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1. Introducere 

Directiva 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații 

electronice de mare viteză
1
 („Directiva privind reducerea costurilor de bandă largă”, denumită 

în continuare „directiva”) vizează facilitarea și stimularea extinderii rețelelor de comunicații 

electronice de mare viteză prin reducerea costurilor printr-un set de măsuri armonizate. 

Directiva trebuia transpusă în legislația națională a statelor membre până la 1 ianuarie 2016 

pentru a deveni aplicabilă în toate statele membre începând cu 1 iulie 2016. 

Articolul 12 din directivă impune Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului, 

până la 1 iulie 2018, un raport privind punerea sa în aplicare, cuprinzând o prezentare sumară 

a impactului măsurilor și o evaluare a progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor directivei, inclusiv măsura și modul în care directiva ar putea contribui 

suplimentar la realizarea unor obiective privind banda largă mai ambițioase decât cele 

prevăzute în Agenda digitală. 

Comisia a revizuit punerea în aplicare a directivei pe baza următoarelor: 

 un studiu extern privind punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor prevăzute în 

directivă
2
; 

 un raport BEREC privind punerea în aplicare a directivei
3
; 

 Indicele economiei și societății digitale și raportul 2018 — Capitolele de 

telecomunicații; 

 alte surse de date, cum ar fi misiunile de constatare a faptelor în statele membre și 

analiza legislației naționale realizate de Comisie. 

Prezentul raport a fost elaborat la mai puțin de 2 ani de la data la care legile naționale de 

transpunere a directivei trebuiau să devină aplicabile, înregistrându-se întârzieri semnificative 

în multe state membre. Ca urmare, dovezile utilizate ca bază pentru evaluarea impactului 

măsurilor sale și a progreselor înregistrate în vederea realizării obiectivelor sale au fost relativ 

limitate. Totuși, raportul urmărește să pună bazele stabilirii unui scenariu de referință, pe baza 

căruia să poată fi realizată o evaluare în viitor. 

2. Domeniul de aplicare și principalele dispoziții ale directivei 

Domeniul de aplicare al directivei 

Pentru a maximiza sinergiile între rețele, directiva este adresată nu numai operatorilor de 

rețele de comunicații electronice, ci și altor întreprinderi care furnizează infrastructuri fizice 

adecvate pentru a găzdui elemente ale rețelelor de comunicații electronice, cum ar fi 

electricitatea, gazul, apa și canalizarea, serviciile de încălzire și de transport
4
. 

                                                            
1 JO L 155, 23.5.2014, p. 1. 
2 Studiul SMART 2015/0066, realizat de un consorțiu condus de WIK Consult, raport final disponibil aici. 
3 BoR (17) 245: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7534-berec-report-

on-the-implementation-of-the-broadband-cost-reduction-directive 
4 Articolul 2 alineatul (1) din directivă. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/629603
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7534-berec-report-on-the-implementation-of-the-broadband-cost-reduction-directive
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7534-berec-report-on-the-implementation-of-the-broadband-cost-reduction-directive
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Domeniul de aplicare al directivei acoperă „rețelele de comunicații electronice de mare 

viteză”, adică rețele capabile să furnizeze bandă largă la viteze de minimum 30 Mbps
5
.  

În plus, directiva se aplică numai „infrastructurii fizice”,
6
 care este definită ca „orice element 

al unei rețele care este destinat să găzduiască alte elemente ale unei rețele fără a deveni el 

însuși un element activ al rețelei.” 

Dispoziții principale 

Directiva cuprinde patru piloni și cerințe suplimentare pentru crearea unui punct de informare 

unic și a unui organism de soluționare a litigiilor. Acestea se aplică tuturor pilonilor, precum 

și cerințelor de stabilire a sancțiunilor. 

 

Directiva prevede o armonizare minimă, prin urmare statele membre pot depăși cerințele 

minime stabilite în directivă pentru a realiza mai bine obiectivele acesteia. Cu toate acestea, în 

cazul în care statele membre decid să adopte astfel de măsuri, acestea trebuie să asigure 

respectarea legislației Uniunii, inclusiv cadrul de reglementare pentru comunicațiile 

electronice. 

Pilonul 1: Accesul la infrastructura fizică existentă și transparență 

În cadrul primului pilon, toți operatorii de rețele (comunicații electronice, servicii publice în 

domeniul energiei etc.) sunt obligați să asigure accesul la infrastructura fizică (de exemplu 

conducte, guri de vizitare, cabinete, stâlpi) în condiții echitabile și rezonabile, operatorilor 

                                                            
5 Articolul 2 alineatul (3) din directivă. 
6 Articolul 2 alineatul (2) din directivă. 



 

3 

 

care intenționează să extindă rețele de bandă largă de mare viteză. Accesul poate fi refuzat pe 

baza unor criterii obiective, transparente și proporționale. 

