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Către: Direcţia Naţională Anticorupţie  

 

Domnule Prim Procuror, 

 

Subsemnatul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, formulez prezenta  

 

PLȂNGERE 

 

prin vă aduc la cunoştinţă săvârşirea mai multor infracţiuni de corupţie, fraudă şi 

nereguli grave în gestionarea fondurilor publice europene şi naţionale, cu ocazia 

implementării Proiectului RO-NET. 

 

 

I.  PROIECTUL RO-NET  (HG 963/2014) 

1. PREZENTAREA PROIECTULUI  RO-NET 

 

Pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor, la adresa 

http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Comunicate/Comunicate---

Proiect-Ro-NET/anunt-27-ianuarie-2015,  "avem plăcerea" [sic!] (fila 21) să 

aflăm că, în vederea reducerii decalajului digital, Comisia Europeană finanţează 

cu 57 de milioane de euro proiectul major RO-NET, reprezentând contribuţie 

nerambursabilă ce poate fi accesată numai până la 31.12.2015!   

http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Comunicate/Comunicate---Proiect-Ro-NET/anunt-27-ianuarie-2015
http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Comunicate/Comunicate---Proiect-Ro-NET/anunt-27-ianuarie-2015
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La aceeaşi adresă web este ataşat şi fişierul cu cele 783 de localităţi din proiect 

declarate eligibile, cuprinzând în mod foarte exact: localitatea ţintă, latitudinea şi 

longitudinea punctului în care va fi construit nodul de reţea / pilonul de 

telecomunicaţii, codul SIRUTA, comuna aparţinătoare, judeţul şi lotul din care 

face parte localitatea respectivă.  

Analiza făcută pentru cele 9 (nouă) localităţi cuprinse în proiectul RO-NET din 

judeţul Argeş duce însă la concluzia că niciuna nu este eligibilă, pentru 

motivele pe care le voi detalia în continuare.  

Consider că modul în care a fost acordat contractul de concesiune privind 

proiectarea, construcţia şi operarea reţelei RO-NET firmelor TELEKOM 

ROMANIA şi TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS s-a făcut cu 

încălcarea prevederilor legale în vigoare de către persoane din conducerea 

următoarelor instituţii:  

-  Ministerul Comunicaţiilor  -  instituţie care a elaborat şi coordonat 

proiectul RO-NET, 

-  ANCOM  -  a avizat tehnic proiectul RO-NET, prin  "Avizul conform din 

28.10.2013 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, privind condiţiile tehnice şi economice în care se realizează 

accesul furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice la 

reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată acestor 

reţele finanţate prin proiectul Ro-NET”  

-  Guvernul României  -  prin emiterea Hotărârii de Guvern nr.963 din 

29.10.2014 , a aprobat derularea proiectului  RO-NET şi l-a finanţat de la 

bugetul de stat cu suma de 12 milioane de euro ( + TVA aferent întregului 

proiect) 

 -  Direcția Generală Politică Regională și Urbană - Comisia Europeană  -  a 

aprobat finanţarea din fonduri publice europene în cuantum de 57 de 

milioane de euro a unei investiţii care nu se va realiza niciodată. 

Consider vinovate persoane din Direcția Generală Politică Regională și Urbană a 

Comisiei Europene pentru că au aprobat finanţarea din fonduri publice europene 

a proiectului  RO-NET, cunoscându-se nominal cele 783 de localităţi şi/sau 

punctele de coordonate din lista finală a localităţilor, publicată de Ministerul 

Comunicaţiilor la adresa http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-

NET/Comunicate/Comunicate---Proiect-Ro-NET/anunt-27-ianuarie-2015         

http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Comunicate/Comunicate---Proiect-Ro-NET/anunt-27-ianuarie-2015
http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Comunicate/Comunicate---Proiect-Ro-NET/anunt-27-ianuarie-2015
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2. DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ.     

ATRIBUIREA CONTRACTULUI. 

 

În anunţul de participare publicat pe SEAP, reprezentând "Contract de 

concesiune nr.2393/12.11.2013", se arată că "Persoanele cu funcţii de decizie în 

cadrul Autorităţii Contractante sunt: • Adrian Franz Kalapis - secretar general 

s.a."( fila 91). La fel, în anunţul de atribuire nr.147990 / 05.07.2014 (fila 99 ). 

Domnul Adrian Franz Kalapis deţine funcţia de secretar general al Ministerului 

Comunicaţiilor, iar în anumite perioade a deţinut de facto funcţia de ministru, 

prin delegarea de competenţe, aşa cum s-a întâmplat prin Ordinul 

331/18.05.2012,  semnat de fostul ministru, domnul Dan Nica (filele 127-128).  

Domnul Adrian Franz Kalapis a deţinut funcţia de membru AGA la 

Romtelecom timp de aproape 5 ani, câstigând în anul 2011 chiar mai mulţi bani 

decât din funcţia deţinută la minister, respectiv 42.000 lei / an, faţă de  40.250 

lei / an. (filele 109-126) 

Cu alte cuvinte, din poziţia de secretar general şi /sau ministru, domnul Adrian 

Franz Kalapis, printre multe altele, reglementa cadrul legal şi verifica (prin 

ANCOM) activitatea operatorului de comunicaţii electronice Romtelecom, iar 

pe de altă parte beneficia de o remuneraţie substanţială în calitate de membru 

AGA al Romtelecom. 

Aşa cum rezultă din declaraţia de avere din data de 11.06.2013, domnul Adrian 

Franz Kalapis declară că a renunţat la calitatea de membru AGA al 

Romtelecom, începând cu data de 14.01.2013 (fila 125). 

Astfel, dupa aproape 5 ani de remuneraţii substanţiale, domnul Adrian Franz 

Kalapis renunţă, la 14.01.2013, la calitatea de membru AGA Romtelecom, cu 6 

luni înainte de apariţia pe pagina ministerului a primelor documente de bază ale 

achiziţiei în dosarul RO-NET - este vorba de primele drafturi ale caietului de 

sarcini, cu toate anexele sale, publicat în luna iulie 2013 (fila 149). 

Domnul Marius Bostan, până la numirea în funcţia de ministru, a făcut parte din 

Consiliul de administraţie al Romtelecom (Telekom Romania) şi a fost 

remunerat cu 13277 lei pe an.(filele 129-138). 

În mod pur teoretic, este foarte greu în aceste condiţii să dai dovada de 

obiectivitate şi echidistanţă, ori de puterea de a păstra secretul de serviciu, din 
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poziţia reprezentantului autorităţii contractante, atunci când organizezi o 

achiziţie publică de 84 de milioane de euro. Nu ştiu cât de legal este. 

Practic, nu se poate! 

Consecinţa este că au fost eliminaţi din această competiţie toţi ofertanţii 

potenţiali, operatori români sau din alte ţări ale UE, prin includerea unor cerinţe 

absurde:  

- Cerinta 1: Media cifrei de afaceri globală a ofertantului pe ultimii trei ani 

(2010, 2011, 2012) trebuie să fie de minim 80.000.000 lei pentru fiecare lot 

ofertat (sunt 7 loturi!) (fila 92) 

- Cerinta 3: Ofertantul trebuie să demostreze că dispune/va dispune de resurse 

financiare care să acopere costurile aferente realizării investitiei/proiectului, 

respectiv 41.542.468,57 lei pentru fiecare lot ofertat pentru o perioada de 24 de 

luni . (filele 92-93) 

A fost atins astfel obiectivul făptuitorilor, acela de a-i exclude pe toţi ceilalţi 

potenţiali competitori şi de a încredinţa contractul consorţiului format din 

Telekom Romania şi Telekom Mobile Communications, firme favorite, în care 

au interes şi care NU au facut nimic, pentru că NU au intenţionat să facă ceva 

legat de acest proiect. 

 

3. INTENŢIA DE FRAUDĂ. 

 

3.1.  Au fost incluse în proiect localităţi în care există deja reţele magistrală 

de fibră optică, buclă locală şi chiar abonaţi; mai mult decât atât, 

Romtelecom este prezentă în toate aceste localităţi, deci este exclusă orice fel de 

eroare! 

Ministerul Comunicaţiilor transmite în teritoriu adrese prin care primarii 

comunelor sunt solicitaţi să-şi asume declararea existenţei sau inexistenţei unor 

reţele de distribuţie de date. Acesta este modelul publicat pe site-ul ministerului: 

www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=97dd2536-3818-471a-a591-

02a35aabca85 

CATRE: Ministerul pentru Societatea Informationala   

file:///C:/Users/NEW7/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx%3fnodeguid=97dd2536-3818-471a-a591-02a35aabca85
file:///C:/Users/NEW7/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx%3fnodeguid=97dd2536-3818-471a-a591-02a35aabca85
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ADRESA : Bdul Libertatii, Nr. 14, Sector 5, Bucuresti  

 

TEL/FAX : 021.311.4119/ 021.311.4119 

 

IN ATENTIA : Dlui CORNELIU MANESCU – Manager Proiect RONET 

 

DE LA : Primaria_________________ 

Stimate Domn, 

Ca urmare a adresei dumneavoastra  cu nr._______ din data de___________, prin care ne informati 

ca  în cursul anului 2015, urmeaza sa fie  implementat ”Proiectul Ro-NET - Construirea unei 

infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, 

si prin care ne solicitati drept de acces in vederea exploatarii, operarii si intretinerii unui punct local 

de distributie pentru sistemul broadband , va comunicam ca in localitatea __________ exista o retea 

de distributie de date. 

 

Data:                                                                           Primar, 

 

 

Am următoarele observaţii: 

  - este destul de probabil ca un primar de comună să nu înteleagă exact ce 

înseamna o reţea de distribuţie de date şi, astfel, să declare că NU există o astfel 

de reţea în localitatea sa; chiar impropriu, folosirea sintagmei o reţea "de 

internet" sau o reţea de acces la internet ar fi eliminat aceasta confuzie 

intenţionată; 

 - o reţea de distribuţie de date, care foloseşte ca mediu de transmisie 

undele radio, în anumite condiţii constructive nu necesită autorizaţie de 

construire de la primărie; în acest caz cum ar putea sa confirme un primar 

existenţa unei reţele wireless în comuna sa?   

 - 90% din reţelele de comunicaţii electronice din Romania (reţele aeriene 

sau subterane de fibră optică şi cabluri de cupru, ori reţele wireless) sunt 

realizate fără autorizaţie de construire sau cu autorizaţii obţinute ilegal, emise cu 

încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. Pot întări cu probe aceasta afirmaţie.  

Această realitate este cunoscută şi tolerată de autorităţi, iar un primar va 

răspunde la solicitarea ministerului confirmând că în comuna sa nu există reţele 

de comunicaţii electronice, pentru că acestea sunt realizate ilegal, chiar dacă în 
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teren sunt prezenţi, spre exemplu, trei operatori. Aceste răspunsuri din partea 

primăriilor erau previzibile, reprezentanţii ministerului având nevoie de 

negaţiile din teritoriu pentru a justifica includerea unor localităţi conectate la 

internet în aşa zisa listă a zonelor albe.  

Cu toate acestea, penultimul ministru de la comunicaţii, domnul Grindeanu, 

afirma ca ANCOM este instituţia responsabilă cu nominalizarea celor 783 de 

localităţi eligibile. (fila 107) 

ANCOM are situaţia exactă a numărului de contracte de furnizare de 

comunicaţii electronice al fiecărui operator, pe localităţi, puncte de prezenţă, 

frecvenţe şi puteri în antenă (în cazul operatorilor radio), disponibilitatea şi 

capacităţile furnizate în fiecare localitate pentru persoane fizice şi persoane 

juridice.  

Voi argumenta această susţinere:   

În conformitate cu art.124 din OUG 111/2011, orice persoană care are calitatea 

de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a plăti 

către ANCOM un tarif de monitorizare anual, ce nu poate depăşi 0.4% din cifra 

de afaceri. În acest sens, toţi furnizorii sunt obligaţi să transmită anual la 

ANCOM situaţia contabilă, împreună cu foarte multe date statistice, care să fie 

corelate cu veniturile declarate.  

Astfel, în temeiul OUG 111/2011,  dar şi a altor acte normative, ANCOM deţine 

o situaţie extrem de exactă la nivelul întregii ţări atât a furnizorilor de 

comunicaţii electronice, cât şi a consumatorilor finali, iar ca deţinător al 

informaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice cu caracter civil, 

ANCOM are obligaţia legală de a pune la dispoziţia Ministerului 

Comunicaţiilor rapoartele, studiile şi analizele realizate - art.2, pct.(4), din 

OUG 22/2009. 

Indiferent care este instituţia vinovată cu întocmirea listei cu cele 783 de 

localităţi, consider că este vorba de o acţiune în comun  a mai multor persoane 

cu funcţii de decizie, care, dincolo de instituţiile sau partidele din care fac parte, 

colaborează pentru un obiectiv comun  -  delapidarea sumei de 84 de milioane 

de euro. 

ANCOM, Ministerul Comunicaţiilor, Guvernul României şi Direcția Generală 

Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene sunt instituţii care beneficiază 

de toate pârghiile si instrumentele de verificare şi control, cu atât mai mult când 
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este vorba de  proiecte de zeci sau sute de milioane de euro, inclusiv de suport 

din partea Serviciului Român de Informaţii. Sunt excluse în acest dosar atât 

varianta unei acţiuni solitare a unei singure instituţii sau persoane care doreşte să 

fraudeze 84 de milioane de euro, cât şi varianta unei erori, pentru că NU se 

poate greşi în toate locaţiile! 

 

3.2.  Cu intenţie nu au fost parcurse etapele premergătoare legale, respectiv nu a 

fost solicitat certificat de urbanism pentru informare, în faza de documentaţie 

tehnico-economică "Studiu de fezabilitate", ori similară acesteia, conform 

art.30, pct.(5), Ordinul 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. Intenţia a fost, în mod exclusiv, să se fixeze pe hartă nişte puncte 

izolate şi să se declare că  în acele puncte va fi construită o reţea de comunicaţii 

electronice. 

Parcurgerea acestei etape ar fi eliminat posibilitatea includerii în proiect a unor 

terenuri care se pot afla în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de 

protecţie.  Eliberarea autorizaţiilor de construire în zone de protecţie  este 

posibilă numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor şi a acordurilor 

specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii (art.16, 

Ordinul 839/2009), dar acest lucru nu este obligatoriu şi necondiţionat. La fel, în 

cazul terenurilor incluse în categoria de folosinţă arabil, pădure etc. 

 

3.3.  Nici după data la care reţeaua trebuia finalizată, respectiv  31 decembrie 

2015, nu au fost solicitate şi, deci, nu au fost emise autorizaţii de construire 

pentru niciuna dintre cele 9 (nouă) locaţii!  

În 4 din cele 9 locaţii, nu au fost solicitate nici măcar certificate de urbanism în 

vederea obţinerii autorizaţiei de construire. În restul de 5 locaţii certificatul de 

urbanism a fost solicitat în luna iunie 2015, adică abia la mijlocul perioadei de 

implementare a proiectului.  
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II.  Prezentarea celor 9 (nouă) localităţi din judeţul Argeş 

incluse în proiectul RO-NET, declarate ca fiind "zone 

albe" eligibile, cu coordonatele GPS aferente nodurilor de 

reţea / pilonilor de telecomunicaţii. 

 

În cadrul Caietului de sarcini al proiectului RO-NET (Document final), 

dezvoltat în baza  HG nr.963/29.10.2014,  la punctul 3.3.2. sunt definite "zonele 

albe" ca fiind "zone în care nu există reţele de distribuţie pentru servicii de 

comunicaţii electronice în bandă largă la puncte fixe (fără backhaul) şi unde nu 

există nicio reţea locală de acces (buclă locală) la servicii de comunicaţii 

electronice în bandă largă la puncte fixe". (fila 77) 

O a doua condiţie de eligibilitate este ca operatorii zonali să-şi fi exprimat 

optiunea de a NU investi în extinderea reţelelor în aceste zone în următorii         

3 (trei) ani.(fila 51) 

A treia condiţie obligatorie, impusă de legislaţia naţională în domeniul 

autorizării executării lucrărilor de construcţii, este ca punctul de coordonate din 

localitatea ţintă, aprobat prin proiect, în care se va construi nodul de reţea sau 

pilonul de telecomunicaţii, ca de altfel întreaga reţea, să aparţină unui drum 

public sau să fie inclus într-un teren cu categoria de folosinţă "curţi-

construcţii", din proprietatea publică, identificat prin număr cadastral. 

(art.1, Legea 50/1991) 

ANCOM a identificat în judeţul Argeş 9 (nouă) localităţi ca fiind zone albe, deşi 

niciuna dintre acestea nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale proiectului 

RO-NET (fila 49).  

 

1. Satul Păuleasca, comuna Mălureni, Lat.N 45.036564 ,  Long.E 24.8261 

Punctul de coordonate Lat.N 45.036564 ,  Long.E 24.8261, ataşat în proiectul 

RO-NET locaţiei Păuleasca - Mălureni, aparţine, de fapt, satului Tufanu, 

comuna Mălureni. Acest punct se află la 365m est de intrarea sudică în Tufanu 

(filele 163-167), pe deal, în fond forestier, ceea ce exclude într-un orizont 

apropiat de timp posibilitatea realizării oricăror lucrări de construcţii 
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LEGALE. Acest punct de coordonate nu are nicio legatură cu localitatea 

Păuleasca - Mălureni! 

În satul Păuleasca, comuna Mălureni există doi furnizori de comunicaţii 

electronice, ROMTELECOM (TELEKOM) şi AKTA, ambii având extinse 

reţelele de fibră optică până în extremitatea de nord a localităţii. 

Societatea AKTA are reţea de distribuţie, buclă locală şi contracte de furnizare 

servicii internet din anul 2011. Doamna xxxxxxxxxxxx are contract de conectare 

la internet cu societatea AKTA din anul 2011.  

O alta persoană a confirmat că a avut până în urmă cu câţiva ani contract de 

conectare la internet cu ROMTELECOM, dar a reziliat contractul din cauza 

costurilor. Domiciliul acestei persoane se află în zona stâlpului de iluminat 

stradal nr.22, din satul Păuleasca  

Pe stâlpul de iluminat stradal nr.22, din Păuleasca, pe marginea drumului 

DC740, se pot observa cele două reţele de fibră optică ale operatorilor AKTA şi 

ROMTELECOM.  Punctul de coordonate al acestui stâlp sunt:  N 45.00673 şi    

E 24.84208000000.  Elementele de prindere pe stâlp a fibrei optice 

ROMTELECOM sunt realizate din oţel galvanizat. Având în vedere rugina 

apăruta la suprafaţa acestor elemente galvanizate, putem aprecia vechimea 

reţelei ROMTELECOM din Păuleasca la 10-15 ani. (filele169-173) 

Un al doilea set de măsuratori GPS şi fotografii le-am realizat la aproximativ 

800m sud, în dreptul stâlpului nr.42 din Păuleasca, unde se află instalată o altă 

cutie de distribuţie FO. (filele 175-179) 

 

Păuleasca şi Tufanu sunt două sate locuite de oameni extrem de săraci! Între 

cele două localităţi nu există nici măcar drum! Accesul între cele două sate, pe 

jos, cu căruţa sau cu maşina, se face prin albia pârâului Păuleasca, pe o lungime 

de aproximativ 3km! Când plouă, accesul devine interzis!..(filele 181-183) 

Includerea unor  zone sărace (de ex.Păuleasca şi Tufanu ) în proiectul major 

RO-NET, cu finanţare europeană nerambursabilă, "dă greutate" întregii afaceri, 

chiar dacă Romtelecom şi AKTA au prezenţă (magistrală de fibră optică şi 

abonaţi) în Păuleasca. 

Pentru localitatea Păuleasca, reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi/sau 

reprezentanţii câstigătorilor contractului de aproape 100 de milioane de euro nu 
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au fost în stare, într-un an întreg, nici măcar să facă o cerere de eliberare a unui 

certificat de urbanism, să o depună la primăria Mălureni şi să plătească taxa 

legală de 5 lei! (fila 185) 

 

2. Făgetu - Mioveni.  Punctul de coordonate N 44.909944 şi E 24.918053, 

asociat localităţii Făgetu - Mioveni, corespunde unei proprietăţi particulare din 

extravilanul satului Făgetu (filele 195). Realizarea de construcţii de 

infrastructura de comunicaţii electronice pe acest teren, fiind construcţii 

definitive, se poate face numai de către titularul dreptului real, conform art.1, din 

Legea nr.50/1991. 

 

Prin Certificatul de urbanism nr.231/19.06.2015,  eliberat solicitantului 

Ministerul pentru Societatea Informaţională, Primăria Mioveni confirmă faptul 

că magistrala de fibră optică ce va conecta în viitor satul Făgetu de oraşul 

Mioveni va fi instalată de-a lungul DC 80 Colibaşi şi Mioveni, până la 

intersecţia cu DN73D, pe stâlpi existenţi CEZ ELECTRICA (fila 197).  

Pe stâlpii de iluminat stradal de pe DC 80, ce face legătura între Făgetu şi 

Mioveni, se observă foarte clar două magistrale de fibră optică, aparţinând 

societăţilor AKTA şi ROMTELECOM (filele 199). În Făgetu sunt deja prezenţi 

operatorii ROMTELECOM (TELEKOM ROMANIA), AKTA şi RCS&RDS 

(fila 201). AKTA are reţea de distribuţie în Făgetu din anul 2009, iar în prezent 

are aproximativ 70 de abonaţi. 

 

3. Valea Hotarului - Dragoslavele  

Satul Valea Hotarului nu este eligibil în cadrul proiectului RO-NET pentru 

faptul că încalcă prevederile Legii nr.50/1991, art.1 şi art.2, având în vedere că 

punctul de coordonate alocat consturirii nodului de reţea, respectiv N 45.322643 

şi E 25.17411, este localizat într-o pădure pe Muntele Richitiş, teren care 

aparţine Obştei Dragoslavele, fără număr cadastral şi număr de Carte Funciară 

(fila 207). Mai mult, punctul N 45.322643 şi E 25.17411 se află în extravilanul 

comunei Dragoslavele, într-o zonă neamanajată urbanistic (PUZ), ceea ce 

exclude realizarea oricăror construcţii. Totodată, pentru realizarea de construcţii 

în punctul  N 45.322643 şi E 25.17411 este necesară, conform Codului silvic 
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(Legea nr.46/2008) şi a Legii nr.133/2015, scoaterea definitivă a terenului din 

circuitul silvic . 

Punctul N 45.322643 şi E 25.17411 încalcă şi prevederile art. 3.2.12 din Caietul 

de sarcini - Sectiunea 1 - Descrierea proiectului RO-NET, care prevede că "De 

regulă, toate elementele reţelei de distribuţie (inclusiv infrastructura asociată 

acesteia), care se va proiecta şi construi, trebuie să fie amplasate pe/în imobile 

(terenuri, clădiri etc.) aflate în proprietate publică." (fila 75) 

 

Satul Valea Hotarului este conectat la reţeaua internet prin doi operatori - 

AKTA si TELEKOM, care au atât reţea de distributie, reţea locală, cât si 

utilizatori finali. Reţelele magistrală de fibră optică ale celor doi operatori 

interconectează Câmpulung cu comuna Rucăr prin Stoeneşti - Valea Hotarului - 

Dragoslavele. Aceste reţele de distribuţie au fost realizate în urmă cu mai mulţi 

ani, concluzie ce rezultă din uzura stâlpilor şi a elementelor de prindere şi de 

susţinere a reţelelor aeriene existente, precum şi a faptului că fibra optică 

folosită este marcată cu inscripţia "Romtelecom" (cablu de fibră optică  de 

aproximativ 1cm diametru, ceea ce înseamnă 24 sau 48 de fibre optice, după 

cum se observă în planşele foto) (filele 209-213). 

Cu vizibilitate directă şi la o distanţă de 4.5km se află Punctul "Fundătura" - sat 

Piatra, comuna Stoeneşti, unde se află instalaţi 5 piloni de telecomunciaţii 

aparţinând SNR, VODAFONE, RCS&RDS, ORANGE, TELEKOM, astfel că 

zona satului Valea Hotarului are acoperire integrală şi cu servicii mobile.     

(fila 215) 

În zonă este prezent furnizorul  Focus Sat, iar RCS&RDS a început extinderea 

retelei de fibră optică spre Dragoslavele, Valea Hotarului , Rucăr.  

 Următoarele persoane au confirmat contractele comerciale de acces cu 

unul sau mai mulţi operatori: 

 - xxxxxxxxxxxxxxx, Valea Hotarului, nr.xx - cablu TV - AKTA; telefonie 

mobilă - ORANGE 

 - xxxxxxxxxxxx, Valea Hotarului, nr.xxx - TV - FOCUS SAT; telefonie 

mobilă - ORANGE 

 - Valea Hotarului, nrxx - TV - FOCUS SAT; telefonie mobilă - ORANGE 
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 - Valea Hotarului, nr.xx - telefonie fixă şi internet - TELEKOM, TV - 

FOCUS SAT, telefonie mobilă şi internet mobil - ORANGE (din anul 2010) 

 

4. Cicăneşti - Mioarele, coordonate N45.242606 şi E24.624005. 

În satul Mioarele, comuna Cicăneşti, societatea AKTA are reţea de distribuţie, 

buclă locală şi circa 10 abonaţi din anul 2013. 

