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   Parlamentul României 
     
     Camera Deputaților 

 

      GRUPUL PARLAMENTAR USR 
   

 ÎNTREBARE 
 
Către: Vlad Ștefan Stoica, Președintele Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR în circumscripția electorală Vâlcea nr.40 
 

Obiectul întrebării: Situația infrastructurii de telecomunicații existente în mediul 
rural la data de 01.01.2022. 
 

Domnule Președinte,  
 

La momentul actul situația pandemică a impus o creștere susținută a 

traficului de date și de voce utilizat în România, inclusiv datorită utilizării 

internetului în procesul educațional și în activitățile desfășurate în regim de 

telemuncă. 

Totuși, desfășurarea procesului educațional online în mediul rural nu este 

lipsită de evenimente neplăcute, presa relatând pe larg situații în care din cauza 

lipsei conexiunii la internet sau a unei conexiuni de internet slabe, invățământul 

online a fost compromis.1 De asemenea și asigurarea accesării serviciul public 

de urgență 112 poate fi afectată de existența unei infrastructuri de 

telecomunicații deficitare în mediul rural. 

Față de situația expusă mai sus, cu autoritatea de care dispuneți, am 

rugămintea să îmi comunicați: 

 
1 https://www.capital.ro/scoala-online-mai-greu-de-pus-in-practica-la-sate-conexiunea-la-internet-aproape-

inexistenta.html 
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- care sunt localitățile care la data de 1.01.2022 nu au acoperire la servicii de 

voce mobilă?  

- care sunt localitățile care la data de 1.01.2022 nu beneficiază de servicii de 

telefonie fixă?  

- care sunt localitățile care la data de 01.01.2022 nu beneficiază de servicii de 

internet fix și/sau mobil?  

- care sunt localitățile care la data de 01.01.2022 nu beneficiază de servicii de 

televiziune prin cablu?  

- dacă în cadrul liciențelor acordate în 2021 în banda de frecvență 800 MHz (5G) 

s-a prevăzut în sarcina operatorilor de telefonie mobilă obligația de a se acoperi 

cu servicii de voce și internet toate localitățile din România care nu beneficiază în 

prezent de  aceste servicii ? 

- dacă prin caietul de sarcini pentru acordarea liciențelor de utilizare a spectrului 

radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 1500 MHz si 3400-3800 

MHz (5G) se va avea în vederea obligația de acoperire cu servicii de voce și 

internet a tuturor localităților din România care în prezent nu beneficiază de 

aceste servicii ? 

- care sunt operatorii de telefonie mobilă care nu și-au îndeplinit obligațiile privind 

acoperirea cu servicii de voce și internet a localităților asumate prin licențelor de 

utilizare a spectrului radio până la data de 01.01.2022? 

 
Aștept răspuns în scris.  
Cu aleasă considerație,  
 
 
Ion Marian LAZĂR - Deputat  
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