Pilonul 2: Coordonarea lucrărilor de construcții civile și transparență 

Al doilea pilon permite oricărui operator de rețea să coordoneze lucrările de construcții civile 

cu furnizorii de comunicații electronice. În plus, operatorii de rețea care execută lucrări de 

construcții civile finanțate în totalitate sau parțial din fonduri publice trebuie să satisfacă orice 

solicitare rezonabilă de coordonare a lucrărilor de construcții civile. 

Pilonul 3: Procedura de acordare a autorizațiilor 

În cadrul celui de-al treilea pilon, statele membre trebuie să se asigure că toate informațiile 

relevante privind condițiile și procedurile de acordare a autorizațiilor de lucrări de construcții 

civile în vederea instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză sunt disponibile 

prin intermediul unui punct de informare unic și că, în principiu, deciziile privind autorizațiile 

trebuie puse la dispoziție în termen de 4 luni. 

Pilonul 4: Infrastructura fizică interioară 

Cel de-al patrulea pilon impune ca toate clădirile nou construite și care fac obiectul unor 

lucrări majore de renovare să fie dotate cu infrastructură fizică, cum ar fi mini-conducte, 

capabile să găzduiască rețele de mare viteză, precum și cu un punct de acces ușor accesibil în 

cazul imobilelor colective. Furnizorii de rețele publice de comunicații trebuie să aibă acces la 

punctul de acces și la infrastructura fizică interioară în condiții echitabile și nediscriminatorii, 

în cazul în care duplicarea este imposibilă din punct de vedere tehnic sau neviabilă din punct 

de vedere economic. 

Alte dispoziții 

În cele din urmă, statele membre trebuie să numească unul sau mai multe organisme care să 

furnizeze informații privind infrastructura fizică, lucrările de construcții civile și autorizațiile 

și unul sau mai multe organisme independente pentru soluționarea litigiilor dintre operatorii 

de rețea în ceea ce privește accesul la infrastructură, accesul la informații și solicitările de 

coordonare a lucrărilor de construcții civile. 

3. Contribuția la obiectivele societății gigabiților 

Obiectivele strategice ale UE pentru o societate a gigabiților până în 2025
7
 se bazează pe 

nevoile de conectivitate previzibile ale societății digitale europene în următorii ani.  

Accesul la conexiuni de rețea de mare capacitate este necesar pentru cloud computing, 

multiple utilizări simultane și alte aplicații avansate și inteligente la domiciliu, precum și într-

o serie de domenii de uz profesional, de multe ori în legătură cu accesul mobil (de exemplu, 

producție, sănătate, energie, servicii de intervenție de urgență). 

                                                            
7 Obiectivele societății gigabiților pentru 2025 sunt: 1. conectivitate la nivel de gigabit pentru toți factorii 

socioeconomici importanți, cum ar fi școlile, nodurile de transport și principalii furnizori de servicii publice, 

precum și întreprinderile cu un grad mare de dezvoltare digitală; 2. o acoperire 5G neîntreruptă în toate zonele 

urbane, precum și de-a lungul principalelor rute de transport terestre; 3. conectivitate la internet de cel puțin 

100 Mbps pentru legătura descendentă, care poate fi îmbunătățită la viteză exprimată în gigabiți pentru toate 

gospodăriile europene. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
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Noile aplicații vor necesita nu numai viteze mai mari, ci și lățime de bandă pentru legătura 

ascendentă, reziliență și parametri de eroare sau de latență. Instalarea unor astfel de rețele de 

înaltă capacitate și de înaltă calitate, care ar trebui să se bazeze în principal pe fibră optică, va 

necesita investiții suplimentare semnificative. 

Prin contribuția la creșterea gradului de acoperire a infrastructurii de fibră optică, directiva ar 

putea facilita realizarea unei conexiuni de bandă largă de 100 Mbit/s, care poate fi 

modernizată la o viteză exprimată în gigabiți și care să fie universal disponibilă. 

În mod similar, utilizarea în comun a infrastructurii și coordonarea lucrărilor de construcții 

civile pot contribui, de asemenea, la instalarea conexiunilor de mare capacitate la rețele 

magistrale și de acces la factorii de stimulare a creșterii socioeconomice, cum ar fi 

întreprinderi mici și mijlocii, școli sau spitale, chiar și în zone insuficient deservite sau 

îndepărtate8.  

