şi concurenţa în domeniile vizate de măsură, evitând
în acelaşi timp crearea de monopoluri regionale de servicii.
În mediul rural, cu o densitate scăzută a populaţiei, în cazul în care există servicii broadband
limitate, impunerea tuturor tipurilor de produse de acces ar putea creşte în mod disproporţionat
costurile investiţiei, fără a obţine beneficii semnificative în ceea ce priveşte stimularea
competiţiei în cauză. Într-o astfel de situaţie, trebuie avută în vedere posibilitatea ca acele
produse de acces care presupun intervenţii costisitoare şi neprevăzute la infrastructura
subvenţionată, (de exemplu, co-locare în punctele de distribuţie intermediare) să fie oferite
numai dacă există o solicitare rezonabilă de la un terţ operator.
h) Politica de preţ în cazul accesului angro: Preţurile de acces angro trebuie să se bazeze pe
anumite principii definite de către ANCOM şi pe anumite criterii de referinţă, şi totodată,
trebuie sa ia in considerare ajutorul primit de către operatorul reţelei.
i) Monitorizarea şi mecanismul claw-back: Autorităţile care acordă ajutor trebuie să
monitorizeze îndeaproape pe întreaga durată a proiectului modul în care decurge
implementarea proiectului broadband. Includerea unui mecanism de rambursare poate
contribui la minimizarea ex-post şi retroactivă a valorii ajutorului estimat iniţial a fi
necesar.
j) Transparenţă: Beneficiarul ajutorului are obligaţia de a furniza terţilor îndreptăţiţi acces
total şi nediscriminatoriu la informaţiile cu privire la infrastructura proprie (inclusiv, printre
altele, conducte, cabinete stradale şi fibră optică), care a fost dezvoltată în cadrul unui
acord de ajutor de stat. Beneficiarul ajutorului trebuie să furnizeze toate informaţiile
relevante cu privire la reţeaua broadband unui registru central al infrastructurilor
broadband, dezvoltat de către ANCOM şi/sau la nivelul administraţiei locale.
k) Raportarea: La fiecare doi ani, autoritatea care acorda ajutorul de stat trebuie să comunice
Comisiei Europene informaţiile esenţiale cu privire la proiectul de ajutor de stat, începând
de la data aplicării măsurii.
Prin urmare, pentru ciclul iniţial de investiţii publice (2014 - 2015), o consultare a operatorilor a
fost realizată în 2012 şi un număr de 3648 de localităţi au fost identificate ca "zone albe".
Implementarea proiectului RoNet va permite dezvoltarea reţele de backhaul de generaţie viitoare,
în 783 de localităţi, lăsând un număr de 2865 de localităţi încă neacoperite cu infrastructura de
comunicaţii broadband. Aceste localităţi vor fi prioritare pentru intervenţia publică în următoarele
cicluri de investiţii, împreună cu alte evoluţii NGN planificate.

Sprijin pentru Agenda Digitală 2020 pentru România
Comunicaţiile de bandă largă permit şi facilitează dezvoltarea unei game largi de servicii IT&C,
crescând în acelaşi timp productivitatea şi competitivitatea, respectiv creşterea PIB-ului; este
acceptat la nivel mondial, ca IT&C a determinat creşterea productivităţii cu 40-50% în ultimii 10
ani, mai multe studii aratand o puternică corelare între penetrarea accesului de banda larga şi PIB
pe cap de locuitorii (R2 = 0,5419 ). Repercusiunile pozitive ale extinderii accesului de bandă largă
în regiunile mai puţin dezvoltate ale unei ţări au făcut obiectul numeroaselor studii internaţionale.
33

Aşa cum a fost demonstrat prin aceste studii, principalele beneficii anticipate pe termen lung
pentru zonele afectate prin punerea în aplicare a acestui proiect sunt următoarele:
 Diminuarea excluziunii sociale în grupuri de populaţie izolate geografic.




Creşterea activitatatii regionale a afacerilor, datorită capacităţii :
-

de a accesa o bază mai mare de clienţi,

-

pentru întreprinderi de a oferi noi servicii, şi

-

de a accesa informaţii relevante pentru afaceri într-un timp mai scurt şi printr-o
modalitate mai puţin costisitoare.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii datorită:
-

Simplificării proceselor de tranzacţionare cu statul şi cu companiile, şi

-

Economiei de timp cu transportul



Dezvoltarea telemedicinei, cu repercusiuni directe în reducerea necesităţii pentru
construcţia de infrastructuri de îngrijire medical dispersate, prevenirea deceselor, economii
de costuri relevante în sistemul de asigurări şi reducerea costurilor de transport şi de
gestionare a situaţiilor de urgenţă.



Dezvoltarea învăţămantului la distanţă şi promovarea învăţării pe toată durata vieţii:
comunicaţiile de bandă largă vor contribui la punerea în aplicare a noilor metode de
învăţare, sporind astfel calitatea predării şi accesibilitatea.



eGuvernare: comunicaţiile de banda largă vor facilita interacţiunea dintre guvern şi cetăţeni
/ companii , ceea ce va duce la creşterea eficienţei administraţiei publice şi accesibilităţii.



eEconomy: comunicaţiile de bandă largă contribuie la dezvoltarea afacerilor e-business,
având ca rezultat reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii companiilor.

Prin asigurarea unei acoperiri echitabile şi acces la comunicaţii de bandă largă pe întreg teritoriul
României, măsura va ajuta la realizarea unei mai mari coeziuni şi contribuie la formarea pieţei
unice pentru servicii TIC.

Mecanisme de monitorizare
Furnizorii de reţele de nouă generaţie în cadrul dezvoltărilor viitoare de reţele de bandă largă care
beneficiază de ajutor de stat vor fi obligaţi să publice informaţii legate de acces (printre altele,
specificaţii tehnice, termeni şi condiţii) pentru părţile interesate şi pentru a oferi acces liber tuturor
operatorilor de comunicaţii electronice. Respectarea obligaţiilor va fi supravegheată de către
Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) - UIP pe baza rapoartelor trimestriale prezentate
de companiile respective.
Monitorizare tehnică
a) Monitorizarea construcţiei reţelelor de bandă largă NGN
Pentru toate dezvoltările NGN sprijinite de stat dezvoltatorii vor trebui să depună la MSI - UIP
rapoartele de progres în ceea ce priveşte stadiul de punere în aplicare. În timpul construirii reţelelor
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NGN echipe de auditori de expertiză corespunzătoare (tehnicieni / ingineri, economişti, contabili,
etc. de la Tehnologia Informaţiei şi Comunicării) vor fi numiţi de către MSI - UIP să verifice
domeniul de aplicare fizică şi financiară a proiectelor specifice.
Aceste dezvoltări vor fi înregistrate în Registrul de Infrastructură Telecom, ca MSI să poată avea o
vedere de ansamblu asupra progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei
Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2014 - 2020.
b ) Monitorizarea retelei gestionarea , întreţinere şi exploatare
Operatorii de reţele NGN vor prezenta rapoarte periodice la MSI - UIP cu privire la indicatorii
specifici de performanţă cheie legate de gestionarea reţelei: eşecuri majore de funcţionare,
incidente de securitate, operaţiuni şi întreţinere.
Monitorizare financiară şi mecanisme de claw-back
Fiecare contract atribuit va fi monitorizat atât în faza de implementare cât şi în timpul perioadei de
viabilitate luând în considerare, printre altele, reglementările privind fondurile structurale,
calendarul de punere în aplicare şi indicatorii propuşi.
În conformitate cu prevederile Ghidului pentru retelele de bandă largă, un mecanism de claw-back
este prevăzut pentru fiecare astfel de dezvoltare viitoare pentru o perioadă de 10 ani.

Măsuri de stimulare a investiţiilor private în
infrastructura NGN
Aşa cum a explicat Comisia Europeană în Comunicatul propriu cu privire la comunicaţiile de
bandă largă 21, statele membre pot alege mai multe tipuri de măsuri pentru a accelera dezvoltarea
reţelelor de comunicaţii de bandă largă şi în special a reţelelor NGN, altele decât finanţarea directă
a companiilor – a se vedea Anexa 5. Aceste măsuri nu trebuie să implice în mod obligatoriu
acordarea unei subvenţii de la Stat în sensul Articolului 107 paragraful (1) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (“TFUE”).

Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă
•
•
•

Îmbunătăţirea accesului operatorilor la infrastructura asociată existent permite reducerea cu 3060% a costurilor de dezvoltare ale NGA;
Acordarea accesului la infrastructură de către companiile de utilităţi;
Îmbunătăţirea transparenţei referitor la inventarierea infrastructurii existente.

Pentru a planifica în mod eficient dezvoltarea unor reţele de comunicaţii electronice de mare viteză
şi pentru a asigura cea mai bună utilizare a infrastructurii existente corespunzătoare reţelelor de
comunicaţii electronice, cei care sunt autorizati pentru furnizarea reţelelor de comunicaţii
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electronice trebuie să aibă acces cel puţin la informaţiile minime despre infrastructura fizică
disponibilă în zona prevăzută pentru dezvoltare.
Aceste informaţii trebuie să permită o evaluare a potenţialului de a utiliza infrastructura existentă
într-o zonă specifică anume şi de a reduce riscul de afectare/distrugere accidentală a acestor
infrastructuri fizice existente, şi trebuie gestionate de un singur punct de informare, care trebuie să
permită accesul la informaţiile minime, care sunt deja disponibile în format electronic în cadrul
limitelor de asigurare a securităţii şi integrităţii reţelelor precum şi a protejării secretelor de
serviciu şi asigurarea unei operări legitime.
Lucrările civile finanţate integral sau parţial din surse publice trebuie să se axeze pe maximizarea
rezultatelor pozitive colective prin exploatarea externalităţilor favorabile ale acestor lucrări din
cadrul sectoarelor şi prin asigurarea oportunităţilor de nediscriminare de a partaja infrastructura
existentă sau planificată în vederea dezvoltării reţelelor de comunicaţii

Accesul la infrastructura existentă
La nivel naţional, Legea nr. 154/2012 detaliază condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca un
furnizor să poată beneficia de dreptul de acces pe proprietăţi (Art.4, Art.5 alin.(1))
Cu toate acestea, cu privire la utilizarea infrastructurii şi construcţiilor dezvoltate la nivel local
(inclusiv noile reţele de apă, energie, transport sau canalizare) pentru a facilita amplasarea
infrastructurii retelelor de bandă largă, este important de subliniat faptul că “zonele albe” sunt
situate în zone unde reţelele de apă sau canalizare sunt subdezvoltate şi crearea acestor reţele
necesită timp şi fonduri care nu sunt disponibile în acest moment tuturor autorităţilor locale.
Oricum, aceste reţele sunt în general dezvoltate la nivel local şi nu răspund nevoilor operatorilor de
bandă largă de a interconecta un număr mare de localităţi pentru a implementa o reţea backhaul.

Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării în lucrările civile relevante
•
•

Dezvoltarea unui sistem pentru a informa operatorii cu privire la lucrările civile planificate de
către autorităţile locale
Posibilitatea sistematică de a monta ţevi şi infrastructura conexă împreună cu executarea de
lucrări publice

Conform estimărilor făcute de compania Analysys Mason în anul 2012 “potenţialele economii
făcute din coordinarea lucrărilor de inginerie civilă, atunci când proiectul este divizat între
două părţi, sunt în valoare de 50% din costurile lucrărilor civile sau 40% din costurile totale “.
Dacă sunt implicaţi mai mult de doi operatori, costurile cu lucrările civile per operator sunt chiar
şi mai reduse, generând economii de până la 53% pentru trei operatori. Estimări mai
conservatoare afirmă că aceste economii sunt cuprinse între 15% şi 30% din costurile totale 22.
Cele mai importante bariere ale co-dezvoltării sunt: (1) lipsa de transparenţă referitor la lucrările
planificate, (2) orizontul de timp lung şi inadecvat necesar pentru planificarea şi executarea
lucrărilor, discrepanţele chiar şi mai mari dintre sectoare; (3) consideraţiile comerciale
(scepticism referitor la divulgarea planurilor economice sau lipsa de interes economic), (4) lipsa
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unui cadru instituţional adecvat, în special cu privire la cooperarea inter-sectorială şi în final,
incompatibilităţile tehnice.
Pentru a preveni şi/sau reduce apariţia acestor deficienţe în România sunt propuse următoarele
măsuri-cadru:

Transparenţă referitoare la infrastructura fizică
-

-

-

-

-

orice întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a
solicita, la cerere, prin intermediul unui punct unic de informare, informaţii despre
infrastructura fizică existentă a oricărui operator de reţea 23: locaţie, ruta şi coordonatele
geografice; dimensiunea, tipul şi utilizarea curentă a infrastructurii; numele proprietarului sau
al posesorului dreptului de utilizare a infrastructurii şi un punct de contact.
pentru a facilita implementarea reţelelor NGN/NGA, orice autoritate publică – centrală sau
locală (consilii judeţene, primării, ministere, Autoritatea pentru drumuri, companiile de utilităţi
deţinute de Stat) – care deţine informaţii în format electronic despre infrastructura fizică
existentă va furniza aceste informaţii de o manieră transparentă prin intermediul unui punct
unic de informare.
dacă informaţiile nu sunt deţinute de către o autoritate publică, orice operator de reţea va
furniza informaţiile prevăzute, la cererea punctului unic de informare;
dacă informaţiile nu sunt disponibile prin intermediul punctului unic de informare, operatorii
de reţea vor furniza aceste informaţii la cererea făcută de o întreprindere autorizată să
furnizeze reţele de comunicaţii electronice;
la cererea făcută de o întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice,
operatorii de reţea răspund cererilor rezonabile pentru inspectarea la faţa locului a anumitor
elemente specifice din propriile lor infrastructuri fizice;
la cererea făcută de o întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice,
operatorii de reţea oferă informaţii despre lucrările civile în curs sau planificate pentru care au
deja autorizaţii acordate (locaţia şi tipul lucrărilor, elementele de reţea implicate, data estimată
pentru începerea lucrărilor şi durata acestor lucrări, un punct de contact). La cererea unui
operator de reţea, aceste informaţii vor fi furnizate punctului unic de informare.

Coordonarea lucrărilor civile
-

orice operator de reţea are obligaţia de a negocia contractele privind coordonarea lucrărilor
civile cu întreprinderile autorizate să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, în scopul
montării de elemente de reţele de comunicaţii electronice de mare viteză;

-

autorităţile publice care planifică sau coordonează executarea anumitor lucrări publice pentru
modernizarea sau reabilitarea domeniului public (inclusiv, dar fără a se limita la drumuri,
clădiri publice, parcuri, canalizare, ţevi de gaz, sistem de iluminat public etc.) vor informa
operatorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice prin intermediul punctului unic de
informare cu privire la investiţiile publice planificate într-un interval de timp rezonabil, astfel
încât operatorii trebuie să întrebe cu privire la fezabilitatea comercială, posibilitatea de a
dezvolta infrastructuri comune şi, dacă este cazul, planificarea şi executarea lucrărilor necesare
în acelaşi timp cu investiţiile publice 24;

-

orice întreprindere / entitate care execută lucrări civile finanţate integral sau parţial din fonduri
publice trebuie să răspundă cererilor rezonabile făcute de o întreprindere autorizată să
furnizeze reţele de comunicaţii electronice în vederea montării elementelor reţelelor de
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comunicaţii electronice de înaltă viteză, pentru acordurile de coordonare a lucrărilor civile.
Cererile trebuie să fie completate cel puţin cu o lună înainte de depunerea pentru aprobare a
proiectului final la autorităţile competente 25. Dacă nu se ajunge la nicio înţelegere în termen de
1 lună, părţile vor face apel la organismul de soluţionare a litigiilor;
-

lucrările civile cu o valoare nesemnificativă pot fi exceptate.

Simplificarea procedurilor de autorizare
•
•
•

Mărirea transparenţei şi coordonarea dintre autorităţile publice implicate în acordarea de
autorizaţii;
Stabilirea unui punct de informare cu privire la aceste autorizaţii;
Definirea unui limite maxime de timp pentru acordare/refuzare.

Acordarea de aprobări/Autorizaţii
- orice întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a
accesa, prin mijloace electronice, prin intermediul unui punct unic de informare, orice
informaţii despre condiţiile şi procedurile aplicabile acordării de autorizaţii pentru lucrările
civile necesare în scopul montării de elemente de reţele de comunicaţii electronice de mare
viteză;
- orice întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a
transmite, prin mijloace electronice, prin intermediul unui punct unic de informare, cereri
pentru eliberarea de autorizaţii; punctul unic de informare facilitează şi coordonează procesul
de acordare a aprobărilor şi transmite cereri către autorităţile competente;
- autorizaţiile trebuie să fie acordate/refuzate în termen de 4 luni; întreprinderea autorizată să
furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a primi despăgubiri de la autorităţi în
cazul unor daune provocate de nerespectarea termenului.

