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Calitate și securitate 

pentru rețelele de comunicații din România.

Perspectiva ANCOM



Piața de acces la internet din România

Structura numărului 
de conexiuni de 
acces la internet în 
bandă largă, în 
perioada 2011 –
2013

• 3,8 milioane conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte fixe (+7%
faţă de 2012, +15% faţă de 2011)

• 9,6 milioane conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte mobile 
(+35% faţă de 2012, +129% faţă de 2011)



Internet fix de mare viteză

• 3,67 milioane conexiuni de acces la internet fix prin intermediul tehnologiilor
FTTx (FTTH/FTTB/FTTC/FTTN) (+16% faţă de 2012, +59% faţă de 2009)

• tehnologiile ce implică utilizarea fibrei optice până la un punct din apropierea
utilizatorului final sau chiar până la domiciliul acestuia fac posibilă oferirea unor
viteze ridicate de transfer al datelor, de peste 30 Mbps

Evoluţia numărului de conexiuni de acces la internet în bandă largă furnizate la puncte fixe, în funcţie de 
vitezele „best-effort”, în perioada 2011 – 2013



Calitatea serviciilor de acces la internet
Toţi furnizorii de servicii de acces la internet au obligaţia de a include în contractele încheiate cu
utilizatorii finali un set de indicatori de calitate pentru serviciul de acces la internet:

Parametrii 
tehnici

viteza de transfer a 
datelor (nominală

şi minim 
garantată1)

întârzierea
maximă de 
transfer2

variaţia maximă a 
întârzierii de 

transfer2

rata maximă a 
pierderii de 

pachete2

Parametrii 
administrativi

termenul necesar 
pentru furnizarea 

accesului la internet

termenul de 
remediere a 

deranjamentelor

termenul de 
soluţionare a 

reclamaţiilor primite 
de la utilizatorii finali

1. în cazul în care furnizorul nu asigură o viteză 
minim garantată, acesta va menţiona explicit 
în contract şi în condiţiile generale acest lucru

2. valoarea parametrului în cazul în care 
furnizorul asigură o valoare garantată a 
parametrului



Parametrii tehnici - Netograf.ro

Netograf.ro, aplicația pentru testarea și monitorizarea calității serviciului
de acces la internet – utilizatorii pot măsura viteza de transfer a datelor, întârzierea
de transfer, variația întârzierii de transfer și rata pierderii de pachete prin raport cu
cele ofertate de furnizor



Parametrii administrativi - Top 5 furnizori la punct fix

Evoluții față de media Top 5 furnizori la punct fix pentru anul 2013:

• durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluționate cereri: +24,76%

• durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente: +19,69%

• durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid solutionate reclamații

privind deranjamentele: +18,99%



Securitatea reţelelor

Concluzii:

• numărul de conexiuni raportat a fi afectate de incidente semnificative în 2013: 612.879
(valoare medie: 5.675 conexiuni/incident)

• aproximativ jumătate din incidentele semnificative raportate au afectat și serviciile de
acces la internet la puncte fixe

• principalele cauze: secționări ale fibrei optice intenționate (furt sau

vandalism) sau neintenționate (lucrări efectuate de terțe părți sau

fenomene naturale)



Activități pentru susținerea dezvoltării broadband

• Inventarierea rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor
de infrastructură asociate

• Organizarea licitației de alocare a spectrului radio în banda de frecvențe
3,4-3,8 GHz

• Monitorizarea evoluției sectorului comunicațiilor electronice, a calității
serviciilor de acces la internet și a incidentelor de securitate care
afectează furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice și
publicarea rapoartelor periodice



Inventarul rețelelor și a infrastructurii asociate

2013 – proiect pilot privind inventarierea rețelelor publice de comunicații
electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora, la nivelul
unui municipiu.

2014 – consultare publică pentru 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

• furnizorii de rețele fixe cu un număr de conexiuni mai mare de 100.000
vor transmite ANCOM informații geospațiale detaliate cu privire la
elementele rețelei proprii și la elementele de infrastructură asociate
acestora

• restul furnizorilor vor raporta un volum mai redus de informații

2015 – ANCOM va demara realizarea unei hărți a acoperirii cu rețele
publice de comunicații la nivelul întregii țări



Vă mulţumesc pentru atenţie!

florin.dragomir@ancom.org.ro

http://www.veritel.ro/
http://www.veritel.ro/