Având în vedere rolul lor de colectare (backhaul) a celulelor 5G, rețelele de fibră optică sunt 

tot mai mult recunoscute ca fiind vitale pentru atingerea obiectivelor 5G corespunzătoare 

pentru 2025. 

Accesul la infrastructura fizică existentă în temeiul directivei are potențialul de a permite 

concurența în materie de infrastructură pe bază de fibră optică, generând o bandă largă de 

calitate superioară și o ofertă mai variată pentru consumatori și întreprinderi, inclusiv în 

zonele dens populate. Prin urmare, directiva ar putea stimula investițiile în materie de fibră 

optică în sprijinul celulelor dense, contribuind la acoperirea 5G în toate centrele urbane, 

precum și de-a lungul căilor de transport, și stimulând dezvoltarea aplicațiilor wireless 5G, 

inclusiv a mașinilor conectate și a conducerii automate. 

De asemenea, directiva ar putea juca un rol important în relația cu internetul obiectelor, 

deoarece urmărește să faciliteze colaborarea dintre potențialii beneficiari ai internetului 

obiectelor - cum ar fi sistemele de transport, energia și apa - și operatorii de telecomunicații 

care ar putea furniza servicii de conectivitate. 

Acest lucru ar putea, la rândul său, să stimuleze dezvoltarea de aplicații pentru orașe 

inteligente, rețele și contoare inteligente și sisteme de transport inteligente, care să deschidă 

calea pentru viitoarele inovații. 

4. Transpunerea și punerea în aplicare a directivei 

În conformitate cu articolul 13, statelor membre li s-a solicitat adoptarea și publicarea 

măsurilor naționale care transpun directiva până la 1 ianuarie 2016, precum și aplicarea 

acestor măsuri de la 1 iulie 2016. 

După adoptarea directivei, Comisia a organizat mai multe evenimente pentru statele membre 

și părțile interesate și a avut numeroase contacte cu autoritățile naționale pentru a spori gradul 

de conștientizare și a furniza recomandări privind cerințele de transpunere. 

                                                            
8 De exemplu, prin accesarea stâlpilor existenți pentru a facilita instalarea la nivel rural. 
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Cu toate acestea, toate statele membre, cu excepția Italiei, au înregistrat întârzieri în ceea ce 

privește adoptarea măsurilor de transpunere, determinând Comisia să trimită scrisori de 

punere în întârziere celorlalte 27 de state membre la 23 martie 2016. Ulterior, Comisia a 

trimis avize motivate către 19 state membre la 30 septembrie 2016, invitându-le să adopte 

măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. 

Între timp, toate statele membre, cu excepția Belgiei, au notificat transpunerea completă a 

directivei în legislația națională. 

Având în vedere că directiva abordează competențele transsectoriale și impune obligații nu 

numai în sectorul telecomunicațiilor, ci și în ceea ce privește serviciile de utilități, legislația în 

domeniul construcțiilor, dreptul administrativ etc., transpunerea s-a dovedit adesea a fi 

complexă și a necesitat adaptări ale diverselor măsuri (de asemenea, la nivel regional și local) 

în statele membre. 

Având în vedere că directiva a fost elaborată pe baza celor mai bune practici din anumite state 

membre, pe care le-a extins la nivelul UE, multe state membre au adoptat deja o legislație 

națională relevantă, care, în anumite cazuri sau aspecte, depășea cu mult cerințele directivei. 

Directiva conține o serie de posibilități pentru statele membre de a scuti anumite infrastructuri 

sau anumite clădiri de obligațiile prevăzute (de exemplu, de obligațiile de transparență), dacă 

aceste derogări sunt motivate în mod corespunzător. 

Numai unele state membre au recurs intens la derogări. Cele mai multe fie nu le-au utilizat 

deloc, fie le-au reglementat în legislația secundară ce nu a fost încă adoptată. 

Directiva include, de asemenea, mai multe dispoziții opționale, a căror transpunere este lăsată 

la latitudinea statelor membre. Mai jos este o prezentare generală a modului în care statele 

membre au utilizat aceste dispoziții opționale: 

 mai multe state membre, cum ar fi Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Germania, 

Finlanda, Luxemburg, Slovenia și Spania, au prevăzut un drept reciproc prin care 

poate fi solicitat accesul la infrastructura operatorilor de rețele de comunicații 

electronice pentru instalarea de infrastructuri, altele decât cele de telecomunicații 