Punctul de coordonate N 45.242606 şi E 24.624005 se află pe un drum de acces 

privat, care nu face parte din niciuna din categoriile de drumuri recunoscute 

(DN, DJ, DC, DL, drum forestier), iar autoritatea locală nu are nicio competenţă 

asupra acestuia. (fila 221) 

 

5./6./7. Satele Beculeşti, Ciomăgeşti şi Cungrea din comuna Ciomăgeşti sunt 

aşezate unul după celălalt pe DJ678G, iar accesul spre satul Dogari se face din 

DJ678G şi DC188. Aceste sate, fiind adiacente, trebuiau tratate ca o singură 

localitate ţintă, însă s-a dorit creşterea numărului de locaţii în mod artificial. 

Primăria Ciomăgeşti este conectată la internet prin furnizorul ROMTELECOM 

(TELEKOM ROMANIA). 

AKTA este prezentă în satele înveciante Făgeţelu şi Ioniceşti - Sâmbureşti din 

anul 2010, unde are aproximativ 40 de abonaţi.  

Punctul de coordonate N 44.886023 şi E 24.480797, asociat satului Cungrea, 

este într-o zonă izolată, fără reşedinţe permanente şi aparţine unui teren cu 

categorie de folosinţă livadă, proprietar dl. Gheorghe Dicu (filele 235-239).  Mai 

mult de atât, la 550m pe drumul comunal de acces, se află construit un pilon de 

telecomunicaţii ce aparţine Romtelecom, cu înalţimea de 40m şi care a fost 

edificat în perioada 1998 - 2000. Coordonatele pilonului Romtelecom din 

Cungrea sunt: N 44.882195 şi E 24.47862666666 (fila 243). Datorită poziţiei 

dominante în care se află acest pilon, se poate realiza un link radio (15km) 

pentru transmisiuni de date cu unul din pilonii de telecomunicaţii din Morăreşti, 

de la intersecţia E81 cu DJ703 (filele 245-247)  

Prezenţa ROMTELECOM (TELEKOM) ca furnizor de internet al primăriei 

Ciomăgeşti, cât şi existenţa pilonului de telecomunicaţii din Cungrea, exclud 
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comuna Ciomăgeşti, cu toate cele trei sate - Beculeşti, Cungrea şi Dogari, de pe 

lista localităţilor eligibile pentru proiectul RO-NET.  

Punctul de coordonate N 44.84532 şi E 24.492109, asociat satului Dogari este 

inclus într-un teren arabil, proprietar domnul Iacob, iar punctul de coordonate    

N 44.830394 şi E 24.433956, asociat satului Beculeşti, este de asemenea inclus 

într-o proprietate particulară, teren cu destinaţie agricolă. 

 

Poate fi acceptată ideea că, deşi Romtelecom (TELEKOM) are prezenţă în 

Ciomăgeşti - Cungrea atât prin cablu, cât si wireless, nu există totuşi reţea locală 

de distribuţie.   

În Secţiunea 8b - Anexa 2 - Date tehnice bandă necesară - FINAL a fost alocată 

o bandă cumulată pentru toate cele trei sate de 300Mbps în anul 1, respectiv 

600Mbps în anul 11(fila 249). Având în vedere această cerinţă, am evaluat 

upgrade-ul conexiunii internet de 1Gbps (1000 Mbps)  la aproximativ   

6000 EUR, cu timp de realizare de o zi.  (Anexa 1, fila 253) 

Complementar, se impune construcţia unei bucle locale, cu noduri optice şi 

puncte de distribuţie. Reţeaua aeriana între satele  Beculeşti, Cungrea şi Dogari 

ar putea fi instalată pe stâlpii existenţi de iluminat stradal şi ar avea o lungime de 

cel mult 24 km, de-a lungul drumurilor DJ678G, DJ703 şi DC188 (fila 521). 

Teoretic, se va putea instala câte un punct de acces, care va conţine un switch 

Gigabit cu 8 porturi şi port SFP la fiecare 500 de metri; în teren, însă, acestea se 

vor instala în funcţie de morfologia terenului şi distribuţia locuinţelor.  Evaluez 

la 42000 EUR realizarea reţelei locale în Beculeşti, Cungrea şi Dogari, cu  

TOATE echipamentele active de reţea, în 48 de puncte  şi  timp de realizare 

de 10 zile. (Anexa 2, fila 255) 

Astfel, preţul corect al realizării unei reţele locale Gigabit în cele trei sate 

Beculeşti, Cungrea şi Dogari ar fi de 16000 de euro / locaţie (Anexele 1 şi 2), 

dacă sunt incluse echipamentele active, sau de circa 8000 de euro / locaţie fără 

echipamente, aşa cum este proiectat în RO-NET. 

În nicio variantă, însă, nu ar putea fi vorba de 100.000EUR pentru fiecare sat 

conectat la internet - 783 de localităţi, la un buget de circa 84 de milioane de 

euro! 
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8. Cotu Malului - Leordeni,   

punct de coordonate N44.751899  şi  E 25.193099. 

Satul Cotu Malului, comuna Leordeni, nu beneficiază de o reţea de distribuţie de 

internet, însă localitatea nu îndeplineşte celelalte condiţii de eligibilitate, anume 

faptul că operatorii zonali nu şi-au exprimat opţiunea de a NU investi în această 

localitate în următorii 3 (trei) ani.  

Societatea AKTA are punct de prezenţă la o distanţă de 3.5km, pe DN7 Piteşti - 

Bucureşti, iar în comunele Crângurile şi Glâmbocata sunt aproximativ 260 de 

abonaţi din anul 2010. În anul 2016 AKTA intenţionează conectarea localităţilor 

Pătroaia Deal şi Pătroaia Vale, localităţi învecinate cu Cotu Malului. 

Fac menţiunea că societatea AKTA are în jur de 140.000 de abonaţi, în circa 25 

de judeţe. 

O a doua condiţie de eligibilitate nerealizată este dată de punctul de coordonate 

N 44.75.1899  şi E 25.193099, corespunzător nodului de reţea, care nu aparţine 

domeniului public, ci unor persoane fizice, mai exact familiei doamnei xxxxxxx 

xxxxxxxx, născută în 1953. 

În acest punct se poate construi un nod de reţea de comunicaţii electronice, sau 

orice altă construcţie, numai de către proprietarii terenului (art.1, L50/1991). 

Terenul, însă, nu are CF. 

Pe teren sunt construite trei case extrem de modeste - fără apă, canal, energie 

electrică, nici vorbă de gaze... (filele 287-291) Proprietarii acestui teren, ca şi 

alţi locuitori ai satului, nu şi-ar putea permite plata unui abonament la internet, 

achiziţionarea unui calculator sau plata facturii de electricitate... 

Foarte important!  

Lungimea traseului dintre satul Cotu Malului şi magistrala de fibră optică 

aparţinând Romtelecom (TELEKOM) de pe DN7 Piteşti - Bucureşti este de 

3.5km, şi nu 9.2km, cum greşit evalueaza Ministerul Comunicaţiilor, prin 

memoriul tehnic ataşat cererii de eliberare a Certificatului de urbanism 

nr.73/02.06.2015. (fila 293) 

Lungimea traseului este de 3.5km pe DC87, drum comunal asfaltat integral în 

anul 2015. (fila 295)  
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Este evident că numai din creşterea artificială a cantităţilor (de 3 ori, în cazul de 

faţă) şi supraevaluarea preţurilor unitare (de 6 ori, în evaluarea facută pentru 

locaţiile din Ciomageşti) se poate ajunge la suma de aproape 100 de milioane de 

euro pentru acest proiect. 

În ceea ce priveşte costurile  de construire a reţelei locale din Cotu Malului, 

împreuna cu costurile de interconectare la magistrala de fibră optică de pe DN7 

Piteşti - Bucureşti, apreciez că suma de 15000 EUR ar fi acoperitoare, cu un 

timp de execuţie de 5 zile. (Anexa 3, fila 297) 

 

9.  Valea Rumâneştilor  

Valea Rumâneştilor nu este o localitate rurală din judeţul Argeş, ci un cartier al 

Municipiului Câmpulung. 

În cartierul Valea Rumâneştilor există trei magistrale de fibră optică şi trei reţele 

locale de acces, aparţinând CLAR TV, AKTA şi , desigur, TELEKOM!   

CLAR TV furnizează cele mai ieftine servicii în zonă, din anul 2011 (pachet 

internet 60Mbps + 60 canale TV la preţul de 45 de lei, cu TVA).  

AKTA operează în zonă din 2005-2006 şi are în acest moment circa 60 de 

abonaţi. 

TELEKOM (ROMTELECOM) a realizat magistrala de fibră optică în urmă cu 

mai mult de 15 ani.  Din planşele foto ataşate (fila 309) se poate observa uzura 

(rugina) elementelor galvanizate de montare a fibrei optice 

Valea Rumâneştilor se află în aria de acoperire a serviciilor mobile ale 

operatorilor RCS&RDS, VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, SNR, ai căror 

piloni de telecomunicaţii sunt instalaţi pe Dealul Măţău (altitudine 1017m), la o 

distanţă de 3.5km. 

Următoarele persoane au confirmat contractele comerciale de acces cu unul sau 

mai mulţi operatori:  

 - xxxxxxxxxxxxx, str. Valea Rumâneştilor nr. xxx - telefon fix, internet şi 

cablu TV - TELEKOM (ROMTELECOM), din anul 2000; telefonie mobilă - 

ORANGE (din anul 2000) 
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 - str. Valea Rumâneştilor nr. xx - internet fix şi cablu TV  - CLAR TV 

(din anul 2012); telefonie mobilă - ORANGE (din anul 2001); 

 - str. Valea Rumâneştilor nr. xx - internet fix CLAR TV (din anul 2013), 

cablu TV - AKTA (din anul 2012) şi telefonie mobilă ORANGE (din anul 

2013); 

 - str. Valea Rumâneştilor nr. xx - internet fix şi cablu TV - AKTA (din 

anul 1996 - fosta Pristavu SRL); telefonie mobilă ORANGE (din anul 2002); 

 - xxxxxxxxxxx, str. Valea Rumâneştilor nr. xx - telefonie fixă, internet fix 

şi cablu TV - AKTA (din anul 2015); telefonie mobilă ORANGE; 

 - str. Valea Rumâneştilor nr. xxx - internet fix şi cablu TV - AKTA (din 

anul 2005); telefonie fixă ORANGE (din anul 2000); 

 - xxxxxxxxxxxxx, str. Valea Rumâneştilor nr. xx - cablu TV - AKTA (din 

anul 2005); telefonie mobilă - ORANGE (din anul 2009) 

 

Pentru Valea Rumâneştilor  coordonatele sunt N 45.269797 şi E 25.081267 

(fila 311); acest punct aparţine unui teren  fără număr cadastral şi CF, este situat 

în vecinătatea vestică a terenului cu număr cadastral 82930 şi aparţine persoanei 

fizice xxxxxxxxxxxxx. Punctul de coordonate N 45.269797 şi E 25.081267 se 

află la circa 150m distanţă de Str.Nicolae Fălcoianu şi la 475m de Str.Valea 

Rumânestilor şi este inclus într-un teren cu categoria de folosinţă fâneţe.         

(fila 313) 

 

Legea nr.50/1991, art.1 prevede:  "Executarea lucrărilor de construcţii este 

permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire (...) la solicitarea 

titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - 

identificat prin număr cadastral(...)" (filele 29-32). Având în vedere că terenul 

pentru care s-a aprobat investiţia nu este întabulat şi nu este înscris la Cartea 

Funciară, este deţinut de un proprietar persoană fizică fără legatură cu proiectul 

RO-NET şi nu există niciun fel de autorizaţie de construire, este evident că 

locaţia Valea Rumâneştilor  nu se încadrează în condiţiile de eligibilitate 

impuse. 
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În Câmpulung îşi desfasoară activitatea şi firma RCS&RDS, care oferă 

abonamente de acces la internet pentru persoane fizice cu viteze de până la 

1Gbit/s, la preţul de 45 de lei. Acest preţ, de aproximativ 10 EUR (cu TVA 

inclus), este probabil cel mai mic din lume, la cea mai mare viteză de internet 

accesibilă cu un abonament pentru persoane fizice!  

Şi totusi, în aceste condiţii, cartierul câmpulungean Valea Rumâneştilor a fost 

inclus pe lista "localităţilor defavorizate" din punct de vedere al comunicaţiilor 

electronice şi se impune ca în "anul 1" capacitatea de transport pe magistrala de 

fibră optică să fie de  100 Mbps(!?), iar în anul  11 să ajungă la 200Mbps 

("Secţiunea 8b - Anexa2 - Date tehnice banda necesară final"). (fila315) 

În circuitul comercial există deja module de acces de 100Gbps (pe un singur fir 

optic), adica de 1000 de ori mai mult decât ce şi-a propus ca ţintă ANCOM! (fila 

317). Cablurile existente în Valea Rumâneştilor au 24 sau 48 de fire optice, 

fiecare! 

Având în vedere evoluţia tehnologică, este posibil ca peste 11 ani echipamentele 

active de reţea şi mediaconvertoarele să suporte, pe aceleaşi cabluri de fibră 

optică, capacităţi de 10000 mai mari decât în prezent. Am subliniat pe aceleaşi 

cabluri de fibră optică pentru că acestea rezistă fizic zeci de ani, dacă nu sunt 

supuse unor şocuri mecanice. Mai mult, capacitatea de transport pe fibră este, 

teoretic, infinită. 

În aceste condiţii, obiectivul ANCOM de creştere a capacităţii de transport în 

Valea Rumâneştilor la 200Mbit/s, peste 11 ani, este superfluu.  

 

 

III.  PUNCTUL DE INSERŢIE - CȂMPULUNG. 

 

În Secţiunea 8c - Anexa 3 - Date tehnice puncte de inserţie - Final sunt 

prezentate punctele din fiecare localitate din ţară în care se va realiza joncţiunea 

cu magistralele de fibră optică.  

În Câmpulung, conform tabelului respectiv, inserţia la magistrala de fibră optică 

se va face la adresa str. Fraţii Goleşti, nr.57, în punctul de coordonate  GPS              

N 45.277588 şi E 25.051179. 
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Acest lucru nu este posibil, deoarece punctul de coordonate  N 45.277588 şi      

E 25.051179 este inclus în imobilul cu număr cadastral 2648-C1, CF 82021 şi 

aparţine persoanei fizice xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cetăţean american fără legătură 

cu proiectul RO-NET, conform Extrasului de carte funciară pentru informare 

nr.3289, din data de 09.03.2016 . (filele 321-332) 

 

 

IV.  CONCLUZII. REZULTATELE PROIECTULUI . 

ATINGEREA OBIECTIVULUI LA SFȂRŞITUL  

PERIOADEI  DE IMPLEMENTARE.  

 

La o lună după termenul de finalizare a investiţiei, 31.12.2015, stadiul de 

realizare a lucrărilor, în judetul Argeş, este 0% (ZERO LA SUTĂ!) 

Decalajul digital nu a fost redus, iar analizele şi referatele pretenţioase ale 

ANCOM şi ale Ministerului Comunicaţiilor s-au dovedit a fi numai vorbe goale.  

La data prezentei nu au fost demarate lucrările în niciuna din cele 9 (nouă) 

localităţii din judeţul Argeş, asa cum rezultă din adresele primite de la primarii 

"localităţilor ţintă".  

Majoritatea covârşitoare a reţelelor aeriene de fibră optică în România au fost 

construite ilegal de Romtelecom începând cu anul 2000, iar cu acest proiect se 

vor obţine retroactiv şi autorizaţiile legale. Mai mult, aceste reţele vor mai fi 

plătite încă o dată, acum cu bani nerambursabili din fonduri publice europene şi 

naţionale, ca fiind nişte lucrări noi, reale.  

Consider că emiterea HG nr.963 din 29 octombrie 2014 după data atribuirii 

contractelor de concesiune numerele 126, 127, 128, 129, 130, 131 şi 132 /        

3 iulie 2014, privind proiectarea, construcţia şi operarea reţelei RO-NET,           

a urmărit favorizarea firmelor TELEKOM ROMANIA şi TELEKOM MOBILE 

COMMUNICATIONS. 
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Proiectul RO-NET a fost aprobat prin HG 963/29.10.2014, termenul de 

finalizare fiind 31.12.2015. În aceste condiţii, alocarea din bugetul Ministerului 

Comunicaţiilor în anul 2016  a sumei de 289 milioane de lei (aproximativ 

65.000.000 EUR) se face în afara bazei legale, respectiv a HG 963/29.10.2014. 

Consider că modificarea legislaţiei in domeniul construcţiilor prin hotărâre de 

guvern, după data atribuirii contractului de concesiune privind proiectarea, 

construcţia şi operarea reţelei RO-NET, s-a făcut exclusiv pentru a favoriza 

firmele TELEKOM ROMANIA şi TELEKOM MOBILE.  Mă refer aici la 

HG1180/2014(filele 25-27), publicată în Monitorul Oficial nr.965/30 decembrie 

2014, în condiţiile în care firmelor TELEKOM ROMANIA şi TELEKOM 

MOBILE li s-a atribuit anterior contractul, respectiv la data de  03 iulie 2014.  

Modificarea legislaţiei trebuia facută echidistant şi transparent până la data 

atribuirii contractului, aşa cum se stipulează şi în "Caietul de sarcini - 

Secţiunea 1, pct.3.2.4 : Ministerul pentru Societatea Informaţională va 

întreprinde toate demersurile necesare pentru adoptarea unui act normativ de 

modificare a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 490/2011, prin 

care se va permite instalarea aeriană a unor elemente ale reţelei de distribuţie, 

respectiv cabluri cu fibră optică, în cazuri speciale (mediu rural, situaţii în care 

nu există drumuri publice amenajate, etc), care ar fi aplicabile şi în cazul 

acestui Proiect, până la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune ce 

vizează implementarea Proiectului "(fila 73) 

Consider că nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor, respectiv 

31.12.2015,  nu este în conformitate cu prevederile OUG 34/2006. 

Consider că este ilegală finanţarea integrală de la bugetul naţional a proiectului 

RO-NET, în cazul în care este pierdută finanţarea din fonduri publice europene. 

Consider că este ilegală executarea parţială a proiectului. 

Consider că este ilegală plata pentru lucrări neefectuate. 

Consider că este ilegal ca lucrările aferente RO-NET să fie subcontractate către 

mai multe societăţi, inclusiv către 2K Telecom SRL, în condiţiile în care acest 

lucru este interzis prin contractele de achiziţie publică numerele 126, 127, 128, 

129, 130, 131 şi 132 din 03.07.2014, fiecare în valoare de câte 42.140.267,87 

RON + TVA. (filele 101-104) 
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În drept, îmi intemeiez plângerea pe dispoziţiile Legii nr.78/2000, Codul penal şi 

Codul de procedura penală. 

 

 Prezenta conţine 332 de pagini, inclusiv anexe. 

 Redactată astăzi, 16 martie 2016. 

 

 

 Cu stimă, 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Minister : Comunicate - Proiect Ro-NET : anunt 27 ianuarie 2015  

Anunt RO-NET 27 ianuarie 2015 

Avem plăcerea de a vă informa că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 963/29.10.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 809/06.11.2014, în 783 de localități 
urmează ca în cursul anului 2015, să fie implementat Proiectul ”Ro-NET - Construirea 
unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea 
fondurilor structurale”.  

 

Acesta are ca principal obiectiv, extinderea razei de acțiune a magistralelor de comunicații 
electronice în bandă largă (internet de mare viteză) în zonele nedeservite corespunzător, 
astfel contribuind în mod direct la reducerea decalajului digital, creșterea nivelului de 
educație, a nivelului de acces la servicii de e-guvernare, e-sănătate, etc.  

 

Proiectul Ro-NET este un proiect major, aprobat direct de Comisia Europeanã prin decizia 
CCI 201/RO161PR003 din 20.10.2014, având un bugetul total în valoare de aproximativ 69 
mil. Euro, din care aproximativ 57 mil. Euro, reprezintă contribuția nerambursabilă din 
fonduri europene, ce poate fi accesată doar în cadrul actualei perioade de programare, 
respectiv până la data de 31.12.2015. 

 

Prin acest proiect se finanțează proiectarea și realizarea rețelelor de distribuție și a 
punctelor locale de acces, pentru 783 de localități de pe întreg teritoriul României, 
infrastructură necesară furnizării serviciilor de comunicații electronice în bandã largã, 
servicii care vor fi puse nediscriminatoriu la dispoziția operatorilor de buclã localã (acces), 
la prețuri reglementate, stabilite prin Avizul Conform, emis de Autoritatea Naționalã de 
Reglementare în Comunicații (ANCOM). Rețelele și punctele locale de distribuție, ce vor fi 
realizate prin proiectul Ro-NET, vor rămâne integral în proprietatea statului român.  

 

LISTA FINALĂ LOCALITĂŢI Ro-NET 
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http://www.mcsi.ro/Minister
http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Comunicate/Comunicate---Proiect-Ro-NET
http://www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=42d3c768-8e10-4258-ac49-951bf1103659
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Aviz_RoNET_28_10_2013.pdf
http://www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=42d3c768-8e10-4258-ac49-951bf1103659
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Regulamentul General de Urbanism a 
suferit modificari (HG 525/1996) 
JOI, MAI 26TH, 2011, 8:10 AM 

Publicat in M. Of. 361/2011, Hotararea 490/2011 completeaza Regulamentul general de urbanism 

aprobat prin HG 525/1996 la articolele: REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM – ARTICOLUL 18 

, ARTICOLUL 28. 

Va prezentam forma consolidata/actualizata a articolelor care au suferit modificari in Regulament: 

 

HG 525/1996 … Regulamentul General de Urbanism … ARTICOLUL 18 

Amplasarea faţă de drumuri publice [*] 

(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei 

publice: 

a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; 

b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor 

complementare: magazine, restaurante etc); 

c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse 

petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de 

acest gen. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi 

fâşiile de protecţie. 

(2
1
) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii 

locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona 

drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentru 

realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea de 

către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea 

reglementărilor tehnice specifice în vigoare. 

(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de 

protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi alte 

construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale 

sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru 

organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 

–– 

modificat de 

Hotărâre nr. 490/2011 – privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 din 11 mai 2011, M. Of. 361/2011 ;
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Conform art. II al Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 dispoziţiile alin. (21) din prezentul articol, cu modificările ulterioare, se aplică inclusiv obiectivelor de investiţii privind 

realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradale şi/sau a reţelelor edilitare, după caz, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în 

extravilanul localităţilor, dacă este cazul, ale căror studii de prefezabilitate şi/sau studii de fezabilitate, după caz, sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.
 

„HG 525/1996 … Regulamentul General de Urbanism … ARTICOLUL 28(*) 

  

Realizarea de reţele edilitare 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către 

investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile 

locale. 

(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor 

sau de beneficiar. 

(3) În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul localităţilor se 

interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din 

sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, 

a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură. 

(4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), se execută în varianta de amplasare 

subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor 

incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice. 

(5) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) pe stâlpi de iluminat 

public şi de distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale 

imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură. 

(6) Montarea reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) se execută în varianta de amplasare 

subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 

condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare 

subterane. 

(7) Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare 

nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor edilitare în plan 

orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea. 

(8) Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare se execută, de regulă, 

anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a reţelei 

stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, 

aprobate în condiţiile legii. 

(9) Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind 

realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradale, precum şi a drumurilor de interes 

local, judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, dacă este cazul, vor prevedea în mod 

obligatoriu canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. 

c), În situaţia drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, 

canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului. 

modificat de 

Hotărâre nr. 490/2011 – privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 din 11 mai 2011, M. Of. 361/2011 ;
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HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de 

urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014 

 

 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 din 30 decembrie 2014  

 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,  

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  
 

Articol unic 
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 

525/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 856 
din 27 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

completeaza dupa cum urmeaza: 

 

 
1. La articolul 18, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:  
"(2^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (2^1), cu respectarea 

legislatiei si a reglementarilor tehnice specifice in vigoare, retelele de 
comunicatii electronice si infrastructura asociata acestora pot fi amplasate 

si in varianta supraterana, in intravilanul si extravilanul comunelor, satelor 

si localitatilor apartinatoare oraselor si municipiilor."  
 

2. La articolul 28, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul 
(10), cu urmatorul cuprins:  

"(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (3)-(9), cu respectarea 
legislatiei si a reglementarilor tehnice specifice in vigoare, retelele de 

comunicatii electronice si infrastructura asociata acestora pot fi amplasate 
si in varianta supraterana sau, prin reutilizarea infrastructurilor existente, 

in intravilanul si extravilanul comunelor, satelor si localitatilor 
apartinatoare oraselor si municipiilor." 
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LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării  

lucrărilor de construcţii - Republicare*)  
 
(la data 23-Nov-2009 reglementat de Norme Metodologice din 2009 )  
(la data 12-Sep-2005 reglementat de Norme Metodologice din 2005 )  

CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
Art. 1  
(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme  

Metodologice din 2009 )  
(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 din Norme  

Metodologice din 2009 )  

(1)Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui 
drept real asupra unui imobil  - teren şi/sau construcţii  - identificat prin număr cadastral, 
în cazul în care legea nu dispune altfel.  

