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Perspective telecom

pentru Piața Unică Digitală



Comunicațiile de bandă largă - probleme

Rețelele de comunicații electronice 
în bandă largă de mare viteză -
vector pentru realizarea Pieței 

Unice Digitale

Dezvoltarea de rețele de 
comunicații electronice în bandă 

largă - insuficientă în mediul rural, 
iar în mediul urban este afectată 

de o serie de dificultăți



Comunicațiile de bandă largă – soluții

Deschide accesul 
operatorilor de 

comunicații electronice 
la infrastructura 
rețelelor de gaz, 

electricitate, energie 
termică, iluminat 

public etc., la tarife 
fundamentate pe 

costuri

Facilitează acordarea 
autorizațiilor de 

construire a 
rețelelor de 
comunicații 
electronice

Măsuri pentru 
coordonarea 

lucrărilor publice, 
astfel încât acestea 
să includă rețelele 

de comunicații 
electronice

Transpunerea 
Directivei 

2014/61/UE



Dreptul de acces pe proprietatea publică

Dezvoltarea rețelelor de
comunicații electronice

Factor de 
multiplicare: 

dezvoltarea rețelelor 
de comunicații 

electronice (investiții, 
comunicare, 

angajare, incluziune 
socială)

Piedici:

tarifele excesive 
pentru acordarea 
dreptului de acces 

pe proprietatea 
publică

Transpunerea 
Directivei 

2014/61/UE:  
eliminarea oricărui 

tarif pentru   
accesul rețelelor pe 
proprietatea publică



Revizuirea cadrului de reglementare telecom

Concurența bazată pe 
infrastructuri 

- răspunde interesului României 
de a beneficia de servicii de 
comunicații electronice de 
calitate, la tarife relativ reduse

Discuții cu reprezentanții din 
partea României în Parlamentul 
European 

- pentru a ne promova interesele în 
domeniul comunicațiilor electronice

2016 – Comisia Europeană

- va înainta Parlamentului 
European o inițiativă 
legislativă de revizuire a 
cadrului de reglementare în 
domeniul comunicațiilor 
electronice



Piața Unică Europeană

27 octombrie 2015 

-Piața Unică Digitală-

Parlamentul European a 
votat Regulamentul 
privind neutralitatea 

internetului și eliminarea 
tarifelor de roaming

30 aprilie 2016 

intră în vigoare măsurile 
privind neutralitatea 

internetului

15 iunie 2017

se vor elimina complet 
tarifele de roaming

ANCOM: autoritatea care va supraveghea respectarea măsurilor
privind neutralitatea internetului și eliminarea completă a tarifelor
de roaming
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