[articolul 3 alineatul (1)]; 

 obligațiile de a solicita organismelor din sectorul public să furnizeze informații 

minime privind infrastructura fizică existentă disponibilă prin intermediul punctului de 

informare unic, dacă deține astfel de informații de la operatorii de rețea, în format 

electronic și datorită sarcinilor sale, există, de exemplu, în Austria, Bulgaria, Cipru, 

Grecia, Finlanda, Lituania, Polonia, Portugalia, Republica Cehă și Slovacia [articolul 4 

alineatul (2)]; 

 norme privind repartizarea costurilor legate de coordonarea lucrărilor de construcții 

civile au fost stabilite, de exemplu, în Austria, Portugalia și Franța [articolul 5 

alineatul (2)]; 

 Există posibilitatea depunerii, prin mijloace electronice, la punctul de informare unic, 

a cererilor de autorizare în Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, 

Luxemburg și Malta [articolul 7 alineatul (2)]; 
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 Portugalia și Italia au introdus etichetele „accesibilitate pentru serviciile în bandă 

largă”, iar Spania și Germania le vor urma exemplul. În Franța există un standard 

pentru a indica zonele cu fibră [articolul 8 alineatul (3)]. 

Directiva prevede ca statele membre să desemneze unul sau mai multe organisme 

independente de soluționare a litigiilor și unul sau mai multe organisme care să acționeze ca 

punct de informare unic. 

Sarcinile organismului de soluționare a litigiilor au fost atribuite, integral sau parțial, 

autorității naționale de reglementare (ANR) responsabile de soluționarea litigiilor în 

conformitate cu cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice în majoritatea 

statelor membre și altor organisme în numai două state membre. 

Sarcinile punctului de informare unic au fost atribuite, integral sau parțial, ANR-urilor în 

14 state membre. În 10 state membre au fost desemnate alte organisme, în majoritatea 

cazurilor un minister, pentru exercitarea funcțiilor punctului de informare unic. 

Figura 1 — Sarcinile prevăzute în directivă care sunt atribuite ANR-urilor în UE 

 

 

Sursă: BEREC 

5. Impact și progrese 

Întrucât prezentul raport a fost elaborat la mai puțin de 2 ani de la data limită de aplicare a 

directivei și majoritatea statelor membre au înregistrat întârzieri în ceea ce privește 

transpunerea directivei, aplicarea sa în practică a început abia recent, iar experiența este până 

acum limitată. 

Cu toate acestea, dovezile furnizate de statele membre care au aplicat anterior dispoziții 

similare celor prevăzute în directivă și de întreprinderile implicate în colaborare 

transsectorială confirmă faptul că ar putea exista beneficii semnificative, inclusiv extinderea 

benzii largi de mare capacitate în zonele insuficient deservite, dacă alte state membre le 

urmează exemplul
9
.  

                                                            
9 A se vedea studiul SMART 2015/0066. De exemplu, reutilizarea infrastructurii de utilități a permis Open Fibre 

din Italia să reducă cu până la 50 % din costuri în faza inițială de implementare a FTTH. Open Fibre are un plan 

de investiții care acoperă 6 700 municipalități îndepărtate identificate ca zone de „eșec al pieței”. 

22 1 2 3

Sarcinile organismului de soluționare a litigiilor atribuite către

ANR ANR + altele Altele Nu sunt definite

10 3 10 1 4

Sarcinile punctului de informare unic atribuite către

ANR ANR + altele Altele Nu sunt stabilite Nu sunt definite
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Răspunsurile la sondajul realizat pentru studiul care susține prezentul raport arată că 

operatorii de comunicații electronice consideră că accesul la infrastructura fizică (inclusiv 

interioară) și informațiile referitoare la aceasta s-au îmbunătățit de la data aplicării directivei. 

Cu toate acestea, există încă loc de îmbunătățiri, operatorii indicând că s-au înregistrat 

progrese limitate în ceea ce privește sprijinirea coordonării lucrărilor de construcții civile, 

facilitarea procesului de solicitare a autorizațiilor de lucrări de construcții civile sau facilitarea 

accesului la clădiri pentru instalarea infrastructurii interioare. 

Figura 2: Gradul de satisfacție al operatorilor de comunicații electronice în ceea ce privește 

accesibilitatea la infrastructura existentă și la posibilitățile de instalare — în comparație cu 

modificările percepute la nivelul accesibilității și instalării de la data aplicării directivei 

 

Sursă: WIK / VVA pe baza răspunsurilor operatorilor de telecomunicații la sondajul online din august 2017 

Aceste rezultate ar trebui considerate drept nivel de referință, având în vedere faptul că 

sondajul a fost realizat la numai un an de la data limită de aplicare a directivei. Motivele de 

nemulțumire pot varia, de asemenea, în funcție de interesele părților. 