(la  data  14-Feb-2009  Art.  1,  alin.  (1)  din  capitolul  I  modificat  de  Art.  I,  punctul  1.  din  Ordonanta  

urgenta 214/2008 )  

(2)Construcţiile  civile,  industriale,  inclusiv  cele  pentru  susţinerea  instalaţiilor  şi 
utilajelor  tehnologice,  agricole  sau  de  orice  altă  natură  se  pot  realiza  numai  cu 
respectarea  autorizaţiei  de  construire,   emisă   în  condiţiile   prezentei  legi,  şi  a 
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.  
Art. 2  

(1)Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice 
locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător 
măsurilor  prevăzute  de  lege  referitoare  la  amplasarea,  conceperea,  realizarea, 
exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.  

(la  data  14-Feb-2009  Art.  2,  alin.  (1)  din  capitolul  I  modificat  de  Art.  I,  punctul  2.  din  Ordonanta  
urgenta 214/2008 )  

(2)Autorizaţia  de  construire  se  emite  în  baza  documentaţiei  pentru  autorizarea  
executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu  
respectarea  prevederilor  documentaţiilor  de  urbanism,  avizate  şi  aprobate  
potrivit  
legii.  

(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 
) 

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4  

din Norme Metodologice din 2009 )  

(21)Procedura  de  autorizare  a  executării  lucrărilor  de  construcţii  începe  odată  cu 

depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, 

a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:  
(la  data 23-Nov-2009  Art. 2,  alin. (2^1)  din  capitolul  I  reglementat  de  anexa 2  din  Norme 

Metodologice din 2009 ) 
(la  data 23-Nov-2009  Art. 2,  alin. (2^1)  din  capitolul  I  reglementat  de  anexa 1  din  Norme 

Metodologice din 2009 ) 
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de Art. 2 din capitolul I, sectiunea 1  

din Norme Metodologice din 2009 )  

a)emiterea certificatului de urbanism;  

b)emiterea  punctului  de  vedere  al  autorităţii  competente  pentru  protecţia  mediului  
pentru  investiţiile  care  nu  se  supun  procedurilor  de  evaluare  a  impactului  asupra  
mediului;  

c)notificarea  de  către  solicitant  a  autorităţii  administraţiei  publice  competente  cu  
privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire,  
pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit  
necesitatea  evaluării  impactului  asupra  mediului  şi  a  emis  îndrumarul  conform  

29 

../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00014522.htm
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00086592.htm%23do
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|cai|si4|ar13
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|cai|si4|ar13
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|cai|si1|ar1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|cai|si1|ar1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00117498.htm%23do|ari|pt1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00117498.htm%23do|ari|pt1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00117498.htm%23do|ari|pt2
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00117498.htm%23do|ari|pt2
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00123937.htm%23do|ari|pt1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|cai|si4|ar13
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|ax2
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|ax2
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|ax1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|ax1
../../../../../Documents%20and%20Settings/nicolae.cotarcea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp393970/00128080.htm%23do|cai|si1|ar2


  

30 



Page 1 of 2 
 

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Bucuresti - Sectia de contencios administrativ 

si fiscal sub nr.3151/3/2009, reclamanta SC T. I. E. SRL a chemat in judecata pe 

paratii Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Municipiul Bucuresti Sector 1 prin Primar si 

Consiliul Local sector 1, ca prin hotararea judecatoreasca ce se va da, sa fie obligata 

parata sa emita autorizatie de construire, daune morale in cuantum de 10.000 lei si 

daune cominatorii de 1.000 lei/zi de intarziere. 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Si acest text a fost modificat ulterior astfel: 

 

Dreptul asupra constructiei si/sau terenului care confera titularului dreptul de a 

obtine, potrivit legii, din partea autoritatii competente, autorizatia de 

construire/desfiintare: 

 

1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 

servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de 

donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 

judecatoreasca); 

 

2. drept de creanta dobandit prin: contract de cesiune, concesiune, 

comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui 

contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu 

caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept . 

 

Analizand textele legale anterior citate, Curtea constata ca prin 
dispozitiile Legii nr.50/1991 s-a conturat fara echivoc 
optiunea legiuitorului in privinta lucrarilor de constructii 
care nu au caracter provizoriu, in sensul ca solicitantul 
cererii privind emiterea a autorizatiei de construire nu 
poate fi titularul unui drept de creanta . 

In speta, astfel cum s-a aratat, recurenta, in calitatea sa de titular a unui drept de 

creanta in baza contractului de inchiriere nr.45436/04.06.2001, este cea care a 

solicitat autorizarea pentru o constructie care nu are caracter provizoriu (astfel cum 

rezulta chiar din memoriul tehnic depus de catre recurenta la dosarul de fond 

nr.3151/3/2009, fila 36). 
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Din aceasta perspectiva, asertiunile recurentei privitor la dispozitiile art.1441 Cod 

civil care statueaza asupra opozabilitati contractului de inchiriere in ipoteza in care 

imobilul ce face obiectul acestui contract este instrainat ulterior, sunt irelevante in 

speta de fata. 

 

Tot astfel, se constata ca alegatia ca prin contractul de 
inchiriere nr.45436/04.06.2001, proprietarul terenului 

de la acel moment si-ar fi dat acordul in sensul edificarii 
constructiei, nici nu are suport in prevederile 
contractului incheiat de parti. Mai mult, astfel cum s-a 
aratat, in cazul constructiilor cu caracter permanent este 
necesar ca cererea de autorizare sa fie formulata de 
titularul dreptului real, iar nu de catre titularul dreptului 
de creanta, cu acordul titularului dreptului real, astfel 
cum incerca reclamanta sa sugereze. Or, aceasta situatie 
nu se regaseste in cauza dedusa judecatii. 

 

In raport de cele expuse, Curtea constata ca sentinta recurata este legala si 

temeinica, fapt ce impune, in conformitate cu art.312 alin.1 Cod procedura civila, 

respingerea recursului ca nefondat. 

 

 

 

 

 

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie 

nr.1124 din data 19.05.2011  
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Nr. Localitatea ţintă Longitudine Latitudine Cod SIRUTA Comuna (UAT superior) Judeţ LOT

1 GAINESTI 25.89258 47.41436 150276 SLATINA SV 1

34 MIHAIESTI 26.21653 47.52055 149085 HORODNICENI SV 1

73 GEMENEA 25.71528 47.45308 150374 STULPICANI SV 1

102 BENIA 25.26541 47.66801 149520 MOLDOVA-SULITA SV 1

113 PETIA 26.31254 47.50594 147483 BUNESTI SV 1

138 GIURGESTI 26.42557 47.50353 151175 VULTURESTI SV 1

140 VALEA GLODULUI 26.45153 47.49818 151228 VULTURESTI SV 1

142 GURA HAITII 25.27618 47.20237 150463 SARU DORNEI SV 1

210 UNCESTI 26.3103 47.52952 147517 BUNESTI SV 1

228 DELENI 25.97298 47.62983 149806 PARTESTII DE JOS SV 1

236 LUPCINA 25.25033 47.85501 150739 ULMA SV 1

318 SLATIOARA 25.63789 47.46047 150392 STULPICANI SV 1

404 DORNISOARA 25.0856 47.22218 149888 POIANA STAMPEI SV 1

419 BREAZA DE SUS 25.30342 47.65543 147223 BREAZA SV 1

561 HREATCA 26.35148 47.52828 151184 VULTURESTI SV 1

651 PILUGANI 25.16478 47.32825 149897 POIANA STAMPEI SV 1

675 GLODU 25.47374 47.16497 149735 PANACI SV 1

715 OSOI 26.45123 47.51787 151219 VULTURESTI SV 1

749 DRAGOIASA 25.43394 47.1731 149726 PANACI SV 1

762 MAGURA 25.22936 47.82202 150748 ULMA SV 1

286 DOINA 27.1929 47.54458 38697 RAUSENI BT 1

331 BABICENI 27.07244 47.75604 37235 DURNESTI BT 1

407 SARATA-BASARAB 27.02694 47.94298 37654 HANESTI BT 1

582 POIANA 26.34979 48.09478 37002 CRISTINESTI BT 1

584 MOVILENI 26.60009 48.13705 36550 CONCESTI BT 1

676 CALUGARENI 26.692 47.91881 39444 UNGURENI BT 1

776 BERZA 27.31012 47.64586 38928 SANTA MARE BT 1

38 POIENI 26.37868 46.84281 123512 PIATRA SOIMULUI NT 1

44 DULCESTI 26.78889 46.9616 122472 DULCESTI NT 1

61 CHILII 27.03145 46.80307 123059 VALEA URSULUI NT 1

186 BAHNA 26.7844 46.78392 121162 BAHNA NT 1

198 PANCESTI 27.15301 46.90357 123763 PANCESTI NT 1

207 BUCIUM 27.07218 46.77812 124901 VALEA URSULUI NT 1

291 BLEBEA 26.42309 47.2022 121073 ORAS TARGU NEAMT NT 1

365 GHIDION 27.16487 47.04064 124368 STANITA NT 1

381 BROSTENI 26.79594 46.79876 121199 BAHNA NT 1

387 MUNCELU DE JOS 27.10569 46.77934 124929 VALEA URSULUI NT 1

464 GROSI 26.3043 47.29349 121965 BRUSTURI NT 1

491 BAHNISOARA 26.79215 46.7591 121180 BAHNA NT 1

497 TODIRENI 27.10878 47.03018 124386 STANITA NT 1

522 ROSIORI 26.82837 46.96433 122533 DULCESTI NT 1

595 MITOCU BALAN 26.17566 47.12065 122221 CRACAOANI NT 1

603 MESTEACAN 27.02286 46.82985 123068 ICUSESTI NT 1

629 TUTCANII DIN VALE 26.7718 46.78132 121233 BAHNA NT 1

649 CIUREA 27.18769 46.88828 123736 PANCESTI NT 1

56 HADAMBU 27.44732 47.01578 98140 MOGOSESTI IS 1

320 ALEXENI 27.36854 46.96864 99691 TIBANA IS 133 
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346 ZECE PRAJINI 27.19041 46.93796 96806 DAGATA IS 1

361 URSITA 27.4061 47.01914 97900 MIRONEASA IS 1

400 SOROGANI 27.58323 47.20618 95783 ARONEANU IS 1

489 PISCU RUSULUI 27.14548 46.95697 96771 DAGATA IS 1

600 CARBUNARI 27.52378 46.99379 97269 GRAJDURI IS 1

601 VADU VEJEI 27.24197 47.00782 99771 TIBANA IS 1

638 VALEA LUNGA 27.6481 47.18387 95220 HOLBOCA IS 1

42 RADOAIA 26.92807 46.31002 24061 PARAVA BC 1

83 MALOSU 27.17669 46.74029 23225 LIPOVA BC 1

156 COSNEA 26.05874 46.43841 21034 AGAS BC 1

182 POIENI 26.48218 46.38865 20983 ORAS TARGU OCNA BC 1

211 NEGULESTI 27.28624 46.24183 22362 DEALU MORII BC 1

230 PETRICICA 26.78278 46.50881 25674 STRUGARI BC 1

278 TEMELIA 26.87049 46.28798 20661 GURA VAII BC 1

367 FUNDOAIA 27.20723 46.30437 23083 HURUIESTI BC 1

409 SENDRESTI 27.43226 46.38936 23626 MOTOSENI BC 1

460 POIANA 27.42832 46.27191 23591 MOTOSENI BC 1

467 FANTANELE 27.44561 46.33951 23564 MOTOSENI BC 1

588 RACHITIS 26.02994 46.65991 22763 GHIMES-FAGET BC 1

616 BARTASESTI 27.13721 46.59283 25950 UNGURENI BC 1

636 CAPATA 26.88513 46.32066 20625 GURA VAII BC 1

775 GLODISOARELE 27.14962 46.62055 25433 SECUIENI BC 1

783 DARMANEASCA 26.57672 46.28425 22184 ORAS DARMANESTI BC 1

745 SASOVA 27.57984 46.88033 165782 REBRICEA VS 1

150 DRAXENI 27.62962 46.87545 165755 REBRICEA VS 1

468 TUFESTII DE JOS 27.61038 46.87348 165808 REBRICEA VS 1

686 COTIC 27.36058 46.87323 166431 TODIRESTI VS 1

619 DRAGESTI 27.39987 46.8711 166440 TODIRESTI VS 1

549 CRACIUNESTI 27.53814 46.86958 165746 REBRICEA VS 1

289 RATESU CUZEI 27.56394 46.84097 165773 REBRICEA VS 1

378 HUC 27.40729 46.82748 166459 TODIRESTI VS 1

743 IAZ 27.76604 46.82282 165924 SOLESTI VS 1

415 FUNDATURA 28.02768 46.79656 162167 ARSURA VS 1

726 PADURENI 27.44865 46.79083 165167 OSESTI VS 1

466 DOBROSLOVESTI 27.61937 46.76921 167124 ZAPODENI VS 1

688 DUMBRAVENI 27.34258 46.76487 164080 GARCENI VS 1

423 SLOBOZIA 27.22545 46.75748 164115 GARCENI VS 1

700 TROHAN 27.29632 46.73466 164124 GARCENI VS 1

27 FASTACI 27.45548 46.73302 163422 COZMESTI VS 1

539 CURSESTI-VALE 27.37737 46.72197 165657 PUNGESTI VS 1

21 VALEA GRECULUI 28.10147 46.71951 163725 DUDA-EPURENI VS 1

5 FERESTI 27.75148 46.71838 166654 FERESTI VS 1

412 CHERSACOSU 28.13765 46.71796 166011 STANILESTI VS 1

263 BALTATI 27.90465 46.6999 166333 TATARANI VS 1

642 DELEA 27.70747 46.69824 167115 ZAPODENI VS 1

461 SATU NOU 27.74658 46.69703 163244 CRETESTI VS 1

77 POGANESTI 28.17011 46.69414 166039 STANILESTI VS 1

510 FUNDATURA 27.53346 46.68972 163431 DELESTI VS 1

496 STEJARU 27.31519 46.68306 165693 PUNGESTI VS 1

370 BALTENI-DEAL 27.6121 46.66267 162470 BALTENI VS 1
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108 VINETESTI 27.89779 46.62562 165112 OLTENESTI VS 1

484 POIANA LUI ALEXA 27.61616 46.61815 164623 PUSCASI VS 1

739 BUDU CANTEMIR 28.12522 46.61307 166002 STANILESTI VS 1

559 FRASINU 27.51966 46.61243 165372 POIENESTI VS 1

261 TEISORU 27.58921 46.605 164669 PUSCASI VS 1

604 POPESTI 27.40276 46.59299 163565 DRAGOMIRESTI VS 1

576 LACU BABEI 27.58991 46.58478 162648 BOGDANA VS 1

579 SISCANI 28.00472 46.58145 164259 HOCENI VS 1

439 CHETROSU 27.51003 46.57453 163985 GHERGHESTI VS 1

748 URLATI 28.04539 46.56962 164320 DIMITRIE CANTEMIR VS 1

185 FLORESTI 27.56686 46.5601 165363 POIENESTI VS 1

454 PLOTONESTI 28.06257 46.55292 164311 DIMITRIE CANTEMIR VS 1

257 AVRAMESTI 27.35486 46.55154 166887 VOINESTI VS 1

316 OTELENI 27.9835 46.5483 164231 HOCENI VS 1

363 FUNDU VAII 27.68404 46.5473 164730 LIPOVAT VS 1

730 CAPUSNENI 27.69394 46.52963 164703 LIPOVAT VS 1

213 BOGDANA 27.63576 46.52836 162602 BOGDANA VS 1

308 DELENI 27.98754 46.51581 164222 HOCENI VS 1

527 CALIMANESTI 27.42083 46.50666 165513 PUIESTI VS 2

342 LALESTI 27.42848 46.48018 165586 PUIESTI VS 2

577 PUNTISENI 27.76188 46.47814 163182 COSTESTI VS 2

770 BUDA 27.60235 46.46892 162087 ALEXANDRU VLAHUTA VS 2

397 CRISTESTI 27.45298 46.45955 165531 PUIESTI VS 2

511 CHITCANI 27.78754 46.4534 163155 COSTESTI VS 2

177 MANZATI 27.60185 46.44851 162112 IBANESTI VS 2

692 COROIESTI 27.66644 46.4353 162835 BOGDANITA VS 2

515 MUSATA 28.10267 46.43317 162513 BEREZENI VS 2

341 CETATUIA 27.43106 46.43262 165522 PUIESTI VS 2

145 ALEXANDRU VLAHUTA 27.64445 46.42419 162078 ALEXANDRU VLAHUTA VS 2

373 RANCENI 28.09199 46.41096 162522 BEREZENI VS 2

340 CEPESTI 27.6829 46.39563 162817 BOGDANITA VS 2

567 TUPILATI 27.96843 46.3926 163958 GAGESTI VS 2

667 MITOC 27.78329 46.38589 162247 BANCA VS 2

112 TOMESTI 27.58642 46.35816 165461 POGANA VS 2

336 COPACEANA 28.05381 46.3551 163878 FALCIU VS 2

761 HOROIATA 27.74183 46.35236 162728 BOGDANESTI VS 2

281 MASCUREI 27.53451 46.3465 165452 POGANA VS 2

194 BOGESTI 27.55416 46.34597 165434 POGANA VS 2

436 TIFU 27.88887 46.33608 162309 BANCA VS 2

546 HREASCA 27.5074 46.33412 163093 COROIESTI VS 2

187 POGANA 27.56663 46.31628 165425 POGANA VS 2

311 MIRENI 27.49744 46.31626 163100 COROIESTI VS 2

271 FEDESTI 27.87813 46.30563 166155 SULETEA VS 2

713 MOVILENI 27.51327 46.27287 163119 COROIESTI VS 2

249 BOGDANESTI 28.11478 46.26312 163850 FALCIU VS 2

69 CIOCANI 27.56978 46.261 165292 CIOCANI VS 2

269 COROIESTI 27.4876 46.2434 163066 COROIESTI VS 2

133 BURSUCI 27.86962 46.22335 163814 EPURENI VS 2

57 FRUNTISENI 27.77019 46.20466 164151 FRUNTISENI VS 2

78 GRAJDENI 27.78244 46.18814 164160 FRUNTISENI VS 2
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162 MALUSTENI 27.91972 46.1858 164838 MALUSTENI VS 2

246 LUPESTI 27.87715 46.17024 164856 MALUSTENI VS 2

237 TUTCANI 27.95512 46.16566 164883 MALUSTENI VS 2

403 MANZATESTI 27.87459 46.15952 164874 MALUSTENI VS 2

687 IGESTI 27.99243 46.15085 162577 BLAGESTI VS 2

621 DOCANEASA 27.79881 46.09878 166814 VINDEREI VS 2

702 BORODESTI 27.58791 46.0575 166556 POCHIDIA VS 2

710 POCHIDIA 27.58632 46.04421 166592 POCHIDIA VS 2

28 VOETIN 27.14356 45.44324 177646 SIHLEA VN 2

50 RADULESTI 27.31556 45.74625 178670 VANATORI VN 2

215 BAHNELE 26.72439 45.64654 178493 VINTILEASCA VN 2

295 MAHRIU 26.96229 45.67359 177307 POIANA CRISTEI VN 2

347 NECULELE 26.72028 45.6363 178518 VINTILEASCA VN 2

388 MUNCEI 26.69498 45.85738 178787 VRANCIOAIA VN 2

390 RACHITASU 26.80815 45.73018 175180 ANDREIASU DE JOS VN 2

414 VETRESTI-HERASTRAU 26.66066 45.80969 177094 NISTORESTI VN 2

424 CHIRICANI 26.71201 45.69341 176971 NEREJU VN 2

429 JITIA DE JOS 26.79247 45.56753 176597 JITIA VN 2

449 SAHASTRU 26.68846 45.72864 176999 NEREJU VN 2

453 CARSOCHESTI-CORABITA 26.74905 45.72765 177129 SPULBER VN 2

479 LACU LUI BABAN 26.97669 45.60248 176392 GURA CALITEI VN 2

480 ARGEA 27.26309 46.04268 176463 PLOSCUTENI VN 2

498 POENILE 26.98343 45.621 176418 GURA CALITEI VN 2

500 PAVALARI 26.69612 45.74312 177156 SPULBER VN 2

514 ROMANESTI 26.68432 45.81574 177067 NISTORESTI VN 2

540 VITANESTI 27.04025 45.8861 178260 TIFESTI VN 2

545 PLOPU 26.95731 45.63354 176409 GURA CALITEI VN 2

547 PODU SCHIOPULUI 26.65524 45.81001 177058 NISTORESTI VN 2

574 ROTILESTII MARI 26.74013 46.03581 175714 CAMPURI VN 2

650 TARATU 26.88803 45.70401 177343 POIANA CRISTEI VN 2

652 MAGURA 26.7467 45.59934 176604 JITIA VN 2

701 DEALU CUCULUI 26.99531 45.67473 177281 POIANA CRISTEI VN 2

709 TIPAU 26.71697 45.75395 177218 SPULBER VN 2

721 PODU STOICA 26.78776 45.82422 176926 NARUJA VN 2

779 BRADACESTI 26.69158 45.70443 176962 NEREJU VN 2

46 NAMOLOASA SAT 27.58545 45.53885 76790 NAMOLOASA GL 2

123 CONSTANTIN GABRIELESCU 27.63968 45.07256 42931 BORDEI VERDE BR 2

129 BATOGU 27.45322 45.00236 43037 CIRESU BR 2

175 COLTEA 27.33391 44.845 43830 ROSIORI BR 2

226 LISCOTEANCA 27.55465 45.00578 42959 BORDEI VERDE BR 2

348 FLORICA 27.33616 44.83001 43849 ROSIORI BR 2

351 GULIANCA 27.52157 45.43275 43901 SALCIA TUDOR BR 2

385 CHICHINETU 27.27429 44.80767 43000 CIOCILE BR 2

392 CONSTANTINESTI 27.48474 45.29084 43769 RAMNICELU BR 2

395 OLANEASCA 27.52941 45.45126 43910 SALCIA TUDOR BR 2

565 GURA CALMATUI 27.78431 44.81937 42879 BERTESTII DE JOS BR 2

596 SIHLEANU 27.65141 45.34919 43983 SCORTARU NOU BR 2

624 CORBU VECHI 27.68038 45.47351 43590 MAXINENI BR 2

725 ESNA 27.56539 45.19929 43670 MOVILA MIRESII BR 2

8 FLORICA 26.7654 44.90633 47603 FLORICA BZ 2
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18 LUNCA 27.2124 45.00522 45860 C.A. ROSETTI BZ 2

54 TRONARI 26.43485 45.21792 50371 VIPERESTI BZ 2

72 CIUTA 26.5252 45.26102 47355 MAGURA BZ 2

93 STIUBEI 27.14397 45.37795 49000 RAMNICELU BZ 2

139 FINTESTI 26.46191 45.08737 47872 NAENI BZ 2

164 PALTINIS 26.37686 45.46199 47113 GURA TEGHII BZ 2

181 COLIBASI 27.1251 45.38494 48986 RAMNICELU BZ 2

235 PALICI 26.4718 45.24619 50353 VIPERESTI BZ 2

239 VARLAAM 26.44669 45.51485 47140 GURA TEGHII BZ 2

284 TERCA 26.52582 45.51818 47284 LOPATARI BZ 2

321 PLOSTINA 26.519 45.51351 47257 LOPATARI BZ 2

335 PLAIU NUCULUI 26.5341 45.47875 47248 LOPATARI BZ 2

366 PLESESTI 26.96615 45.51146 48726 PODGORIA BZ 2

455 URSOAIA 26.45085 45.24656 50380 VIPERESTI BZ 2

469 FOTIN 27.14422 45.38644 48995 RAMNICELU BZ 2

508 GOLU GRABICINA 26.68356 45.42513 49377 SCORTOASA BZ 2

548 PETRACHESTI 26.71432 45.42405 50282 VINTILA VODA BZ 2

625 FLORESTI 26.81998 45.40162 45058 BECENI BZ 2

631 RUSAVAT 26.42596 45.24716 50362 VIPERESTI BZ 2

679 GRABICINA DE JOS 26.66144 45.40976 49386 SCORTOASA BZ 2

767 BUDREA 26.90111 45.36532 48940 RACOVITENI BZ 2

59 DAMBU 25.8921 45.04854 131005 ORAS BAICOI PH 2

95 TUFENI 25.83293 45.05956 131032 ORAS BAICOI PH 2

121 PODU LUNG 25.65102 45.22426 131363 ORAS COMARNIC PH 2

159 SCHELA 25.84191 45.04328 131023 ORAS BAICOI PH 2

620 LAPOSEL 26.39892 45.14789 133946 LAPOS PH 2

4 IAZU 25.83185 44.72277 66722 COJASCA DB 2

31 BOTENI 25.64775 44.6607 66795 CONTESTI DB 2

569 PUCIOASA-SAT 25.4231 45.06724 65994 ORAS PUCIOASA DB 2

753 ALUNISU 25.72825 44.72533 66973 CORNATELU DB 2

8 SALCIOARA 28.89061 44.79937 160671 JURILOVCA TL 3

10 VALEA TEILOR 28.49325 45.10805 160608 VALEA TEILOR TL 3

16 SMARDAN 28.003 45.28489 161295 SMARDAN TL 3

23 TRAIAN 28.23404 45.0282 160163 CERNA TL 3

33 NICOLAE BALCESCU 28.58457 45.00016 161017 NALBANT TL 3

37 ENISALA 28.81783 44.87917 161197 SARICHIOI TL 3

58 NIFON 28.36616 45.14999 160519 HAMCEARCA TL 3

67 CARAORMAN 29.38881 45.07413 160289 CRISAN TL 3

85 RAZBOIENI 28.40876 44.77 160029 CASIMCEA TL 3

103 VASILE ALECSANDRI 28.50403 44.79698 161375 STEJARU TL 3

122 SARIGHIOL DE DEAL 28.51935 44.69846 159874 BEIDAUD TL 3

125 SABANGIA 28.88364 44.97537 161204 SARICHIOI TL 3

165 MIRCEA VODA 28.35591 45.03859 160154 CERNA TL 3

179 TELITA 28.5711 45.15176 160421 FRECATEI TL 3

193 SATU NOU 28.68398 44.95563 160859 MIHAI BRAVU TL 3

196 RANDUNICA 28.7467 45.00183 160902 MIHAIL KOGALNICEANU TL 3

197 MIHAI BRAVU 28.65675 44.94913 160840 MIHAI BRAVU TL 3

244 PARTIZANI 28.95467 45.19079 160813 MALIUC TL 3

247 CAMENA 28.6126 44.80141 159801 BAIA TL 3

248 FANTANA MARE 28.50164 44.87617 160252 CIUCUROVA TL 3
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265 CARJELARI 28.33973 44.9619 160350 DOROBANTU TL 3