Norme referitoare la infrastructura NGA pentru clădirile noi
• 30-60% dintre costuri pot fi economisite în cazul clădirilor noi dotate cu infrastructura de acces
NGA;
• Definirea cerinţelor şi includerea acestor cerinţe în criteriile de acordare a autorizaţiei;
• Asigurarea unui acces nediscriminatoriu la segmentele terminale ale NGA.
Echipamentul de interior
- construcţiile noi, prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 154/2012, trebuie să fie dotate la
locaţia utilizatorului final cu infrastructuri fizice interne pentru reţele de comunicaţii
electronice de mare viteză, până la punctele terminale ale reţelei 26;
- toate imobilele colective noi trebuie să fie dotate cu un punct de concentrare situat în interiorul
sau exteriorul clădirii, care trebuie să fie accesibil furnizorilor de reţele de comunicaţii
electronice, prin intermediul cărora este pusă la dispoziţie conectarea la infrastructura internă
pregătită pentru reţele de mare viteză;
- se pot prevedea excepţii pentru anumite categorii de clădiri atunci când sunt implicate costuri
disproporţionate.
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Acces la echipamentul de interior
- orice furnizor de reţea de comunicaţii electronice are dreptul de a face o terminaţie a reţelei
sale în punctul de concentrare, cu condiţia minimizării impactului asupra proprietăţii private şi
pe propria sa cheltuială;
- orice furnizor are dreptul de a accesa orice infrastructură fizică existentă, adecvată pentru
comunicaţiile electronice de mare viteză, dacă dublarea acesteia este tehnic imposibilă sau
ineficientă din punct de vedere economic 27. Dacă în termen de două luni nu se ajunge la nicio
înţelegere, se va face apel la organismul de soluţionare a litigiilor;
- în cazul în care nu se realizează o infrastructură internă, orice furnizor are dreptul de a face o
terminaţie a echipamentului reţelei sale în locaţia unui abonat, în condiţiile minimizării
impactului asupra proprietăţii şi pe propria sa cheltuială 28.
Atingerea obiectivelor din Agenda Digitală pentru România 2014 - 2020 prevede ca dezvoltarea
infrastructurii să fie trasă aproape de locaţia utilizatorilor finali, sub rezerva respectării integrale a
principiului proporţionalităţii cu privire la orice limitare adusă dreptului de proprietate, ţinând cont
de interesul general urmărit. Trebuie încurajată existenţa reţelelor de comunicaţii electronice de
mare viteză la utilizatorul final, asigurând în acelaşi timp neutralitatea tehnologică, în special prin
construirea unei infrastructuri fizice de mare viteză în clădiri. Luând în considerare faptul că
furnizarea de mini-ţevi pe durata construcţiei clădirii are doar un cost gradual limitat, în timp ce
echiparea clădirilor cu o infrastructură de mare viteză ar putea reprezenta o porţiune semnificativă
din costul de implementare pentru reţeaua de mare viteză, toate clădirile noi sau clădirile cu lucrări
majore de renovare ar trebui să fie dotate cu infrastructură fizică, permiţând conectarea
utilizatorilor finali cu reţele de mare viteză. În scopul dezvoltării de reţele de comunicaţii
electronice de mare viteză, în plus, noile active imobiliare, precum şi activele imobiliare colective
care au fost supuse unor lucrări de renovare majore trebuie să fie dotate cu un punct de acces sau
concentrare prin intermediul căruia furnizorul poate accesa reţeaua din interiorul clădirii.
Având în vedere beneficiile sociale ce derivă din includerea digitală şi având în vedere economia
făcută cu implementarea reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză, acolo unde nu există
nici infrastructură pasivă, nici infrastructură activă de mare viteză care să deservească spaţiile
utilizatorilor finali, nici alternative de a furniza reţele de comunicaţii electronice de mare viteză
utilizatorilor finali nu sunt, orice furnizor de reţea de comunicaţii publice trebuie să aibă dreptul de
a-şi finaliza reţeaua într-un punct privat pe propria sa cheltuială, după obţinerea consimţământului
abonatului, şi cu condiţia ca această terminaţie să minimizeze impactul asupra unei proprietăţi
private, de exemplu, atunci când este posibil, prin reutilizarea infrastructurii fizice disponibile în
clădire sau asigurarea restaurării complete a zonelor afectate.

Stimularea utilizării tehnologiilor fără fir pentru accelerarea creşterii
gradului de acoperire a reţelelor de bandă largă în zonele rurale
Tehnologiile mobile au potenţialul de a mări rapid acoperirea de bandă largă de mare viteză prin
implementarea reţelelor 4G. Luând în considerare faptul că actualele condiţii de piaţă permit
operatorilor să investească doar în zone viabile din punct de vedere economic, pentru a crea
premisele pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale la timp şi pentru zonele cu densitate mică
a populaţiei trebuie să se identifice măsuri de intervenţie pe termen scurt, astfel încât operatorii să
fie stimulaţi să extindă acoperirea reţelelor mobile ce respectă standardele NGN în zonele
respective.
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În vederea realizării obiectivelor prezentei strategii, ANCOM poate stabili, în benzile de
frecvenţe radio utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice de nouă generaţie,
care prin caracteristicile lor contribuie la atingerea obiectivelor Agendei Digitale, un tarif de
utilizare a spectrului, diminuat cu 20% faţă de valoarea stabilită conform legii, în următoarele
condiţii:
a) atingerea de către operatorii de reţele de comunicaţii electronice fără fir ale căror drepturi
de utilizare au fost acordate pentru furnizarea de servicii de bandă largă de mare viteză a
unei acoperiri cu servicii de comunicaţii electronice de nouă generaţie astfel:
i).
50% din populaţie, până la sfârşitul anului 2015;
ii).
60% din populaţie, până la sfârşitul anului 2016;
iii).
80% din populaţie, în perioada 2017-2019.
b) tariful diminuat, aplicabil operatorilor care îndeplinesc cerinţele de acoperire prevăzute la
lit. a), se aplică în anul:
i).
2016, în cazul îndeplinirii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. i);
ii).
2017, în cazul îndeplinirii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. ii);
iii).
2018, 2019 şi/sau 2020, în cazul îndeplinirii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a)
pct. iii).
c) stabilirea tarifului diminuat în cazul prevăzut la lit. b) pct. iii), se face doar pentru anul/anii
ulteriori atingerii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. iii);
ANCOM dispune, prin decizie a preşedintelui, măsurile necesare pentru verificarea îndeplinirii
cerinţelor stabilite conform lit. a), precum şi pentru aplicarea măsurilor potrivit lit. b) şi c).

Planul pentru licenţierea benzilor de frecvenţe armonizate UE pentru
reţelele de banda largă
Benzile de 800 MHz şi 2600 MHz
La începutul anului 2014, ANCOM a organizat o consultare publică în scopul de a evalua cererea
pieţei şi intenţiile persoanelor interesate cu privire la participarea într-o nouă selecţie, pentru
acordarea drepturilor de utilizare a spectrului care nu au fost atribuite, până în prezent, în benzile
de 800 MHz şi 2600 MHz.
Rezultatele consultării au arătat că, pentru moment, nu există interes pentru spectrul radio rămas
disponibil în benzile de 800 MHz şi 2600 MHz. Operatorii mobili ar putea fi interesaţi să participe
la o procedură de selecţie pentru a obţine drepturi de utilizare suplimentara de spectru după anul
2015, atunci când va deveni disponibil spectru radio adiţional sub 1 GHz (în banda de 700 MHz).
ANCOM va iniţia o nouă consultare publică, după Conferinţa internaţională de radiocomunicaţii
din 2015 (când se va lua decizia de utilizare la nivel internaţional a benzii de 694-790 MHz), cu
scopul evaluării paletei de opţiuni existente bazate pe cererea pieţei de specialitate şiva lua decizia
potrivită, bazată pe rezultatele consultării publice.

Banda de frecvenţe de 2010-2025 MHz
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În prezent, această frecvenţă nu este disponibilă 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 aştepta rezultatele expertizei tehnice CEPT şi, respectiv, decizia care va fi luată la
nivelul UE.
Benzile de 3400 - 3600 MHz şi 3600-3800 MHz
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru
politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, procesul de autorizare pentru banda de frecvenţe
de 3,4- 3,8 GHz nu a fost finalizat până la 31 decembrie 2012 din cauza lipsei cererii de pe piaţă.
În prezent procesul de autorizare pentru banda de frecvenţe radio 3,4-3,8 GHz este suspendat, dar
au fost luate o serie de măsuri :
Astfel, în septembrie 2013, valabilitatea licenţelor naţionale existente în banda 3400-3600 MHz a
fost prelungită până la 31 decembrie 2015, perioada de valabilitate a licenţei naţionale în banda de
3600 -3800 MHz fiind deja prelungită până la 31 decembrie 2015, în cursul anului 2011.
În cadrul consultării publice a proiectului de decizie ANCOM privind prelungirea termenului de
valabilitate a licenţelor naţionale în banda de 3400-3600 MHz, părţile interesate au solicitat ca
procedura de selecţie pentru acordarea de noi drepturi de utilizare în întreaga bandă 3400-3800
MHz să fie amânată până în 2015.
Procedura de selecţie a fost amânată pentru prima parte a anului 2015, iar drepturile de utilizare ale
câştigătorilor licitaţiei publice vor intra în vigoare la începutul anului 2016.
Deşi recent o serie de reglementări au fost adoptate la nivel european, obiectivele de armonizare nu
au fost în întregime îndeplinite, astfel că există încă două posibile aranjamente de canale radio în
banda 3400-3600 MHz (TDD şi FDD). Un aranjament de canale radio stabil şi clar definit
reprezintă un element-cheie în procesul de reconfigurare a utilizărilor actuale în această bandă.
În aceste condiţii, după consultarea publică suplimentară organizată cu scopul identificării, în
funcţie de opţiunile argumentate ale părţilor interesate, celor mai bune soluţii pentru aranjamentul
de canale radio, ANCOM va adopta poziţia sa faţă de acest subiect şi va decide cu privire la
aranjamentul de canale radio ce va fi utilizat în această bandă de frecvenţe luând măsurile necesare
în scopul continuării procesului de autorizare şi va actualiza documentul de strategie privind
utilizarea benzii de 3,4-3,8 GH.
După adoptarea strategiei pentru aceste benzi de frecvenţe radio, ANCOM va supune procedurii de
consultare publică documentul privind procedura de selecţie a benzilor de frecvenţe 3400-3600
MHz şi 3600-3800 MHz.
Se estimează că procedura de selecţie va fi organizată în primele luni ale anului 2015.
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Propuneri de intervenţii legislative şi măsuri administrative
În urma consultărilor avute în cadrul grupului de lucru format din furnizorii de comunicaţii şi
servicii electronice şi asociaţii ale acestora, au rezultat următoarele propuneri de intervenţii
legislative şi măsuri administrative:
1. Modificarea şi/sau completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul în care construcţia
reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora să fie
guvernată de un capitol distinct, cu norme adaptate specificiului lucrărilor care trebuie
executate pentru realizarea acestor construcţii, respectiv care să conţină proceduri simplificate
şi accelerate de autorizare a acestui tip de construcţii, inclusiv în cazul unor extinderi;
2. Elaborarea, în regim de urgenţă, şi adoptarea prin Hotărâre de Guvern a normelor tehnice
specifice prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 154/2012;

3. Modificarea art. 18 şi a art. 28 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru

aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, astfel încât să fie permisă
instalarea supraterană, pe domeniul public, în intravilanul cel puţin a anumitor localităţi, a
reţelelor de comunicaţii electronice şi a unor elemente de infrastructură asociate acestora;
4. Analiza oportunităţii luării unor măsuri adiţionale pentru a asigura respectarea de către
autorităţile publice locale a dispoziţiilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 154/2012, astfel încât să
fie eliminate orice sume suplimentare solicitate de autorităţile locale pentru exercitarea de către
operatorii de comunicaţii electronice a dreptului de acces pe proprietăţi, faţă de tarifele datorate
pentru ocuparea şi folosinţa de către aceştia din urmă a imobilelor proprietate publică; .
Constituirea la nivel naţional a unei baze de date referitor la proprietăţile publice, în vederea
favorizării identificării viitoarelor locaţii pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice
şi a elementelor de infrastructură asociate acestora;
5. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura transpunerea în legislaţia naţională, până cel
târziu la data de 1 ianuarie 2016, a Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind măsuri de reducere a costurilor instalării reţelelor de comunicaţii
electronice de mare viteză;
Calendarul implementării acestor măsuri se regăseşte în tabelul de mai jos:
Măsura
accesului la infrastructura

Încurajarea
pasivă
existentă
Deschiderea accesului operatorilor de comunicaţii
electronice la infrastuctura pasivă administrată de către
companiile de utilităţi şi la infrastructura pasivă
administrată de companiile de căi ferate, drumuri, porturi,
aeroporturi etc.
Îmbunătăţirea transparenţei privind infrastructura fizică
existentă

Responsabil

Termen final

MSI/MEc

01.07.2016

MSI/Admin
locale/ANCOM

01.01.2017

Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării cu privire
la lucrările publice relevante
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Dezvoltarea unui sistem pentru a informa operatorii de
comunicaţii electronice cu privire la lucrările publice
planificate de către autorităţile publice locale
Posibilitatea de a instala conducte, tuburi, tubete, orice
alte elemente de infrastructură asociate reţelelor de
comunicaţii electronice în acelaşi timp cu executarea
lucrărilor publice
Simplificarea procedurilor de autorizare pentru extinderea
reţelelor de comunicaţii electronice
Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării între autorităţile
publice implicate în acordarea autorizaţiilor necesare
pentru instalarea şi extinderea reţelelor de comunicaţii
electronice
Stabilirea unui punct de informaţii cu privire la
autorizaţiile necesare pentru instalarea şi extinderea
reţelelor de comunicaţii electronice
Definirea unui termen limită pentru acordarea/emiterea
refuzului motivat de acordare a autorizaţiilor necesare
pentru instalarea şi extinderea reţelelor de comunicaţii
electronice, respectiv determinarea efectelor juridice ale
netransmiterii unui răspuns în termenul limită stabilit
Prevederi privind infrastructura NGA pentru clădiri
noi
Definirea cerinţelor şi includerea lor în criteriile de
acordare a autorizaţiilor
Asigurarea unui acces nediscriminatoriu la segmentele
terminale ale NGA

Admin locale
01.01.2016
Admin locale
01.012016

MDRAP

01.01.2016

Admin locale
01.01.2016

Admin locale
01.01.2016

MSI-MDRAP

01.01.2016

Guvern
MSI-MDRAP
MSI/ANCOM

01.01.2016

Propuneri legislative şi administrative
Modificarea şi/sau completarea Legii nr. 50/1991
Guvern/MSI
Transpunerea în legislaţia nationala a prevederilor
Guvern/MSI
Directivei 2014/61/UE
Modificarea art. 18 şi a art. 28 din Anexa nr. 1 la
Guvern/MSI
Hotărârea de Guvern nr. 525/1996
Măsuri adiţionale pentru a asigura respectarea art. 6 alin. Admin locale / Guvern
(5) din Legea nr. 154/2012
Constituirea la nivel naţional a unei baze de date cu
Guvern
proprietăţile publice
Simplificarea procedurii de autorizare
Guvern

01.01.2016
01.01.2016
2015
01.01.2015
2020
01.01.2017
01.07.2016
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Modele de Investiţii Durabile
Mecanisme de finanţare pentru dezvoltarea retelelor NGN
Conform „Comunicării referitoare la Orientările Comisiei pentru aplicarea normelor privind
ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor de bandă largă (2013/ C 25/01)ˮ, diferitele
„modele de investiţie” includ de obicei subvenţia de la Stat, cu excepţia cazului în care investiţiile
sunt făcute în conformitate cu principiul investitorului în economia de piaţă.

Alocarea monetară (“Finanţarea deficitului”29)
Alocarea monetară prevede alocări directe în numerar investitorilor din domeniul
comunicaţiilor de bandă largă 30 pentru a construi, gestiona şi opera din punct de vedere
comercial o reţea de bandă largă 31. Aceste alocări implică de obicei subvenţia de la Stat, în
sensul Articolului 107 paragraful (1) din TFUE, din moment ce subvenţia este finanţată din
resursele Statului şi oferă un avantaj investitorului în vederea realizării unei activităţi
economice, în condiţiile care nu ar fi fost disponibile pe piaţă. În acest caz, atât operatorii de
reţele care primesc subvenţia cât şi furnizorii de comunicaţii electronice care cer accesul angro
la reţeaua subvenţionată sunt beneficiarii subvenţiei.

Susţinere în natură
Susţinerea în natură sprijină dezvoltarea comunicaţiilor de bandă largă prin finanţarea
introducerii unei reţele de comunicaţii de bandă largă (sau părţi ale acesteia) care sunt puse
apoi la dispoziţia investitorilor în comunicaţii electronice care vor folosi aceste elemente de
reţea pentru propriul lor proiect de dezvoltare a retelelor de bandă larga. Susţinerea poate veni
sub mai multe forme, cea mai frecvent întâlnită fiind forma în care statul asigură infrastructura
pasivă pentru reţelele de bandă largă prin executarea de lucrări de inginerie civilă (de exemplu,
prin excavarea unui drum) sau prin amplasarea de ţevi sau fibră neagră 32. Această formă de
susţinere creează un avantaj pentru comunicaţiile de bandă largă, economisind costurile
respective ale investiţiei 33, precum şi pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
care doresc să obţină accesul angro la reţeaua subvenţionată.