Următoarele secțiuni detaliază fiecare subiect în parte, pe baza studiului realizat pentru acest 

raport. 

Pilonul 1: Accesul la infrastructura fizică existentă și transparență (articolele 3 și 4) 

Datele privind utilizarea accesului la infrastructura fizică existentă identifică statele membre 

în care până în prezent utilizarea a fost limitată (Germania, Irlanda și Spania), precum și 
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statele membre în care nivelul de utilizare a acestui acces este bine dezvoltat (Franța, Italia și 

Portugalia). În ceea ce privește ultimele trei țări, cererea a existat dinainte de punerea în 

aplicare a directivei. 

Figura 3: Accesul la stâlp și conductă solicitat (km) pe an 2015-H1 2017 

 

Sursă: WIK-Consult / VVA pe baza sondajelor operatorilor în domeniul telecomunicațiilor (cu excepția FR —

 furnizate de serviciile de utilități) 

Cu toate acestea, în unele state membre în care cererea a fost anterior scăzută, există un 

interes tot mai mare pentru accesul la infrastructura fizică. Printre acestea se numără Austria, 

Belgia, Germania, Irlanda, Suedia și Spania. 

Operatorii consideră că directiva a facilitat accesul la infrastructura fizică, iar costul total de 

instalare a unei rețele care utilizează infrastructura fizică terță este mult mai redus sau relativ 

mai redus decât instalarea propriilor rețele. 

Nivelul scăzut de utilizare a accesului în unele țări, cum ar fi Germania și Suedia, ar putea fi 

legat și de faptul că municipalitățile și serviciile publice de utilități au furnizat, în mai multe 

cazuri, infrastructuri de comunicații de foarte mare capacitate și, prin urmare, au ales să nu 

furnizeze potențialilor concurenți acces la infrastructura fizică, dar au propus alternative, cum 

ar fi accesul la fibră optică sau bitstream. 

În ceea ce privește transparența, a fost înregistrat un număr foarte mare de solicitări de 

informații privind infrastructura fizică existentă în Portugalia și un număr considerabil de 

astfel de solicitări în Austria, Italia, Germania și Franța. 
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Figura 4: Numărul estimat de solicitări de informații privind infrastructura existentă pe an, pe 

baza datelor operatorilor din 2016 și a raportului BEREC 2017 

  

Sursă: WIK / VVA pe baza datelor prevăzute în sondajul privind operatorii de rețele de telecomunicații pentru 

2016 FR, IT, PT și a raportului BEREC BoR (17) 245 AT, DE, SE 

O serie de părți interesate au considerat că, în ceea ce privește condițiile de accesare a 

informațiilor privind infrastructura existentă, acestea s-au îmbunătățit în urma punerii în 

aplicare a directivei, în vreme ce altele au indicat că, în anumite state membre, punctul de 

informare unic s-ar putea să nu fie cu adevărat operațional sau să fie pus în aplicare doar în 

mod superficial. 

Cel mai mare grad de utilizare a accesului la infrastructură se înregistrează în statele membre 

cu furnizare eficientă de informații și norme bine dezvoltate sau recomandări privind prețurile 

și / sau termenii contractuali. Printre factorii specifici care au contribuit la obținerea 

rezultatelor pozitive în aceste țări se numără dezvoltarea unui punct de informare unic 

cuprinzător, a normelor (sub formă de legi, orientări sau soluționări de litigii) privind prețurile 

de acces, a ofertelor de referință și a regulilor care permit companiilor publice de utilități 

reglementate să beneficieze, cel puțin parțial, de profitul care decurge din furnizarea 

accesului. 

Prin urmare, utilizarea accesului la infrastructură în alte state membre ar putea crește odată cu 

stabilirea mai clară a termenilor contractuali și a principiilor de stabilire a prețurilor. 

Dezvoltarea pe deplin a punctelor de informare unice în statele membre în care acest lucru nu 

s-a realizat încă poate contribui, de asemenea, la un nivel sporit de utilizare. 

Pilonul 2: Coordonarea lucrărilor de construcții civile și transparență (articolele 5 și 6) 

În general, se pare că atât autoritățile naționale de reglementare, cât și părțile interesate au 

acordat mai puțină atenție coordonării lucrărilor de construcții civile decât accesului la 

infrastructura existentă în temeiul directivei. 