266 BALABANCEA 28.40585 45.06766 160494 HAMCEARCA TL 3

293 NEATARNAREA 28.5105 44.74947 159865 BEIDAUD TL 3

330 MALIUC 29.11555 45.17618 160788 MALIUC TL 3

355 VISTERNA 28.77077 44.86255 161213 SARICHIOI TL 3

389 VICTORIA 28.96471 45.13091 161099 NUFARU TL 3

402 TRESTENIC 28.59136 45.08161 161026 NALBANT TL 3

493 HAMCEARCA 28.386 45.11499 160485 HAMCEARCA TL 3

499 PANDURU 28.64013 44.6946 159838 BAIA TL 3

512 IULIA 28.54093 45.01352 160591 IZVOARELE TL 3

524 GORGOVA 29.16173 45.17365 160804 MALIUC TL 3

640 PATLAGEANCA 28.75226 45.22838 160065 CEATALCHIOI TL 3

654 FLORESTI 28.44775 45.07294 160555 HORIA TL 3

15 DUNARENI 27.79231 44.20323 61032 ALIMAN CT 3

30 COCHIRLENI 28.00377 44.274 62814 RASOVA CT 3

43 PIATRA 28.56089 44.40714 62235 MIHAIL KOGALNICEANU CT 3

75 GENERAL SCARISOREANU 28.30068 43.95439 61489 AMZACEA CT 3

79 VIILE 27.76258 44.16248 62011 ION CORVIN CT 3

168 RAZOARELE 27.68038 44.10282 62501 OLTINA CT 3

190 ZORILE 27.93589 44.07382 60936 ADAMCLISI CT 3

191 STEFAN CEL MARE 28.07491 44.30263 62342 SALIGNY CT 3

258 TICHILESTI 28.09124 44.60089 61862 HORIA CT 3

267 DULGHERU 28.23324 44.7019 62850 SARAIU CT 3

270 DARABANI 28.29749 43.78788 62413 ORAS NEGRU VODA CT 3

280 DUMBRAVENI 27.98238 43.9325 61899 DUMBRAVENI CT 3

428 CHEIA 28.42938 44.5153 63018 GRADINA CT 3

444 CASICEA 28.26551 43.96711 61470 AMZACEA CT 3

470 VLAHII 27.86862 44.20336 61050 ALIMAN CT 3

486 CASCIOARELE 28.10272 43.86116 61185 CERCHEZU CT 3

551 RARISTEA 27.81531 44.07592 62002 ION CORVIN CT 3

562 MIREASA 28.35801 44.49792 63036 TARGUSOR CT 3

593 URLUIA 27.91632 44.10469 60927 ADAMCLISI CT 3

613 MIORITA 28.07974 44.68328 61274 CIOBANU CT 3

639 PALAZU MIC 28.53196 44.44259 62226 MIHAIL KOGALNICEANU CT 3

780 SATU NOU 27.59187 44.1679 62510 OLTINA CT 3

134 CIOCARLIA 26.67309 44.79944 100718 CIOCARLIA IL 3

144 BORDUSELU 27.04223 44.55383 93129 CIOCHINA IL 3

206 OREZU 26.99399 44.58421 93138 CIOCHINA IL 3

279 MARSILIENI 27.09436 44.53831 92827 ALBESTI IL 3

298 CRUNTI 27.11166 44.6618 94287 REVIGA IL 3

410 SINTESTI 26.58342 44.66573 102277 BORANESTI IL 3

728 COTORCA 26.6621 44.77912 100727 CIOCARLIA IL 3

22 PROGRESU 26.45218 44.35692 105240 SOHATU CL 3

55 DOROBANTU 26.39977 44.35834 104662 PLATARESTI CL 3

111 SILISTEA 26.75529 44.36602 105758 VALEA ARGOVEI CL 3

160 FLOROAICA 27.17917 44.35925 94759 VALCELELE CL 3

221 ARTARI 26.6695 44.56731 103782 ILEANA CL 3

233 GURBANESTI 26.69064 44.37849 103577 GURBANESTI CL 3

273 CUCUIETI 26.39546 44.33027 104653 PLATARESTI CL 3

275 PLUMBUITA 26.57194 44.45192 105491 TAMADAU MARE CL 3
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337 COTOFANCA 26.71247 44.3816 103595 GURBANESTI CL 3

369 DANESTI 26.83089 44.33318 102865 FRASINET CL 3

438 FANTANA DOAMNEI 26.73536 44.42755 104369 NICOLAE BALCESCU CL 3

450 INFRATIREA 26.99011 44.40901 93414 DOR MARUNT CL 3

482 PODU PITARULUI 26.3797 44.33878 104671 PLATARESTI CL 3

509 POPESTI 26.4017 44.30332 105865 VASILATI CL 3

553 CALARETI 26.60666 44.48495 105473 TAMADAU MARE CL 3

657 SOLACOLU 26.55587 44.38196 104966 SARULESTI CL 3

755 SEINOIU 26.57745 44.44065 105516 TAMADAU MARE CL 3

757 VALEA PRESNEI 26.72068 44.34899 103620 GURBANESTI CL 3

157 DUMITRANA 25.9988 44.32191 179436 ORAS MAGURELE IF 3

169 PUIENI 26.19042 44.07645 104706 PRUNDU GR 3

161 MIRONESTI 26.24503 44.1697 103390 GOSTINARI GR 3

690 MILOSESTI 27.23325 44.73329 103675 HERASTI GR 3

17 PADURENI 25.80481 44.34228 101635 BUTURUGENI GR 4

40 CETATEA 25.95275 43.94652 102927 FRATESTI GR 4

49 CUCURUZU 25.73133 44.07905 104813 RASUCENI GR 4

84 VIERU 25.81054 43.88863 104742 PUTINEIU GR 4

91 HOBAIA 25.77586 44.38755 104500 OGREZENI GR 4

101 TOMULESTI 25.63643 43.97481 154727 TOPORU GR 4

135 CARPENISU 25.63061 44.5343 103103 GAISENI GR 4

141 CAMINEASCA 25.81912 44.16818 105008 SCHITU GR 4

163 VLASIN 25.86333 44.09958 105017 SCHITU GR 4

232 HODIVOAIA 25.79382 43.90394 104733 PUTINEIU GR 4

259 BALANU 25.91936 43.91898 105311 STANESTI GR 4

334 BILA 25.8501 44.16755 104993 SCHITU GR 4

398 ONCESTI 25.87859 43.95739 105339 STANESTI GR 4

589 CORBEANCA 25.56675 44.47528 105990 VANATORII MICI GR 4

659 TEIUSU 25.82383 44.02761 103684 ISVOARELE GR 4

754 IANCULESTI 25.92627 44.13973 105366 STOENESTI GR 4

12 SFINTESTI 25.10003 44.18337 154175 SFINTESTI TR 4

39 DRAGANESTI DE VEDE 25.05247 44.12978 152877 DRAGANESTI DE VEDE TR 4

52 RADOIESTI-DEAL 25.14331 44.15046 153892 RADOIESTI TR 4

63 TRIVALEA-MOSTENI 25.24121 44.25978 154763 TRIVALEA-MOSTENI TR 4

65 CALUGARU 25.49667 44.15017 152190 BOTOROAGA TR 4

74 NICOLAE BALCESCU 24.83719 43.95783 152458 CALMATUIU TR 4

82 GARAGAU 25.19347 44.22543 154950 VARTOAPE TR 4

92 PRUNDU 24.69195 43.82547 153188 LUNCA TR 4

114 RADOIESTI-VALE 25.15343 44.14024 153874 RADOIESTI TR 4

115 MOLDOVENI 24.7267 43.77942 151754 ISLAZ TR 4

137 NECSESTI 25.14998 44.24998 153446 NECSESTI TR 4

146 VANATORI 25.15362 43.75513 153142 LISA TR 4

225 CIURARI 25.04623 44.25983 154004 SACENI TR 4

238 PRUNARU 25.68252 44.1235 152305 BUJORENI TR 4

243 SCURTU MARE 25.26787 44.34274 154077 SCURTU MARE TR 4

282 SATU NOU 24.88575 44.23368 152751 DIDESTI TR 4

306 BALDOVINESTI 25.05836 44.33955 152546 CIOLANESTI TR 4

307 TUNARI 25.58464 44.13649 152216 BOTOROAGA TR 4

350 DRACSANI 24.9935 44.21378 152822 DRACSENEI TR 4

358 ODOBEASCA 25.00862 44.19762 152831 DRACSENEI TR 4
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376 CETATEA 25.17096 44.13541 153883 RADOIESTI TR 4

394 DOROBANTU 24.82741 43.99211 152644 CRANGENI TR 4

408 BELCIUG 25.11875 44.27206 153455 NECSESTI TR 4

411 SACENI 25.06668 44.23331 153981 SACENI TR 4

443 MAGURA CU LILIAC 25.07041 44.1299 152886 DRAGANESTI DE VEDE TR 4

494 BUTCULESTI 25.0692 44.22283 153990 SACENI TR 4

504 DRACESTI 25.24564 44.36694 154095 SCURTU MARE TR 4

533 INSURATEI 24.87949 44.24395 152742 DIDESTI TR 4

583 PLOPI 24.99026 44.28001 152840 BEUCA TR 4

608 FLORICA 25.01658 43.88702 152699 DRACEA TR 4

618 COSOAIA 25.62392 44.28045 151923 ORAS VIDELE TR 4

663 GARDESTI 25.13352 44.26129 153464 NECSESTI TR 4

722 BRATCOVU 24.8695 44.15606 154433 STEJARU TR 4

771 ALBENI 25.26061 44.39782 154086 SCURTU MARE TR 4

781 SCURTU-SLAVESTI 25.25369 44.34792 154111 SCURTU MARE TR 4

128 PAULEASCA 24.8261 45.03656 17076 MALURENI AG 4

152 FAGETU 24.91805 44.90994 13347 ORAS MIOVENI AG 4

327 VALEA HOTARULUI 25.17411 45.32264 16490 DRAGOSLAVELE AG 4

617 MIOARELE 24.62401 45.24261 15475 CICANESTI AG 4

632 DOGARI 24.49211 44.84532 15616 CIOMAGESTI AG 4

637 BECULESTI 24.43396 44.83039 15572 CIOMAGESTI AG 4

665 CUNGREA 24.4808 44.88602 15607 CIOMAGESTI AG 4

685 COTU MALULUI 25.1931 44.7519 16846 LEORDENI AG 4

716 VALEA RUMANESTILOR 25.08127 45.2698 13515 MUNICIPIUL CAMPULUNG AG 4

11 BRANET 24.17636 44.32595 125864 BARZA OT 4

81 BRANCOVENI 24.30667 44.31428 126031 BRANCOVENI OT 4

90 BOBICESTI 24.14215 44.39871 125882 BOBICESTI OT 4

98 CIREASOV 24.37181 44.45325 125365 MUNICIPIUL SLATINA OT 4

119 LELEASCA 24.46677 44.79819 127420 LELEASCA OT 4

124 CIOFLANU 24.55988 44.09418 126610 DANEASA OT 4

143 MIRILA 24.15403 44.36133 125953 BOBICESTI OT 4

148 DOBRICENI 24.01369 44.52151 127304 IANCU JIANU OT 4

154 POBORU 24.49999 44.66667 128310 POBORU OT 4

180 TOMENI 24.36529 44.29456 128043 OSICA DE SUS OT 4

189 ULMI 24.40063 44.33132 127572 MILCOV OT 4

199 GURA CALUIU 24.03537 44.46332 127849 CALUI OT 4

201 DELENI 24.34968 44.56879 129442 TESLUI OT 4

220 ALBESTI 24.44087 44.67426 128329 POBORU OT 4

288 TOPANA 24.50165 44.83233 129512 TOPANA OT 4

297 OCIOGI 24.34749 44.31868 126059 BRANCOVENI OT 4

300 CORNATELU 24.47137 44.68685 128338 POBORU OT 4

303 COMANITA 24.33852 44.56156 129424 TESLUI OT 4

304 MARGHENI 24.35112 44.32876 126040 BRANCOVENI OT 4

315 PESTRA 24.5347 44.12407 126629 DANEASA OT 4

326 BARASTI 24.14168 44.45139 127643 MORUNGLAV OT 4

374 BERINDEI 24.566 44.10357 126601 DANEASA OT 4

391 SATU NOU 24.30493 44.54964 127215 GRADINARI OT 4

420 ZANOAGA 24.61035 44.10857 126638 DANEASA OT 4

425 VALENI 24.30666 44.29646 126068 BRANCOVENI OT 4

473 STANULEASA 24.41166 44.83949 128944 SAMBURESTI OT 4
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474 BROSTENI 24.00439 44.43542 125702 GAVANESTI OT 4

492 POIANA MARE 24.09955 44.49158 127670 MORUNGLAV OT 4

542 SCHITU DIN DEAL 24.22983 44.50624 128285 PLESOIU OT 4

568 MORUNESTI 24.13375 44.48083 127661 MORUNGLAV OT 4

581 BECHET 24.17991 44.39591 125891 BOBICESTI OT 4

630 CHILIA 24.56514 44.78269 126932 FAGETELU OT 4

666 DONESTI 24.33342 44.80728 129950 VITOMIRESTI OT 4

703 OTESTII DE SUS 24.40047 44.744 126567 CUNGREA OT 4

705 GHIOSANI 24.08948 44.48286 127652 MORUNGLAV OT 4

711 SEACA 24.45558 44.71608 128356 POBORU OT 4

734 CIOCANESTI 24.65336 44.68002 125793 BARASTI OT 4

742 MANULESTI 24.39813 44.81668 128935 SAMBURESTI OT 4

2 URZICUTA 23.53913 44.01402 74563 URZICUTA DJ 5

14 CLEANOV 23.20283 44.35087 71554 CARPEN DJ 5

19 SALCIA 23.45018 44.48151 70842 ARGETOAIA DJ 5

26 CATANE 23.41042 43.92995 73488 CATANE DJ 5

36 CIUTURA 23.55529 44.22717 74787 VARVORU DE JOS DJ 5

51 VARVOR 23.63601 44.22565 74830 VARVORU DE JOS DJ 5

70 IZVOARE 23.30001 44.15004 72891 IZVOARE DJ 5

76 CARPEN 23.26904 44.33915 71545 CARPEN DJ 5

107 PLESOI 23.53186 44.34688 73834 PLESOI DJ 5

126 CATANELE NOI 23.4119 43.94334 73497 CATANE DJ 5

136 SEACA DE PADURE 23.31841 44.36299 74144 SEACA DE PADURE DJ 5

158 CIOCANESTI 24.16153 44.16414 72070 DIOSTI DJ 5

183 CALUGAREI 23.25476 44.28883 73530 ORODEL DJ 5

192 BRABOVA 23.42965 44.37493 70995 BRABOVA DJ 5

229 URZICA MARE 23.59263 44.01522 74572 URZICUTA DJ 5

251 CRIVA 23.63106 44.24848 74796 VARVORU DE JOS DJ 5

264 RASNICU OGHIAN 23.54916 44.43628 71769 CERNATESTI DJ 5

294 CACIULATU 23.42156 44.3124 74386 TERPEZITA DJ 5

310 VARVORU DE JOS 23.6138 44.25065 74769 VARVORU DE JOS DJ 5

322 MALAESTI 23.7409 44.46884 72720 GOIESTI DJ 5

332 MARZA 23.47862 44.19605 74046 SALCUTA DJ 5

401 RACHITA DE JOS 23.41554 44.35052 71028 BRABOVA DJ 5

434 MARACINELE 23.51028 44.17223 73610 PERISOR DJ 5

446 DOBROMIRA 23.61863 44.26871 74803 VARVORU DE JOS DJ 5

481 URDINITA 23.43143 44.39147 71037 BRABOVA DJ 5

490 GOGOSU 23.37605 44.4293 72613 GOGOSU DJ 5

495 GABRU 23.57674 44.25841 74821 VARVORU DE JOS DJ 5

507 CORNITA 23.50214 44.45568 71741 CERNATESTI DJ 5

516 DOMNU TUDOR 23.31917 44.1402 72917 IZVOARE DJ 5

526 FOISOR 23.8642 44.10774 72258 DRANIC DJ 5

627 TARNAVA 23.54832 44.17664 73898 RADOVAN DJ 5

740 RACHITA DE SUS 23.37232 44.36596 74153 SEACA DE PADURE DJ 5

764 PISCULET 23.14511 43.85231 73692 PISCU VECHI DJ 5

9 JIBLEA VECHE 24.35943 45.24448 167945 ORAS CALIMANESTI VL 5

24 SUSANI 24.10299 44.61428 173800 SUSANI VL 5

45 URSI 24.08879 44.98645 172439 POPESTI VL 5

53 RAMESTI 24.11285 44.57884 173819 SUSANI VL 5

62 SINESTI 23.84025 44.94505 173007 SINESTI VL 5
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66 LALOSU 24.01667 44.55001 170621 LALOSU VL 5

153 MOLOGESTI 24.05728 44.52289 170658 LALOSU VL 5

202 JIBLEA NOUA 24.35788 45.21963 167936 ORAS CALIMANESTI VL 5

218 USUREI 24.09515 44.63186 173846 SUSANI VL 5

256 SASCIOARA 23.87684 44.79083 174441 ZATRENI VL 5

276 DEALU LAUNELE 24.46034 44.92111 169413 DANICEI VL 5

299 FAURESTI 24.0167 44.56596 169654 FAURESTI VL 5

317 CERETU 24.45293 44.88837 169431 DANICEI VL 5

319 CATETU 23.96081 44.84974 169725 FARTATESTI VL 5

349 VARLENI 24.03212 44.791 173221 STANESTI VL 5

352 GEAMANA 24.38833 44.93182 173436 STOILESTI VL 5

368 MARGINENI 24.00845 44.69485 174138 VALEA MARE VL 5

371 PARAIENII DE SUS 23.82612 44.82252 170925 LIVEZI VL 5

383 VALEA BABEI 24.50741 45.17854 172876 RUNCU VL 5

433 BURDALESTI 24.12492 44.73031 170462 GUSOENI VL 5

440 VLADULESTI 24.31599 44.91571 173524 STOILESTI VL 5

452 ZGUBEA 23.90942 44.92488 172803 ROSIILE VL 5

488 BANTESTI 24.07037 44.68616 171236 MADULARI VL 5

502 HOTAROAIA 23.90763 44.85284 172732 ROSIILE VL 5

518 STOICULESTI 24.10894 44.59036 173837 SUSANI VL 5

558 BALSOARA 24.12511 44.67571 171227 MADULARI VL 5

563 BADENI 24.42721 44.90261 169422 DANICEI VL 5

570 POIENARI 23.81092 44.72365 170140 GHIOROIU VL 5

575 PARAUSANI 23.85043 44.86384 170890 LIVEZI VL 5

612 NEGRAIA 24.1165 44.9048 172313 PESCEANA VL 5

623 SUSENI 24.1367 45.1692 173356 STOENESTI VL 5

646 CRANGU 24.15718 44.86778 172983 SCUNDU VL 5

661 CIRESUL 24.42655 44.85986 169440 DANICEI VL 5

681 BUDELE 23.90221 44.82345 173882 TETOIU VL 5

682 TURBUREA 23.85948 44.88408 170417 GRADISTEA VL 5

693 IACOVILE 24.10344 44.68498 171254 MADULARI VL 5

694 PLESOIU 23.8515 44.84906 170934 LIVEZI VL 5

699 IZVORU RECE 24.3993 44.94145 173463 STOILESTI VL 5

704 SLAVITESTI 24.22044 44.92438 173720 SIRINEASA VL 5

720 OLTETANI 24.07608 44.49748 170667 LALOSU VL 5

736 GAINESTI 24.00863 44.58108 169663 FAURESTI VL 5

769 LINIA DEALULUI 24.05432 44.79017 173196 STANESTI VL 5

674 NEGOIESTI 23.66905 45.03917 81479 PRIGORIA GJ 5

671 PASARANI 23.38403 44.61835 112012 GROZESTI MH 5

773 SUSITA 23.35686 44.62653 112021 GROZESTI MH 5

580 TANTARU 23.3352 44.54272 111088 BUTOIESTI MH 5

309 PLUTA 23.33114 44.57396 111060 BUTOIESTI MH 5

338 GROZESTI 23.31486 44.6491 111998 GROZESTI MH 5

396 STANGACEAUA 23.31199 44.61241 113527 STANGACEAUA MH 5

99 CARCENI 23.24832 44.66938 112003 GROZESTI MH 5

214 SMADOVITA 23.19 44.48474 110660 BACLES MH 5

223 CORZU 23.16753 44.45225 110615 BACLES MH 5

116 GRECI 23.12144 44.56108 111925 GRECI MH 5

333 PRISACEAUA 23.10387 44.31609 112799 OPRISOR MH 5

658 PETRA 23.10193 44.45786 110633 BACLES MH 5
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622 SCORILA 23.08516 44.34432 113956 VLADAIA MH 5

556 PODU GROSULUI 23.06268 44.48639 110642 BACLES MH 5

118 VLADAIA 23.02141 44.35485 113938 VLADAIA MH 5

120 ALMAJEL 23.02096 44.38715 113947 VLADAIA MH 5

543 STIRCOVITA 23.01242 44.35293 113965 VLADAIA MH 5

607 IZVORALU DE JOS 22.92775 44.53643 112628 LIVEZILE MH 5

738 BADITESTI 22.86412 44.63329 112156 HUSNICIOARA MH 5

25 LIVEZILE 22.86346 44.51827 112619 LIVEZILE MH 5

611 IZVORU ANESTILOR 22.85818 44.55862 112637 LIVEZILE MH 5

167 POROINITA 22.85043 44.46744 113484 ROGOVA MH 5

272 HUSNICIOARA 22.84741 44.6773 112138 HUSNICIOARA MH 5

782 POIANA GRUII 22.81633 44.27973 112067 GRUIA MH 5

677 SELISTENI 22.81557 44.67766 112236 HUSNICIOARA MH 5

552 HOTARANI 22.80683 44.41942 113910 VANJULET MH 5

20 VANJULET 22.79677 44.44262 113901 VANJULET MH 5

505 GARDANEASA 22.79128 44.96252 113082 PONOARELE MH 5

573 ERGHEVITA 22.7858 44.60847 109880 SIMIAN MH 5

87 ILOVITA 22.74955 44.81681 112343 ILOVITA MH 5

531 DALBOCITA 22.73633 44.82614 112307 ILOVAT MH 5

664 BUSESTI 22.70622 44.95422 112398 ISVERNA MH 5

60 JIANA VECHE 22.66355 44.39484 112593 JIANA MH 6

557 PAUNESTI 22.63123 44.78662 111845 GODEANU MH 6

519 SIROCA 22.61034 44.83081 111854 GODEANU MH 6

260 TIGANASI 22.50386 44.43537 110982 BURILA MARE MH 6

287 BAHNA 22.50098 44.77769 112352 ILOVITA MH 6

151 DUBOVA 22.25705 44.62152 112931 DUBOVA MH 6

765 EIBENTHAL 22.15713 44.54432 112940 DUBOVA MH 6

212 CORNEREVA 22.41617 45.06359 52179 CORNEREVA CS 6

525 GLOBURAU 22.37301 45.00649 53292 MEHADIA CS 6

534 CANICEA 22.35432 45.06766 52749 DOMASNEA CS 6

172 VARCIOROVA 22.34935 45.33545 51564 BOLVASNITA CS 6

344 SAT BATRAN 22.3484 45.23709 51289 ARMENIS CS 6

110 CORNEA 22.32413 45.03783 52124 CORNEA CS 6

463 BOLVASNITA 22.30843 45.34514 51555 BOLVASNITA CS 6

188 CUPTOARE 22.30652 45.0125 52142 CORNEA CS 6

132 VALISOARA 22.29194 45.31345 51797 BUCOSNITA CS 6

106 GLOBU CRAIOVEI 22.28272 44.9963 53041 IABLANITA CS 6

89 MEHADICA 22.2633 45.04017 53336 MEHADICA CS 6

418 BORLOVENII NOI 22.15024 44.9689 53595 PRIGOR CS 6

362 TINCOVA 22.14972 45.57564 53782 SACU CS 6

48 PRIGOR 22.11292 44.92969 53586 PRIGOR CS 6

285 BORLOVENII VECHI 22.11138 44.95565 53602 PRIGOR CS 6

240 PATAS 22.10063 44.95267 53611 PRIGOR CS 6

377 VALEADENI 22.01776 45.39821 51653 BREBU CS 6

268 GARBOVAT 22.01102 44.86559 51323 BANIA CS 6

13 TARNOVA 21.99995 45.33896 54369 TARNOVA CS 6

184 SOPOTU VECHI 21.99419 44.85906 52641 DALBOSET CS 6

254 SCAIUS 21.92523 45.51793 52838 FARLIUG CS 6

597 DEZESTI 21.90401 45.46603 52801 FARLIUG CS 6

706 REMETEA-POGANICI 21.88253 45.51358 52829 FARLIUG CS 6
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668 SOPOTU NOU 21.86214 44.81431 54172 SOPOTU NOU CS 6