Reţea de bandă largă sau porţiuni ale acesteia operate de Stat
Putem avea ajutor de Stat şi în situaţia în care Statul, în loc să acorde susţinere unui investitor
în domeniul comunicaţiilor de bandă largă, construieşte (părţi din) o reţea de bandă largă şi o
operează direct, prin intermediul unei autorităţi publice sau prin intermediul unei companii
deţinute de Stat 34 . Acest model de intervenţie constă în mod uzual în construirea unei
infrastructuri pasive de reţea aflate în proprietate publică, cu scopul de a o pune la dispoziţia
operatorilor de comunicaţii de bandă largă prin acordarea accesului angro la reţea, sub rezerva
unor condiţii nediscriminatorii. Acordarea accesului angro este o activitate economică în sensul
Articolului 107 paragraful (1) din TFUE. Construirea unei reţele de bandă largă pentru scopuri
de operare comercială reprezintă o activitate economică, conform jurisprudenţei, i.e. pot fi deja
elemente ale subvenţiei de la Stat în sensul Articolului 107, paragraful (1) of TFUE la
momentul construirii reţelei de bandă largă 35. Furnizorii de comunicaţii electronice care doresc
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să obţină acces angro la reţeaua operată de autorităţile publice vor fi consideraţi de asemenea
beneficiari ai subvenţiilor.

Reţea de bandă largă gestionată de un ’chiriaş’
Statul poate de asemenea finanţa introducerea unei reţele de bandă largă care rămâne în
proprietate publică; cu toate acestea, operarea reţelei va fi atribuită prin intermediul unei
proceduri competitive de ofertare unui operator comercial pentru a gestiona şi opera la nivel
angro 36. De asemenea, în acest caz, din moment ce reţeaua este construită pentru a fi operată,
măsura poate constitui subvenţie de la Stat. Operatorul care gestionează şi operează reţeaua,
precum şi furnizorii terţi de comunicaţii electronice care doresc să obţină acces angro la reţea
vor fi consideraţi de asemenea beneficiari ai subvenţiei.
În urma analizei unor mecanisme potenţiale de finanţare ultimul model - reţeaua de bandă largă
gestionată de un chiriaş - a fost considerată cea mai potrivită pentru dezvoltarea reţelelor de
comunicaţii de bandă largă în „zonele albe” din România (proiect RoNET). Se prevede că acelaşi
tip de investiţii publice pot fi replicate în următoarele cicluri de investiţii conform calendarului de
implementare propus, împreună cu alte măsuri legislative şi administrative descrise.
Scopul celor mai des întâlnite tipuri de intervenţie publică evaluate de Comisie este:

Subvenţie pentru dezvoltarea infrastructurii de acces NGA (bucla locală/” last
mile”)
Acesta este probabil unul dintre cele mai frecvent întâlnite tipuri de intervenţie în dezvoltarea
infrastructurilor de bandă largă, finanţarea publică fiind utilizată în dezvoltarea buclei locale. În
anumite ţări, acest tip de intervenţie este văzut ca fiind obiectivul principal pentru finanţarea
publică 37.
O dată ce “zonele albe” (sau “zonele albe” NGA) sunt clar identificate, autorităţile organizează o
procedură de licitaţie competitivă pentru a selecta un operator care să beneficieze de fondurile
publice în vederea construirii infrastructurii lipsă. Avantajul acestei soluţii este ca utilizatorii finali
primeasc o soluţie “la cheie”: servicii cu amănuntul de la operatorul selectat. Dezavantajul său este
că doar o tehnologie primeşte finanţare şi doar un singur operator beneficiază direct de măsura
subvenţiei.
Cu toate acestea, cerinţele unei licitaţii deschise şi obligaţiile de acces impuse prin acordarea
subvenţiei de la Stat limitează efectul de distorsionare a competiţiei generat de acest tip de
subvenţie. În plus, în urma intervenţiei publice, va avea loc o competiţie mai intensă, datorită
obligaţiilor referitoare la serviciile angro.

Subvenţie pentru dezvoltarea retelelor backhaul (reţele regionale)
Lansarea reţelelor backhaul bazate pe fibra optică este de asemenea o condiţie esenţială pentru
orice implementare viitoare a reţelei NGA. În consecinţă, multe autorităţi publice direcţionează
fondurile disponibile pentru dezvoltarea reţelelor backhaul 38 pentru a deschide calea pentru
investiţii atât în reţelele de bandă largă de bază cât şi în reţelele NGA.
De asemenea, datorită faptului că reţele backhaul sunt capabile să susţină la nivelul de acces
diverse tipuri de platforme tehnologice, operatorii pot oferi utilizatorilor finali tehnologia de acces
preferată sau disponibilă lor (xDSL, cablu, mobil, fără fir, soluţii FTTx).
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În baza practicii Comisiei Europene, pot fi luate în considerare trei scenarii:
I.

O reţea backhaul care sa fie subvenţionată doar în acele zone unde nu există infrastructură de
racord (fibră optică) disponibilă (şi nu sunt oferite servicii de vânzare cu amănuntul pentru o
lărgime de bandă de minimum 2 Mbps la preţuri accesibile) 39. Aceste zone sunt caracterizate
de un eşec total de piaţă, prin urmare, distorsionarea competiţiei este considerată a fi minimă.

II.

O reţea backhaul subvenţionată este lansată în aşa fel încât punctele de acces la reţea să fie
suficiente de aproape de sediul utilizatorului final (de exemplu, mai puţin de 1,5 - 2 km 40),
permiţând utilizatorului final să se bucure de reţelele şi serviciile NGA. Acest tip de
intervenţie poate fi considerat ca un suport pentru infrastructura NGA în sensul liniilor
directoare de bandă largă şi, prin urmare, poate fi autorizat în zonele albe NGA. Acest
scenariu se referă în special la zonele rurale şi cel mai probabil nu este aplicabil în mod
automat în zonele urbane.

III.

Subvenţia este acordată pentru a implementa o reţea backhaul în zonele de tranziţie cu
caracteristici diferite în ceea ce priveşte disponibilitatea infrastructurii de racord şi/sau
nivelul de acces. În acest caz, în primul rând, fiecare zonă trebuie să fie identificată ca fiind
albă, gri sau neagră, în materie de acces de bandă largă de bază şi NGA. În baza unor mapari
detaliate, reţeaua backhaul poate fi dezvoltată (şi furnizată pentru acces) în fiecare zonă,
conform caracteristicilor sale. De exemplu, în restul zonelor unde este deja disponibilă o
infrastructură de acces de bandă largă de bază, dar nici un operator nu are vreun plan să
investească în reţelele NGA, noua reţea backhaul ar putea fi utilizată pentru a permite accesul
la infrastructurile NGA (soluţii de cablu FTTx sau DOCSIS 3.0), cu condiţia să fie respectate
celelalte condiţii stipulate în Liniile directoare de bandă largă 41.

Subvenţie pentru dezvoltarea elementelor de infrastructură pasivă
Implementarea infrastructurii de bandă largă, în special NGA, poate fi de asemenea susţinută prin
acordarea de subvenţii la cel mai mic nivel al lanţului de valori referitor la infrastructura
telecomunicaţiilor, în scopul reducerii costurilor de investiţie. Lucrările de inginerie civilă (cum ar
fi excavarea domeniului public, construirea infrastructurii fizice) sunt considerate a fi o parte
semnificativă din costurile de investiţie pentru construirea de reţele NGA. De asemenea, existenţa
tubulaturii (cu spaţiu suficient) la care au acces diferiţi operatori ar putea încuraja competiţia
bazată pe infrastructură. Dincolo de cazurile descrise în Liniile directoare ale infrastructurii de
bandă largă care nu se încadrează la noţiunea de subvenţie de la Stat 42, ori de câte ori autorităţile
publice angajează lucrări de inginerie civilă în beneficiul sectorului de telecomunicaţii, atunci: a)
intervenţia poate avea loc doar în acele zone în care nu există o infrastructură comparabilă
disponibilă şi b) toate condiţiile de compatibilitate stabilite în linii directoare trebuie să fie
îndeplinite 43.
Dată fiind acoperirea reală scăzută a infrastructurii NGA şi costul foarte ridicat estimat pentru
dezvoltarea unei astfel de infrastructuri în concordanţă cu obiectivele Agenda Digitala 2020
asumate de România, se impune o combinaţie de tipuri de intervenţie publică, astfel cum au fost
prezentante mai sus.
O serie de extinderi ale reţelelor de infrastructură pasivă sunt deja în curs de implementare în
România (de ex., PPP Netcity în Bucureşti), şi atât autorităţile locale, ANCOM cât şi alte persoane
interesate pot beneficia de lecţiile cele mai importate derivate din proiectele trecute pentru a le
replica cu succes la nivel naţional.
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Cu toate acestea, unul din cele mai evidente cazuri care au neceistat intervenţia publică vizează
eşecul de piaţă din zonele rurale în ciuda unei pieţe a telecomunicaţiilor foarte matură. O
intervenţie publică semnificativă este de aşteptat pentru dezvoltarea accesului la NGA şi pentru
infrastructura de tip backhaul în aceste „zone albe”.
Combinaţia de modele de intervenţie care trebuie aleasă pentru fiecare investiţie în parte va duce la
optimizarea utilizării resurselor publice (de ex., utilizarea instrumentelor financiare şi/sau
granturilor), mai întâi prin încercarea de a stimula dezvoltarea infrastructurii private NGA şi doar
în cazurile de eşec al pieţei se va aplica măsuri de inervenţie publică mai ieftine cum ar fi alocări
(granturi) sau investiţii directe.
Fiecare tip şi/sau combinaţie de intervenţie(i) va urma astfel o analiză detaliată a condiţiilor de
piaţă specifice fiecarui caz particular de investiţie (d ex., la nivel judeţean) şi alegerea celui mai
fezabil şi mai puţin disproporţionat, concurenţial, model de intervenţie publică va respecta
dispoziţiile privind prioritizarea descrise în secţiunea „Prioritizarea investiţiilor” din Planul
Naţional NGN.

Modele de investiţie în dezvoltarea infrastructurii reţelelor NGN
Conform Liniilor directoare europene pentru Modelele de Investiţie în Infrastructura de bandă
largă 44 sunt identificate 5 modele cadru, prin intermediul cărora autorităţile de gestionare a
fondurilor pot finanţa investiţiile în dezvoltarea reţelelor de bandă largă. Fiecare dintre aceste
modele descrise mai jos reprezintă un spectru de creştere a implicării şi susţinerii din partea
autorităţii de finanţare:
•

Abordare ascendentă – un grup de utilizatori finali (organizaţi frecvent ca şi „cooperative”) decide să investească în dezvoltarea unei reţele. În acest caz, implicarea
autorităţii publice este de cele mai multe ori limitată la acordarea subvenţiilor sau
(alocărilor) sau la garantarea împrumuturilor şi/sau facilitarea accesului la infrastructura
publică, cum ar fi ţevi sau stâlpi.

•

Proiect, construcţie şi operare privată – o companie privată primeşte fonduri (adesea sub
forma unei subvenţii) de la sectorul public pentru susţinere dezvoltarii reţelei, dar compania
privată deţine posesia deplină asupra reţelei.

•

Externalizare publică – o entitate din sectorul public externalizează dezvoltarea şi
operarea reţelei unei entităţi din sectorul privat sub forma unui contract pe termen lung (de
exemplu, Contract de concesionare), dar organismul public este proprietarul reţelei.

•

Asociere – entităţile din sectorul public şi din cel privat se asociază în vederea dezvoltării
şi operării reţelei, deţinând împreună proprietatea asupra reţelei.

•

Proiect, construcţie şi operare publică – sectorul public construieşte şi operează direct
reţeaua, deţinând controlul deplin şi furnizând servicii cu amănuntul sau pe piaţa angro.

În plus, unele autorităţi de management au luat în considerare alte modele de colaborare între
sectorul public şi cel privat, de tipul PPP (Parteneriat Public Privat), similar altor tipuri de
investiţii majore în infrastructura publică, în care disponibilitatea fondurilor este asigurată pe
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termen lung. Aceste tipuri de parteneriate nu fac obiectul ghidului de recomandări UE pentru
investiţiile de bandă largă, dar se pot implementa prin intermediul bunăvoinţei autorităţilor locale
şi/sau altor autorităţi din sectorul public 45.

Distincţia dintre zonele albe, gri şi negre cu privire la reţelele NGN
Distincţia dintre zonele “albe”, “gri” şi “negre” este relevantă pentru evaluarea compatibilităţii
subvenţiei de la Stat pentru reţelele NGN, conform Articolului 107, paragraful (3) litera (c); totuşi,
este nevoie de o definiţie mai exactă, o definiţie care trebuie să ia în considerare caracteristicile
reţelelor NGN (a se vedea de asemenea Anexa 6).
În prezent, prin modernizarea echipamentului activ, unele reţele de bandă largă de bază pot fi de
asemenea compatibile cu unele tipuri de servicii de bandă largă, care în viitorul apropiat ar putea fi
furnizate prin intermediul reţelelor NGN (cu ar fi de exemplu pachete de servicii ”) şi ar putea
astfel contribui la atingerea obiectivelor prevăzute în Agenda Digitală pentru Europa. Cu toate
acestea, pot apărea servicii sau produse noi, care nu pot fi schimbate între ele nici în materie de
cerere şi nici în materie de ofertă, şi care vor necesita un grad de capacitate, fezabilitate şi simetrie
peste limitele fizic cele mai ridicate ale infrastructurii de bandă largă de bază.
“Zonele albe NGN”: promovarea obiectivelor de coeziune teritorială şi dezvoltare economică
In scopul evaluării subvenţiei de la Stat pentru reţelele NGN, o zonă în care nu există reţele NGN
şi nici nu există vreo posibilitate de a construi aceste reţele de către investitori privaţi în următorii
trei ani trebuie considerată a fi o zonă “albă NGN”. Zonele de acest tip sunt eligibile pentru
acordarea de subvenţie de la Stat pentru reţele NGN, în contextul în care sunt îndeplinite condiţiile
referitoare la compatibilitatea menţionată în capitolul anterior.
“Zonele gri NGN”: nevoia pentru o evaluare mai detaliată
O zonă trebuie considerată zonă “gri NGN” în cazul în care există o singură reţea NGN care
funcţionează sau care urmează să fie dezvoltată în următorii trei ani şi nu există planuri ale nici
unui operator de a dezvolta o altă reţea NGN în următorii trei ani. La evaluarea posibilităţii ca alţi
investitori de reţea să dezvolte reţele adiţionale NGN într-o anumită zonă, trebuie avute în vedere
măsurile legislative şi de reglementare care se poate să fi contribuit la reducerea barierelor pentru
dezvoltarea reţelelor de acest tip (prevederi referitoare la accesul la infrastructura fizică, utilizarea
partajată a infrastructurii etc.). Comisia va trebui să facă o analiză mai detaliată pentru a verifica
dacă este necesară intervenţia Statului, dat fiind faptul că intervenţia Statului în aceste zone
implică un risc ridicat de excludere a investitorilor existenţi şi de distorsionare a competiţiei. În
plus, compatibilitatea măsurii va fi evaluată în conformitate cu secţiunea de mai jos.
“Zone negre NGN”
Dacă există sau se dezvoltă mai mult de o reţea NGN într-o anumită zonă, în următorii trei ani
această zonă trebuie să fie considerată ca fiind “un zona negra NGN”. Comisia va considera că
subvenţia de la Stat pentru o reţea NGN echivalentă şi concurând la aceste puncte, cu finanţare din
fonduri publice, ar putea distorsiona grav competiţia şi că acest fapt este incompatibil cu normele
referitoare la subvenţia de la Stat.
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Pentru a evalua compatibilitatea măsurii, în plus faţă de identificarea zonelor ca fiind albe, gri sau
negre în materie de NGN, trebuie verificată situaţia competiţiei faţă de nevoia pentru bandă largă,
din moment ce se pot aplica condiţii de compatibilitate diferite.

