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Smart City – perspectiva reglementatorului telecom



ANCOM, cine suntem?

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE 
ÎN COMUNICAŢII - ANCOM

ANCOM este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din
România, prin promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea
resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și promovarea
inovației.

 pune în aplicare politica națională în domeniul comunicațiilor electronice, al
comunicațiilor audiovizuale şi al serviciilor poștale;

 promovează concurența în sectorul comunicațiilor electronice şi în sectorul
serviciilor poștale;

 administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor
electronice;

 controlează îndeplinirea cerințelor esențiale privind compatibilitatea
electromagnetică, realizând controlul pieței echipamentelor radio şi
echipamentelor terminale de telecomunicații.



Agenda Digitală pentru Europa 2020 (I)

Agenda Digitală pentru Europa 2020 - una dintre cele șapte inițiative-pilot ale
Strategiei Europa 2020 dezvoltată de Comisia Europeană.

1. Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă;

2. Îmbunătățirea transparenței și coordonării în lucrările de construcții civile 
din domeniul comunicațiilor electronice;

3. Simplificarea procedurilor de autorizare a dezvoltării rețelelor de 
comunicații electronice;

4. Norme tehnice referitoare la infrastructura NGA pentru clădiri noi;

5. Utilizarea potențialului noilor tehnologii wireless pentru accelerarea 
extinderii/implementării infrastructurii de bandă largă în zonele
rurale.

“Broadband și Infrastructură de servicii digitale” - cinci direcții de acțiune:



Agenda Digitală pentru Europa 2020 (II)

2020 - viteze de minimum 30 Mbps pentru toate gospodăriile,

- 50% dintre gospodării să aibă conexiuni de acces la internet cu viteza de
peste 100 Mbps.



Conexiunile în bandă largă
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Urban Rural

Sursa: ANCOM, raport de activitate 2014

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Raport_Anual_2014_RO_FINAL.pdf


Conexiunile la puncte fixe în bandă largă (I)

Sursa: ANCOM, raport date statistice sem II 2014

https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/files/89_ro


Conexiunile la puncte fixe în bandă largă (II)

Conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, split urban/rural, la 31.12.2014

Sursa: ANCOM, raport date statistice sem II 2014

Mediu
Gospodarii 

(%)

Acoperire 
broadband fix 
(gospodării)

Acoperire 
broadband mobil 

(populație)

urban 54.54% 62.3%
60.2%

rural 45.46% 31.4%

Sursa: ANCOM, INSEE

https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/files/89_ro


Legea nr. 154/2012

Creează mediul adecvat pentru 
dezvoltarea rețelelor  de bandă 

largă, rețele ce stau la baza 
furnizării serviciilor caracteristice 

conceptului de Smart City

Condițiile în care se realizează accesul pe proprietate în vederea instalării 
rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură asociate;

Posibilitatea solicitării accesului la și partajării elementelor de infrastructură;

Necesitatea efectuării unui inventar al rețelelor publice de comunicații 
electronice și al infrastructurii asociate acesteia;

Unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice (norme 
tehnice specifice).



Inventarul rețelelor și infrastructurii asociate (I)

ANCOM are în vedere realizarea 
unui inventar sub formă de hărți 
electronice organizate într-un 
sistem de informații geografice 
(GIS)

- permite identificarea zonelor “albe” neacoperite de rețele;

- reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea rețelelor NGN  și 
susținerea  conceptului de Smart City.

Infrastructura de acces de bandă largă: 



• Tipurile de informații ce urmează a fi raportate:

• elemente de rețea de comunicații electronice (segmente de 
rețea de comunicații electronice, echipamente);

• elementele de infrastructură asociate rețelelor (cabinet, 
cameră de tragere, cămin, cameretă, conductă/grup de 
conducte, stâlp, pilon);

• Definiții ale elementelor de rețea și de infrastructură ce 
urmează a fi raportate;

• Formatul de raportare:

• fișier XML (GIS);

• formular WEB/fișier CSV (non-GIS).

• Modalități de raportare diferențiată a datelor în funcție de 
mărimea/impactul rețelei.

Decizia nr. 1644/2014 
privind stabilirea 
formatului și a 
modalității de 
transmitere a 

informațiilor privind 
dezvoltarea și 

localizarea geografică 
a rețelelor publice de 

comunicații electronice 
și a elementelor de 

infrastructură asociate 
acestora:

Inventarul rețelelor și infrastructurii asociate (II)



Norme tehnice specifice

 Caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi
asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de
construcții;
 Zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor de comunicații
electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susținerii acestora;
 Procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu
aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizației de construire;
 Categoriile de avize și acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor
de infrastructură a rețelelor publice de comunicații electronice.

Normele tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a
Ministerului pentru Societatea Informațională și a Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.



Directiva 61/2014/UE 

 Punctul de informare unic (PIU) - va asigura accesul la informațiile minime privind

infrastructuri fizice existente;

 Dreptul unui operator de rețea de a negocia acorduri privind coordonarea lucrărilor

de construcții civile;

 Infrastructură fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză în cazul

clădirilor noi și renovate;

 Reglementări privind partajarea infrastructurilor existente și a elementelor asociate

acestora, aparținând operatorilor din zona utilităților publice (alimentare cu apă,

rețea de canalizare, distribuția gazelor naturale, distribuția energiei electrice,

distribuția energiei termice) pentru utilizarea în rețelele de comunicații electronice.



Directiva 61/2014/UE  

 Punctul de informare unic (PIU) care va asigura accesul la informațiile minime privind
infrastructuri fizice existente;

Infrastructura
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Directiva 61/2014/UE  

 Dreptul unui operator de rețea de a negocia acorduri privind
coordonarea lucrărilor de construcții civile;



Directiva 61/2014/UE  

 Infrastructură fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză în
cazul clădirilor noi și renovate

Clădiri inteligente
(Smart buildings)



Transpunerea Directivei 61/2014/UE 

ANCOM își propune să joace un rol activ, alături de MSI, în transpunerea și

implementarea Directivei 61/2014/UE atât prin contribuții la elaborarea unui

proiect de act normativ în vederea transpunerii Directivei, cât și prin implicarea

ulterioară în procesul de implementare a prevederilor actului normativ.



Vă mulţumesc pentru atenţie!

florin.dragomir@ancom.org.ro