382 GARLISTE 21.81795 45.17669 52981 GORUIA CS 6

777 STANCILOVA 21.80818 44.82758 54234 SOPOTU NOU CS 6

421 SECASENI 21.70109 45.17733 54332 TICVANIU MARE CS 6

680 IZGAR 21.6049 45.54208 54564 VERMES CS 6

97 SOSDEA 21.52153 45.45588 53265 MAURENI CS 6

96 SACOSU MARE 21.73023 45.58294 156650 DAROVA TM 6

222 CRAI NOU 21.00277 45.48843 157335 GIULVAZ TM 6

242 SANGEORGE 21.31565 45.39825 157166 BIRDA TM 6

255 REMETEA MICA 21.47958 45.96551 157727 MASLOC TM 6

422 FICATAR 21.69776 45.71348 158289 RACOVITA TM 6

437 HERNEACOVA 21.52096 45.86234 158341 ORAS RECAS TM 6

523 STANCIOVA 21.57607 45.86593 158387 ORAS RECAS TM 6

541 PARTOS 21.12773 45.3329 155644 BANLOC TM 6

578 BUTIN 21.37426 45.33885 157120 ORAS GATAIA TM 6

599 CADAR 21.52989 45.5355 159053 TORMAC TM 6

634 OHABA LUNGA 21.9905 45.90755 157978 OHABA LUNGA TM 6

641 SEMLACU MARE 21.44451 45.36438 157175 ORAS GATAIA TM 6

653 ZGRIBESTI 22.01844 45.52828 158840 STIUCA TM 6

662 LATUNAS 21.48674 45.21183 157415 JAMU MARE TM 6

672 CRIVINA DE SUS 22.44345 45.84222 158154 PIETROASA TM 6

731 PANIOVA 21.79265 45.84556 157228 GHIZELA TM 6

737 BABSA 21.78846 45.80875 155813 BELINT TM 6

41 HARTAGANI 22.95768 46.06526 88154 BAITA HD 6

170 ORMINDEA 22.85865 46.05647 88172 BAITA HD 6

250 CAINELU DE SUS 22.91798 46.06445 88127 BAITA HD 6

252 CURECHIU 22.97489 46.09706 88886 BUCURESCI HD 6

253 BAITA 22.8946 46.03272 88109 BAITA HD 6

296 RISCULITA 22.72476 46.23776 87816 BAIA DE CRIS HD 6

416 LUNCA CERNII DE SUS 22.58682 45.63898 90164 LUNCA CERNII DE JOS HD 6

417 CUCUIS 23.28481 45.76649 88298 BERIU HD 6

426 MACEU 22.98304 45.67258 88715 BRETEA ROMANA HD 6

435 SALISTE 22.92179 46.02722 88190 BAITA HD 6

447 TRESTIA 22.94109 46.0218 88207 BAITA HD 6

459 TARNITA 23.04962 46.18073 88859 BUCES HD 6

487 PLOPI 23.00627 45.63664 88733 BRETEA ROMANA HD 6

517 TARSA 23.16745 45.63376 88537 BOSOROD HD 6

528 CRACIUNESTI 22.86856 46.01433 88136 BAITA HD 6

544 SPINI 23.08703 45.83351 91722 TURDAS HD 6

590 MERIA 22.63469 45.67062 90173 LUNCA CERNII DE JOS HD 6

594 LUNCA CERNII DE JOS 22.60692 45.63836 90128 LUNCA CERNII DE JOS HD 6

628 OCOLISU MARE 22.94747 45.68787 88724 BRETEA ROMANA HD 6

644 POJOGA 22.40279 45.99239 92275 ZAM HD 6

669 SIBISEL 22.9007 45.50899 90958 RAU DE MORI HD 6

697 FIZES 22.87839 45.99928 88145 BAITA HD 6

714 NEGOIU 22.58632 45.60249 90182 LUNCA CERNII DE JOS HD 6

723 DUMBRAVA DE JOS 22.81838 46.22638 90832 RIBITA HD 6

747 BURJUC 22.49037 45.95017 89099 BURJUC HD 6

758 BALOMIR 23.00165 45.58377 91250 SANTAMARIA-ORLEA HD 6

772 GLODGHILESTI 22.47621 45.9788 89115 BURJUC HD 6
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778 SALISTIOARA 22.80747 46.0047 91964 VALISOARA HD 6

130 AVRAM IANCU 22.49148 46.34916 12705 VARFURILE AR 6

209 SISTAROVAT 21.73668 46.01544 12411 SISTAROVAT AR 6

231 PETRIS 22.3966 46.03774 11673 PETRIS AR 6

375 LAZURI 22.55803 46.34243 12723 VARFURILE AR 6

472 TOC 22.31384 46.01902 11913 SAVARSIN AR 6

503 BELOTINT 21.92892 46.07518 10471 CONOP AR 6

506 BRUSTURI 22.63283 46.34853 11094 HALMAGIU AR 6

530 LALASINT 22.00926 46.06964 10168 BARZAVA AR 6

536 CHELMAC 21.88545 46.08078 10480 CONOP AR 6

550 CAPRUTA 22.03371 46.09255 10131 BARZAVA AR 6

606 ILTEU 22.3597 46.0162 11691 PETRIS AR 6

660 MAGULICEA 22.53818 46.33201 12732 VARFURILE AR 6

712 ROSIA NOUA 22.37765 46.11524 11717 PETRIS AR 6

727 NICOLAE BALCESCU 22.09975 46.03739 12625 VARADIA DE MURES AR 6

750 DUMBRAVITA 22.09079 46.10177 10140 BARZAVA AR 6

29 LUNCSOARA 22.54128 47.04056 27276 AUSEU BH 6

68 BOIU 21.60866 46.68644 28683 CIUMEGHIU BH 6

117 ALMASU MARE 22.53845 47.33747 27347 BALC BH 6

127 SUNCUIS 22.26523 46.67244 29458 FINIS BH 6

166 CHIRALEU 22.2971 47.30499 28558 CHISLAZ BH 6

176 CHISLAZ 22.23036 47.27907 28549 CHISLAZ BH 6

204 VALANI DE POMEZEU 22.33811 46.77452 30559 POMEZEU BH 6

219 SACALASAU 22.29592 47.20884 29065 DERNA BH 6

227 LUPOAIA 22.13636 46.80529 29635 HOLOD BH 6

234 BEIUSELE 22.43154 46.71682 28969 CURATELE BH 6

262 DERNISOARA 22.25575 47.2199 29056 DERNA BH 6

283 TARCAITA 22.32849 46.58845 31636 TARCAIA BH 6

301 SITITELEC 21.91192 46.88256 29715 HUSASAU DE TINCA BH 6

305 CAMPANI DE POMEZEU 22.32998 46.79335 30498 POMEZEU BH 6

432 INCESTI 22.14678 46.84349 28406 CEICA BH 6

451 CRANCESTI 22.25523 46.81271 29181 DOBRESTI BH 6

456 PETRANI 22.2685 46.69093 30443 POCOLA BH 6

471 CUIESD 22.26033 47.10073 27775 BRUSTURI BH 6

521 TIGANESTII DE BEIUS 22.41517 46.62911 29332 DRAGANESTI BH 6

626 FIZIS 22.27978 46.655 29430 FINIS BH 6

633 SALISTE 22.23926 47.18614 31253 SPINUS BH 6

670 SARSIG 22.18606 47.23826 28594 CHISLAZ BH 6

673 SACA 22.46074 46.6605 27873 BUDUREASA BH 6

691 IANCA 21.98396 47.2872 29118 DIOSIG BH 6

717 DIJIR 22.45652 47.34847 27105 ABRAM BH 6

744 IZVOARELE 22.40264 47.40088 32063 VIISOARA BH 6

746 MIHELEU 22.06758 46.82436 29895 LAZARENI BH 6

155 PELES 22.8211 47.88618 138011 LAZURI SM 6

200 SAI 23.12467 47.6788 139321 VALEA VINULUI SM 6

399 LUNA 23.4401 47.84913 136615 ORAS NEGRESTI-OAS SM 6

445 GERAUSA 22.93771 47.60583 136884 ORAS ARDUD SM 6

475 MEDISA 22.99681 47.60563 139429 VIILE SATU MARE SM 6

554 SANMICLAUS 22.60244 47.63441 138271 MOFTIN SM 6

647 DOBOLT 23.03669 47.98428 137808 HALMEU SM 6
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768 PELISOR 22.85405 47.90225 138020 LAZURI SM 6

572 PORT 22.55307 47.2305 141982 MARCA SJ 6

353 SUMAL 22.55789 47.28243 141991 MARCA SJ 6

483 LESMIR 22.575 47.25614 141964 MARCA SJ 6

609 COSNICIU DE SUS 22.59832 47.19594 141759 IP SJ 6

47 ZAUAN 22.66208 47.22509 141768 IP SJ 6

386 SUB CETATE 22.68509 47.10449 143003 VALCAU DE JOS SJ 6

698 DOH 22.71602 47.33208 142033 MAERISTE SJ 6

393 LAZURI 22.74601 47.09594 142970 VALCAU DE JOS SJ 7

478 SEREDEIU 22.958 47.11075 141571 HOROATU CRASNEI SJ 7

585 MINEU 23.09042 47.34109 142596 SALATIG SJ 7

458 SANTA MARIA 23.20514 47.04587 142701 SANMIHAIU ALMASULUI SJ 7

759 BORZA 23.27278 47.2182 140690 CREACA SJ 7

635 SANCRAIU ALMASULUI 23.34106 46.96157 143192 ZIMBOR SJ 7

752 BUZAS 23.58092 47.3067 142514 RUS SJ 7

3 ROGOJEL 22.87141 46.79778 59309 SACUIEU CJ 7

6 NEGRENI 22.74862 46.95972 57190 NEGRENI CJ 7

64 BADENI 23.73367 46.49136 58749 MOLDOVENESTI CJ 7

86 BATIN 24.05397 47.0816 59906 UNGURAS CJ 7

94 BUCEA 22.69436 46.94875 57181 NEGRENI CJ 7

104 DEALU NEGRU 23.0715 46.70875 56498 CALATELE CJ 7

105 BEDECIU 23.13751 46.79608 58428 MANASTIRENI CJ 7

195 HASDATE 23.42428 46.64522 59354 SAVADISLA CJ 7

216 VISAGU 22.82541 46.83262 59318 SACUIEU CJ 7

277 BOGATA DE JOS 23.71032 47.20861 59960 VAD CJ 7

292 SARDU 23.39207 46.86124 59639 SANPAUL CJ 7

302 BERINDU 23.4384 46.93538 59602 SANPAUL CJ 7

324 VALENI 23.03502 46.78209 56513 CALATELE CJ 7

328 BOJU 23.78381 46.71159 57387 COJOCNA CJ 7

354 MARCESTI 23.16555 46.74703 59274 RASCA CJ 7

357 BOGATA DE SUS 23.6664 47.20026 59979 VAD CJ 7

406 PANICENI 23.18502 46.81271 56648 CAPUSU MARE CJ 7

430 IURIU DE CAMPIE 23.91602 46.69805 57412 COJOCNA CJ 7

441 MARTINESTI 23.68193 46.65209 59808 TURENI CJ 7

457 CIURILA 23.54722 46.6507 57234 CIURILA CJ 7

477 VALEA GROSILOR 23.74436 47.23694 60017 VAD CJ 7

529 SARATA 23.49823 47.05861 58909 PANTICEU CJ 7

535 MIHAIESTI 23.41479 46.90393 59611 SANPAUL CJ 7

555 STOLNA 23.39769 46.71088 59381 SAVADISLA CJ 7

564 BARAI 23.90961 46.84609 56372 CAIANU CJ 7

592 DOMOSU 23.03053 46.83428 59470 SANCRAIU CJ 7

656 PETEA 24.01908 46.86659 58838 PALATCA CJ 7

696 SAULA 23.07555 46.85248 58240 IZVORU CRISULUI CJ 7

707 PINTIC 23.79449 47.08054 55044 MUNICIPIUL DEJ CJ 7

724 NEARSOVA 23.06969 46.83718 58231 IZVORU CRISULUI CJ 7

751 CALNA 23.65726 47.18036 59988 VAD CJ 7

756 STEJERIS 23.73427 46.46897 58785 MOLDOVENESTI CJ 7

760 TOPA MICA 23.3906 46.93605 59648 SANPAUL CJ 7

32 ALBAC 22.96404 46.44796 2149 ALBAC AB 7

71 RAMETEA 23.55472 46.45693 6609 RAMETEA AB 7
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149 OCOALE 22.81059 46.51314 4641 GARDA DE SUS AB 7

171 COLTESTI 23.54517 46.42409 6618 RAMETEA AB 7

174 TONEA 23.54021 45.80524 7188 SASCIORI AB 7

203 HOREA 22.95116 46.50179 4776 HOREA AB 7

274 TATARLAUA 24.16917 46.21533 3994 CETATEA DE BALTA AB 7

290 FATA 22.97523 46.46074 2229 ALBAC AB 7

312 DEALU LAMASOI 22.99723 46.48662 2194 ALBAC AB 7

356 COSTESTI 22.84959 46.40657 6299 POIANA VADULUI AB 7

380 POIANA VADULUI 22.88571 46.39883 6280 POIANA VADULUI AB 7

427 BACAINTI 23.28627 45.94379 7847 SIBOT AB 7

431 HOPARTA 23.87155 46.33086 4712 HOPARTA AB 7

485 TURDAS 23.91814 46.31048 4749 HOPARTA AB 7

501 BUBESTI 22.70631 46.50611 2416 ARIESENI AB 7

513 GARDA SEACA 22.80217 46.48254 4598 GARDA DE SUS AB 7

538 CIUGUDU DE JOS 23.74673 46.4183 8176 UNIREA AB 7

571 DEALU BAJULUI 22.76667 46.45606 2443 ARIESENI AB 7

598 DUMBRAVA 23.77495 46.43658 8194 UNIREA AB 7

602 COBLES 22.73787 46.50384 2434 ARIESENI AB 7

643 SOHODOL 23.00852 46.32737 7455 SOHODOL AB 7

655 MOGOS 23.27844 46.27446 5835 MOGOS AB 7

683 PLESI 23.58558 45.80476 7151 SASCIORI AB 7

684 FATA CRISTESEI 22.75887 46.50082 2452 ARIESENI AB 7

695 GHETARI 22.82069 46.4928 4589 GARDA DE SUS AB 7

729 CIONESTI 22.97935 46.47528 2176 ALBAC AB 7

732 MESCREAC 23.73931 46.24182 6574 RADESTI AB 7

733 BARASTI 22.97632 46.45507 2158 ALBAC AB 7

735 VALE IN JOS 23.43919 46.35215 6459 PONOR AB 7

741 MUNUNA 22.83808 46.47147 4632 GARDA DE SUS AB 7

80 RAU SADULUI 24.05571 45.62139 145391 RAU SADULUI SB 7

241 ARMENI 23.97404 45.96834 144820 LOAMNES SB 7

313 CORNATEL 24.35505 45.798 145435 ROSIA SB 7

314 ROD 23.77795 45.80587 145925 TILISCA SB 7

329 VELT 24.28055 46.24094 144189 BAZNA SB 7

339 PELISOR 24.5023 46.0448 144278 BARGHIS SB 7

405 RETIS 24.48722 46.10399 144394 BRADENI SB 7

465 FOFELDEA 24.50958 45.83096 145168 NOCRICH SB 7

566 SANGATIN 23.85286 45.91253 143940 APOLDU DE JOS SB 7

614 IGHISU VECHI 24.48913 45.994 144269 BARGHIS SB 7

645 APOS 24.54832 46.03021 144250 BARGHIS SB 7

718 GHIJASA DE SUS 24.41973 45.97733 143913 ALTINA SB 7

766 VESEUD 24.19423 45.97838 145658 SLIMNIC SB 7

109 VISTEA DE SUS 24.74167 45.74644 42281 VISTEA BV 7

131 CRIT 25.01448 46.12257 40722 BUNESTI BV 7

147 CUTUS 25.46537 45.82496 41060 CRIZBAV BV 7

208 DAISOARA 25.16348 45.97334 42174 UNGRA BV 7

323 JIMBOR 25.39898 46.11292 41266 HOMOROD BV 7

413 GRANARI 24.98327 46.0443 41319 JIBERT BV 7

708 ROADES 25.11152 46.12889 40740 BUNESTI BV 7

462 ALBIS 26.00519 45.93592 64210 CERNAT CV 7

372 PETECU 25.24187 46.16508 86295 ULIES HR 7
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448 SOIMUSU MIC 24.97618 46.34255 85494 SACEL HR 7

520 SOIMUSU MARE 24.91135 46.35698 85485 SACEL HR 7

537 HOGHIA 25.25679 46.28578 83259 FELICENI HR 7

560 DAIA 25.30887 46.19553 86240 ULIES HR 7

689 POIANA FAGULUI 25.95485 46.64052 84683 LUNCA DE JOS HR 7

100 TONCIU 24.55556 46.78166 116787 FARAGAU MS 7

178 IDICEL-PADURE 24.87002 46.86423 115922 BRANCOVENESTI MS 7

224 GOGAN 24.52396 46.31511 115352 BAHNEA MS 7

325 DAIA 24.91457 46.15163 115209 APOLD MS 7

345 PETRILACA DE MURES 24.75144 46.69351 117257 GORNESTI MS 7

359 PADURENI 24.71515 46.6459 117239 GORNESTI MS 7

360 ULIES 24.33682 46.7328 119117 RACIU MS 7

379 SANTIOANA 24.5582 46.28669 120245 VIISOARA MS 7

384 CECALACA 24.04414 46.39523 115263 ATINTIS MS 7

442 SOLOCMA 25.0011 46.47803 117097 GHINDARI MS 7

532 SANGEORGIU DE CAMPIE 24.29133 46.72894 119572 SANPETRU DE CAMPIE MS 7

586 IARA DE MURES 24.72848 46.66776 117195 GORNESTI MS 7

605 VALENI 24.26716 46.65568 118922 POGACEAUA MS 7

610 ORMENIS 24.55118 46.32485 120236 VIISOARA MS 7

615 MIHAI VITEAZU 25.0298 46.15439 119233 SASCHIZ MS 7

648 IDICIU 24.46558 46.27723 115361 BAHNEA MS 7

678 DEAG 24.19588 46.38985 117854 ORAS IERNUT MS 7

719 JACODU 24.83581 46.32768 120192 VETCA MS 7

763 SACARENI 24.69409 46.60257 116705 ERNEI MS 7

35 BREAZA 24.06233 47.34533 32973 NEGRILESTI BN 7

88 VALEA BORCUTULUI 24.64977 47.37522 32624 ORAS SANGEORZ-BAI BN 7

173 ARSITA 24.82581 47.35315 33747 MAGURA ILVEI BN 7

205 COLIBITA 24.90312 47.17192 32651 BISTRITA BARGAULUI BN 7

217 LIVIU REBREANU 24.43499 47.26137 32562 ORAS NASAUD BN 7

245 BORLEASA 24.17248 47.34174 35198 TARLISUA BN 7

343 LUSCA 24.41028 47.27712 32571 ORAS NASAUD BN 7

364 MOLISET 24.14434 47.44933 35223 TARLISUA BN 7

476 ZORENI 24.27753 46.89932 34538 SANMIHAIU DE CAMPIE BN 7

587 AGRIESEL 24.14191 47.40219 35189 TARLISUA BN 7

591 HALMASAU 24.13398 47.35095 34565 SPERMEZEU BN 7

774 STUPINI 24.38552 46.8781 34529 SANMIHAIU DE CAMPIE BN 7

LOT NR LOC

1 115

2 112

3 84

4 98

5 108

6 138

7 128

TOTAL 783
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Nr.C

rt.
CONDITII DE ELIGIBILITATE

Pauleasca-

Malureni

Fagetu-

Mioveni

Valea 

Hotarului- 

Dragoslavele

Mioarele- 

Cicanesti

Dogari- 

Ciomagesti

Beculesti- 

Ciomagesti

Cungrea- 

Ciomagesti

Cotu Malului- 

Leordeni

Valea 

Rumanestilor- 

Campulung

45.036564n, 

24.8261e

44.909944n, 

24.918053e

45.322643n, 

25.17411e

45.242606n, 

24.624005e

44.84532n, 

24.492109e

44.830394n, 

24.433956e

44.886023n, 

24.480797e

44.751899n, 

25.193099e

45.269797n, 

25.081267e

1
In localitate NU exista retea de distributie de 

comunicatii electronice in banda larga
FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS ADEVARAT FALS

2

In localitate NU se preconizează a avea loc

investiţii private în acest sens într-un orizont de 

timp de 3 ani

FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS

3

Punctul de coordonate din localitatea tinta, 

aprobat prin proiect,  in care se va construi 

punctul de insertie fibra optica sau pilonul de 

telecomunicatii apartine unui drum public sau 

este inclus intr-un teren cu categoria de 

folosinta "curti-constructii", din proprietatea 

publica.

FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS

4
Durata de implementare de 15 luni a fost 

respectata 
FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS FALS
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Avizul conform al  

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  

privind condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de  

reţele sau de servicii de comunicaţii electronice la reţelele publice de comunicaţii  

electronice şi la infrastructura asociată acestor reţele finanţate prin proiectul Ro- 

NET  
 
 

I. Consideraţii introductive - Trăsăturile generale ale proiectului Ro-NET  
 

Proiectul  Ro-NET,  elaborat  şi  coordonat  sub  autoritatea  Ministerului  pentru  
Societatea Informaţională (denumit în continuare MSI), constituie o măsură de intervenţie a unei 
autorităţi publice centrale  prin  finanţarea  din  fonduri  europene  şi  naţionale,  a  construcţiei  unor  
reţele  publice  de comunicaţii electronice, mai precis a segmentului de distribuţie (backhaul) a 
acestor reţele, precum şi a infrastructurii corespunzătoare, într-un număr de  783 de localităţi din 
România care, actualmente, nu beneficiază de servicii de comunicaţii electronice în bandă 
largă şi unde nu se preconizează a avea loc investiţii private în acest sens într-un orizont de 
timp de 3 ani.  

Implementarea  proiectului  Ro-NET  presupune  construcţia  unor  reţele  publice  de  comunicaţii  
electronice de distribuţie şi a unor elemente de infrastructură asociate acestora, care vor rămâne în  
proprietatea statului român, dar care vor fi date în concesiune în vederea operării acestora pentru un  
interval de timp de 20 de ani. Câştigătorii licitaţiei publice deschise pentru construcţia şi operarea acestor  
reţele  şi  elemente  de  infrastructură  vor  furniza  pe  piaţa  de  gros  servicii  de  acces  la  reţeaua  sau  
infrastructura concesionată şi, de asemenea, vor avea posibilitatea de a oferi pe piaţa cu amănuntul  
servicii de comunicaţii electronice în bandă largă în cele 783 de localităţi vizate de proiectul Ro-NET.  

Scopul instalării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al infrastructurii corespunzătoare în  
cadrul proiectului Ro-NET îl reprezintă atât furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă  
largă pe piaţa de gros (prin acordarea accesului deschis la reţea/infrastructură furnizorilor de reţele sau  
servicii  de  comunicaţii  electronice  care  solicită  accesul),  cât  şi  furnizarea  de  servicii  de  comunicaţii  
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electronice în bandă largă pe pieţele cu amănuntul (în urma propriilor investiţii în bucla locală), atât de 
către furnizorii care au obţinut accesul, cât şi de către concesionar.  