Caracteristicile măsurilor şi nevoia de a limita distorsiunile de competiţie
Toate măsurile de susţinere a dezvoltării reţelelor NGN trebuie să respecte condiţiile de
compatibilitate: un exerciţiu detaliat al inventarierii retelelor şi analizarea acoperii, consultări
publice, procedura de ofertare competitivă, cea mai bună ofertă în termeni economici,
neutralitate tehnologică, utilizarea infrastructurii existente, acces angro, o analiză comparativă
a preţurilor, mecanism de monitorizare şi recuperare, precum şi cerinţe de transparenţă.
Ca în cazul politicii urmate cu privire la dezvoltarea comunicaţiilor de bandă largă de bază,
subvenţiile de la Stat în favoarea dezvoltării unei reţele NGN pot constitui un instrument adecvat şi
înrădăcinat, cu condiţia să se îndeplinească mai multe condiţii fundamentale. Pentru acele zone
care sunt “albe” atât în materie de bandă largă de bază cât şi în materie de NGN, nu trebuie să se
îndeplinească criterii de compatibilitate suplimentare faţă de cele menţionate în capitolul anterior.
În schimb, pentru a asigura caracterul proporţional al unei măsuri notificate ce se orientează spre
zone “albe” sau “gri” NGN (care sunt gri sau negre în ceea ce priveşte serviciile de banda largă de
bază), dincolo de condiţiile menţionate, trebuie să se îndeplinească şi următoarele condiţii:
•

Infrastructura pasivă şi neutră. Subvenţia de Stat va fi limitată la infrastructurile NGN pasive
şi neutre. În cazul în care operatorul de reţea este un operator de bandă largă integrată vertical,
trebuie stabilite garanţii adiţionale pentru a preveni orice conflict de interese, discriminarea
nejustificată şi orice alt avantaj indirect ascuns. Infrastructura subvenţionată trebuie să permită
furnizarea de servicii competitive accesibile în materie de preţ pentru utilizatorii finali şi
trebuie să asigure un tratament onest pentru furnizorii de conţinut.

•

Acces angro. Datorită problemelor economice legate de reţelele NGN, asigurarea unui acces
angro pentru operatori terţi este de o importanţă crucială. Reţeaua subvenţionată trebuie să
ofere acces în condiţii oneste şi nediscriminatorii tuturor operatorilor care solicită acces,
precum şi posibilitatea unei de-grupări eficiente şi complete 46. Prin urmare, operatorii terţi
trebuie să aibă acces şi la infrastructura pasivă, nu doar la infrastructura activă 47. În plus faţă de
accesul bitstream 48 şi accesul necondiţionat la bucla locală, obligaţia de acces trebuie prin
urmare să includă şi dreptul de a utiliza tubulatura şi stâlpi, fibră neagră sau repartitoare 49. Un
acces angro real trebuie acordat pentru cel puţin şapte ani, şi dreptul la tubulatura de acces sau
stâlpi nu trebuie să fie limitat în timp. Această prevedere nu împiedică obligaţiile unei
reglementări similare care poate fi impusă de autoritatea de reglementare pe piaţa specifică
pentru a încuraja competiţia reală sau măsurile adoptate după expirarea perioadei respective 50.

•

Topologie deschisă. Luând în considerare costurile fixe ridicate legate de dezvoltarea reţelelor
NGN, competiţia la nivelul infrastructurii poate apărea doar în zonele cu o populaţie densă.
Prin urmare, este important să ne asigurăm că reţelele NGN cu finanţare publică permit o
arhitectură a reţelelor cu topologie deschisă care poate fi compatibilă cu topologii diferite. 51.

Subvenţie pentru reţele de bandă largă ultrarapide
Având în vedere obiectivele Agendei Digitale, vizând în special atingerea unui nivel de penetrare
de 50% la conexiunile internet peste 100 Mbps, intervenţia publică ar fi posibilă si în zonele unde
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reţelele NGN existente sau planificate 52 nu ajung la locuinţa utilizatorului final prin intermediul
reţelelor de fibră optică 53.
În plus, faţă de îndeplinirea condiţiilor menţionate, noua reţea care beneficiază de subvenţii trebuie
să facă dovada unei “schimbări semnificative” clare, în comparaţie cu infrastructurile reţelelor
existente. Trebuie luate de asemenea în considerare şi planurile de investiţii ale operatorilor
comerciali pentru viitorul apropiat. De asemenea, autoritatea care acordă subvenţia trebuie să fie
capabilă să demonstreze că:
•

noua infrastructură va avea caracteristici tehnice importante şi îmbunătăţite în comparaţie cu
reţelele existente (de exemplu ca urmare a vitezelor simetrice), asigurând compatibilitatea sa cu
viitoarele progrese tehnologice 54

•

există o cerere estimată pentru aceste îmbunătăţiri calitative şi

•

reţeaua subvenţionată va fi operată exclusiv ca o reţea angro.

Doar dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, finanţarea acestor reţele din fonduri publice ar putea fi
considerată compatibilă conform testului comparativ. Cu alte cuvinte, această finanţare trebuie să
conducă la un progres tehnologic major, durabil, care favorizează competiţia şi care nu are un
caracter temporar. În evaluarea sa, Comisia va lua în considerare dacă s-au făcut recent investiţii
economice importante în reţelele NGN.
Surse de finanţare utilizate în dezvoltarea infrastructurii NGN
Introducerea infrastructurii NGN în zonele de eşec ale pieţei va permite accesul la internet.
Cu ajutorul ESIF (FEDR şi FEADR) se preconizează că în jur de 1000 de localităţi vor fi acoperite,
aproximativ 500.000 de gospodării.
Modelul operaţional
Având în vedere o varietate de factori, printre care obiectivul ambiţios stabilit de Agenda Digitală,
cea mai mare parte a finanţării infrastructurii se va realiza printr-un model Design-Build-Operate
(DBO), care constă în selectarea unor operatorii de servicii de comunicaţii cu experienţă sau un
consorţiu de astfel de operatori capabili de proiectare, construire şi exploatare a reţelelor de
transport şi de acces, precum şi menţinerea lor în funcţiune pe toată perioada de concesiune,
precum şi furnizarea de servicii la nivelurile minime garantate stabilite prin obiectivele prevăzute
în Agenda Digitală. Alegerea unui astfel de operator va fi realizată printr-un proces deschis de
selecţie competitivă.
Pentru a evita crearea de poziţii dominante, prin dobândirea de putere semnificativă pe piaţă în
localităţile vizate, se vor aplica recomandările UE privind ajutoarele de stat în domeniul
comunicaţiilor în bandă largă (Art 43, 2013 / C25 / 01).
Următoarele criterii de selecţie vor fi, de asemenea, obligatorii în procesul de selecţie:
• Un proiect durabil de afacere pe o perioadă suficient de mare pentru a acoperi perioada minimă
de concesionare (> 15 ani). Astfel sustenabilitatea operaţională ar trebui să fie realizată după un
număr rezonabil de ani în zonele de eşec ale pieţei.
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• Pentru a evita crearea unei poziţii dominante pe pieţele conexe, obligaţia de a permite accesul la
construirea şi operarea infrastructurii de către alţi operatori, inclusiv furnizorii de servicii regionale.
• Obligaţia de a permite accesul liber la infrastructura obţinută pentru alţi furnizori de comunicaţii.
• Pentru a scurta punerea în aplicare a infrastructurii NGN în zonele prioritare, va fi definit un
număr de 6-8 regiuni, echilibrate din punct de vedere economic. Astfel, se va realiza dezvoltarea în
paralel şi punerea în aplicare a NGN în locaţiile selectate.
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Problemele de securitate privind NGN
Problemele de securitate
Problemele de securitate sunt un factor important care ar putea impune constrângeri asupra
dezvoltării NGN. Prin urmare, infrastructura ar trebui să fie selectată în funcţie de evaluările de
securitate şi de certificări, în plus faţă de celelalte criterii tehnice.
Cele mai mari riscuri de securitate în ceea ce priveşte NGN sunt atacurile care vin de pe Internet
prin intermediul dispozitivelor utilizatorului până în centrul reţelei, existând preocuparea că
acestea ar putea ataca protocoalele de semnalizare în NGN. Nu este deloc de neglijat nici riscul de
atacuri provenind din alte reţele de operatori prin interfeţe de interconectare. Un alt subiect de
îngrijorare îl constituie atacurile care vizează utilizatorii proprii, dreptul la intimitate şi drepturile
de proprietate intelectuală deţinute în cadrul serviciilor lor, şi atacurile asupra reţelelor tradiţionale
TDM/PSTN prin intermediul NGN; aceste atacuri constituie o preocupare mult diminuată faţă de
atacurile asupra NGN de bază.
Riscurile de securitate specifice cu privire la NGN includ:
• atacuri de tip DoS şi atacuri de tip distributed denial of service (DDoS), în special în cazul în care
dezactivează un serviciu;
• furtul de date cu caracter personal;
• prejudiciu reputaţional;
• fraudă asupra tarifului;
• acţiune juridică din partea autoritǎţii de reglementare care rezultă în urma unui eşec al sistemului
de securitate.
Atacurile pot să apară 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 observă o migrare de inteligenţă spre marginile reţelei unde este mai vulnerabil.
Obiectivele privind furnizarea de servicii sigure, robuste şi fiabile sunt interconectate, deoarece un
eşec în oricare dintre aceste aspecte are consecinţe pentru celelalte două aspecte.
Provocările în reţelele NGN sunt caracterizate prin creşterea complexităţii în mai multe dimensiuni:
• capacitate tehnologică;
• ofertele de servicii;
• lanţul de aprovizionare, cu externalizare şi subcontractare în fiecare etapă;
• mediul de reglementare.
De asemenea, complexitatea tehnologică creşte în mod direct riscul unui eşec, astfel că erorile
umane în software şi hardware devin tot mai frecvente în sisteme mai mari şi mai complexe. Cel
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puţin numărul de erori este probabil să crească proporţional cu dimensiunea codului software, iar
dovezile provenind din studii de dezvoltare de software indică faptul că numărul creşte mai rapid
dacă nu se iau măsuri pentru a îmbunătăţi calitatea codului.

Surse de ameninţare
PC-urile sunt vulnerabile la toate ameninţările malware de pe Internet şi acestea ar putea fi
realizate pe NGN. Cu toate acestea, principala preocupare a operatorilor de reţele de tip NGN în
ceea ce priveşte PC-urile conectate la reţeaua lor este riscul de botnet-uri de pe PC care să
contribuie la un atac DDoS.
Peisajul de securitate al telefoanelor mobile este din ce în ce mai asemănător cu cel al PC-urilor pe
măsură ce devin mai puternice şi sistemul de operare Android poate fi considerat ca un dispozitiv
mobil Linux.
În mod similar API-urile cu aplicaţii deschise pe dispozitivele utilizatorilor finali se adaugă la
complexitatea configuraţiei globale a sistemului şi fac mai dificilă identificarea ameninţărilor care
pot exista la punctul terminus. Dispozitivele set-top-box prezintă o ameninţare deosebită pentru
proprietatea intelectuală, prin înregistrările care pot fi stocate pe ele.
Trecerea la protocolul IPv6 pe Internet este de natură să crească nivelul de ameninţare pe termen
scurt, deoarece administratorii de reţea nu sunt familiarizaţi cu acesta, precum şi dintr-o lipsă de
dispozitive de securitate concepute pentru acest protocol. Deşi este în mod inerent mai sigur decât
vechiul protocolul IPv4, există îngrijorarea că spaţiul mare de adrese, care permite mai multe
adrese IP temporare şi multiple adrese pe dispozitiv, va face managementul de reţea mai dificil pe
termen lung.
Securitatea reţelelor NGN poate fi afectată de pe oricare dintre segmentele sale:
• conexiuni la Internet
• puncte de acces pentru clienţi
• gateway-uri de interconectare cu operatorii
• console de administrator
• canale de semnalizare
Aceste elemente pot fi cel mai bine protejate prin menţinerea unui grad de separare de NGN, bazat
pe politici foarte riguros analizate. Aceasta include blocarea accesului IP la sistemul de
administrare şi monitorizarea strânsă a conexiunilor pentru a izola traficul malware.

53

Procesul de management privind securitatea NGN

Recomandări pentru securitate
Există mai multe etape diferite pentru a aborda problemele de securitate, în funcţie de gama de
servicii NGN care vor fi oferite şi tehnologia de reţea care este folosită pentru transport şi acces.
La nivel operaţional, există mai multe tipuri de produse de securitate, inclusiv echipamente de tip
SBC (Session Border Controllers), firewall-uri la marginea reţelei şi în DMZ, Information
Gateway Services (IGS), sisteme de prevenire a intruziunilor / sisteme de detectare a intruziunilor
(IPS / IDS), sisteme de control al traficului şi LAN-uri virtuale (VLAN) pentru a separa traficul pe
planul de control.
Cu toate acestea, doar tehnologia nu poate proteja reţeaua operaţională. Este importantă o buna
gestionare a reţelei, incluzând:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitorizarea proactivă a infrastructurii backbone şi realizarea de măsuri reactive faţă de
sursa unui atac DoS. Odată ce este confirmat un atac DoS sau DdoS, pachetele sale pot fi
abandonate;
separarea reţelei de management de reţeaua de servicii pentru clienţi; aplicarea de controale
din partea autorităţilor statului pentru a proteja semnalizarea;
rata de limitare a traficului pe fiecare serviciu;
verificarea originii fiecărui pachet pentru a detecta atacurile DoS / DdoS;
conştientizarea reputaţiei celorlalte reţele;
monitorizare sistemelor live, astfel încât sistemele să fie mai rezistente în viitor;
deţinerea unei proceduri bine definite privind managementul incidentelor;
menţinerea de controale de acces puternice la consolele de administrator şi monitorizarea
tuturor acţiunilor administrative;
deţinerea unui bun management al patch-urilor.

În plus, procesele specifice trebuie să fie ajustate în scopul de a întări securitatea atunci când se
proiectează servicii şi infrastructuri noi. Aceasta include efectuarea unor modificări de arhitectură
şi auditări de securitate înainte de implementare şi încurajarea furnizoriilor pentru a efectua teste
de securitate. O atenţie deosebită trebuie acordată pentru a verifica rezultatele şi funcţionarea
corectă a tuturor protocoalelor, atunci când se operează cu toate sarcinile de lucru posibile, inclusiv
traficul malware.
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Testarea securităţii
Testarea securităţii joacă un rol crucial în dezvoltarea de reţele NGN sigure. Există trei categorii
principale de abordări de testare disponibile:
• control manual şi audit,
• analiza statică de testare a securităţii (SAST),
• analiza dinamică de testare a securităţii (DAST).
Se recomandă să utilizarea celor trei abordări. Deşi poate fi perceput ca DAST este mai critică
decât SAST, cele două abordări sunt complementare şi contribuie cu beneficii diferite în procesul
de asigurare a calităţii.
Multe dintre cerinţele de testare a securităţii NGN sunt specifice sectorului, şi în special trebuie să
existe un accent puternic pe asigurarea faptului că toate protocoalele de interacţiune funcţionează
corect, chiar şi atunci când sub atac. Sistemele NGN sunt caracterizate de un număr mare de
entităţi care interacţionează. Ca rezultat, există o gamă largă de produse de testare a securităţii
utilizate în prezent, de la produse specializate, la produse de testare gratuite şi cu sursă deschisă,
până la instrumente specifice proprii.

Anexe
Anexa 1 - Contextul european şi Agenda
Digitală pentru Europa
Agenda Digitală pentru Europa 2020 7, una dintre iniţiativele reprezentative ale Strategiei Europa
2020, subliniază importanţa conectivităţii broadband pentru creşterea şi inovarea europeană şi
incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă. Agenda Digitală stabileşte obiective ambiţioase de
acoperire şi de viteză şi le impune Statelor Membre să ia măsuri, inclusiv dispoziţii legale, pentru a
facilita investiţia broadband.
Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice fixe şi wireless de mare viteză în Uniune necesită
investiţii substanţiale, din care o parte semnificativă este reprezentată de costurile lucrărilor de
construcţii civile. O parte importantă din aceste costuri poate fi atribuită ineficienţelor din
procesul de dezvoltare asociate cu utilizarea infrastructurii existente pasive (şi anume canale,
conducte, guri de vizitare, cabinete, stâlpi, stâlpi pentru linii electrice, instalaţii de antene, turnuri
şi alte construcţii de susţinere), blocajelor asociate cu coordonarea lucrărilor de construcţii
civile, procedurilor administrative anevoioase de acordare a autorizaţiilor şi blocajelor
referitoare la punerea în folosinţă a reţelelor.
Consiliul de Primăvară 2012 a solicitat luarea unor măsuri la nivel UE pentru realizarea unor
economii de costuri în implementarea reţelelor broadband de mare viteză, ca parte a eforturilor de
finalizare a Pieţei Digitale Unice până în anul 2015.
7

