Broadband - România
Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înﬁințarea unei rețele naționale de
bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

Rezumatul dezvoltării benzii largi în România
Strategia Națională pentru Agenda Digitală a României 2020 (hotărârea guvernului HG
245/2015) reprezintă strategia României privind banda largă. Autoritățile intenționează să actualizeze
planul pentru a reﬂecta țintele societății Gigabit. Infrastructura de bandă largă și servicii digitale este
unul dintre cele patru domenii de acțiune deﬁnite în strategie. Strategia română are drept țintă
obținerea unei acoperiri de 100% din gospodăriile cu bandă ﬁxă până în 2020, 80% din gospodării cu
acces la peste 30 Mbps bandă largă și 45% din gospodării cu abonamente de peste 100 Mbps. Planul
național de dezvoltare a infrastructurii NGN (hotărârea guvernului HG 414/2015) stabilește același
lucru și optează pentru punerea priorității pe dezvoltarea de rețele de ﬁbră cât mai aproape posibil de
utilizatorul ﬁnal. Strategia 5G pentru România a fost adoptată în 2019.

Planul și politica națională privind banda largă
Autoritățile responsabile
Planul României privind banda largă este conceput și implementat în totalitate de
către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Rolul Autorității pentru Digitalizarea României este de a realiza și coordona implementarea

strategiilor și politicilor publice în domeniul transformării digitale și al societății informaționale.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ANCOM este
responsabilă pentru măsurile de reglementare.
Principalele obiective și măsuri pentru dezvoltarea bandelor largi
O importanță specială este acordată zonelor rurale și celor dezavantajate, pentru stimularea
concurenței și pentru promovarea dezvoltării benzii largi mobile ca soluție corespunzătoare pentru
România, având în vedere evoluția intensă a pieței de telefonie mobilă. Planul privind banda largă are
un număr de obiective speciﬁce cum ar ﬁ:
conectarea instituțiilor publice (agregarea cererii publice),
utilizare crescută în public,
sprijinirea IMM-urilor în ceea ce privește cursurile de pregătire, conﬁgurarea și implementarea
proiectelor și serviciilor de infrastructură,
creșterea accessibilității serviciilor, conținutului și dezvoltării aplicațiilor,
educarea consumatorului și
includerea grupurilor de utilizatori dezavantajați.
Țintele pe termen lung ale NGA sunt o acoperire de 80% cu 30 Mbps și un grad de inﬁltrare de 45%
dintre gospodării cu 100 Mbps până în 2020.

Instrumente ﬁnanciare naționale și regionale pentru banda
largă
Ajutoare de Stat (Activități Generale): România a lansat proiectul Ro-NET care folosește fonduri
structurale (aproximativ 69 milioane EUR) pentru a construi o infrastructură de bandă largă în
zonele încă neacoperite (ﬁnanțare regională). Beneﬁciarul și destinatarul direct al tuturor
ajutoarelor de stat este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale printr-un proiect al
unității de implementare, care va rămâne proprietarul nou createi infrastructuri de tip backhaul.
Până la sfârșitul lunii septembrie 2019, lucrările au fost ﬁnalizate în 606 de localități. Un număr
de 82 de localități suplimentare se aﬂă într-un stadiu avansat de ﬁnalizare.

Date privind dezvoltarea și tehnologiile de bandă largă din
România
Pentru cele mai recente date privind acoperirea benzii largi, abonamente și grade de inﬁltrare,
acoperirea diferitelor tehnologii de bandă largă și costuri veriﬁcați rapoartele tabelelor de punctaj și
rapoartele pe țară ale Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă wireless
Pentru detalii despre atribuțiile armonizate ale spectrului, consultați Observatorul european 5G.
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Informații de contact
BCO România (Oﬁciul național de competențe în bandă largă): Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale
Adresa: Bulevardul Unirii 8, București 030167, România
Contact prin email
Tel: +40 21 400 11 90
Pagină web

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Adresa: Strada Delea Nouă 2, 030925 București, România
Contact via email
Tel.: +40 372 845 845
Pagină web
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@DigitalEU

Atualidade
State of the Union: Commission proposes a Path to the Digital Decade to deliver the EU's digital
transformation by 2030
Today, the Commission proposed a Path to the Digital Decade, a concrete plan to achieve the digital
transformation of our society and economy by 2030. The proposed Path to the Digital Decade will
translate the EUʼs digital ambitions for 2030 into a concrete delivery mechanism. It will set up a
governance framework based on an annual cooperation mechanism with Member States to reach the
2030 Digital Decade targets at Union level in the areas of digital skills, digital infrastructures,
digitalisation of businesses and public services. It also aims to identify and implement large-scale

digital projects involving the Commission and the Member States.
EVENT | 29 September 2021
WiFi4EU: second online workshop for WiFi Installation Companies

This one-hour online workshop (10:00-11:00 CEST) is dedicated to WiFi Installation Companies
involved in the WiFi4EU initiative. Its objective is to answer their questions in order to help overcome
hurdles and accelerate network deployment. This workshop is an important opportunity in view of the
approaching deadline, which risks the loss of municipalities’ € 15,000 WiFi4EU vouchers.
EVENT | 26 October 2021
2021 Annual Conference of the European Broadband Competence Oﬃces Network

Marking the BCO Network's ﬁve-year milestone, the 2021 Annual Conference will address important
EU policy and funding developments, as well as BCOs' achievements and goals. The agenda will
include Rural Digital Futures, Gigabit targets and the Digital Compass, EU Structural Funds and the
Recovery and Resilience Facility, State aid and evolving technology, and CEF2 Digital. The ﬁnal
agenda will be shared with participants directly. This online event is open to all members of the
European Broadband Competence Oﬃces Network.
VIDEO | 26 August 2021
Catalonia’s EU-funded ﬁbre network connects over 400 government sites and promotes competitive
rural digital services

Thanks to the European Regional Development Fund, Catalonia built a ﬁbre backbone to connect over
400 government and local administration sites across the region. By oﬀering the network’s extra
capacity to the market, this ‘open network’ allows local operators to compete to use the infrastructure
and deploy services to under-served rural areas. “We have generated an ecosystem of over 80 local
operators to promote competence and competitiveness in these local areas with very high-quality
services”, explains David Ferrer, Catalonian’s Secretary of Digital Policies, in this video interview.
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