De vreme ce concesionarul/concesionarii vor acoperi cheltuielile operaţionale generate de reţeaua 
subvenţionată  din  fonduri  proprii,  aceştia  vor  fi  motivaţi  să  obţină  venituri  din  exploatarea  reţelei 
subvenţionate, având tot interesul să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în bandă largă, fie pe 
piaţa de gros, fie pe pieţele cu amănuntul, fie pe ambele.  

 
 
 

II. Cadrul legislativ relevant de la nivel naţional şi european  
 

Proiectele  derulate  de  autorităţile  ori  instituţiile  publice  care  urmăresc  implementarea  unei 
reţele/infrastructuri de comunicaţii electronice în bandă largă întrunesc premisele pentru a intra sub 
incidenţa  unor  dispoziţii  legale  de  la  nivel  naţional  destinate  să  prevină  manifestarea  unor 
comportamente  anticoncurenţiale,  protejând  astfel  interesul  utilizatorilor  finali,  respectiv  să  asigure 
utilizarea  eficientă  şi  raţională  a  investiţiei  publice,  mai  ales  atunci  când  această  investiţie  vizează 
elemente de infrastructură, care în mod obişnuit sunt greu replicabile.  

Astfel, conform prevederilor art.  13 alin.  (2)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012:  
 „(2) În cazul proiectelor de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice realizate cu  
participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori finanţate, total sau  
parţial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
care împiedică, restrâng ori distorsionează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice sau pot avea  
un astfel de efect, furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice beneficiază de acces  
deschis la aceste reţele pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării,  
proporţionalităţii şi obiectivităţii.  

(3) Dispoziţiile alin.  (2) nu se aplică în cazul proiectelor de instalare de reţele de comunicaţii 
electronice realizate de către instituţiile sau autorităţile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit competenţelor legale acordate în acest scop.  

(4)  Condiţiile tehnice şi  economice în care se realizează  furnizarea  serviciilor  de  comunicaţii 
electronice destinate publicului, precum şi accesul la reţelele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la 
alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.  

(5) ANCOM supraveghează respectarea condiţiilor tehnice şi economice stabilite în conformitate cu 

prevederile alin. (4).  

(6) Actul administrativ prin care s-a dispus implementarea unor proiecte de instalare de reţele de 

comunicaţii electronice, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (4), 

poate fi atacat de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ competentă.”  

Totodată,  conform  prevederilor  art.  10  alin.  (2)-(4)  din  Legea  nr.  154/2012  privind  regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice:  

„(2)  În  cazul  proiectelor  de  instalare  de  infrastructură  realizate  cu  participarea  sau  sprijinul  

autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice,  

furnizorii  de  reţele  de  comunicaţii  electronice  beneficiază  de  acces  deschis  la  această  infrastructură  

pentru  o  perioadă  de  cel  puţin  7  ani,  cu  respectarea  principiilor  nediscriminării,  proporţionalităţii  şi  

obiectivităţii.  
(3) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de  

reţele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.  

(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori furnizarea de  

reţele  de  comunicaţii  electronice  sau  implementarea  unor  proiecte  de  instalare  de  infrastructură,  în  
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condiţiile alin.  (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice 
persoană interesată la instanţa de contencios administrativ competentă.”  

Aşadar,  proiectele  realizate  cu  participarea  sau  sprijinul  autorităţilor  administraţiei  publice 

centrale sau locale ori finanţate, total sau parţial, din fonduri publice care urmăresc instalarea de reţele 

publice de comunicaţii electronice1 sau de infrastructură2 trebuie să conţină în mod imperativ condiţii de 

acces deschis la elementele vizate de aceste proiecte, în vederea reducerii barierelor de intrare în zonele 

ţintă ale proiectului şi promovării concurenţei între beneficiarii accesului.  

O circumstanţă suplimentară pentru a atrage incidenţa acestor exigenţe legale trebuie îndeplinită în 
cazul ipotezei instalării de reţele publice de comunicaţii electronice şi constă în aceea ca proiectul să 
împiedice, să restrângă ori să distorsioneze concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice sau, cel 
puţin, să aibă potenţialul de a genera un asemenea efect.  

Participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale nu trebuie să fie, în  
mod  necesar,  exclusiv  de  ordin  financiar,  fiind  suficientă  implicarea  autorităţilor  în  scopul  facilitării  
depăşirii unor limitări sau condiţii legale ori economice de către proiectul în cauză de instalare de reţele  
publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură. Conceptul de fonduri publice trebuie interpretat  
în sensul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie  
a Uniunii Europene (denumită în continuare CJUE), fiind incluse aici, de exemplu, şi resursele financiare  
ale unei întreprinderi publice3.  

În orice caz, dispoziţiile art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011,  
respectiv ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 154/2012, nu solicită ca proiectul să fie finanţat în întregime  
din fonduri publice, fiind suficientă fie şi numai o finanţare parţială a acestuia cu sume de bani provenind  
din surse publice. De asemenea, în sensul aceloraşi dispoziţii legale este lipsită de relevanţă sursa de  
provenienţă  a  fondurilor  publice,  aceste  prevederi  vizând  deopotrivă  fonduri  asigurate  din  bugetele  
autorităţilor  administraţiei  publice  centrale  sau  locale,  resurse  financiare  ale  întreprinderilor  publice,  
fonduri europene etc.  

Condiţiile concrete, tehnice şi economice, în care se realizează accesul furnizorilor de reţele sau 
servicii de comunicaţii electronice la reţeaua de comunicaţii electronice ori la infrastructura vizate de 
proiect  se  determină,  în  principiu,  de  autorităţile  administraţiei  publice  centrale  sau  locale  care 
gestionează  finanţarea,  participă  ori  acordă  sprijin  proiectului.  Totuşi,  aceste  condiţii  tehnice  şi 
economice nu se stabilesc în mod discreţionar de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale 
implicate, ci în limitele circumscrise de avizul conform emis de ANCOM.  
 
 

1  Art.  4  alin.  (1)  pct.  4  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  111/2011  defineşte  termenul  de  reţea  de  
comunicaţii electronice astfel: „sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau  

rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin  

cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii  

electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi  

mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru  
transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie  

transmisă;”. O reţea de comunicaţii electronice este publică în măsura în care nu poate fi apreciată ca fiind privată  

în  lumina  definiţiei  prevăzute  la  pct.  1.2.1.  din  anexa  nr.  1  la  Decizia  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  pentru  

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea  

reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice.  
2 Art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 154/2012 defineşte termenul de infrastructură astfel: „construcţiile amplasate 
pe, deasupra, în sau sub  terenuri, clădiri ori alte structuri aflate pe proprietate publică sau privată, care  pot fi 
utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii;”  
3 A se vedea în acest sens, de exemplu, considerentul nr. 67 din Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-
358/94 (Compagnie nationale Air France împotriva Comisiei Europene), considerentul nr. 50 din Hotărârea CJUE în 
cauza C-83/98 P (Republica Franceză împotriva Ladbroke Racing Ltd şi a Comisiei Europene), considerentul nr. 37 din 
Hotărârea CJUE în cauza C-482/99 (Republica Franceză împotriva Comisiei Europene).  
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În procesul de analiză necesar emiterii avizului conform, ANCOM urmăreşte ca accesul furnizorilor de 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice la reţeaua de comunicaţii electronice sau la infrastructura vizate 
de proiect să fie asigurat pentru o perioadă de minim 7 ani, iar condiţiile tehnice şi economice de acces să 
respecte principiile nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii. În evaluarea sa, ANCOM ţine cont 
inclusiv de considerentele şi prevederile din Comunicarea Comisiei Europene 2013/C 25/01 - 
„Orientări  ale  UE  pentru  aplicarea  normelor  privind  ajutoarele  de  stat  în  cazul  dezvoltării  rapide  a 
reţelelor de comunicaţii în bandă largă”4 (denumită în continuare Comunicarea CE).  

Solicitarea  emiterii  avizului  conform  precum  şi  implementarea  măsurilor  dispuse  în  cuprinsul 
acestuia  sunt  obligatorii  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  centrale  sau  locale  implicate  în 
proiectele de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură. Consecinţa 
juridică a implementării unui proiect de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice sau de 
infrastructură  în  lipsa  avizului  conform  al  ANCOM,  înţelegând  prin  aceasta  inclusiv  lipsa  ducerii  la 
îndeplinire a măsurilor dispuse în cuprinsul acestuia, o constituie posibilitatea contestării în justiţie a 
implementării proiectului de către orice persoană interesată.  

Potrivit art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, ANCOM are atribuţii  
de supraveghere a respectării condiţiilor tehnice şi economice de acces asupra cărora a emis avizul în  
conformitate cu acelaşi act normativ. În acest sens, ANCOM urmăreşte cu atenţie respectarea condiţiilor  
tehnice şi economice avizate, sesizând, dacă este cazul, încălcarea acestora autorităţilor administraţiei  
publice centrale sau locale care gestionează implementarea proiectului, solicitând luarea măsurilor legale  
care  se  impun.  De  asemenea,  ANCOM  acordă  sprijin  de  specialitate (tehnic,  economic,  juridic)  

autorităţilor  administraţiei  publice  centrale  sau  locale,  la  solicitarea  acestora,  în  vederea  exercitării  

puterilor lor de control în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor tehnice şi economice de acces deschis  

impuse.  

Cu referire specifică la proiectul Ro-NET, precizăm că ANCOM a încheiat cu MSI un protocol de 

colaborare5, în baza căruia va coopera strâns cu MSI în vederea asigurării respectării condiţiilor tehnice şi 

economice de acces avizate pentru acest proiect.  

Având  în  vedere  existenţa  acestui  cadru  legal  în  vigoare,  MSI,  prin  adresa  cu  nr.  
2718/21.10.2013,  înregistrată  la  ANCOM  cu  nr.  SC24339/22.10.2013,  a  solicitat  Autorităţii  emiterea  
avizului conform pentru condiţiile tehnice şi economice de acces deschis stabilite în cadrul proiectului Ro- 
NET.  

De  menţionat  că  avizul  conform  al  ANCOM  poate  produce  efecte  numai  în  măsura  în  care 
proiectului Ro-NET îi sunt aplicabile dispoziţiile legale mai sus citate. În consecinţă, este esenţial ca 
demersul analitic al Autorităţii să debuteze prin analizarea, aplicat la cazul concret al proiectului Ro-NET, dacă 
acesta, astfel cum a fost descris prin adresa MSI nr. 2718/21.10.2013, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-
24339/22.10.2013 şi în documentele anexate acesteia se încadrează în ipotezele avute în vedere de 
dispoziţiile art. 13 alin. (2)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, respectiv de cele ale 
art. 10 alin. (2)-(4) din Legea nr. 154/2012. În acest sens, ANCOM va determina:  

- dacă proiectul Ro-NET este unul de instalare de reţele publice de comunicaţii electronice sau de 

infrastructură realizat cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori 

finanţate, total sau parţial, din fonduri publice;  

- dacă proiectul Ro-NET, fiind un proiect care vizează instalarea de reţele publice de comunicaţii 

electronice, împiedică, restrânge sau distorsionează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice ori 

poate avea un asemenea efect.  
 
4 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C25 din data de 26 ianuarie 2013. Textul acestei comunicări este 

disponibil în limba română la următoarea adresă:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:RO:PDF  
5 Disponibil pe pagina de internet a Autorităţii la următoarea adresă:  
http://www.ancom.org.ro//uploads/files/9978/Protocol_de_Colaborare_MSI-ANCOM_Proiectul_Ro-NET.pdf  
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II.1. Finanţarea din fonduri publice  

Potrivit informaţiilor aduse la cunoştinţa ANCOM, obiectivul proiectului Ro-NET este acela de a  

finanţa instalarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi de infrastructură necesară acestora din  

fonduri  europene (68,5  milioane  Euro -  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională  în  cadrul  

Programul  Operaţional  Sectorial  „Creşterea  Competitivităţii  Economice”,  Axa  prioritară  3  „Tehnologia  

informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie „Susţinerea  

utilizării  tehnologiei  informaţiei  şi  comunicaţiilor”)  şi  naţionale (15,5  milioane  Euro -  de  la  bugetul  
naţional).  

Finanţarea în vederea instalării de reţele publice de comunicaţii electronice şi de infrastructură 
necesară acestora se va acorda în urma unei proceduri de licitaţie publică deschisă şi va acoperi numai 
partea investiţională, costurile generate de operarea elementelor de reţea sau de infrastructură rezultate 
urmând a fi acoperite de concesionarul acestora.  

În considerarea acestei stări de fapt ANCOM apreciază că proiectul Ro-NET îndeplineşte criteriul  

de a fi finanţat din fonduri publice6 pentru a atrage incidenţa prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa  

de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, respectiv ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 154/2012. Conform  

prevederilor art.  2 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr.  119/1999 privind controlul intern şi controlul  

financiar preventiv, republicată, cu modificări şi completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 1 alin.  
(2)  lit. i) din Legea nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  
sumele de bani atrase din Fondul European de Dezvoltare Regională pot fi considerate, fără urmă de 
echivoc, fonduri publice.  

 
 

II.2. Împiedicarea, restrângerea sau distorsionarea concurenţei  

Incidenţa  dispoziţiilor  art.  13  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  111/2011  
asupra proiectului Ro-NET este condiţionată de existenţa, în modalitatea în care acesta a fost elaborat de 
către MSI, a unor elemente care, urmând linia unui raţionament teoretic, conduc la concluzia că proiectul 
este de natură a împiedica, restrânge sau distorsiona concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice sau 
ar fi în măsură de a genera astfel de efecte.  

Criteriile teoretice în funcţie de care ANCOM apreciază că un anumit proiect de instalare de reţele 
publice de comunicaţii electronice, realizat cu finanţare din fonduri publice, împiedică, restrânge sau 
distorsionează  concurenţa  în  sectorul  comunicaţiilor  electronice  ori  are  potenţialul  de  a  produce 
asemenea efecte sunt următoarele:  

a) constituirea unui avantaj competitiv prin intervenţia publică;  

b) selectivitatea măsurii de intervenţie publică;  

c) alterarea condiţiilor concurenţiale prin intervenţia publică.  

În continuare, ANCOM va analiza în funcţie de criteriile teoretice expuse mai sus dacă proiectul Ro-
NET, având în vedere că acesta vizează instalarea de reţele de comunicaţii electronice, împiedică, 
restrânge sau distorsionează concurenţa ori poate genera astfel de efecte.  

a) Constituirea unui avantaj competitiv prin intervenţia publică  

Construirea şi operarea de reţele publice de comunicaţii electronice corespunzătoare proiectului  
Ro-NET  se  va  realiza  de  către  anumiţi  operatori  de  comunicaţii  electronice  selectaţi  în  urma  unei  
proceduri  de  licitaţie  publică  deschisă.  Chiar  dacă  beneficiarul  finanţării  este  selectat  în  urma  unei  
proceduri  de  licitaţie  publică  deschisă,  ANCOM  apreciază  că  sprijinul  financiar  primit  va  permite  
 
 
6 A se vedea şi considerentul nr. 10 din Comunicarea CE.  
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operatorului  câştigător  al  licitaţiei  să  desfăşoare  activităţi  de  furnizare  a  serviciilor  de  comunicaţii  
electronice în bandă largă în condiţii care nu ar fi fost altfel disponibile pe piaţă7. Investiţia publică va  
asigura operatorilor câştigători ai licitaţiei posibilitatea de a furniza servicii de comunicaţii electronice în  
zonele vizate de proiectul Ro-NET prin evitarea unor costuri pe care în mod normal aceştia ar fi trebuit să  
le suporte şi pe care alţi terţi operatori care ar dori să instaleze în zonă reţele similare nu ar avea cum să  
le evite.  

Totodată, în mod indirect, un avantaj competitiv este conferit şi beneficiarilor accesului la reţelele 
publice de comunicaţii electronice ce fac obiectul proiectului Ro-NET care, în lipsa sprijinului financiar  
pentru  construirea  acestor  reţele,  nu  ar  fi  avut  acces  la  serviciile  de  gros  oferite  de  concesionarii 
proiectului Ro-NET.  

b) Selectivitatea măsurii de intervenţie publică  

În cadrul proiectului Ro-NET finanţarea construirii de reţele publice de comunicaţii electronice va fi 
acordată numai anumitor operatori de comunicaţii electronice8, respectiv cei care vor câştiga licitaţia 
publică deschisă organizată de către MSI. Prin urmare, operatorii de comunicaţii electronice concurenţi vor 
fi excluşi de la finanţarea publică, aceştia, în eventualitatea în care ar intenţiona să asigure replicarea reţelei  
finanţate  din  fonduri  publice,  trebuind  să  suporte  costuri  suplimentare  celor  care  incumbă operatorilor 
care vor implementa proiectul Ro-NET.  

c) Alterarea condiţiilor concurenţiale prin intervenţia publică  

Prin  intermediul  finanţării  publice  anumiţi  operatori,  respectiv  cei  selectaţi  prin  intermediul  
procedurii de licitaţie publică, îşi vor consolida poziţia pe piaţă în raport cu alţi operatori concurenţi fiind  
capabili să intre primii în zonele vizate de proiectul Ro-NET, cu evitarea unor costuri pe care operatorii  
terţi ar trebui să le suporte. Din această cauză operatorii concurenţi ar putea decide să-şi diminueze  
efortul investiţional şi presiunea concurenţială asupra operatorilor care vor implementa proiectul Ro- 
NET9.  

Având în vedere considerentele prezentate la pct. II.1. şi II.2., Autoritatea apreciază că în situaţia  

concretă a proiectului Ro-NET sunt satisfăcute toate cerinţele legale care atrag aplicabilitatea art. 13 alin.  

(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 154/2012,  
de unde decurge competenţa materială a ANCOM de a aviza condiţiile tehnice şi economice în care se va  
realiza accesul deschis la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura corespunzătoare  
acestora.  
 
 
 

III. Accesul deschis la reţele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura 
aferentă, realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale 
sau locale ori finanţate, total sau parţial, din fonduri publice. Principiile nediscriminării, 
obiectivităţii şi proporţionalităţii  
 

În general, prin sintagma de „acces deschis” ne referim la un serviciu de acces funcţional oferit  
în mod transparent şi nediscriminatoriu operatorilor pe pieţele de gros, punând la dispoziţia acestora  
toate formele posibile de acces, astfel încât se creează premise pentru dezvoltarea unei concurenţe  
sustenabile la nivelul pieţelor cu amănuntul, asigurând furnizarea de servicii competitive. Cu alte cuvinte,  
prin acces deschis se înţelege un cadru neutru din punct de vedere tehnologic în care accesul neîngrădit  
 
 

7 A se vedea considerentul nr. 12 din Comunicarea CE.  
8 A se vedea considerentul nr. 13 din Comunicarea CE.  
9 A se vedea considerentul nr. 14 din Comunicarea CE.  
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al furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice încurajează inovarea şi asigură dezvoltarea 
unei concurenţe sustenabile.  

Accesul  deschis  facilitează  intrarea  şi  menţinerea  pe  piaţă  a  furnizorilor  de  comunicaţii 

electronice,  prevenind  în  acelaşi  timp  formarea  unor  entităţi  dominante  pe  respectivele  pieţe  de 

comunicaţii electronice.  

Totodată, accesul deschis permite operatorilor terți să concureze cu ofertantul selectat atunci  
când acesta este prezent și la nivelul pieței cu amănuntul, urmărindu-se astfel consolidarea concurenței  
în zonele respective și evitarea creării unor monopoluri regionale de servicii. Obligaţiile de acces deschis  
la reţelele de comunicaţii electronice sunt aplicabile în cazul beneficiarilor de ajutoare de stat, iar această  
condiție nu depinde de o analiză de piață prealabilă în sensul art.  7 din Directiva nr.  2002/21/CE a  
Parlamentului  European  și  a  Consiliului  privind  un  cadru  de  reglementare  comun  pentru  rețelele  și  
serviciile de comunicații electronice, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE10.  

De altfel, în cazul în care ofertantul selectat este prezent şi la nivelul pieţei cu amănuntul, sunt 
necesare măsuri suplimentare de prevenire a unor eventuale denaturări ale concurenţei, pentru a evita 
probleme cum ar fi practici de micşorare a marjei competitorilor sau alte forme de discriminare în ceea ce 
priveşte accesul.  

Un  aspect  foarte  important  îl  reprezintă  imperativul  determinării  de  către  autorităţile 
administraţiei publice centrale sau locale a tarifelor serviciilor de acces la un nivel care să ţină cont de 
tarifele medii ale unor servicii similare, practicate în alte zone mai competitive din ţară sau din Uniunea 
Europeană ori de tarifele stabilite de ANCOM pentru servicii similare. În cazul în care nu sunt disponibile 
tarife reglementate sau publicate, atunci tarifele serviciilor de acces ar trebui orientate în funcţie de 
costuri. De asemenea, în stabilirea tarifelor serviciilor de acces, trebuie să se ţină cont şi de nivelul 
ajutorului primit de ofertantul selectat11.  

Pe lângă stabilirea de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale a unor tarife 

maxime aferente serviciilor de acces, ofertantul selectat are obligaţia de a se asigura că tarifele aferente 

serviciilor de acces îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

a)  vor  permite  existenţa  unui  spaţiu  economic  suficient  pentru  furnizarea  de  servicii  cu  
 amănuntul, la preţuri şi condiţii de calitate competitive;  

b)  vor fi nediscriminatorii şi proporţionale cu costurile furnizării eficiente a serviciilor, ţinând cont  
 de caracterul nerambursabil al finanţării;  

c)  vor fi justificate în mod obiectiv de concesionar; în cazul în care tariful nu poate fi justificat  

 raportat la alte tarife publicate sau reglementate pentru produse similare de acces la nivel de  

 gros, atunci acesta va fi orientat în funcţie de costuri.  

Esenţială  în  prevenirea  unor  eventuale  distorsionări  ale  concurenţei  este  şi  obligaţia  de 
nediscriminare în sarcina ofertantului selectat. Astfel acesta trebuie să aplice condiţii echivalente de 
furnizare a accesului în circumstanţe echivalente tuturor furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice care solicită sau care beneficiază deja de acces.  

Totodată, ofertantul selectat are obligaţia să pună la dispoziţia terţilor toate elementele specifice ale 
reţelei, infrastructura asociată, serviciile şi informaţiile necesare în vederea realizării accesului, în 
aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru 
serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup.  

Pentru a asigura respectarea obligaţiei de nediscriminare a unui operator integrat pe verticală  

care va concura şi pe piaţa cu amănuntul şi pentru a observa tarifele interne de transfer utilizate de  

acesta, se impune în sarcina ofertantului selectat şi obligaţia de separaţie contabilă în ceea ce priveşte  
 
10 A se vedea considerentul nr. 78 lit. g) din Comunicarea CE.  
11 A se vedea considerentul nr. 78 lit. h) din Comunicarea CE.  
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activităţile  care  au  legătură  cu  accesul  la  reţeaua  subvenţionată  şi  activităţile  care  au  legătură  cu 
furnizarea serviciilor pe piaţa cu amănuntul. Alternativ, se poate solicita crearea unei entităţi juridice 
distincte care să furnizeze servicii la nivelul pieţei cu amănuntul pe baza serviciilor la nivel de gros 
achiziţionate de la ofertantul selectat, cu evidenţierea tarifelor de transfer.  

Una din consecinţele obligaţiei de nediscriminare este că, în eventualitatea în care furnizorul de  
reţea şi de elemente de infrastructură oferă într-un contract de acces la reţea, respectiv la infrastructură  
condiţii  mai  favorabile  unui  furnizor  de  reţele  sau  servicii  de  comunicaţii  electronice,  atunci  aceste  
condiţii vor fi oferite tuturor furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice cu care are  
contracte de acces sau care solicită încheierea unui contract de acces la reţea şi infrastructură, pe baze  
nediscriminatorii.  

În plus, pentru a asigura că ofertantul selectat nu beneficiază nejustificat de avantajul primului 
intrat pe piaţă, în măsura în care intenţionează să activeze şi pe piaţa cu amănuntul, acesta trebuie să 
ofere acces deschis la nivel de gros cu cel puţin şase luni înainte de lansarea propriilor servicii pe piaţa cu 
amănuntul12.  

Nu  în  ultimul  rând,  în  cazul  în  care  ofertantul  selectat  decide  să  activeze  şi  pe  piaţa  cu 
amănuntul,  având  în  vedere  calitatea  de  competitori  direcţi  pe  piaţa  cu  amănuntul  a  acestuia  şi  a 
beneficiarilor accesului deschis, este important ca informaţiile deţinute de ofertantul selectat, obţinute 
înaintea, în timpul sau după negocierea contractului de acces de la solicitantul/beneficiarul accesului, să fie 
utilizate doar în scopul pentru care au fost comunicate, iar confidenţialitatea acestora să fie asigurată pe 
parcursul transmiterii şi stocării acestor informaţii. De asemenea, aceste informaţii nu vor fi transmise către 
alte părţi, în special către acele departamente, subsidiare sau persoane din acelaşi grup cărora lear putea 
asigura un avantaj competitiv.  