Comunicatul COM(2010)245 al Comisiei Parlamentului European, al Consiliului, al Comitetului European
Social şi Economic şi al Comitetului Regional: Agenda Digitală pentru Europa.
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Măsurile care au ca scop creşterea eficienţei în utilizarea infrastructurilor existente şi reducerea
costurilor şi obstacolelor în derularea lucrărilor de construcţii civile ar trebui să asigure o
contribuţie substanţială pentru
o implementare rapidă şi extinsă a reţelelor de comunicaţii
electronice de mare viteză în timp ce menţin o concurenţă eficientă.
Unele State Membre au adoptat măsuri prin care se urmăreşte reducerea costurilor de dezvoltare a
retelelor broadband. Intensificarea acestor bune practici în Uniune ar putea contribui în mod
semnificativ la stabilirea unei pieţe digitale unice. Cu toate acestea, aceste practici rămân
insuficiente şi dispersate. În plus, diferenţele din cerinţele de reglementare împiedică uneori
cooperarea între furnizorii de utilităţi şi pot ridica bariere la intrarea noilor operatori de reţele şi a
noilor oportunităţi de afaceri, împiedicând dezvoltarea unei pieţe unice de utilizare şi implementare
a infrastructurilor fizice a reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză. În cele din urmă,
iniţiativele la nivelul Statului Membru nu par întotdeauna holistice, cu toate că luarea unor măsuri
în cadrul procesului de implementare şi pe sectoare este esenţială pentru a asigura un impact
coerent şi semnificativ.
În vederea fundamentării măsurilor adoptate, serviciile Comisiei au autorizat două studii şi au
recurs la un număr de surse de informaţii pentru pregătirea evaluării impactului. Mai precis,
Deloitte a elaborat un studiu cu privire la practicile de reducere a costurilor referitoare la
introducerea infrastructurii fizice broadband 8 şi Analysys Mason a elaborat un studiu pentru a
susţine această evaluare a impactului 9. În plus, un studiu mai extins efectuat de Analysys Mason
cu privire la costurile şi beneficiile broadband a fost utilizat pentru a susţine analiza de impact 10.
Serviciile Comisiei au discutat posibilele acţiuni de a facilita şi reduce costurilor de implementare
a reţelelor NGN în diferite ocazii, în special în cadrul şedinţelor Grupului European la Nivel Înalt
al Agendei Digitale care au avut loc la data de 17 ianuarie şi 4 decembrie 2012, în cadrul şedinţelor
Comitetului de Comunicaţii şi în Grupul Operativ al Reţelelor Inteligente. În plus, o sesiune a unui
Grup de lucru al al Plenarei Agenda Digitala 2012, care a avut loc intre 21-22 iunie 2012, a fost
dedicată găsirii la nivelul UE a unor metode de implementare mai uşoară şi mai puţin costisitoare a
broadbandului de mare viteză.
Măsurile prevăzute sunt stabilite pe cele mai bune practici existente în unele State Membre, care
au legătură cu reutilizarea infrastructurilor fizice existente (Lituania şi Portugalia), cu transparenţa
infrastructurii existente ( Belgia şi Germania), cu co-implementarea, (Finlanda şi Suedia), cu
raţionalizarea priorităţilor şi procedurilor administrative, (Olanda şi Polonia) şi cu infrastructura
broadband de mare viteză în noile construcţii(Spania şi Franţa) 11. Unele State Membre au introdus
măsuri care, într-o anumită privinţă, merg chiar dincolo de cele propuse, precum cele integrale din
Grecia.
Obiectivele Agendei Digitale – Servicii Broadband
•

2013 - 100% Acces la Internet

•

2020 – 100% acoperirea in privinţa accesului la broadband cu viteze de peste 30Mbps la
nivel de populaţie, respectiv 50% penetrare a serviciilor de acces la broadband cu viteze
peste 100Mbps, la nivel de gospodării

8

Contract-cadru nr. SMART 2007/0035
Contract-cadru nr. SMART 2012/0013
10
Contract-cadru nr. SMART 2010/0033
11
A se vedea Analysys Mason, Raportul final pentru DG Societate Informaţională şi Mass-media, Suportul
Comisiei Europene pentru elaborarea unei evaluări a impactului în vederea însoţirii iniţiativei UE cu privire la
reducerea costurilor implementării infrastructurii broadband de mare viteză (SMART 2012/0013)
9
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Agenda Digitală pentru Europa este o iniţiativă reprezentativă a Strategiei Europa 2020 care are
ca scop furnizarea de beneficii sociale şi economice durabile pe piaţa digitală unică pe baza
Internetului de mare si ultra mare viteza si a aplicaţiilor interoperabile . A identificat, în special,
nevoia de reducere a costurilor de implementare pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv prin
realizarea planificării şi coordonării corespunzătoare şi prin reducerea cerintelor administrative. 12
Consiliul European din 1 şi 2 martie 2012 a fost convocat la nivelul Uniunii pentru a asigura o mai
bună acoperire broadband, inclusiv prin reducerea costului infrastructurii broadband de mare
viteză. 13
Comunicatul „Legea Pieţei Unice II: Împreună pentru o nouă dezvoltare” a identificat iniţiativa ca
fiind una dintre cele 12 acţiuni importante care vor intensifica dezvoltarea, ocuparea forţei de
muncă şi încrederea în Piaţa Unică şi vor genera efecte reale imediate 14. În Legea Pieţei Unice II,
adoptarea propunerii Comisiei este prevăzută pentruprimul trimestru al anului 2013. Consiliul
European din 13 şi 14 decembrie 2012 a apelat la Comisie pentru a prezenta toate propunerile
cheie până în primăvara anului 2013. 15
Conform raportului din 2010 cu privire la Piaţa Unică, 16 serviciile şi infrastructurile de
telecomunicaţii din UE sunt încă extrem de fragmentate in cadrul frontierelor naţionale. Un raport
mai recent referitor la costurile statelor non-europene în sectorul comunicaţiilor electronice 17 a
arătat că potenţialul neexploatat a Pieţei Unice corespunde unei sume anuale de 0,9% din PIB sau
110 miliarde euro.
Infrastructura broadband de mare viteză reprezinta temelia Pieţei Digitale Unice şi este o
precondiţie pentru competitivitate la nivel mondial, printre altele în domeniul comerţului electronic.
Aşa cum se aminteşte în Comunicatul privind Legea Pieţei Unice II, 18 o creştere cu 10% a
penetrării broadband poate duce la o creştere anuală a PIB de 1-1,5% şi la o creştere a
productivităţii muncii de 1,5%, 19 iar o inovare in companii indusă prin broadband creează locuri
de muncă şi are potenţialul de a genera 2 milioane de locuri de muncă suplimentare până în
2020. 20
O parte semnificativă din potenţialul neexploatat poate fi găsită la nivelul infrastructurii reţelelor:
Diverse abordări de reglementare in vederea intensificării implementării reţelelor majorează costul
accesului la pieţele naţionale, împiedică realizarea unor economii la nivel de echipamente şi
servicii şi constituie un obstacol în calea dezvoltării serviciilor inovative care ar putea apărea la
reţelele de mare viteză care rulează într-o manieră unitară la nivel transfrontalier. În timp ce
implementarea reţelelor de acces implică adesea dispoziţii şi proceduri administrative la nivel local,
Agenda Digitală pentru Europa, Comunicatul Comisiei Parlamentului European, al Consiliului, al
Comitetului European Social şi Economic şi al Comitetului Regional, COM(2010)245 din 19.05.2010, în special
secţiunea 2.4.1.
13
Concluziile
Consiliului
European
din
1/2
martie
2012,
EUCO
4/2/12,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st00/st00004-re02.en12.pdf, art. 15.
14
Comunicatul Comisiei Parlamentului European, al Consiliului, al Comitetului European Social şi Economic
şi al Comitetului Regional, COM(2012)573 din 03.10.2012, Acţiune Cheie 9.
15
Concluziile
Consiliului
European
din
13/14
decembrie
2012,
EUCO
205/12,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf, art. 17.
16
O nouă strategie pentru Piaţa Unică, reportul lui Mario Monti către Preşedintele Comisiei Europene, 9 mai
2010
17
Paşi spre o piaţă internă adevărată pentru comunicaţii electronice în perioada premergătoare a anului 2020,
Ecorys, TU Delft şi TNO, lansat în februarie 2012
18
(COM (2012) 573)
19
Booz and Company, Maximising the impact of Digitalisation, 2012
20
Estimarea Comisiei efectuate în baza studiilor naţionale (Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D.
and Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al , 2009, The Impact of Broadband on Jobs and
the German Economy).
12
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aceste măsuri, inclusiv legislaţia secundară locală, pot afecta indirect libertatea de furnizare a
serviciilor şi pot justifica intervenţia Uniunii 21. În plus, în baza Articolului 114 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, Uniunea a elaborat anterior legi pentru a stimula dezvoltarea
infrastructurii locale a reţelelor, prin separarea buclei locale 22.
Uniunea nu îşi permite să lase cetăţenii şi activităţile comerciale în afara amprentei acestor
infrastructuri şi s-a angajat la obiectivele ambiţioase pentru broadband ale Agendei Digitale pentru
Europa: până în 2013, acces broadband de bază pentru toţi europenii, şi până în 2020, (i) acces la
viteze de peste 30 Mbps pentru toţi europenii, şi (ii) abonarea la conexiuni la internet de peste 100
Mbps pentru 50% sau mai mult din locuinţele din Europa. Aceste obiective vor fi realizate doar
dacă costurile de implementare a infrastructurii vor fi reduse la nivelul UE.

Curtea de Justiţie a amintit în De Coster (C-17/00, [2001] Rec. P.. I-9445, n ° 37), că orice legislaţie locală
secundară care afectează libertatea de a presta servicii trebuie să respecte principiul proporţionalităţii. Pe aceleaşi
antene de satelit, Comisia a subliniat în Comunicatul său cu privire la aplicarea generală a principiilor liberei circulaţii
a bunurilor şi serviciilor - Articolele 28 şi 49 - cu privire la utilizarea antenelor de satelit (COM (2001) 351 final), că
deşi fiecare Stat Membru este responsabil pentru stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite în cadrul sistemului său
juridic intern pentru instalarea şi utilizarea antenelor de satelit, unele reglementări naţionale pot afecta, totuşi, ceea ce
se recepţionează. Astfel, indirect, acestea afectează distribuţia unei game largi de servicii transmise prin satelit - care,
prin însăşi natura lor, depăşesc graniţele - cum ar fi emisiunile de televiziune şi de radio, împreună cu serviciile
interactive ("servicii ale societăţii informaţionale"). Astfel de măsuri naţionale trebuie, prin urmare, să respecte
principiile fundamentale ale tratatului, cum ar fi libera circulaţie a mărfurilor şi libera prestare a serviciilor în cadrul
Pieţei Unice.
22
Regulamentul (CE) nr. 2887/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 cu
privire la accesul necondiţionat la bucla locală, OJ, 30.12.2000, L336/4.
21
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Anexa 2 – Tehnologii de acces broadband
Tehnologii de acces broadband fix
Tehnologii xDSL
DSL - Linie de Abonat Digitală – este o tehnologie de transmisie prin cabluri de cupru. Clasa de
protocoale xDSL este o denumire generică pentru mai multe protocoale DSL, precum Linia de
Abonat Asimetrică Digitală (ADSL), Linia de Abonat Digitală de Date de Mare Viteză (HDSL),
Linia de Abonat Digitală de Foarte Mare Viteză (VDSL), Linia de Abonat Digitală Adaptată la
Viteză (RADSL), Linia de Abonat Simetrică Digitală (SDSL) etc.
Conexiunile DSL asigură o viteză teoretică de transfer de până la 8.448 mega-biţi pe secundă, dar
performanţa actuală depinde de distanţa dintre utilizatorul final şi echipament de multiplexare
(DSLAM) şi de starea reţelei de cupru. Astfel, conexiunile individuale asigură adesea viteze de la
512 Kbps până la 1.544 Mbps de descărcare şi 128 Kbps de încărcare. Viteza de încărcare este mai
mică decât viteza de descărcare pe Linia de Abonat Asimetrică Digitală (ADSL) şi este egală cu
viteza de descărcare pe Linia de Abonat Simetrică Digitală (SDSL).
Unele versiuni ale tehnologiei DSL, precum ADSL şi DSL de mare viteză (VDSL), funcţionează
prin divizarea frecvenţelor utilizate pe o singură linie telefonică în două benzi primare. Datele sunt
transferate pe o bandă cu frecvenţă mare (25 kHz sau mai mare), iar datele de voce sunt transferate
pe o bandă cu frecvenţă mai mică (4kHz sau mai mică). Se instalează un filtru la sediul
utilizatorului pentru fiecare telefon. Aceste filtre separă frecvenţele mari de frecvenţa de voce,
astfel încât telefonul transmite şi recepţionează vocea umană doar la frecvenţe joase. Modemul
DSL şi echipamentul normal de telefonie pot fi utilizate simultan fără să existe interferenţe între
ele.
VDSL oferă o viteză foarte mare de transfer – o viteză de descărcare de până la 52Mbps şi
respectiv o viteză de încărcare de 1,5 Mbps – fiind astfel corespunzătoare pachetelor de servicii
„triple play” (internet de mare viteză, televiziune şi telefonie). Limitele lungimii liniilor dintre
telefoane şi abonaţi sunt mai restrictive la viteze mai mari de transmisie.
DSL – Linia de Abonat Digitală - este încă tehnologia predominantă de acces broadband din
Uniunea Europeană în ciuda procentului în descreştere a numărului total de linii fixe de acces
broadband: 75,9% în ianuarie 2012 fata de 80,9% în ianuarie 2006. Numărul liniilor xDSL a
crescut în această perioadă în număr absolut dar piaţa ca întreg s-a dezvoltat cu o rată mare de
creştere, reducând astfel numărul liniilor totale de tehnologie xDSL.

Tehnologia cablului coaxial (DOCSIS HFC)
DOCSIS - Specificaţii de interfaţă a serviciilor de transport de date prin cablu - este un
standard internaţional de telecomunicaţii care permite adăugarea transferului de date de mare
viteză la o reţea existentă de cablu TV (CATV). Standardul a fost dezvoltat de companii precum
CableLabs, ARRIS, BigBand Networks, Broadcom, Cisco, Conexant, correlated, Intel, Motorola,
Netgear, Terayon, şi Texas Instruments şi este utilizat, în prezent, de majoritatea operatorilor de
servicii de televiziune prin cablu pentru a furniza abonaţilor lor acces la internet prin infrastructura
proprie hibridă de cablu si fibră optică (HFC – Hibrid de fibră optică-cablu coaxial).
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Prima specificaţie DOCSIS – versiunea 1.0 a fost publicată în martie 1997 şi revizuită în 2001
(DOCSIS 2.0) prin viteze mărite de transfer de încărcare date şi prin calitatea capacităţilor
serviciului QoS (Calitatea Serviciului). Specificaţia a fost revizuită din nou în August 2006
DOCSIS 3.0 pentru a creşte în mod semnificativ vitezele de transfer de date (atât de încărcare cât
şi de descărcare) şi a introduce un suport pentru IPv6 (Protocol Internet versiunea 6).
Deoarece planurile de alocare a benzilor cu frecvenţă CATV sunt diferite în Statele Unite şi
Europa, standardele DOCSIS au fost modificate pentru a fi utilizate în Europa 55. Aceste modificări
au fost publicate sub numele de "EuroDOCSIS". Lăţimea de bandă în arhitectura EuroDOCSIS
permite alocarea unei benzi mai largi pentru canalul de date de descărcare.
Caracteristicile DOCSIS
Specificaţiile DOCSIS asigură o varietate de opţiuni disponibile pentru nivelurile 1 şi 2 ale
modelului OSI (Interconectarea Sistemelor Deschise). Toate aceste caracteristici combinate permit
o viteză de încărcare de 30,72 Mbps pe canal (deşi viteza de încărcare pentru DOCSIS 1.0 şi 1.1
este limitată la 10,24 Mbps). Toate cele trei versiuni ale standardului DOCSIS suportă o viteză de
descărcare de până la 42,88 Mbps pe canal utilizând modulaţia 256-QAM 56.
Caracteristicile specifice DOCSIS 3.0 includ suportul pentru IPv6 şi conexiunea la canal, o
conexiune care permite canele multiple de încărcare şi descărcare care vor fi utilizate simultan de
un singur abonat.
Reţeaua DOCSIS HFC
O arhitectură DOCSIS include două componente primare: un modem de cablu situat la adresa
abonatului şi un modem terminal CMTS (Sistem Terminalpentru Modemul de Cablu) situat la
adresa operatorului CATV ( head- end).
CMTS este un dispozitiv care găzduieşte porturile de încărcare şi descărcare (este similar din punct
de vedere funcţional cu DSLAM utilizat în sistemele DSL). Pentru comunicaţiile duplex dintre
CMTS şi modemul de cablu sunt necesare două porturi fizice (spre deosebire de Ethernet unde
portul asigură comunicaţii duplex).
Pentru o companie de cablu care implementează DOCSIS 1.1 sau superior, aceasta trebuie să îşi
modernizeze reţeaua hibridă HFC pentru a susţine o cale de întoarcere pentru traficul de încărcare.
Calculatorul utilizatorului şi echipamentele periferice asociate sunt definite ca fiind echipamente
situate la adresa clientului (CPE).

