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  Obiectul întrebării scrise: Lipsa semnalului de telefonie mobilă în localităților 

aflate la granița României 

 

 Sectorul telecomunicațiilor a avansat foarte mult în ultimii ani ca urmare a concurenței 

acerbe dintre operatorii de telefonie mobilă. Cu toate acestea, pe teritoriul României,  încă există 

disfuncționalități în domeniul telecomunicațiilor, acestea putând fi soluționate doar cu intervenția 

organelor statului, deoarece pentru operatorii de telefonie nu prezintă un interes major.   

 Marea majoritate a disfuncționalităților despre care vorbesc se regăsesc în mediul rural, 

unde nu s-a investit atât de mult în infrastructura de rețea, dat fiind faptul că aici trăiesc un 

număr mai mic de cetățeni care ar putea utiliza serviciile operatorilor de telefonie. Există 

diferențe sesizabile între mediul urban și cel rural, atât în ceea ce privește gradul de acoperire cu 

servicii de voce și de date, cât și cu privire la calitatea semnalului.     

 Un astfel de exemplu îl regăsim în Maramureșul Istoric și în Suceava, județe unde trăiesc 

mari comunități de etnici ucraineni, poziționați în zonele de frontieră cu Ucraina și unde 

semnalul serviciilor de telefonie mobilă lasă de dorit față de zonele urbane cu o populație mai 

numeroasă. Mai mult, există diferențe între semnalul din interiorul clădirilor și cel din afara 

acestora, lucru ce denotă slaba calitate a semnalului furnizat de operatori, dar și lipsa de interes.  

 Pe lângă dezinteresul furnizorilor de telefonie mobilă, am observat o lipsă de interes și 

din partea autorităților statului. Spun acest lucru, deoarece în data de 05.09.2019, am adresat 

întrebarea nr. 8606A, domnului Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor și Societății 

andreea.dinu
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Informaționale de la acea vreme, în care am sesizat problemele cu care se confruntă cetățenii din 

Maramureș, însă se pare că această problemă nu a reprezentat o prioritate, ea nefiind soluționată 

până în prezent.            

 Cetățenii sunt deznădăjduiți, fiind conștienți de faptul că totul se rezumă la intenția 

operatorului de a menține rețeaua în zonă și de numărul de abonați din acea localitate, necontând 

faptul că ei plătesc pentru servicii pe care nu le pot folosi la capacitate maximă.   

 Localități precum Crasna Vișeului sau Brodina, dar și zone precum Valea Vaserului, care 

fac obiectul prezentei întrebări scrise, nu reprezintă un interes pentru operatorii de telefonie 

mobilă având în vedere numărul redus de abonați. Astfel, în zonele mai sus menționate nu se fac 

investiții în infrastructura de rețea, lăsându-i pe cetățeni să plătească în continuare pentru niște 

servicii care funcționează la 50% din capacitatea normală.       

 Având în vedere cele de mai sus, stimate domnule Președinte ANCOM, vă rog să-mi 

comunicați următoarele: 

1) Sunteți la curent cu starea precară a infrastructurii operatorilor de telefonie mobilă din 

județele Maramureș și Suceava? 

2) Ce măsuri întreprinde Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii privind îmbunătățirea calității semnalului în zonele afectate, astfel încât să 

nu mai există discrepanțe între zonele rurale și cele urbane? 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei 

Deputaților şi Senatului, doresc un răspuns formulat atât verbal, cât și în scris. 

 

 

 