O altă condiţie de asigurare a accesului deschis efectiv în cazul proiectelor de instalare de reţele  
de comunicaţii electronice cu finanţare publică, o constituie aplicarea aceloraşi condiţii de acces deschis  
pentru întreaga reţea subvenţionată, inclusiv pentru acele părţi din reţea la care s-au utilizat elemente de  
infrastructură existentă13. Pentru a evita duplicarea inutilă şi ineficientă a resurselor existente, precum şi  
pentru a reduce sumele alocate finanţărilor publice, Comisia Europeană recomandă14 utilizarea acestora  
pe cât posibil în proiectarea şi construirea reţelelor subvenţionate din fonduri publice şi solicită ca „orice  
operator  care  deține  sau  care  are  controlul  asupra  infrastructurii (indiferent  dacă  este  utilizată  în  
practică) în zona vizată și care dorește să participe la licitație, ar trebui să îndeplinească următoarele 
condiții: (i) să informeze autoritatea care acordă ajutorul și ANR (autoritatea naţională de reglementare în  
domeniul  comunicaţiilor  electronice,  n.n.)  cu  privire  la  existența  acelei  infrastructuri,  în  etapa 
consultării publice; (ii) să furnizeze toate informațiile relevante altor ofertanți în momentul în care aceștia ar 
putea să includă respectiva infrastructură în ofertele lor.”  

Implementarea principiului nediscriminării necesită totodată adoptarea unor măsuri menite să 

asigure verificarea îndeplinirii exigenţelor acestuia.  

În primul rând, o autoritate cu atribuţii de control sau supraveghere ar trebui să poată verifica 
oricând dacă în contractele de acces cu diferiţi operatori sunt incluse condiţii echivalente de acces. 
Pentru  aceasta,  ar  fi  necesar  ca  respectiva  autoritate  să  aibă  cunoştinţă  de  conţinutul  contractelor 
respective, putând astfel verifica echivalenţa clauzelor existente în raporturile contractuale stabilite cu ceilalţi 
furnizori care au dobândit drepturi de acces.  

De asemenea, cererile de informaţii, de acces sau de utilizare a reţelei şi a infrastructurii, depuse  

de solicitanţii de acces trebuie tratate în acelaşi interval de timp. Trebuie asigurat un nivel identic de  
 
 

12 A se vedea nota de subsol nr. 108 din Comunicarea CE.  
13 A se vedea considerentul nr. 78 lit. g) din Comunicarea CE.  
14 A se vedea considerentul nr. 78 lit. f) din Comunicarea CE.  

 

8/18  

58 



 
 
 
 
transparenţă în ceea ce priveşte stadiul în care se află cererile, iar răspunsurile negative trebuie motivate 
temeinic şi obiectiv şi comunicate în scris solicitantului accesului, într-un termen rezonabil.  

Criterii obiective de refuz al accesului pot fi doar următoarele:  

- imposibilitatea tehnică;  
- lipsa spaţiului disponibil;  
- afectarea integrităţii şi securităţii reţelelor deja instalate;  

- riscul de interferenţe semnificative cauzate de furnizarea serviciilor pe elementele de reţea care ar 
urma să fie instalate.  

Având în vedere caracterul finit al resurselor la care furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii  
electronice pot avea acces, precum şi faptul că epuizarea unora dintre aceste resurse poate constitui un  
motiv obiectiv de refuz al accesului, este foarte important ca resursele de acces să nu fie consumate în  
întregime de persoane care fac parte din acelaşi grup cu ofertantul selectat, astfel încât să fie împiedicat  
accesul deschis al altor furnizori de reţele sau servicii de comunicaţii electronice. Prin urmare, ofertantul  
selectat trebuie să asigure că la elementele de reţea sau infrastructură aferentă are sau poate avea  
acces cel puţin un furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice care nu face parte din grup.  

Sistemele  informatice  ale  entităţii  care  pune  la  dispoziţie  elementele  de  reţea/infrastructură 

trebuie să păstreze datele referitoare la tratamentul cererilor, pentru verificări ulterioare efectuate de o 

autoritate cu atribuţii de control sau supraveghere.  

Totodată, publicarea unei oferte de referinţă privind accesul la reţea şi la infrastructură, respectiv  
a unui contract standard privind accesul sunt determinante în asigurarea aplicării adecvate a principiului  
nediscriminării. O astfel de ofertă de referinţă şi un astfel de contract standard ar trebui să cuprindă o  
descriere  suficient  de  detaliată  a  serviciilor  de  acces  la  reţea  şi  la  infrastructură  oferite,  precum  şi  
condiţiile tehnice şi economice, inclusiv de preţ, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste servicii.  

Pentru a garanta că accesul la reţea şi la infrastructură şi utilizarea acesteia sunt asigurate pe 
baza unor criterii nediscriminatorii, trebuie definiţi și calculaţi atât indicatori care să măsoare reactivitatea 
entităţii care pune la dispoziţie elementele de reţea şi/sau de infrastructură în ceea ce priveşte acţiunile pe 
care trebuie să le întreprindă pentru a acorda accesul (de exemplu: termenul maxim de negociere a unui  
contract,  termenul  maxim  de  punere  la  dispoziţie  a  serviciului  solicitat,  termenul  maxim  de 
remediere a deranjamentelor), cât şi parametri tehnici de calitate a serviciului (Service Level Agreement - 
SLA), eventual pe mai multe niveluri de calitate, pornind de la un nivel standard.  

De asemenea, persoana care asigură accesul la reţea şi la infrastructura pe care o operează  
poate  conveni  acordarea  unei  compensaţii  (despăgubiri)  corespunzătoare  în  caz  de  nerespectare  a  
termenelor maxime asumate, respectiv a parametrilor de calitate a serviciilor conveniţi cu solicitanţii de  
acces.  

Totodată, trebuie menţionat că, în vederea asigurării accesului deschis efectiv, nu sunt permise 
practici cum ar fi condiţionarea achiziţionării serviciilor de acces de servicii pe care solicitantul de acces nu 
le-a cerut sau care nu îi sunt necesare, după cum nu sunt permise nici practicile prin care beneficiarii 
accesului sunt obligaţi la plata unor servicii pe care nu le utilizează.  

Clauzele contractuale care vor fi publicate în contractul standard şi introduse în contractele cu 
terţii operatori trebuie să fie în acord cu principiile nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii, să 
reflecte necesităţile solicitanţilor/beneficiarilor accesului şi să nu oblige la achiziţionarea unor resurse 
care nu le sunt necesare sau la plata unor servicii pe care nu le utilizează.  

Pentru  facilitarea  accesului  operatorilor  la  reţea  şi  la  infrastructură,  elementele  minime  care 
trebuie  incluse  într-o  ofertă  de  referinţă  pentru  accesul  la  o  reţea  de  comunicaţii  electronice  şi  la 
infrastructură sunt:  

 

A. Condiţii asociate accesului  
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1. Elementele de reţea şi/sau infrastructură la care se oferă accesul, cuprinzând în principal 
următoarele elemente, împreună cu facilităţile asociate:  

a) accesul la reţea (de exemplu, accesul la segmentul de backhaul);  

b) accesul la elementele de infrastructură (de exemplu, pilon, canalizaţie etc.).  
2. Informaţii referitoare la:  
a) amplasarea punctelor fizice de acces;  

b) disponibilitatea segmentului de reţea (de exemplu, disponibilitatea segmentului backhaul);  
c)  informaţii  referitoare  la  amplasarea  elementelor  de  infrastructură  şi  la  disponibilitatea 

acestora.  
3.  Condiţii  tehnice  referitoare  la  accesul  la  şi  utilizarea  segmentului  de  reţea  (de  exemplu,  

segmentul backhaul), inclusiv caracteristicile tehnice ale tehnologiilor utilizate şi facilităţilor asociate şi 
condiţiile tehnice referitoare la accesul la elementele de infrastructură.  

4. Proceduri de comandă şi de punere la dispoziţie, eventuale restricţii de utilizare.  
 

B. Servicii de colocare  
1.  Informaţii  referitoare  la  amplasamentele  unde  se  poate  realiza  colocarea  sau  localizarea 

echipamentelor operatorului. Difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în 

vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.  
2. Posibilităţile de colocare în amplasamentele menţionate la pct. 1.  
3.  Caracteristicile  echipamentelor  şi,  dacă  este  cazul,  restricţii  privind  colocarea  anumitor 

echipamente.  

4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea spaţiilor sale.  
5. Condiţii de acces în spaţiile de colocare pentru personalul beneficiarului.  
6. Standarde de siguranţă.  
7. Reguli de alocare a spaţiului acolo unde spaţiul disponibil pentru colocare este limitat.  

8. Condiţii în care beneficiarii pot să inspecteze locaţiile unde se poate realiza colocarea fizică sau 
locaţiile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de lipsă a spaţiului disponibil.  

 

C. Sisteme informaţionale  
Condiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistenţă operaţională, sisteme 

informaţionale  sau  baze  de  date  pentru  pregătirea  comenzilor,  punere  la  dispoziţie,  comandă, 
întreţinere, solicitări de reparaţii şi facturare.  

 

D. Condiţii de furnizare  
1. Termenul sau termenele în care operatorul soluţionează cererile de furnizare a serviciilor de  

acces  şi  facilităţilor  asociate;  niveluri  minime  garantate  de  funcţionare  a  serviciilor,  remedierea  

defecţiunilor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului şi parametri de calitate a serviciilor.  
2.  Clauze  contractuale  standard,  inclusiv,  dacă  este  cazul,  despăgubirile  datorate  în  caz  de 

nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.  

3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu de acces la elementele de 
infrastructură şi/sau la segmentul de reţea backhaul şi facilitate asociată.  
 

Principiul proporţionalităţii, la cel mai abstract nivel, impune ca măsurile adoptate să fie adecvate şi 
necesare scopului urmărit. Deşi acest principiu este menţionat în Tratatul de la Lisabona, CJUE este instituţia 
care l-a statuat ca principiu fundamental al dreptului european. Pentru a stabili dacă o măsură este  în  acord  
cu  principiul  proporţionalităţii,  este  necesar  de  analizat  dacă  mijloacele  prin  care  se urmăreşte atingerea 
obiectivului urmărit corespund importanţei acestui obiectiv şi, de asemenea, dacă sunt necesare pentru 
atingerea acestuia. Totodată, principiul proporţionalităţii impune păstrarea unui echilibru între interesele 
particulare şi interesul colectivităţii.  
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Astfel, principiul proporţionalităţii presupune îndeplinirea a două criterii: adecvare şi necesitate.  
Adecvarea presupune ca mijloacele să fie potrivite pentru atingerea obiectivelor legitime propuse, iar  
necesitatea are în vedere caracterul indispensabil al soluţiilor adoptate pentru atingerea acestor scopuri.  

Aplicând  aceste  criterii  la  condiţiile  în  care  un  proiect  de  instalare  reţele  de  comunicaţii 
electronice, inclusiv infrastructura aferentă trebuie să asigure accesul deschis la elementele de reţea, 
respectiv  de  infrastructură  pe  care  le  creează,  considerăm  că  pentru  a  asigura  respectarea  acestui 
principiu,  condiţiile de  acces  stabilite  trebuie să fie adecvate  şi  mai  ales  necesare pentru  atingerea 
scopului propus prin realizarea respectivului proiect.  

În legătură cu principiul obiectivităţii, acesta are în vedere stabilirea unor condiţii de acces prin 

luarea în considerare doar a circumstanţelor obiective, eliminând astfel orice influenţă externă care nu 

poate fi fundamentată pe elemente cuantificabile.  

Aşadar, prin implementarea obligaţiilor de acces care derivă din art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, respectiv din art. 10 alin. (2) din Legea nr. 154/2012, se urmăreşte 
promovarea unei concurenţe sustenabile între furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în 
beneficiul utilizatorilor finali.  
 
 
 

IV.  Serviciile  de  acces  la  reţelele  de  comunicaţii  electronice  şi  la  infrastructura 
aferentă, construite în cadrul proiectului Ro-NET  
 

Având în vedere cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, respectiv al Legii nr. 
154/2012, sfera serviciilor prin care furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice pot avea 
acces deschis la reţeaua şi infrastructura construite în cadrul proiectului Ro-NET este reprezentată de 
următoarele servicii15:  
 

1. Servicii de comunicaţii electronice în bandă largă furnizate pe reţeaua de distribuţie construită în 
cadrul proiectului Ro-NET:  
 
 

Tabelul nr. 1 
 

Denumire servicii 
Tarife maxime 

(fără TVA) 

 

Observaţii 

1.1. Servicii de linii închiriate - Serviciu 

suport de linii închiriate, segmente de 
trunchi: 

a) port Ethernet 10 Mbps (interfaţă 
electrică); 

 

 

- tarif iniţial: 300 euro;  

- tarif lunar: 310 euro. 

Serviciu  de  transport,  fără  alte  acorduri 

privind  conţinutul  de  date  vehiculate  sau 
accesul    la    Internet.    Serviciu    minim 
obligatoriu pentru Concesionar16.  

 
 
15  Conform  documentului  „Condiţiile  tehnice  şi  economice  de  furnizare  a  serviciilor  de  acces  la  elemente  de 

infrastructură  şi/sau  la  segmentul  de  reţea  de distribuţie  oferite  de  concesionar  prin  exploatarea  reţelei  ro-net, 
stabilite cu avizul conform al ANCOM”, anexat electronic la adresa MSI nr. 2718/21.10.2013, înregistrată la ANCOM cu 
nr. SC-24339/22.10.2013.  
16  Concesionarul  reprezintă  furnizorul  de  reţele  de  comunicaţii  electronice  căruia  i  se  va  atribui  contractul  de 
concesiune pentru proiectarea, construirea şi exploatarea reţelei Ro-NET, dintr-o regiune eligibilă constituită din 
localităţi desemnate ca zone albe eligibile şi care va avea obligaţia de a asigura terţilor accesul deschis la reţeaua Ro-
NET  inclusiv  la  elementele  de  infrastructură  ale  acesteia,  prin  încheierea  unor  contracte  de  servicii  în  baza ofertei 
de referinţă care va fi publicată de către acesta.  
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Denumire servicii 

 
 
 

Tarife maxime 

(fără TVA) 

 
 
 
 

Observaţii  

b) port Ethernet 100 Mbps (interfaţa - tarif iniţial: 900 euro; 
electrică). - tarif lunar: 400 euro. 

1.2. Servicii de transmisiuni de date - 

Canal privat de comunicaţii (VPN): 

a) port Ethernet 10 Mbps (interfaţă 

electrică); 

b) port Ethernet 100 Mbps (interfaţa 

electrică). 

- tarif iniţial: 300 euro; 

- tarif lunar: 380 euro.  

- tarif iniţial: 900 euro;  

- tarif lunar: 490 euro. 

Serviciu de    transport,    canal    privat 
(protejat),  inclusiv  routerele  de  protecţie. 

Fără  acces  la  conţinutul  de  date.  Serviciu 
minim obligatoriu pentru Concesionar.  

1.3. Serviciu de acces la internet - Acces 
la internet (bandă largă): 

a) port Ethernet 10 Mbps (interfaţă 
electrică); 

b) port Ethernet 100 Mbps (interfaţă 

electrică). 

- tarif iniţial: 125 euro; 

- tarif lunar: 140 euro.  

- tarif iniţial: 250 euro;  

- tarif lunar: 760 euro. 

Acest  pachet  include  serviciul  suport  de  la 
punctul 1.1. şi serviciul de acces la Internet 

de  la  punctul 1.3.  furnizate  împreună  de 
Concesionar.   Serviciu   minim   obligatoriu 

pentru Concesionar.  

 

2. Servicii de acces la infrastructura asociată reţelei de distribuţie construite în cadrul proiectului 

Ro-NET:  
 

Tabelul nr. 2 
 

Denumire servicii 
Tarife maxime 

(fără TVA) 

 

Observaţii  

2.1. Colocare pe turn / pilon de 
comunicaţii: Serviciu  prin  care  se  permite  instalarea  de 

a) antenă parabolică, diametru ≥ 1.5 - tarif iniţial: 1000 euro; antene,     împreună     cu     echipamentele 
m; - tarif lunar: 400 euro. asociate  acestora  pe  turnurile  sau  pilonii 

b) antenă parabolică, diametru < 1.5 
m; 
 

c) antenă HF/VHF/UHF. 

- tarif iniţial: 1000 euro; 

- tarif lunar: 165 euro.  

- tarif iniţial: 500 euro;  

- tarif lunar: 116 euro. 

reţelei de distribuţie. Serviciu obligatoriu în 
măsura   în   care   infrastructura   a   fost 

construită  în  cadrul  Proiectului  şi  în  limita 

capacităţii disponibile.  

2.2. Colocare în shelter / container / 

cabinet de stradă (montat în mediul 
exterior) pentru echipamente: 

a) instalare rack suplimentar, 

standardizat sau nestandardizat; 
 

b) un sfert de rack (19’) preinstalat; 
 
 

c) o jumătate rack (19’) preinstalat; 
 
 

d) un rack întreg (19’) preinstalat. 

- tarif iniţial: 1500 euro; 

- tarif lunar: 80 
euro/mp amprentă la  

sol. 
 

- tarif lunar: 125 euro. 
 
 

- tarif lunar: 250 euro. 
 
 

- tarif lunar: 500 euro. 

 
 

Serviciu  prin  care  se  permite  instalarea  de 

echipamente de comunicaţii în 

amplasamente din mediul exterior dotate cu 
shelter /  container /  cabinet  de  stradă 

specifice   reţelei   de   distribuţie.   Serviciu  
obligatoriu pentru Concesionar în măsura în  
care   infrastructura   a   fost   construită   în  

cadrul  Proiectului  şi  în  limita  capacităţii  
disponibile.  
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Denumire servicii 

 
 
 

Tarife maxime 

(fără TVA) 

 
 
 
 

Observaţii  

2.3 Colocare în cabinet de interior pentru - tarif iniţial: 1500 euro; 

echipamente: - tarif lunar: 80 
a) instalare rack suplimentar, euro/mp amprentă la Serviciu  prin  care  se  permite  instalarea  de 
standardizat sau nestandardizat; sol. echipamente de comunicaţii în 

amplasamente din mediul interior dotate cu 
b) un sfert de rack (19’) preinstalat; - tarif lunar: 125 euro. 
 

c) o jumătate rack (19’) preinstalat; - tarif lunar: 250 euro. 
 

d) un rack întreg (19’) preinstalat. - tarif lunar: 500 euro. 

cabinet   de   interior   specific   reţelei   de 

distribuţie.    Serviciu    obligatoriu    pentru 
Concesionar în măsura în care infrastructura 

a  fost  construită  în  cadrul  Proiectului  şi  în 
limita capacităţii disponibile.  

 

Serviciu prin care se permite instalarea unui 

cablu suplimentar în duct-ul de fibră optică 

2.4. Colocare în duct pentru cablu de - tarif iniţial: 500 euro; 
telecomunicaţii cu diametrul exterior de - tarif lunar: 85 

maxim 12 mm. euro/km. 

instalată   pentru   necesităţile   reţelei   de 
distribuţie.    Serviciu    obligatoriu    pentru 
Concesionar în măsura în care infrastructura 

a  fost  construită  în  cadrul  Proiectului  şi  în 
limita capacităţii disponibile.  

Serviciu prin care se închiriază o pereche de  
fibră  optică,  neechipată,  din  cele  existente  

în   cablul   multi -   fibră   instalat   pentru 
 

2.5. Închiriere fibră optică neechipată: o 
pereche. 

- tarif iniţial: 500 euro; 

- tarif lunar: 22 

euro/km. 

necesităţile reţelei de distribuţie şi nefolosite 

pentru  scopurile  stricte  ale  furnizării  de  
servicii   de   comunicaţii  (bandă   largă). 

Serviciu  obligatoriu  pentru  Concesionar  în 
măsura   în   care   infrastructura   a   fost 

construită  în  cadrul  Proiectului  şi  în  limita 
capacităţii disponibile.  

 

 

3. Serviciu de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele aflate în regim de colocare  
 
 

Tabelul nr. 3 

Denumire servicii 
 

 

3. Alimentare cu energie electrică pentru  

echipamentele aflate în regim de  
colocare 

Observaţii 

Serviciul  permite  alimentarea  cu  energie  electrică  a  echipamentelor  

beneficiarilor de servicii de colocare, în limita puterii instalate pentru  

amplasamentul în cauză. Beneficiarul va datora furnizorului plata unei  
energii  consumate  calculate  conform  datelor  de  catalog  privind  
puterea electrică  necesară  pentru  echipamentul  în  cauză, la care  se  

adaugă un adaos pentru efectuarea operaţiunilor de plată a serviciilor  
în numele beneficiarului serviciilor, conform celor convenite între părţi.  

 

Conform informaţiilor puse la dispoziţie de MSI, serviciile de transport furnizate pe reţeaua de  
distribuţie (serviciile 1.1. şi 1.2. din tabelul nr. 1) asigură transportul bidirecţional al datelor beneficiarului  
între punctul de inserţie şi punctul de distribuţie ale segmentului de backhaul Ro-NET, printr-un canal  
Ethernet cu o capacitate de transmisie de 10 Mbps sau 100 Mbps şi nu implică existenţa unui acord cu  
un furnizor de internet. Acest serviciu se va oferi fără posibilitatea de codare a datelor sub denumirea de  
„serviciu de linii închiriate” şi ca serviciu de tip „canal privat VPN”, atunci când este inclusă şi codarea  
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datelor  (pe traseul  segmentului  de  backhaul  între  punctul  de  distribuţie şi  cel  de  inserţie  sau între  
punctul  de  distribuţie  şi  un alt  punct  de  conectare al  beneficiarului).  Serviciile de  acces  la internet  
(serviciile 1.3. din tabelul nr. 1) includ pe lângă serviciul suport (fără codare) şi acordul cu un furnizor de  
internet.  

Fiecare  din  serviciile  menţionate  în  tabelul  nr.  1  includ  şi  operaţiunile  de  conectare  şi  

deconectare,  întreţinere  precum  şi  garantarea  unui  nivel  de  calitate  conform  unor  indicatori  de 

performanţă prestabiliţi.  

Furnizarea acestor servicii se va face în condiţiile respectării indicatorilor de performanţă stabiliţi  
de MSI şi detaliaţi în cadrul documentului „Condiţiile tehnice şi economice de furnizare a serviciilor de  
acces la elemente de infrastructură şi/sau la segmentul de reţea de distribuţie oferite de concesionar prin  
exploatarea  reţelei  Ro-NET,  stabilite  cu  avizul  conform  al  ANCOM”,  la  punctul 3.1. „Indicatori  de  
performanţă. Nivelul de calitate agreat.”  

Serviciile de acces la elementele de infrastructură aferente reţelei de distribuţie (serviciile 2.1. - 
2.5. din tabelul nr.  2.) asigură accesul terţilor la elementele de infrastructură de construite în cadrul 

proiectului  Ro-NET,  precum  turnuri,  piloni,  sheltere,  cabinete  de  interior/exterior,  conducte  pentru 

protecţia cablurilor, în vederea colocării pentru instalarea propriilor echipamente, precum şi posibilitatea 

închirierii de către terţi a unor perechi de fibră optică din cablul multi-fibră instalat pentru necesităţile 

proiectului Ro-NET, în limita capacităţilor disponibile.  

Serviciile  de  colocare  de  la  punctele  2.1.  - 2.3.  din  tabelul  nr.  2  includ  accesul  pentru  
instalare/dezinstalare,  pentru  inspecţii  de  întreţinere  periodică  sau  pentru  reparaţii  ocazionate  de 
eventuale disfuncţionalităţi ale antenelor şi echipamentelor asociate, inclusiv ale cablurilor de conectare. De 
asemenea, includ, atunci când este necesar, accesul la spaţiul rezervat pentru instalarea cablurilor de 
legătură dintre antene şi echipamente instalate în shelter/container/cabinet de stradă sau cabinet de 
interior, asistenţă specială în ceea ce priveşte proiectarea şi instalarea/dezinstalarea.  

Pe lângă serviciile de mai sus, mai sunt prevăzute o serie de servicii pe care Concesionarul le  

poate oferi opţional, la solicitarea terţilor beneficiari şi fără a condiţiona accesul acestora la elementele  

de reţea sau infrastructură construite în cadrul proiectului Ro-NET de achiziţionarea serviciilor opţionale:  

-  servicii  de  întreţinere  -  monitorizare  echipamente  de  reţea  în  funcţiune:  monitorizare  

echipamente de reţea aflate în funcţiune, montate în punctul de furnizare servicii; alarme de funcţionare 
pentru echipamente de reţea aflate în funcţiune, montate în punctul de furnizare servicii;  

- servicii auxiliare, la punctul de furnizare: serviciu de pază şi securitate fizică pentru echipamente de 

reţea la punctul de furnizare servicii, contractat de Concesionar de la firme de pază şi intervenţie, cu sau 

fără asigurarea bunurilor beneficiarului serviciilor de colocare.  