Tehnologii FTTx
FTTx – „Fibră optică la [x]” este o colecţie de tehnologii în care prin [x] se înţelege capătul
conexiunii prin fibră optică a abonatului după cum urmează:
1. FTTB (Fibră optică pana la clădire)
FTTB – „fibră optică pana la clădire” este o reţea pe bază de fibră optică care asigură un
segment de fibră optică care ajunge la adresa utilizatorului final, sau un segment de fibră optică
până la clădire, dar în clădire se utilizează cablu de cupru, cablu coaxial sau LAN.
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În reţeaua pe fibră optică pasivă – punct la multipunct de tip FTTB - GPON (Reţea Pasivă de
Fibră Optică), sunt utilizate splittere optice pasive pentru a conecta mai multe locuinţe prin
acelaşi mediu optic (un singur cablu de fibră optică).
2. FTTH (Fibră optică până în casă)
Reţeaua Fibră Optică pana în Casă – „Fibră optică până în casă" este o tehnologie bazată pe
fibră optică care asigură un segment de fibră optică care ajunge pana în casa utilizatorului final,
de exemplu o reţea de acces formată din linii de fibră optică atât pe Backhaul cat si pe bucla
locală (inclusiv cablurile din casă).
În reţelele FTTH, infrastructura corespunde atât tipologiei punct la punct cât şi celei punct la
multipunct.
Un ONT (terminal de reţea optică) este montat la fiecare client. Toate terminalele tip ONT sunt
operate de un dispozitiv central denumit OLT (terminal de linie optică) montat la head-end .
3. FTTN (Fibră optică pana la noduri) şi FTTC (Fibră optică pana la cabinet)
FTTN – „Fibră optică pana la nod”. Segmentul de fibră optică ajunge până la nodul de reţea
situat la câţiva kilometrii de locuinţa clientului, conexiunea finală fiind realizata cu cablu de
cupru (reţeleVDSL) sau cablu coaxial (reţea de cabluri DOCSIS 3). Configuraţia Fibră-opticăpana la-nod este adesea considerată un pas temporar, intermediar pentru configuraţia completă
FTTH.
FTTC (Fibră optică pana la cabinet) – este o versiune îmbunătăţită a FTTN, în mare măsură
lipsită de deficienţele celei din urmă. În cazul FTTC, cea mai mare parte din firele de cupru
sunt în interiorul clădirii, şi astfel aceste cabluri nu sunt în general afectate de probleme care au
legătură cu apa freatică din conductele de telefonie, de lungimea liniilor şi de proasta calitate a
firelor de cupru; astfel transmisia de date de mare viteză se obţine pe segmentele existente de
cablu de cupru.
FTTC este destinat, în primul rând, operatorilor care utilizează deja tehnologie xDSL sau PON
(Reţea Optică Pasivă) şi operatorilor care utilizează infrastructură cu cabluri coaxiale:
implementarea acestei arhitecturi le permite operatorilor să-şi reducă costurile şi să îşi
mărească numărul de utilizatori, alocând astfel pentru fiecare dintre ele o lăţime de bandă mai
mare.

Tehnologie broadband mobilă
Tehnologia WiMAX
Tehnologia WiMAX, este o tehnologie de acces cu microunde ce este definită prin standardul
IEEE 802.16, cunoscut şi sub numele de interfaţă IEEE WirelessMAN. Această tehnologie a fost
destinată asigurării accesului broadband wireless la reţelele metropolitane având o performanţă
comparabilă cu cablul tradiţional, DSL şi T1.
IEEE a stabilit o întreagă ierarhie a standardelor complementare wireless: IEEE 802.15 pentru
Reţea Personală (PAN), IEEE 802.11 Reţea Locală (LAN), Reţea metropolitană la 802.16 şi IEEE
802.20 pentru Reţea de arie largă (WAN). Fiecare standard descrie o tehnologie optimizată pentru
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diverse pieţe şi diverse moduri de utilizare şi sunt proiectate pentru a fi complementare.
Avantajele sistemelor bazate pe tehnologia WiMAX sunt multiple: abilitatea de a dezvolta rapid
reţele broadband de bază, în special, în zonele unde ar fi ineficent si dificil de realizat o reţea de
cablu, evitând costurile mari de instalare şi abilitatea de a depăşi limitele conexiunii fizice prin
cablu ale infrastructurii tradiţionale. Instalarea unei conexiuni broadband prin cablu sau modem
DSL poate fi un proces îndelungat, fapt ce a condus ca în multe zone ale lumii sa nu existe
conexiuni broadband. Tehnologia wireless 802.16 asigură un mod flexibil, eficient din punct de
vedere al costurilor, de a compensa deficienţe deacoperire broadband.
În ianuarie 2003, IEEE a aprobat standardul 802.16 care acoperă banda de frecvenţă dintre 2 GHz
şi 11 GHz. Acest standard reprezintă o extensie a IEEE 802.16 pentru banda 10-66 GHz publicat
în aprilie 2002. Frecvenţele mai mici de 11GHz asigură abilitatea de a avea o conexiune într-un
mediu în care copacii sau clădirile s-ar putea interpune pe traiectoria conexiunii. 802.16a are o
acoperire de aproximativ 50 km cu o rază a celulei de 6-10 km. Performanta celulelor care nu
asigura vizibilitate directa (NLOS) si viteza sunt optime. În plus, 802.16a asigură o tehnologie
wireless pentru backhole ideală pentru LAN wireless 802.11 şi pentru puncte de interes pe
Internet.
Cea mai comună configuraţie 802.16 constă dintr-o staţie de baza montată pe clădire sau pilon de
comunicaţii, care funcţionează pe principiul punct la multipunct (PMP) şi care conecteaza
echipamentul de abonat din birou sau locuinţă.
Cu viteze de transfer de până la 40Mbps, o staţie de baza asigură suficientă lărgime de bandă
pentru a suporta simultan 60 site-uri web nivel de conexiune T1 şi sute de locuinţe prin conexiune
DSL, utilizând lăţimea de bandă a canalului de 20MHz. Pentru a realiza un model comercial
profitabil cu ajutorul acestei tehnologii, reţeaua WiMAX şi/sau furnizorii de servicii trebuie să
deservească o varietate de tipuri de clienţi comerciali (abonamente la tarife mari) şi un număr mare
de abonaţi casnici. Standardul 802.16a permite setarea de nivele diferite de servicii ce pot include
nivele comerciale garantate T1 sau nivele DSL pentru gospodării. Specificaţiile 802.16 includ de
asemenea optiuni de securitate şi nivele de calitateQoS necesare pentru implementarea serviciilor
care cer o latenţă redusă, precum voce (tradiţionala sau VoIP) şi video.

LTE:
LTE – - este un standard pentru tehnologia wireless de comunicaţii de date finalizat în decembrie
2008, reprezentând o evoluţie a reţelelor GSM / UMTS. Grupul 3GPP, un grup al industriei
GSM, este responsabil cu dezvoltarea standarduluiLTE.
Scopul acestui standard este de a creşte capacitatea şi viteza reţelelor de acces wireless prin
utilizarea tehnicilor de procesare digitală a semnalului şi prin utilizarea celor mai recente
modulaţii. Un alt obiectiv a fost reprezentat de reproiectarea şi simplificarea arhitecturii reţelelor
bazate pe sistemul IP, cu un timp de aşteptare mult mai redus decât arhitectura 3G. Standardul
LTE a fost promovat pe piaţă ca tehnologie de generaţia a patra (4G LTE).
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Caracteristicile LTE
LTE are capacitatea de a gestiona dispozitivele mobile care se mişcă foarte rapid (de până la 350
km/h sau 500 km/h, în funcţie de banda de frecvenţă) şi suportă fluxuri multiple şi distribuţia
fluxurilor (fluxuri difuzate), făcându-l ideal pentru informaţii diverse, cum ar fi cele din reţele de
acces broadband. Specificaţiile standard asigură, până în prezent, downlink-uri de până la 300
Mbit/s (rate de vârf) şi uplink-uri de până la 75 Mbit/s (în funcţie de categoria de echipamente
instalate la sediul utilizatorului) şi un nivel de calitate a serviciului, care permite un timp de
aşteptare in reteaua radio de acces mai mic de 5 ms. .
LTE suportă benzi scalabile de la 1,4 MHz la 20 MHz (exista deja banda LTE avansată de până la
100 MHz utilizând atât diviziune în frecvenţă (FDD) cat şi diviziune în timp (TDD).
În Europa, LTE este utilizat în benzile 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (suportă toate
benzile de frecvenţă utilizate în prezent de sistemele IMT şi ITU-R). Arhitectura simplă duce la
costuri reduse de operare.
Primul serviciu LTE, disponibil publicului, a fost lansat de TeliaSonera în Oslo şi 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 existenţa unui canal de
transmisie pentru datele utilizate de utilizatorii finali. Crearea unui astfel de canal – şi, în special, a
infrastructurii în vederea realizării acestuia – este, în general, rezultatul cooperării dintre mai mulţi
operatori. Conform activităţilor specifice întreprinse de operatori de-a lungul lanţului de valori,
putem distinge trei zone (piete) importante :
1) Backbone
Operatorii de backbone operează reţelele cu capacitate mare de date, cu disponibilitate mare şi
latenţă redusă. Aceste reţele colectează traficul generat de utilizatorii finali şi asigură
conexiunea cu reţelele internaţionale.
Clienţii operatorilor de backbone sunt, în general, alţi operatori, de backhaul sau de bucla
locală. Serviciile furnizate de operatorii de backbone pot fi împărţite în trei categorii mari:
a. Servicii de transport, furnizând clientului o conexiune cu anumite caracteristici asociate cu
viteza, disponibilitatea, latenţa etc.
b. Servicii de colocare, constă în furnizarea spaţiului fizic şi 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
comunicaţii).
c. Servicii de interconectare, facilitând conexiunea directă a reţelelor clientului (astfel încât
traficul dintre acestea să fie realizat la o viteză mai mare).
Furnizarea unor astfel de servicii determină interconectarea fizică dintre reţeaua operatorului
de backbone şi reteaua clientului. Punctul în care are loc interconectarea este denumit „punct
de joncţiune backbone”.
2) Backhaul sau distribuţie
Operatorii de backhaul reprezintă o legătură intermediară între backbone şi bucla locală.
Reţelele lor extind serviciile furnizate de operatorii de backbone în zonele care nu sunt
acoperite, dar prezintă interes pentru operatorii de buclă locală.
În mod similar zonei de backbone, furnizarea serviciilor către operatorii de buclă locală
implică interconectarea fizică a reţelelor celor doi operatori. Punctul în care are loc
interconectarea este denumit „punct local de acces broadband”.
3) Bucla locală, sau Zona de Acces
Operatorii din această zonă au contact direct cu utilizatorul final (persoane fizice şi juridice) şi
desfăşoară, în acest sens, activităţi de marketing, de vânzări sau suport pentru clienţi. Acestea
sunt reţele locale fixe şi mobile, care conectează utilizatorul final la un punct din zona
backhaul sau backbone.
Serviciile furnizate de operatorii de buclă locală sunt diverse. Acestea pot include: servicii de
telefonie, internet, VPN, IPTV etc.
64

Figura 2 Structura costurilor de dezvoltare
Lucrări de construcţii civile
• Construcţiile civile au cea mai semnificativă
pondere – aprox. 80%
• Reducerea costurilor cu până la 30% poate fi
obţinută prin reutilizarea infrastructurii pasive
existente, inclusiv a infrastructurilor alternative
deţinute de alte utilităţi (de ex. apă, energie, gaze
naturale, linii ferate etc.)
Conexiuni interne, 12%
Echipament, cabluri, 8%
Sursa: Mason Analysis, 2008; Francisco Caio, 2008; WIK, 2008

Existenţa anumitor dezavantaje în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în segmentul de
acces, în mod specific, între reţeaua de distribuţie şi Hub-ul terminal al reţelei care ajunge la
utilizatorul final, este asociată cu ineficienţele economice. Acest segment terminal (bucla locală )
nu este dezvoltat sau are adesea o capacitate de transfer care este mai limitată decât aceea a
backhaul-ului şi este mai dificil din punct de vedere economic să se reproducă sau să se
înlocuiască.
O ineficienţă majoră în procesul de dezvoltare a infrastructurii este determinată de existenţa
costurilor mari generate de executarea lucrărilor de construcţii civile, de exemplu executarea
lucrărilor de excavare sau instalarea infrastructurii fizice etc., asociate cu birocraţia administrativă
cu care se confruntă operatorii.
Acest aspect reprezintă unul dintre factorii care afectează investiţiile în infrastructura broadband,
generând divizarea digitală între localităţi pentru cetăţeni, cu efecte directe în competitivitatea
regională.
În vederea propunerii unor soluţii pentru reducerea costurilor şi intensificarea eficienţei
investiţiilor în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de ultimă generaţie, este esenţial să
se înţeleagă componentele primare de cost şi factorii care le generează, precum şi influenţa pe
care fiecare factor o are asupra variaţiei acestor costuri. Este de asemenea important să se înţeleagă
principalele obstacole administrative.
Procesul de analiza a factorilor care influenţează costurile şi care pot duce la ineficienţe a
demonstrat că unele cauze, care formează baza costurilor generate de executarea lucrărilor publice,
în contextul expansiunii reţelei, nu pot fi abordate printr-o iniţiativă legislativă.
Pe de altă parte, se poate încuraja o utilizare mai eficientă a infrastructurii reţelei pasive preexistente. 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
informaţiilor este o restricţie majoră. Într-adevăr, este esenţial accesul la informaţii detaliate şi
actualizate cu privire la ruta, locaţia şi dimensiunea acestor infrastructuri de construcţii civile
pentru a le permite operatorilor să ia în considerare disponibilitatea infrastructurii pasive existente
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când îşi planifică implementarea. Dacă nu există informaţii cu privire la rută, conducta „nu
există”.
În cazul în care există blocaje în utilizarea infrastructurii pre-existente sau a altor soluţii relativ
simple de reducere a costurilor (precum co-implementarea), acestea sunt considerate ineficienţe în
procesul de dezvoltare şi, prin urmare, sunt tratate ca fiind cauze care formează baza vitezei reduse
de dezvoltare a reţelelor de ultimă generaţie.

Potenţial de reducere a costurilor de dezvoltare
•
•
•

Prin utilizarea infrastructurii existente în locul construirii uneia noi: 30-60%;
Prin dezvoltare divizată în loc de dezvoltare individuală: 15-30% ;
Prin dotarea clădirilor noi cu facilităţi adecvate pentru instalarea serviciilor NGN în loc de
instalarea post-construcţie: 60%.

Obstacole în calea cooperării pentru executarea lucrărilor de construcţii civile
Coordonarea executării lucrărilor publice poate reduce pe scară largă costurile de investiţii. În
principiu, coordonarea este posibilă în toate sectoarele şi poate implica uşor atât actori privaţi cât şi
companii de stat. Costurile suplimentare aferente stabilirii infrastructurii fizice, odată ce au fost
asumate deja lucrările de construcţii civile, sunt, în general, considerate ca fiind marginale 57.
În
plus, coordonarea lucrărilor reduce disconfortul pentru cetăţeni.
Analysys Mason (2012) estimează economii potenţiale din coordonarea lucrărilor de
construcţii civile, când proiectul este impartit între două părţi, la 50% din costurile
lucrărilor de construcţii civile sau până la 40% din costurile totale. În plus, dacă sunt implicaţi
mai mult de doi operatori, lucrările de construcţii civile per operator vor descreşte, şi vor genera
economii de până la 53% pentru terţi. Estimările mai conservatoare care iau in considerare faptul
că planurile de implementare a reţelei rar coincid in intregime cu realitatea , variază de la 15% la
30% din costurile totale 58.
Figura 3 – Gama de potenţiale economii de
cost în dezvoltarea reţelelor care rezultă din
coordonarea lucrărilor de construcţii civile
(Sursa: Analysys Mason 2012)

În concluzie, cele mai importante obstacole în
calea co-implementării par a fi: (1) lipsa
transparenţei în ceea ce priveşte lucrările
planificate, (2) orizontul de timp lung şi diferit
pentru planificarea şi executarea lucrărilor,
discrepanţele dintre sectoare fiind chiar mai
mari, (3) consideraţii comerciale (scepticism
în divulgarea planurilor comerciale sau lipsa
interesului în afaceri), (4) lipsa unuicadru
instituţional/legal adecvat, în special în ceea ce priveşte cooperarea intersectorială, şi, în sfârşit,
(5) incompatibilităţi tehnice.
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Proceduri administrative greoaie
Cel mai frecvent, companiile menţionează că procedurile şi procesele administrative necesare
pentru începerea dezvoltării reţelelor sunt greoaie şi costisitoare. Companiile fac referire la lipsa
transparenţei referitor la condiţiile de obţinere a autorizaţiilor necesare, la numărul mare de
autorităţi implicate în procesul de acordare a autorizaţiilor, precum şi la marea diversitate de
norme, regulamente şi proceduri aplicabile, fără coordonare în ceea ce priveşte alte autorităţi şi
autorizaţii. În majoritatea cazurilor, nu există un punct unic de informare cu privire la autorizaţiile
necesare, regulamentele specifice de planificare aplicabile la nivel local etc. Cadrul curent de
reglementare asigură (în baza Articolului 11 din Directiva Cadru) o limită de şase luni pentru
acordarea dreptului de acces şi oferă garanţii generale cu privire la transparenţa procesului. Cu
toate acestea, cu excepţia drepturilor de acces, multe alte autorizaţii şi procese administrative sunt
necesare pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi acestea din urmă nu sunt
acoperite de cadrul curent de reglementare pentru comunicaţii electronice.
În concluzie, cele mai frecvente probleme menţionate în legătură cu acordarea autorizaţiilor sunt (1)
numărul mare de diverse norme şi proceduri necoordonate, (2) lipsa transparenţei normelor şi
procedurilor, (3) întârzierile lungi şi, în unele cazuri, (4) condiţiile nerezonabile, inclusiv taxele
asociate cu drepturile de acces.
Figura 4 – O comparaţie între angajamentele legale şi termenii specifici pentru eliberarea
autorizaţiei pentru planificarea staţiilor de bază din Europa (Sursa: GSM Association)
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Obstacole în calea echipării reţelelor din clădirile existente
Conectarea clienţilor la sediul propriu, ceea ce în mod normal impune montarea echipamentelor în
interiorul clădirii, este un proces foarte dificil şi costisitor. Un operator care doreşte să monteze
sau să refaca cablarea într-un bloc de apartamente ar trebuie în mod normal să suporte costurile
generate atât de cablarea verticală cât şi de cea orizontală şi trebuie să conecteze cablurile la
segmentul terminal propriu sau la segmentul terminal al altui operator. În mod similar, în cazul
reţelelor wireless trebuiesc suportate costurile echipamentelor şi trebuie obţinută permisiunea
tuturor proprietarilor.
Figura 5 – Ilustrarea posibilelor
soluţii pentru cablarea interioara a
blocurilor de apartamente (Sursa: În
baza Analysys Mason 2012)

Pentru a garanta o abordare
comprehensivă a dezvoltării reţelelor
de acces broadband de mare viteză,
este, prin urmare, esenţial să se ia in
considerare montarea echipamentelor
în interiorul clădirii. Acesta este un
domeniu în care dublarea (inutilă) a
lucrărilor duce la o ineficienţă mare, precum şi la inconvenienţe pentru proprietari.