Au fost disponibile numai puține informații cu privire la numărul de acorduri de coordonare a 

lucrărilor de construcții civile și nu au existat deloc informații privind dimensiunile rețelelor 
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vizate de respectivele solicitări. Pe baza datelor disponibile, în Belgia, Slovenia și Italia s-a 

înregistrat un volum ridicat de activități în ceea ce privește coordonarea lucrărilor de 

construcții civile (peste 200 de solicitări per țară au fost raportate ca fiind realizate sau primite 

în 2016) și un volum relativ scăzut în Spania, Portugalia, Austria și Franța. În aproape toate 

aceste cazuri, solicitări de coordonare au fost depuse și în 2015, înainte de data aplicării 

directivei. Nu a fost înregistrată nicio tendință vizibilă de creștere în ceea ce privește 

coordonarea lucrărilor de construcții civile de la data adoptării directivei. 

Furnizorii de servicii de comunicații electronice consideră că totalul costurilor de instalare a 

rețelelor prin coordonarea lucrărilor este mai mic decât în cazul acționării în mod individual. 

Cu toate acestea, economiile au fost considerate în general ca fiind mai mici decât cele care ar 

putea fi realizate prin utilizarea în comun a infrastructurii fizice. 

Mai puține state membre au adoptat abordări proactive în ceea ce privește transparența în 

materie de coinstalare în comparație cu informațiile privind infrastructura existentă. 

Operatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență și la absența unui 

punct de informare unic, ceea ce ar putea afecta măsura în care se realizează coinstalarea. 

Repartizarea costurilor în contextul coinstalării poate reprezenta o sursă specifică de 

nemulțumire și litigii. În acest context, practicile diferă de la o țară la alta, chiar și la nivelul 

aceleiași țări, variind de la aplicarea costurilor diferențiate la repartizarea costurilor în mod 

egal. În vreme ce repartizarea costurilor în mod egal poate da operatorilor de comunicații 

electronice impresia că suportă o cotă disproporționată a costurilor în comparație cu 

companiile de servicii publice, aplicarea costurilor diferențiate poate genera temeri în rândul 

companiilor de servicii publice care activează, de asemenea, în domeniul furnizării serviciilor 

de comunicații electronice, potrivit cărora ar fi obligate să facă oferte concurenților care le-ar 

submina interesul economic.  

Înființarea unui punct de informare unic detaliat, stabilirea unor proceduri specifice pentru 

coordonarea lucrărilor de construcții civile și elaborarea (fie la nivel comercial, fie 

reglementat) a normelor privind repartizarea costurilor ar putea spori interesul pentru 

coinstalare. Toate aceste măsuri sau o parte dintre acestea au fost adoptate în țări precum 

Belgia, Italia și Portugalia, care utilizează în mare măsură coinstalarea. 

Pilonul 3: Procedura de acordare a autorizațiilor (articolul 7) 

Disponibilitatea informațiilor privind autorizațiile și procedurile de acordare a autorizațiilor 

nu a înregistrat îmbunătățiri până în prezent. Deși există puncte de informare unice în ceea ce 

privește procedurile de solicitare, operatorii par să nu aibă cunoștință de acestea sau să se 

îndoiască de eficacitatea lor. Termenele limită pentru cererile de autorizare nu au fost aplicate 

în toate statele membre și doar câteva state membre au optat pentru modalitatea de depunere a 

cererilor de autorizare în formă electronică. 

Acolo unde au fost disponibile informații, termenul mediu de acordare a autorizațiilor pentru 

lucrări de construcții civile a fost de 4 luni. Cu toate acestea, operatorii din unele state 

membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la variațiile semnificative ale termenului de 

acordare a autorizațiilor, în funcție de autoritățile locale interesate. Operatorii din Germania 
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au evidențiat în unele cazuri întârzieri mai mari de 6 luni, în timp ce în Spania și Italia au fost 

constatate, de asemenea, variații în ceea ce privește termenele.  

Figura 5: Termenul mediu (săptămâni) necesar pentru obținerea unei autorizații pentru lucrări 

de construcții civile (pe baza sondajului operatorului) 

  

Sursă: WIK/VVA pe baza sondajului operatorului 

Pilonul 4: Infrastructura fizică interioară (articolele 8 și 9) 

Punerea în aplicare eficace a dispozițiilor privind infrastructura interioară pare a fi legată de 

definirea standardelor care stabilesc ceea ce se înțelege prin infrastructura interioară pregătită 

pentru rețele de mare viteză și punctul de acces asociat, precum și de mecanismele de 

monitorizare și de asigurare a respectării acestor standarde. 