Cadrul curent de reglementare stabileste că autorităţile naţionale de reglementare pot impune
obligaţii cu privire la utilizarea partajata a cablarilor interne din clădire. Sumele economisite din
dotarea noilor clădiri cu acces de ultimă generaţie în comparaţie cu „re-echiparea” clădirilor
existente sunt estimate să ajungă la 60%.
Figura 6 – Gama potenţiala de reducere a costuri în dezvoltarea reţelelor rezultate din echiparea
noilor clădiri cu acces NGA, în comparaţie cu reechiparea (Sursa: Analysys Mason 2012)
Cu toate acestea, în general vorbind, practicile referitoare la
dotarea internă a clădirilor nu sunt nici suficiente, nici
armonizate sau chiar standardizate. Operatorii sunt de acord
că acest domeniu reprezintă una dintre cele mai
provocatoare şi dificile domenii în contextul implementării
reţelelor, precum şi un domeniu în care soluţiile pot fi uşor
reproduse.

Cauzele principale din domeniu pot fi rezumate după cum urmează: (1) costurile ridicate
implicate de echiparea clădirilor existente (2) procedurile greoaie referitoare la executarea
lucrărilor în interiorul clădirilor şi la instalarea segmentului terminal al reţelei în zonele comune
(în special întârzierile şi dificultăţile în obţinerea consimţământului proprietarilor), (3) aplicarea
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inconsistentă sau lipsa reglementarii in vederea abordari deficienţelor asociate cu duplicarea
construcţiei infrastructurii şi (4) lipsa standardizării în acest domeniu.

Măsurile de stimulare a accesului broadband de ultimă generaţie în Uniunea
Europeană
Având în vedere ritmul curent de dezvoltare a pieţei de acces la serviciile de comunicaţii
electronice din Uniunea Europeană , s-a stabilit că se impun măsuri de stimulare a dezvoltării
infrastructurii broadband de ultimă generaţie.
Analizele efectuate la nivelul Uniunii Europene arată că Europa trebuie să-şi intensifice eforturile
pentru a stimula dezvoltarea accesului broadband de ultimă generaţie. Un studiu cu privire la
impactul socio-economic al infrastructurii broadband 59 indică faptul că, fără intervenţie publică,
pana-n 2020 vor fi acoperite cu conexiuni de acces la viteze mai mari de 30 Mbps 94% din
gospodării şi doar 50% pot fi acoperite cu conexiuni de acces la viteze mai mari de 100 Mbps, cu o
rată de adoptie de 26%, în mod substanţial mai mică decât obiectivele Agendei Digitale pentru
Europa.
În acest context, Comisia a luat următoarele măsuri care trebuie asumate la nivelul naţional:
• În primul rând, Comisia depune eforturi pentru a asigura un cadru de reglementare
predictibil şi consistent, încurajând concurenţa şi, în acelaşi timp, furnizând stimulentele
necesare pentru investitori.
• În al doilea rând, Comisia propune măsuri pentru încurajarea cererii, în special a cererii de
servicii broadband.
• În al treilea rând, Comisia adoptă diverse măsuri în cadrul Programului pentru politică în
domeniul spectrului de frecvenţe radio, pentru a asigura un spectru suficient pentru
dezvoltarea viitoare a accesului broadband mobil, recunoscând intensificarea utilizării
telefoanelor mobile şi a internetului wireless.
• În al patrulea rând, Comisia adoptă iniţiative pentru a se asigura că, la nivelul Uniunii
Europene, există suficiente fonduri disponibile pentru dezvoltare zonelor cu servicii precare.
Dacă în zonele intens populate (zonele "negre") operatorii sunt gata să investească iar piaţa
va face livrări neasistate, suportul autorităţilor publice este necesar în zonele „gri” şi „albe”.
Pentru ultimele doua zone , fondurile structurale şi finanţarea publică din cadrul Liniilor
directoare revizuite cu privire la ajutorul de stat pentru reţelele broadband vor contribui la
atingerea obiectivelor.
Iniţiativa UE care are ca scop reducerea costurilor de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii
electronice de ultimă generaţie completează eforturile descrise mai sus. Este un răspuns la apelul
efectuat în cadrul Consiliului European de Primăvară, 2012, care a subliniat importanţa accesului
broadband şi a solicitat adoptarea măsurilor suplimentare în vederea reducerii costurilor ca parte a
eforturilor depuse pentru crearea Pieţei Digitale Unice până în anul 2015 60.
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Anexa 4 – Acoperirea broadband în
România - decembrie 201323
Reţele broadband fixe
Acoperirea reţelei xDSL (inclusiv VDSL)
Reţelele de acces broadband cu tehnologie DSL au cea mai extinsă acoperire broadband din
România ajungând la 5,67 milioane de gospodării, reprezentand 75,8% din gospodăriile din
România. Referitor la distributia geografică a acoperirii, 87,79% din conexiuni sunt gospodării in
zonele urbane şi 13,21% din conexiuni sunt în zonele rurale 24.

23

Datele culese de ANCOM pentru proiectul Comisiei Europene "Acoperirea broadband în Europa" de la principalii
operatori de bandă largă reprezentând 95% din totalul conexiunilor de bandă largă.
24
Zonele rurale sunt definite ca zone de nivel NUTS 5 cu o densitate a populaţiei de mai puţin de 100 de locuitori pe
Km².
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Cea mai mare acoperire DSL se înregistrează în judeţul Arad unde 94,2% dintre gospodării pot fi
deservite cu conexiuni broadband DSL.
Cu toate acestea, in Romanaia se inregistreaza o acoperire mult mai mică a reţelelor DSL de mare
viteză (VDSL) , doar 15,95% din gospodării putând beneficia de aceste conexiuni şi majoritatea
fiind disponibile în zonele urbane (99.68%).

71

Acoperirea VDSL in Romania

600,000

60.0%

43.4%

500,000

50.0%

400,000

27.9%

40.0%

300,000

20.0%

200,000

10.9%

17.6%

30.0%

Total
gospodarii

70.0%

700,000

69.8%

80.0%

0.9%

10.0%

-

Bu cu
r

est i
Timis
Cons
tanta
Ias i
Brail
a
Clu
Prah j
ov a
Sibiu
G ala
ti
Il fov
Tulc e
Bo to a
sani
Ialom
it a
Ba ca
Vran u
c ea
G iurg
Cov a iu
sn
Harg a
hita
Dâm
b
Hune o vita
d oara
Bu
Bistr
ita-N zau
as au
d
Alba
Bras
ov
Ne
Mara amt
mu re
s
Sa la
j
Arad
Mure
s
Bih
Sa tu or
Ma
Su ce re
av a
Va slu
i
Arge
s
Cala
Teleo ra si
rma n
Dolj
G orj
Meh
edinti
O lt
Cara Vâ lce a
s-Se
verin

0.0%

100,000

% Acoperire VDSL

Godpodarii

Acoperirea reţelelor FTTP
FTTP – pe bază de fibră optică – Reţelele de acces broadband au înregistrat o acoperire de 54,7% a
gospodăriilor din România (4,09 milioane de gospodării). Doar 4,5% din reţelele de acces FTTP
sunt prezente în zonele rurale acoperind un număr estimat de 340.000 de gospodării.
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Acoperirea FTTP in Romania
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Acoperirea reţelelor de cablu HFC DOCSIS 3.0
Situaţia este mai rea în cazul reţelelor hibrid de cablu – fibră optică (HFC DOCSIS 3.0), reţelele de
acces broadband de ultimă generaţie acoperind 26,2% dintre gospodăriile din România. Ele sunt
totuşi complementare reţelelor de cablu non-DOCSIS disponibile în principal în zonele rurale unde
nu se pot efectua modernizări la reţelele de servicii de acces broadband.
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Acoperirea reţelelor de cablu (cablu coaxial, non DOCSIS 3.0)
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Reţele de acces broadband mobil
Atât reţelele WiMAX cât şi reţelele mobile care au la bază tehnologia HSPA şi LTE sunt
disponibile în România.
Investiţiile din ultimii ani în reţele radio care au la bază tehnologia WiMAX au condus la o
acoperire de 60,7% din gospodăriile din România, dezvoltări care au loc în principal în zonele
urbane (4,1 milioane gospodării reprezentând 94,7% din gospodăriile acoperite).
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Cea mai populară tehnologie utilizată pentru accesul broadband mobil în România este, fără
îndoială, tehnologia HSPA, care se implementează în majoritatea reţelelor şi oraşelor din România.
Acoperirea acestor reţele atinge 99,73% din gospodării, ceea ce inseamna ca 7,46 milioane de
gospodării pot avea acces la broadband mobil prin tehnologia HSPA l. Tehnologia HSPA este
disponibilă atât în zonele urbane cât şi în cele rurale (1,56 milioane de gospodării rurale sunt deja
acoperite).
Trebuie menţionat faptul că, în ciuda vitezei de acces de până la 21 Mbps, această tehnologie nu
este încă calificată în Uniunea Europeană ca fiind o tehnologie de acces de ultimă generaţie 61.
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Acoperirea HSPA in Romania
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Reprezentând o evoluţie a standardelor GSM / UMTS, reţelele LTE înregistrează o dezvoltarea
rapidă şi în România. Beneficiind de o arhitectură simplă, aceste reţele au costuri de operare mai
reduse.
Prin urmare, un total de 16 judeţe sunt deja acoperite de reţelele de acces broadband LTE, un
numar de 1,87 milioane de gospodării – în special în mediul urban – putand beneficia de aceste
conexiuni de acces.
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Anexa 5 - Măsurile Comisiei Europene destinate accelerării dezvoltării
reţelelor de comunicaţii broadband
După cum Comisia Europeană a explicat în cadrul Comunicării cu privire la comunicaţiile
broadband 62, statele membre pot alege mai multe tipuri de măsuri pentru a accelera dezvoltarea
reţelelor de comunicaţii broadband şi, în particular, ale reţelelor NGN, în alte moduri decât prin
finanţarea directă a companiilor. Astfel de măsuri nu trebuie să implice în mod obligatoriu
acordarea unui ajutor de stat în sensul articolului 107, paragraful (1) al Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene („TFUE“).
a) Inventarierea şi analiza detaliată a gradului de acoperire: statele membre trebuie să
identifice cu exactitate zonele geografice care trebuie să facă obiectul măsurilor de
sprijin în această privinţă 63, oricând este posibil, în cooperare cu organismele naţionale
competente, cum sunt Autorităţile Naţionale de Reglementare (ANR). Exemplele de
bune practici indică crearea unei baze de date centrale cu privire la infrastructura
disponibilă la nivel naţional, ceea ce va conduce implicit la creşterea transparenţei şi la
reducerea costurilor ocazionate de punerea în aplicare a proiectelor mici, la nivel local.
b) Consultări publice: statele membre trebuie să disemineze în mod adecvat
caracteristicile primare ale măsurilor şi lista zonelor-ţintă prin publicarea informaţiilor
relevante cu privire la proiect şi prin invitarea părţilor interesate să îşi prezinte opiniile.
Postarea informaţiilor pe o pagină de Internet centrală, la nivel naţional, ar trebui să
asigure, în principiu, condiţiile minime necesare pentru a se considera că acestea au fost
puse la dispoziţia tuturor părţilor interesate. De asemenea, prin punerea la dispoziţia
publicului a rezultatelor activităţii de inventariere a reţelelor de comunicaţii electronice,
statele membre minimalizează denaturarea competitiei dintre furnizori existenţi şi cei
care au deja planuri de investiţii in viitorul apropiat sau mai indepartat , permite unor
astfel de investitori să îşi planifice activităţile 64. Un exerciţiu de inventariere detaliată şi
o consultare detaliată asigură nu doar un grad ridicat de transparenţă, dar în acelaşi timp
reprezintă un instrument esenţial în definirea zonelor „albe“, „gri“ şi „negre“ 65.
c) O procedură competitivă de ofertare: Oricând autorităţile care îşi oferă sprijinul
selectează un operator pentru a construi şi/sau a administra infrastructura
subvenţionată 66, este necesar să se organizeze o licitaţie. O astfel de licitaţie trebuie să
respecte principiile stabilite prin directivele UE cu privire la achiziţiile publice 67 .
Această procedură asigură transparenţa faţă de toţi investitorii care intenţionează să îşi
prezinte ofertele în scopul implementării şi/sau administrării proiectului subvenţionat 68.
Un tratament corect şi nediscriminatoriu faţă de toţi ofertanţii şi existenţa unor criterii
obiective de evaluare sunt condiţii indispensabile. Selecţia de oferte este o metodă de a
realiza economii bugetare, de a minimiza valoarea oricărui potenţial ajutor de stat şi, în
acelaşi timp, caracterul selectiv al ajutorului în măsura în care beneficiarul selectat nu
este cunoscut încă 69.
d) Cea mai eficientă licitaţie în termeni economici: în contextul unei proceduri de licitaţie,
ceea ce antrenează de la sine competiţia, autoritatea care acordă ajutorul stabileşte
criterii de atribuire calitative pe baza cărora sunt evaluate ofertele depuse. Criteriile de
atribuire relevante pot include, spre exemplu, acoperirea geografică realizată 70 ,
durabilitatea abordării tehnologice sau impactul soluţiei propuse asupra concurenţei 71.
Astfel de criterii calitative trebuie să fie evaluate în corelaţie cu valoarea ajutorului
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solicitat. Pentru reducerea valorii ajutorului ce ar urma să fie acordat, în condiţii de
calitate similare, dacă nu chiar identice, ofertantul care solicită cel mai redus cuantum
ar trebui să primească, în principiu, un scor mai avantajos la evaluarea generală a
ofertei sale. Autoritatea contractantă trebuie să specifice de fiecare dată, încă de la
început, punctajul relativ ce urmează a fi atribuit fiecăruia dintre criteriile (calitative)
selectate.
e) Neutralitatea tehnologică: în principiul, serviciile broadband de bază pot fi furnizate
prin intermediul unei platforme de infrastructură de reţea bazată pe fir, fără fir, prin
satelit şi tehnologii mobile, sau pe o combinaţie a acestora. Ţinând cont de faptul că pot
exista mai multe soluţii tehnologice diferite, licitaţia nu trebuie să favorizeze ori să
excludă o anumită tehnologie ori platformă de reţea. Ofertanţii trebuie să aibă
posibilitatea să propună furnizarea serviciilor broadband necesare, utilizând sau
combinând orice tehnologie pe care o consideră adecvată. Pe baza criteriilor obiective
de licitare, autoritatea care acordă ajutorul are, în această situaţie, dreptul de a selecta
soluţiile tehnice ori combinaţiile de soluţii tehnice pe care le consideră cele mai
adecvate.
f) Utilizarea infrastructurii existente. Având în vedere că re-utilizarea infrastructurii
existentă este unul dintre principalii factori care determină nivelul costurilor de
introducerea a comunicaţiilor broadband, statele membre trebuie să încurajeze ofertanţii
să utilizeze infrastructura existentă disponibilă, pentru a evita orice suprapunere inutilă
şi ineficientă a resurselor şi pentru a reduce sumele alocate pentru finanţarea publică.
Orice operator care deţine sau are control asupra infrastructurii (indiferent dacă aceasta
este sau nu este folosită în practică) în zona vizată şi care intenţionează să participe la
licitaţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: (i) să informeze autoritatea care
acordă ajutorul şi autoritatea de reglementare cu privire la existenţa unei astfel de
infrastructuri, în etapa de consultare publică; (ii) să ofere tuturor celorlalţi ofertanţi
potenţiali acces la infrastructura respectivă în aceleaşi condiţii propuse de operator în
oferta proprie; (iii) să prezinte toate informaţiile relevante şi să permită accesul altor
ofertanţi când alţi astfel de ofertanţi ar putea include infrastructura respectivă în ofertele
lor.
g) Accesul en-gross. Accesul en-gross efectiv al terţilor la o infrastructură broadband
subvenţionată este o componentă obligatorie a oricărei măsuri de stat pentru a sprijini
comunicaţiile broadband. În special, accesul en-gros permite operatorilor terţi să
concureze cu ofertantul selectat (când un astfel de ofertant este prezent, de asemenea, la
nivelul pieţei cu amănuntul), consolidând astfel oferta şi concurenţa în domeniile vizate
de măsură şi evitând în acelaşi timp crearea de monopoluri regionale de servicii. Având
în vedere că se aplică doar în cazul beneficiarilor de ajutor de stat, această condiţie nu
depinde de o analiză de piaţă prealabilă, în sensul articolului 7 din directiva-cadru 72.
Tipul de obligaţii privind accesul en-gros aplicate în cazul reţelelor subvenţionate
trebuie să se încadreze în gama de obligaţii specifice accesului, aşa cum sunt acestea
stabilite de reglementările sectoriale 73 . În principiu, companiile care beneficiază de
subvenţii trebuie să ofere, conform dispoziţiilor cuprinse în reglementările sectoriale, o
gamă mai largă de produse de acces en-gross (în comparaţie cu produsele mandatate de
către autoritatea de reglementare) operatorilor cu putere semnificativă de piaţă 74, din
cauză că beneficiarul ajutorului nu utilizează numai resurse proprii, ci şi, de asemenea,
banii contribuabililor, pentru a dezvolta o infrastructură proprie 75. Accesul la nivel en80

gross trebuie să fie permis cât mai curând posibil, înainte de începerea exploatării
reţelei 76.
În mediul rural, cu o densitate scăzută a populaţiei, în cazul în care există servicii broadband
limitate, impunerea tuturor tipurilor de produse de acces ar putea creşte în mod disproporţionat
costurile investiţiei, fără a obţine beneficii semnificative în ceea ce priveşte stimularea
competiţiei în cauză. Într-o astfel de situaţie, trebuie avută în vedere posibilitatea ca acele
produse de acces care presupun intervenţii costisitoare şi neprevăzute la infrastructura
subvenţionată (de exemplu, co-locare în punctele de distribuţie intermediare) să fie oferite
numai dacă există o solicitare rezonabilă de la un terţ operator. Cererea este considerată a fi
rezonabilă în cazul în care (i) solicitantul de acces prezintă un plan de afaceri coerent care
justifică dezvoltarea produsului în reţeaua subvenţionată şi (ii) în aceeaşi zonă geografică nu
există nici un alt operator care furnizează produse de acces similare, la preţuri echivalente celor
din zonele mai dens populate 77.
h) Politica de preţ în cazul accesului en-gross. Analiza comparativă este un instrument
important pentru a asigura faptul că ajutorul acordat va fi utilizat pentru a reproduce
condiţii de piaţă similare cu condiţiile existente în alte pieţe competitive în ceea ce
priveşte comunicaţiile broadband. Preţurile de acces en-gross trebuie să se bazeze pe
anumite principii de stabilire a preţurilor, aşa cum sunt acestea definite de către
autoritatea de reglementare şi bazate pe anumite criterii de referinţă, şi, totodată,
trebuie să ia în considerare ajutorul primit de către operatorul reţelei.
i) Monitorizare şi mecanism claw-back. Autorităţile care acordă ajutor trebuie să
monitorizeze îndeaproape, pe întreaga durată a proiectului, modul în care decurge
implementarea proiectului broadband. Pentru a avea asigurări că ofertantul selectat nu
beneficiază de supra-compensare în cazul în care cererea de broadband în zona vizată
creşte peste aşteptări, statele membre trebuie să stabilească în acordul încheiat cu
ofertantul selectat un mecanism de rambursare. Includerea unui astfel de mecanism
poate contribui la minimizarea ex post şi retroactivă a valorii ajutorului estimat iniţial a
fi necesar.
j) Transparenţă. Beneficiarul ajutorului are obligaţia de a furniza terţilor îndreptăţiţi
acces total şi nediscriminatoriu la informaţiile cu privire la infrastructura proprie
(inclusiv, printre altele, conducte, cabinete stradale şi fibră optică) care a fost
dezvoltată în cadrul unui acord de ajutor de stat. Astfel de terţi operatori pot stabili cu
uşurinţă posibilitatea de a avea acces la acest tip de infrastructură. Beneficiarul
ajutorului trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante cu privire la reţeaua
broadband unui registru central al infrastructurilor broadband (în cazul în care există
astfel de baze de date în statul membru) şi / sau autorităţilor naţionale de reglementare.
k) Raportare. La fiecare doi ani, autoritatea care acordă ajutorul de stat trebuie să
comunice Comisiei Europene informaţiile esenţiale cu privire la proiectul de ajutor de
stat, începând de la data aplicării măsurii 78. În interiorul sistemelor-cadru naţionale sau
regionale, autorităţile naţionale sau regionale trebuie să centralizeze datele cu privire la
măsuri individuale şi să transmită aceste informaţii Comisiei Europene. Atunci când
adoptă o decizie pe baza acestor orientări, Comisia poate solicita rapoarte suplimentare
privind ajutorul acordat.
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Anexa 6 - Distincţia între zonele albe, gri şi negre pentru reţelele broadband
de bază, în scopul evaluării măsurilor adecvate de intervenţie publică
Abordarea curentă de reglementare s-a dovedit a fi de succes pentru a promova pieţe competitive,
pentru a încuraja investiţiile şi lărgirea posibilităţilor de alegere ale consumatorului: de exemplu,
cea mai mare acoperire broadband şi rată de penetrare se găseşte în statele membre cu o competiţie
in infrastructură, combinată cu reglementarea eficientă ex ante pentru a promova concurenţa în
servicii. Dezvoltarea suplimentară a reţelelor broadband şi, în special, a reţelelor NGN continuă să
solicite intervenţia autorităţilor naţionale de reglementare (ANR), ca urmare a rolului lor în
sectorul comunicaţiilor electronice.
Este cu atât mai important ca fondurile publice să fie utilizate judicios în acest sector şi, de
asemenea, Comisia să se asigure că ajutorul de stat este complementar şi nu înlocuieşte investiţiile
actorilor de pe piaţă. Orice intervenţie a statului ar trebui să limiteze cât mai mult posibil riscul de
evicţiune a investiţiilor private, de afectare a stimulentelor pentru investiţii comerciale şi, nu în
ultimul rând, de denaturare a concurenţei, situaţie contrară interesului comun al Uniunii
Europene 79.
În scopul evaluării eşecului pieţei între diferite zone geografice şi stabilirii obiectivelor adecvate şi
mecanismelor de sprijin fezabile pentru investiţii de infrastructură NGN poate fi utilă realizarea
unei distincţii între tipurile de zone care pot fi vizate. Această distincţie este explicată în
următoarele secţiuni.
"Zone albe": promovarea coeziunii teritoriale şi a obiectivului de dezvoltare economică
"Zonele albe" sunt cele în care nu există o infrastructură broadband şi este puţin probabil să fie
dezvoltată în viitorul apropiat. Obiectivele Comisiei pentru Agenda Digitală pentru Europa vizează
o acoperire omniprezentă de servicii broadband de bază în UE până în 2013 şi de cel puţin 30
Mbps până în 2020. Prin urmare, asigurarea investiţiilor pentru zone care nu sunt încă acoperite
suficient este o prioritate. Comisia recunoaşte, prin urmare, că, prin acordarea de sprijin financiar
pentru furnizarea de servicii broadband în zone în care banda largă nu este disponibilă în prezent,
statele membre urmăresc obiective de coeziune şi de dezvoltare economică reală şi, prin urmare,
intervenţia lor este în consens cu interesul comun 80.
Cu toate acestea, pentru a se asigura că astfel de intervenţii nu împiedică investiţiile private în zona
în cauză, autoritatea care acordă ajutorul financiar trebuie să verifice că nu există investitori privaţi
interesaţi să dezvolte propria infrastructură în viitorul apropiat, prin publicarea unui rezumat al
măsurilor de ajutor planificate şi invitând părţile interesate să îşi prezinte observaţiile. Termenul
"în viitorul apropiat" trebuie înţeles ca referindu-se la o perioadă de trei ani 81.
"Zone gri": nevoia pentru o evaluare ulterioară
"Zonele gri" sunt cele în care este prezent un singur operator de reţea şi este puţin probabil să se
dezvolte o altă reţea în viitorul apropiat 82. Simpla existenţă a unui operator de reţea 83 nu înseamnă
neapărat că nu există disfuncţionalităţi ale pieţei sau probleme de coeziune. În cazul în care acest
operator are o putere semificativa de piaţă (monopol) poate oferi cetăţenilor o combinaţie
suboptimală de servicii de calitate şi preţuri. Anumite categorii de utilizatori nu pot avea acces la
servicii adecvate sau, în absenţa unor tarife reglementate de acces en-gros, preţurile de vânzare cu
amănuntul pot fi mai mari decât cele practicate pentru aceleaşi servicii oferite în zone sau regiuni
ale ţării comparabile, dar cu o piaţă de profil mai competitivă. Dacă, în plus, există perspective
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foarte limitate privind intrarea pe piaţă a unor noi operatori, finanţarea unei infrastructuri
alternative ar putea fi o măsură adecvată 84.
Zonele gri ar putea fi eligibile pentru sprijin din partea statului în situaţia în care condiţiile de
compatibilitate sunt îndeplinite, dacă se dovedeşte că (i) nu sunt disponibile servicii accesibile sau
adecvate pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor sau companiilor şi că (ii) nu sunt disponibile
măsuri care sa denatureze mai putin (inclusiv reglementări ex ante) pentru a atinge aceleasi
obiective şi (iii) că nu există alţi operatori care intenţionează să investească în zona vizată în
următorii trei ani.
Pentru a stabili (i) şi (ii), Comisia va evalua în special dacă:
(a)

condiţiile generale ale pieţei sunt inadecvate, verificând, printre altele, nivelul preţurilor
actuale de bandă largă, tipul de servicii oferite utilizatorilor finali (utilizatorii rezidenţiali şi
de afaceri), precum şi condiţiile aferente acestora;

(b)

în lipsa unei reglementări ex ante impuse decatre autoritatea de reglementare, accesul efectiv
la reţea nu este permis terţilor sau condiţiile de acces nu sunt favorabile unei concurenţe
efective;

(c)

in general barierele de intrare împiedică intrarea altor operatori de comunicaţii electronice 85
şi,

(d)

toate măsurile luate sau remediile impuse de autorităţile naţionale competente, de
reglementare sau de concurenţa, în ceea ce priveşte furnizorul de reţea existent nu au reuşit
să înlăture aceste probleme.

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

"Zone negre": nu este nevoie de intervenţia statului
Atunci când într-o zonă geografică dată există sau vor exista în viitorul apropiat cel puţin două
reţele broadband de bază ale unor operatori distincţi, iar serviciile broadband sunt furnizate în
condiţii competitive (concurenţă pe bază de infrastructură), se poate presupune că nu există
disfuncţionalităţi ale pieţei. În consecinţă, există foarte puţine motive pentru o intervenţie a statului
care să aducă beneficii suplimentare. Dimpotrivă, eventualul sprijin acordat de stat pentru
finanţarea construcţiei unei reţele broadband suplimentare cu capacităţi comparabile va conduce,
în principiu, la o denaturarea inacceptabilă a concurenţei şi posibil chiar retragerea unor investitori
privaţi. În consecinţă, în absenţa unei disfuncţionalităţi a pieţei clar demonstrate, Comisia va aviza
negativ un plan de măsuri privind finanţarea implementării unei infrastructuri broadband
suplimentare într-o "zonă neagră" 86.
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Anexa 7 - Ipoteze privind investiţiile necesare în infrastructura NGN din
România
Ipoteze privind finanţarea investiţiilor
În estimarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea reţelelor de acces broadband de generaţie
nouă până la un grad de acoperire de 100% a gospodăriile din România au fost luate în
considerare următoarele ipoteze de finanţare şi scenarii:
•

În zone / regiuni cu populaţie predominant urbană (până la 50%): oraşele vor fi acoperite
exclusiv prin investiţii private, în timp ce şi acoperirea zonelor rurale va fi sprijinită în
proporţie de 80% din fonduri publice;

•

În zone / judeţe cu o structură a populaţiei rurale între 50% - 60% din gospodării: în oraşe
acoperirea va fi realizată în proporţie de 80% prin investiţii private şi 20% fonduri publice,
iar 80% până la 100% din investiţiile necesare pentru a asigura acces la reţelele NGN în
toate comunele / satele vor fi suportate din fonduri publice;

•

În zone / judeţe predominant rurale (60% din gospodării sunt din mediul rural), în oraşe
acoperirea se va realiza cu 60% investiţii private şi 40% sprijin public. În aceste zone, 80%
din investiţiile necesare pentru a asigura acces la reţelele NGN în comune / sate vor fi
asigurate din fonduri publice.

Costurile estimative de implementare
Ipotezele privind nivelul şi structura costurilor de implementare a infrastructurii pentru noua
generaţie de acces broadband în zonele rurale şi urbane - ipoteze care au fost utilizate la calcularea
investiţiei necesare - sunt prezentate mai jos:
Caracteristicile ipotezelor:
•

Nu diferă semnificativ între zonele urbane mari şi mici;

•

Sunt orientative, mai ales în ceea ce priveşte costurile unitare (pe gospodărie) pentru tubulatura,
deoarece aceste costuri pot varia foarte mult în ceea ce priveşte locul de implementare a
infrastructurii.

•

Nu vor include costurile de instalare in locatiile clienţilor (CPE, cablare în interior şi taxe de
instalare) sau a costurilor de interconectare.
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Tehnologie

Categorie de cost
-

FTTP

-

HFC DOCSIS 87

DSL

LTE

-

Elemente pasive (fibra optică şi
accesorii)
Lucrări civile
Echipament
Construcţia tubulaturii
Proiectare
Autorizare
Management de proiect
Alte cheltuieli
Elemente pasive (fibra optică şi
accesorii)
Lucrări civile
Echipament
Proiectare
Autorizare
Management de proiect
Alte cheltuieli
Elemente pasive (fibra optică şi
accesorii)
Lucrări civile
Echipament
Proiectare
Autorizare
Management de proiect
Alte cheltuieli
Elemente pasive (fibra optică şi
accesorii)
Lucrări civile
Echipament
Proiectare
Autorizare
Management de proiect
Alte cheltuieli

Investiţie
(EURO/gospodărie)

120 €

500 €

720 €

100 €

115 € 170 €
165 € 230 €
50 €

600 €

540 €
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Rezumat de soluţii tehnice
Reţele FTTP
1. FTTB - GPON (Fiber to the building – Gigabit Passive Optical Network):
Reţea optică pasivă punct-la-multipunct: sunt folosite splittere optice pasive pentru a deservi mai
multe ramuri, prin acelaşi mediu optic (cablu optic unic). Costurile iau în considerare până la 16
ramurideservite de acelaşi cablu din reţeaua pasivă.
Pe fiecare ramură se montează un terminal de reţea optică (ONT - optical network terminal) şi un
switch Ethernet cu 8/16 porturi (neadministrat, în funcţie de numărul de clienţi din acealocaţie).
Toate echipamentele terminale (ONT) sunt administrate de un dispozitiv central denumit OLT
(OLT- optical line terminal), care este montat la capătul liniei.
Capacitate de transport în fiecare locaţie este - maximum 1,2 Gbps uplink şi 2,4 Gbps downlink.
Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps.
2. FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Network)
Reţea optică pasivă punct-la-multipunct: sunt folosite splittere optice pasive pentru a deservi mai
mulţi clienţi prin acelaşi mediu optic (cablu optic unic). Costurile iau în considerare maxim 128
clienţi deserviţi prin acelaşi cablu.
Un echipament terminal de reţea optică ONT este inclus în structura costurilor pentru fiecare
client. Toate echipamentele ONT sunt administrate de un dispozitiv central denumit OLT, care este
montat la capătul liniei. Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps.
3 Metro-ethernet
Reţeaua de tip Metro Ethernet este o reţea de tip FTTC. O conexiune simetrică de 1Gbps este
instalată de la head-end către fiberbox, iar de la fiberbox la home copper (FTP) sunt instalate în
cascadă 3 switch-uri fără management (100Mbps). Distanţa maximă pentru cablurile FTP este de
350m (de la switch până la client). Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps.
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Anexa 8 – Lista participantilor prezenti la consultari
Operatori de telefonie fixă:
- Telekom Romania Communications
- RCS&RDS
- UPC
Operatori de telefonie mobilă:
- Vodafone România
- Orange România
- Telekom Romania Mobile Communications
- RCS&RDS
Asociatia Operatorilor Mobili din Romania - AOMR
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM
Organismul de reglementare din cadrul Comitetului de IT&C
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Internet).
64
Oriunde operatorii existenţi nu furnizează informaţii relevante autorităţilor competente cu privire la inventarul
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