De exemplu, în Franța, Portugalia și Spania, standardele obligatorii stabilesc modul în care 

trebuie instalată infrastructura și unde trebuie localizat punctul de acces. Infrastructura 

accesibilă pentru servicii în bandă largă a fost dezvoltată relativ pe scară largă în aceste țări, 

iar standardele menționate mai sus au contribuit în mare măsură la implementarea FTTH/B în 

Portugalia și Spania10. 

Majoritatea părților interesate consideră că etichetele „accesibilitate pentru serviciile în bandă 

largă” reprezintă o modalitate bună de a sprijini dezvoltarea și utilizarea rețelelor de mare 

viteză, însă astfel de etichete au fost introduse până în prezent doar în câteva state membre. În 

plus, dat fiind faptul că etichetele „accesibilitate pentru serviciile în bandă largă” au fost 

introduse abia recent, este prea devreme pentru a evalua gradul de utilizare al acestora. 

În ceea ce privește accesul la infrastructura fizică interioară, părțile interesate nu au observat o 

modificare semnificativă de la data punerii în aplicare a directivei, deoarece dispozițiile erau 

deja în vigoare sau fuseseră transpuse recent. Au fost raportate unele îmbunătățiri în Spania și 

Italia, în ceea ce privește reducerea cazurilor în care proprietarul clădirii a refuzat accesul. Cu 

                                                            
10 Potrivit studiului din 2016 privind gradul de acoperire al rețelelor de comunicații în bandă largă la nivel 

european, în iunie 2016 FTTH era disponibil în 86 % din gospodăriile din Portugalia și 63 % din Spania. De 

atunci, gradul de acoperire a continuat să se extindă. 
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toate acestea, operatorii din unele state membre au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește 

obținerea permisiunii de a avea acces în blocurile de locuințe (din partea proprietarilor de 

clădiri) pentru a instala și a îmbunătăți infrastructura interioară pentru banda largă de mare 

viteză. 

Statele membre care nu au instituit încă norme sau nu au soluționat litigii în ceea ce privește 

accesul la infrastructura interioară ar putea desprinde învățăminte din experiența Franței, 

Portugaliei și Spaniei, care sugerează faptul că implementarea unor standarde tehnice privind 

punctul de acces, însoțite de reguli privind termenii și condițiile de acces la infrastructura 

interioară, poate contribui la asigurarea unei siguranțe sporite și la intensificarea utilizării 

accesului la infrastructura interioară. 

Procedura de soluționare a litigiilor 

În perioada 2015 — prima jumătate a anului 2017 au fost raportate 40 de litigii, care au fost 

înaintate organismului de soluționare a litigiilor în conformitate cu directiva sau regimurilor 

precedente, după caz. S-a înregistrat o creștere a numărului de litigii de la data punerii în 

aplicare a directivei, numai în prima jumătate a anului 2017 fiind raportate 23 de litigii care au 

fost înaintate organismului de soluționare a litigiilor. Marea majoritate a litigiilor a vizat 

accesul la infrastructura existentă (83 % în 2017) sau informații privind infrastructura fizică 

existentă (14 %). 

Figura 6: Numărul litigiilor 

  

Sursă: WIK-Consult / VVA pe baza chestionarelor ANR — 24 de respondenți 

Majoritatea statelor membre au stabilit prin lege termene pentru soluționarea litigiilor în 

conformitate cu termenele prevăzute în directivă. În unele cazuri, acestea au stabilit chiar 
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termene mai scurte
11

. Cu toate acestea, în practică, termenele au fost depășite în mai multe 

cazuri din motive interne (de exemplu, complexitatea soluționării problemelor-cheie, cum ar 

fi stabilirea prețurilor) sau din motive externe (de exemplu, recurgerea la mediere, eforturi de 

coordonare), iar unii operatori sunt preocupați de faptul că procedurile de soluționare a 

litigiilor ar fi contribuit în fapt la înregistrarea de întârzieri suplimentare. 

În mai multe state membre, autoritățile naționale de reglementare au inițiat elaborarea 

normelor sau orientărilor privind soluționarea litigiilor (de exemplu, procedura pe care 

autoritățile naționale de reglementare urmează să o adopte în contextul soluționării litigiilor), 

ceea ce poate spori securitatea juridică și reduce efortul și timpul necesar în vederea 

soluționării litigiilor. 

6. Măsuri recomandate 

Punerea în aplicare eficace și în timp util a directivei este esențială, nu numai pentru 

asigurarea realizării obiectivelor sale, ci și pentru realizarea obiectivelor strategice ale 

societății gigabiților, împreună cu alte măsuri prevăzute de Comisie pentru susținerea 

implementării benzii largi, cum ar fi setul de instrumente pentru bandă largă în zone rurale12. 

Experiența acumulată până în prezent sugerează întreprinderea următoarelor acțiuni în 

vederea maximizării punerii eficiente în aplicare a directivei și a facilitării realizării 

obiectivelor sale: 

1. Asigurarea transparenței ca o condiție prealabilă pentru utilizarea în comun a 

infrastructurii fizice și coinstalare 

În acest scop, punctele de informare unice ar trebui nu numai să fie înființate în toate statele 

membre, ci, de asemenea, ar trebui să fie echipate corespunzător pentru a le permite să își 

îndeplinească sarcinile în mod eficace. În cazul infrastructurii existente, punctul de informare 

unic ar putea fi îmbunătățit în continuare printr-un exercițiu de cartografiere și prin integrarea 

unor date privind disponibilitatea și capacitatea. În cazul coinstalării, statele membre ar trebui 

să adopte o abordare proactivă, în baza căreia actorii publici relevanți (și, dacă este cazul, 

privați) să transmită în prealabil planurile de instalare și să invite părțile interesate să 

răspundă. Birourile naționale și regionale competente în domeniul benzii largi
13

 ar putea 

constitui o sursă suplimentară de informare, coordonare și schimb de bune practici.  

2. Îmbunătățirea siguranței în materie de reglementare în ceea ce privește termenii și 

condițiile, inclusiv prețurile și repartizarea costurilor 

Autoritățile naționale de reglementare sau alte organisme ar putea acționa în acest sens prin 

elaborarea de orientări, indicând metodologia care urmează a fi utilizată pentru soluționarea 

litigiilor, modul de repartizare a costurilor pentru utilizarea în comun a infrastructurii sau 

coinstalare și măsura în care serviciile publice de utilități reglementate ar putea beneficia de 

orice economii de costuri sau profituri rezultate pe fondul colaborării.  

                                                            
11 De exemplu, HR, HU, IT, PL au stabilit termenul de 2 luni pentru soluționarea litigiilor legate de articolul 3. 
12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-

broadband-rural-areas 
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas


 

14 

 

3. Asigurarea eficientizării procedurilor de acordare a autorizațiilor în ansamblu 

În primul rând, este esențial ca informațiile privind autorizațiile să fie centralizate prin 

intermediul punctelor de informare unice. În al doilea rând, autoritățile competente ar trebui 

să aplice cu strictețe termenele limită de acordare a autorizațiilor. În al treilea rând, statele 

membre ar trebui să ia în considerare posibilitatea depunerii cererilor de autorizare pe cale 

electronică prin intermediul punctului de informare unic. 

4. Dezvoltarea standardelor și normelor clare privind accesul la infrastructura fizică 

interioară 

Statele membre care nu au acționat încă în acest sens ar trebui să aibă în vedere instituirea 

unor standarde pentru infrastructura interioară și a unor sisteme conexe de etichetare în ceea 

ce privește banda largă. Se impune adoptarea unor măsuri proactive (de exemplu, de către 

ANR-uri) pentru a asigura stabilirea unor norme clare privind termenii, condițiile și prețul 

accesului la infrastructura interioară. 

5. Promovarea unei mai bune cooperări între autoritățile de reglementare 

Coordonarea între autoritățile regionale și locale și autoritățile de reglementare sectoriale este 

deosebit de importantă pentru coordonarea lucrărilor de construcții civile sau pentru accesul la 

infrastructura municipală. De asemenea, BEREC, ACER și alte grupuri sectoriale de 

reglementare la nivelul UE ar putea avea în vedere elaborarea de orientări vizând clauzele 

contractuale privind cele mai bune practici și abordările de stabilire a prețurilor / repartizare a 

costurilor
14

. 

6. Asigurarea colectării eficiente a datelor privind indicatorii cheie de performanță 

Pentru a permite o monitorizare continuă și o evaluare viitoare a punerii în aplicare a 

directivei, autoritățile naționale de reglementare și / sau organismele de soluționare a litigiilor 

trebuie să colecteze date privind amploarea accesului la infrastructura fizică în temeiul 

directivei, precum și proporția rețelelor de mare viteză instalate în cadrul coinstalării. Statele 

membre trebuie să colecteze date de la autoritățile locale cu privire la termenele de acordare a 

autorizației și numărul de clădiri certificate ca fiind dotate cu infrastructură interioară 

pregătită pentru rețele de mare viteză.  

 

 

 

                                                            
14 În acest sens, BEREC a început deja să lucreze la un raport privind stabilirea prețurilor corespunzătoare 

accesului la infrastructură și lucrărilor de construcții civile. 