Furnizarea  tuturor  serviciilor  de  acces  la  elementele  de  infrastructură  aferente  reţelei  de  

distribuţie trebuie să se realizeze cu respectarea caracteristicilor tehnice din capitolele „Date tehnice ale  

serviciului”  aferente  fiecărui  serviciu  din  cadrul  documentului  supus  avizării „Condiţiile  tehnice  şi  
economice de furnizare a serviciilor de acces la elemente de infrastructură şi/sau la segmentul de reţea de  
distribuţie  oferite  de  concesionar  prin  exploatarea  reţelei  Ro-NET,  stabilite  cu  avizul  conform  al 
ANCOM”, prin care s-au stabilit anumite valori ale unor parametri specifici privind caracteristicile tehnice şi 
funcţionale, siguranţa în funcţionare şi calitatea serviciului etc.  

Parametrii  tehnici  şi  indicatorii  de  performanţă  a  serviciilor  stabiliţi  în  cadrul  documentului 
„Condiţiile tehnice şi economice de furnizare a serviciilor de acces la elemente de infrastructură şi/sau la 
segmentul de reţea de distribuţie oferite de concesionar prin exploatarea reţelei Ro-NET, stabilite cu 
avizul conform al ANCOM” se vor regăsi în cuprinsul contractului de concesiune şi vor fi preluaţi ulterior în 
contractele negociate cu beneficiarii de acces.  

Tarifele maxime propuse de MSI au la bază:  
 
 

14/18  64 



 
 
 
 

- tarife publicate pe paginile de internet ale unor operatori (pentru serviciile cu nr. 2.1.a), 2.1.b) şi 
2.1.c) din tabelul nr. 2);  

- tarife publicate în documente emise de ANCOM (pentru serviciile cu nr. 2.4 şi 2.5 din tabelul nr. 
2); 

- tarife deduse de ANCOM din modele proprii de calculaţie a costurilor (pentru serviciile cu nr.  
2.2.a) şi 2.3.a) din tabelul nr. 2);  

-  tarife  practicate  în  piaţă,  comunicate  de  diferiţi  operatori  în  cadrul  anchetei  realizate  prin 
consultări publice (pentru celelalte servicii).  

 
 
 

V. Nivelul de calitate al serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă  
 

ANCOM remarcă faptul că documentul „Condiţiile tehnice şi economice de furnizare a serviciilor de 
acces la elemente de infrastructură şi/sau la segmentul de reţea de distribuţie oferite de concesionar prin 
exploatarea reţelei Ro-NET, stabilite cu avizul conform al ANCOM” conţine mai multe neconcordanţe în ceea 
ce priveşte nivelul de calitate al serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă, criteriile de evaluare, 
respectiv periodicitatea evaluării şi a prezentării parametrilor monitorizaţi:  

- parametrul timpul mediu de ridicare deranjamente are ca obiectiv valori diferite în cadrul pct.  
1.2, 1.3 şi 1.4 (8 ore) faţă de cea specificată la pct. 3.1 (24 de ore);  

- există contradicţii între tabelul 10 şi pct. 3.1.4 şi 3.1.5 în ceea ce priveşte parametrii ce trebuie 

monitorizaţi,  criteriile  de  evaluare,  respectiv  periodicitatea  evaluării  şi  prezentării  parametrilor 

monitorizaţi.  

În ceea ce priveşte perioada pentru care valorile ţintă ale parametrilor constituie obligaţie pentru 
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă de către concesionar, ANCOM apreciază că 
precizarea MSI conform căreia „indicatorul constituie obligaţie ca valoare cumulată pe un an de operare” 
este de natură să genereze dificultăţi beneficiarilor de acces din cauza perioadei mari în care urmează a se 
realiza evaluarea calităţii serviciului. Astfel, beneficiarul de acces este pus în situaţia ca numai după 
scurgerea unui interval de un an să poată determina/identifica o eventuală prestare necorespunzătoare pe 
baza măsurătorilor efectuate prin intermediul sistemului de monitorizare a reţelei de distribuţie şi, 
eventual, să poată solicita acordarea unor despăgubiri. Acest interval extins de timp este în măsură să 
aducă prejudicii majore beneficiarului de acces, precum şi utilizatorilor finali. În consecinţă, în opinia 
ANCOM, o asemenea practică nu este de natură să respecte principiile proporţionalităţii şi 
obiectivităţii stipulate de prevederile legale mai sus prezentate.  

De asemenea, este foarte posibil ca în ipoteza utilizării unor indicatori medii de calitate calculaţi pe  
o  perioadă  de  un an,  beneficiarii  accesului  să nu fie interesaţi  de  încheierea  unor  contracte  cu 
concesionarul întrucât aceştia din urmă nu vor putea să îşi asume faţă de utilizatorii finali obligaţia 
îndeplinirii corespunzătoare a anumitor parametri de calitate. În acest context trebuie subliniat faptul că, de 
regulă, parametrii de calitate stabiliţi între furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali 
au o perioadă de evaluare de o lună. Totuşi, ANCOM opinează că este de preferat stabilirea unei perioade 
de evaluare a indicatorilor de calitate care, pe de o parte, să stimuleze concesionarul să ofere servicii de 
înaltă calitate pe întreg parcursul derulării contractului cu beneficiarii de acces, permiţând observarea  
eventualelor  degradări  ale  serviciului  iar,  pe  de  altă  parte,  să  nu  constituie  o  sarcină 
disproporţionată în ceea ce priveşte obligaţia de raportare a parametrilor. Luând în considerare toate 
aceste aspecte, ANCOM apreciază trimestrul ca fiind un interval de timp adecvat pentru 
perioada de evaluare a indicatorilor medii de calitate.  
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Având  în  vedere  cele  menţionate  mai  sus,  pentru  clarificarea  aspectelor  legate  de  calitatea 
serviciilor de comunicaţii de bandă largă  şi pentru a asigura o abordare unitară a  acestor aspecte, 
ANCOM precizează următoarele linii directoare referitoare la calitatea serviciilor:  

- calitatea serviciilor de transport furnizate pe reţeaua de distribuţie  („linii închiriate” şi de tip  
„canal privat VPN”) precum şi a serviciilor de acces la internet oferite beneficiarilor va fi caracterizată de  
parametrii de calitate tehnici: Timpul de livrare mediu (întârzierea medie a transferului pachetelor), Jitter  
(abaterea  întârzierii  pachetelor),  Rata  erorilor  şi  Rata  de  pierdere (pachete).  Aceşti  parametri  se  
evaluează  conform  principiilor  aplicabile  din  standardele  ITU-T  Y.1540  -  Internet  protocol  data  
communication service  - IP packet transfer and availability performance parameters şi ITU-T Y.1541 
Network performance objectives for IP-based services. Parametrii se vor determina  săptămânal prin 
intermediul  sistemului  de  monitorizare  al  reţelei  de  distribuţie  şi  se  vor  prezenta  trimestrial,  pe  o 
histogramă în care sunt prezentate valorile pentru fiecare săptămână. Parametrii constituie obligaţie ca 
valori medii maxime admise într-un trimestru.  

- din punct de  vedere al siguranţei în funcţionare  (parametrii administrativi), serviciile vor fi  
furnizate cu o disponibilitate de minim 99% iar timpul mediu de ridicare deranjamente va fi de maxim 8  
ore.  Cei  doi  parametri  vor  fi  determinaţi  şi  prezentaţi  trimestrial  prin  intermediul  sistemului  de  
monitorizare al reţelei de distribuţie. Parametrii constituie obligaţie ca valori admise într-un trimestru.  

-  sistemul  de  monitorizare  al  reţelei  de  distribuţie  va  asigura  înregistrarea  măsurătorilor 
referitoare la parametrii de calitate în vederea calculării şi raportării acestora într-un format stabilit.  
 
 
 

VI.  Perioada  minimă  de  acces  deschis  la  reţelele  de  comunicaţii  electronice  şi  la 
infrastructura aferentă construite în cadrul proiectului Ro-NET  
 

Conform prevederilor art.  13 alin.  (2) din Ordonanţa de  urgenţă a Guvernului nr.  111/2011, 
perioada minimă în care furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice beneficiază de 
acces  deschis  la  reţelele  de  comunicaţii  electronice  construite  în  cadrul  proiectului  Ro-NET,  cu 
respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii este de 7 ani.  

De asemenea, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 154/2012, perioada minimă în 
care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la infrastructura aferentă 
reţelelor de comunicaţii electronice construite în cadrul proiectului Ro-NET, cu respectarea principiilor 
nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii este de 7 ani.  

Din documentaţia pusă la dispoziţia ANCOM de către MSI, rezultă că ofertanţii selectaţi vor avea  
obligaţia de a asigura accesul deschis la reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura aferentă  
construite  în  cadrul  proiectului  Ro-NET  pe  toată  durata  contractului  de  concesiune.  Contractele  de  
concesiune vor fi încheiate pe durate de 20 de ani, cu posibilitatea terminării acestora cel mai devreme  
în 10 ani, în cazul în care concesionarul decide să achiziţioneze reţeaua/infrastructura respectivă.  

Ţinând cont de graficul de implementare a proiectului, care prevede o perioadă iniţială pentru 

proiectarea şi construirea reţelei de distribuţie, momentul de la care furnizorii de reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice vor putea beneficia de dreptul de acces deschis va începe în momentul în care se 

demarează faza de exploatare comercială şi întreţinere tehnologică, respectiv de la momentul semnării 

procesului verbal de punere în funcţiune a reţelei de distribuţie, între MSI şi Concesionar, după obţinerea 
acceptanţei de sistem a reţelei de distribuţie în discuţie (acceptanţa provizorie).  

Totodată, trebuie menţionat că accesul deschis de care beneficiază furnizorii de reţele sau servicii  
de comunicaţii electronice rămâne în vigoare pe toată durata contractului de concesiune, indiferent de  
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orice schimbare survenită în proprietatea, administrarea sau operarea reţelelor şi infrastructurii finanţate din 
fonduri publice17.  

 
 
 

VII. Concluzii  
 
 

Din analiza informaţiilor puse la dispoziţia ANCOM de MSI18, raportate la principiile şi elementele  
menţionate la pct. III din prezentul document, nu au fost identificate condiţii de acces deschis care ar  
contraveni  imperativelor  legale  de  nediscriminare,  proporţionalitate  şi  obiectivitate,  cu  următoarele  
excepţii:  

a) aspectele indicate la pct. V din prezentul document;  

b) faptul că descrierea serviciilor de colocare nr. 2.2.a) şi 2.3.a) din tabelul nr. 2, aşa cum apare  
în  documentul „Condiţiile  tehnice  şi  economice  de  furnizare  a  serviciilor  de  acces  la  elemente  de  
infrastructură şi/sau la segmentul de reţea de distribuţie oferite de concesionar prin exploatarea reţelei Ro-
NET, stabilite cu avizul conform al ANCOM” nu include totalitatea elementelor care justifică aplicarea unui 
tarif maxim de 80 de euro/mp, respectiv menţiunea că tarifele pentru serviciile de colocare includ aer 
condiţionat, baterii de back-up, alarmă de incendiu şi sistem de securitate.  

În plus, considerăm oportun ca documentaţia MSI să fie completată cu elemente care sunt de 
natură a reduce distorsiunile concurenţiale ale intervenţiei publice, astfel cum s-a explicat la pct. III din 
prezentul document.  

Prin urmare, în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
111/2011, respectiv a art. 10 alin. (3) din Legea nr. 154/2012, ANCOM emite avizul privind  
condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele sau servicii  
de comunicaţii electronice la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura aferentă  
construite în cadrul proiectului Ro-NET, condiţionat de implementarea următoarelor măsuri:  

1. Documentul „Condiţiile tehnice şi economice de furnizare a serviciilor de acces la elemente de 
infrastructură şi/sau la segmentul de reţea de distribuţie oferite de concesionar prin exploatarea reţelei Ro-
NET, stabilite cu avizul conform al ANCOM” se completează cu următoarele prevederi:  

a) Clauzele contractuale care vor fi publicate în contractul standard şi introduse în contractele cu 
terţii operatori trebuie să fie în acord cu principiile nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii, să 
reflecte necesităţile solicitanţilor sau beneficiarilor accesului şi să nu oblige la achiziţionarea unor resurse 
care nu le sunt necesare sau la plata unor servicii pe care nu le utilizează.  

b) Ofertantul selectat trebuie să asigure că la elementele de reţea sau infrastructură aferentă are 
sau poate avea acces cel puţin un furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice care nu face 
parte din grupul din care el însuşi face parte.  

c)  Descrierea  serviciilor  de  colocare  nr. 2.2.a) şi 2.3.a) din tabelul  nr. 2  se va  completa cu 
menţiunea că tarifele de colocare includ aer condiţionat, baterii de back-up, alarmă de incendiu şi sistem 
de securitate; 

d)  Ofertantul  selectat  trebuie  să  furnizeze  serviciile  de  comunicaţii  de  bandă  largă  către 

beneficiarii terţi respectând liniile directoare referitoare la calitatea serviciilor precizate  la pct.  V din 

prezentul document.  
 
 
17 A se vedea considerentul nr. 78 lit. g) din Comunicarea CE.  
18 Prin adresa MSI nr. 2718/21.10.2013, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-24339/22.10.2013, împreună cu 

documentele anexate la aceasta  
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2. Prevederile documentului „Condiţiile tehnice şi economice de furnizare a serviciilor de acces la  
elemente  de  infrastructură  şi/sau  la  segmentul  de  reţea  de  distribuţie  oferite  de  concesionar  prin  
exploatarea reţelei Ro-NET, stabilite cu avizul conform al ANCOM”, cu completările de la pct. 1 de mai  
sus  se  includ  în  Caietul  de  sarcini (documentaţia  de  atribuire)  şi  se  va  avea  în  vedere  corelarea  
prevederilor documentului cu cele din Caietul de sarcini, astfel încât să nu existe neconcordanţe.  
 
 
 

VIII. Modificarea condiţiilor de acces deschis la reţeaua şi infrastructura aferentă 
construită în cadrul proiectului Ro-NET  
 

Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul deschis la reţelele și infrastructura de 
comunicaţii electronice realizate în cadrul Proiectului Ro-NET, se pot modifica sau completa în cazul 
apariției unor schimbări semnificative ale condiţiilor existente la nivelul pieţei, independente de controlul 
părţilor contractante (concesionar şi MSI). Modificările sau completările condițiilor tehnice și economice de 
acces deschis trebuie să respecte exigențele legislației naționale sau europene incidente, inclusiv 
recomandările și practica administrativă a Comisiei Europene.  

Cu titlu de exemplu, lista serviciilor de acces deschis şi condiţiile tehnice în care acestea se  
furnizează se pot modifica în măsura în care există cerere în zonele vizate de Proiectul Ro-NET şi de alte  
servicii de acces decât cele ale căror condiţii au fost avizate prin prezenta, dacă din punct de vedere  
tehnic au apărut între timp şi alte forme posibile de acces la reţeaua de comunicaţii electronice sau la  
infrastructura asociată acesteia ori dacă dezvoltarea serviciilor/aplicaţiilor necesită noi parametri tehnici.  

Tarifele aplicabile serviciilor de acces se pot modifica în măsura în care MSI prezintă dovezi  
potrivit cărora nivelul curent al acestora nu corespunde cu media existentă în zonele mai competitive din  
România  iar  acest  fapt  produce  un  dezechilibru  contractual  semnificativ  între  concesionar  şi  terţii  
solicitanţi de acces. Aceasta nu aduce atingere posibilităţii implementării de către MSI a unui mecanism  
de actualizare periodică a tarifelor aplicabile serviciilor de acces la intervale nu mai scurte de 3 ani.  

MSI emite actul administrativ prin care se dispune includerea acestor modificări sau completări în  
contractul de concesiune numai după emiterea de către ANCOM a unui nou aviz conform în acest sens.  

ANCOM va monitoriza respectarea condiţiilor tehnice şi economice în care se vor furniza serviciile de 
acces la reţea şi la infrastructura asociată de către Concesionar, după cum acestea au fost stabilite prin 
avizul ANCOM.  

Contractul de concesiune va prevedea obligaţia Concesionarului de a respecta aceste condiţii, 

precum şi mecanismul de monitorizare, soluţionare a disputelor şi sancţionare aferent.  
 
 
 
 

Redactat de Anişoara VLAICU, expert, SAI  
 

Redactat de Ana-Maria RUSEN, şef serviciu, SAI  
 

Avizat de Gheorghe RUSEN, director, DRE  

Avizat de Florin DRAGOMIR, şef departament, DRT  

Avizat de Eduard LOVIN, director executiv, DER  

Avizat de Marius SĂCEANU, director, DJ  
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Proiectul RO-NET: Construirea unei infrastructuri naţionale de ”broadband” în 

zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale 
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1. SCOPUL PROIECTULUI RO-NET (OBIECTIVUL GENERAL) 
 

1.1 SCOPUL PROIECTULUI: CONCESIUNEA DE LUCRĂRI 
 

1.1.1 Scopul Proiectului RO-NET, denumit în cele ce urmează şi Proiectul, constă în 

concesionarea de lucrări, de către Ministerul pentru Societatea Informaţională ca reprezentant 

al statului român, pentru proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, exploatarea şi 

întreţinerea unor reţele de distribuţie pentru servicii de broadband, inclusiv a infrastructurii 

asociate acestora, în zone albe ale României, considerate eligibile economic, adică oferă 

suport prin rezultatele economice cel puţin pentru exploatarea şi întreţinerea respectivelor 

reţele, pentru o perioadă totală de 20 de ani, din care maxim 2 ani pentru dezvoltare şi 

implementare şi minim 18 ani pentru exploatare şi întreţinere, prin finanţarea investiţiei 

iniţiale de către stat, prin intermediul fondurilor structurale (POS CCE) şi al bugetului de stat 

al României. 
 

1.1.2 Proiectul prezintă trei obiective specifice, descrise în general în capitolul 2 de mai jos al 

prezentei Secţiuni 1, Descrierea Proiectului RO-NET. Detalii suplimentare pentru fiecare din 

acestea obiective se vor găsi în Secţiunile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 ale prezentului Caiet de sarcini. 

 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTIVELOR SPECIFICE PROIECTULUI 
 

2.1 OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1: PROIECTAREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE 
 

2.1.1 Primul obiectiv specific, în ordinea cronologică a derulării evenimentelor implementării 

Proiectului RO-NET, constă în proiectarea de detaliu a reţelei de distribuţie (inclusiv a 

infrastructurii asociate acesteia), dintr-una sau maxim două regiuni eligibile echilibrate, 

implicit realizarea Proiectului Tehnic (PT) pentru acea reţea / acele reţele de distribuţie, în 

conformitate cu prevederile din Secţiunea 2 a prezentului Caiet de sarcini, precum şi cu alte 

prevederi aplicabile din secţiunile prezentului Caiet de sarcini şi, în final, aprobarea acestui 

Proiect Tehnic de către Autoritatea Contractantă. 
 

2.1.2 Proiectul Tehnic de detaliu, care va fi realizat de Contractant (Concesionar), pentru una sau 

mai multe regiuni eligibile echilibrate, va trebui să fie aprobat de Autoritatea Contractantă 

după analiza şi la recomandarea Consultantului pentru Managementul Proiectului (CMP). 

Acest document va sta la baza realizării (construirii) reţelei/reţelelor de distribuţie din 

regiunea/regiunile eligibile echilibrate pe care ofertantul le-a câştigat în urma procedurii de 

atribuire, deci va constitui baza începerii, derulării şi finalizării obiectivului numărul 2 al 

Proiectului. 

 

2.2 OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2: CONSTRUCŢIA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE 
 

2.2.1 Al doilea obiectiv specific, în ordinea cronologică a derulării evenimentelor implementării 

Proiectului RO-NET, constă în construirea reţelei de distribuţie (inclusiv a infrastructurii 

asociate acesteia), dintr-una sau maxim două regiuni eligibile echilibrate, implicit punerea în 

funcţiune şi acceptanţa pentru acea reţea / acele reţele de distribuţie, în conformitate cu 

prevederile din Secţiunile 3 şi 5 ale prezentului Caiet de sarcini, precum şi cu alte prevederi 

aplicabile din secţiunile prezentului Caiet de sarcini şi, în final, introducerea în exploatare a 

acelei / acelor reţele de distribuţie. 
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2.2.2 Construcţia reţelei de distribuţie de către Contractant (Concesionar), într-o regiune eligibila 

echilibrată, va începe numai după aprobarea PT – ului corespunzător acelei reţele de către 

Autoritatea Contractantă, iar recepţia lucrărilor şi bunurilor implementate ale Proiectului se 

va realiza numai pe baza unor proceduri de acceptanţă aprobate de către Autoritatea 

Contractantă. Pentru detalii se va consulta Secţiunea 5 a prezentului Caiet de sarcini. 

 

2.3 OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3: OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA REŢELEI DE 

DISTRIBUŢIE 
 

2.3.1 Al treilea obiectiv specific, în ordinea cronologică a derulării evenimentelor implementării 

Proiectului RO-NET, constă în exploatarea
1
 şi întreţinerea reţelei de distribuţie (inclusiv a 

infrastructurii asociate acesteia) de către Contractant (Concesionar), dintr-una sau maxim 

două regiuni eligibile echilibrate, implicit ocuparea capacităţii oferite în punctele de 

distribuţie pentru acea reţea / acele reţele de distribuţie, în conformitate cu prevederile din 

Secţiunea 4 a prezentului Caiet de sarcini, precum şi cu alte prevederi aplicabile din 

secţiunile prezentului Caiet de sarcini şi, în final, prestarea serviciilor disponibile prin 

intermediul acelei / acelor reţele de distribuţie, contra cost, pe baza unor tarife (reglementate) 

avizate de autoritatea competentă în materie (autoritatea de reglementare pentru comunicaţii 

electronice – ANCOM, vezi ataşamentul la Secţiunea 4 a prezentului Caiet de sarcini). 
 

2.3.2 Serviciile oferite în conformitate cu obiectivul specific nr. 3 al Proiectului vor fi disponibile, 

pentru jucătorii de pe piaţa relevantă (cu amănuntul, de furnizare a serviciilor de broadband), 

în condiţii nediscriminatorii şi în conformitate cu principiul accesului deschis. Pentru detalii 

se va consulta Secţiunea 4 a prezentului Caiet de sarcini, inclusiv ataşamentul acesteia. 

 

3. CERINŢE GENERICE ALE PROIECTULUI RO-NET 
 

3.1 MODELUL OPERAŢIONAL 
 

3.1.1 Proprietarul de drept al reţelelor de distribuţie care vor fi proiectate şi construite iar, apoi, 

exploatate, în cadrul Proiectului RO-NET, va fi statul român reprezentat de Ministerul pentru 

Societatea Informaţională. Proprietarul de drept urmăreşte implementarea celui mai avantajos 

model operaţional posibil, în condiţiile date, pentru: 

a. proiectarea reţelelor, 

b. construcţia reţelelor şi, în final,  

c. exploatarea şi întreţinerea acestora, în condiţii economice auto-sustenabile. 
 

3.1.2 Având în vedere diverşi factori, între care, primordial, calendarul evenimentelor şi timpul 

avut la dispoziţie pentru implementarea acestui calendar, modelul operaţional cel mai 

avantajos a fost considerat modelul DBO
2
 (design, build, operate), care constă în selectarea 

unui operator de comunicaţii electronice experimentat sau a unei asocieri a unor astfel de 

operatori (consorţiu) capabili să (1) proiecteze, (2) construiască şi (3) opereze reţelele de 

distribuţie, care fac obiectul Proiectului, inclusiv să le întreţină în stare de deplină 

                                                           
1    

  [Termenii de operare şi exploatare a reţelelor desemnează aceleaşi noţiuni de natură tehnică, economică şi juridică.] 
2
   [Această alegere a fost propusă de studiul de fezabilitate întocmit de un consultant angajat special în acest scop (consultantul 

pentru studiul de fezabilitate, denumit şi CSF), care a analizat diverse modele implementabile şi a constatat că singurul care 

corespunde criteriului timp de implementare este cel propus şi adoptat, adică modelul DBO (design, build, operate).] 
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funcţionare, pe toată durata concesiunii, şi să ofere servicii la un nivel minim garantat de 

calitate, în conformitate cu prevederile stipulate în Secţiunea 4 a prezentului Caiet de sarcini.  
 

3.1.3 Selectarea acestui operator economic
3
 urmează să se efectueze printr-o procedură desfăşurată 

într-o singură etapă, respectiv procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii 

contractului de concesiune de lucrări pentru acoperirea celor trei sarcini importante detaliate 

mai sus, şi anume proiectarea, construirea şi operarea / exploatarea reţelelor de distribuţie 

dint-una sau maxim două regiuni eligibile echilibrate, după cum acestea vor fi definite în cele 

ce urmează, în special, în Secţiunea 8a, Anexa 1, a prezentului Caiet de sarcini.  
 

3.1.4 Având în vedere următoarele cerinţe şi situaţii, fără a ne limita la: 

a. Analiza unei afaceri de profil care ar trebui să determine un anumit grad de 

sustenabilitate economică
4
, pe o perioadă de timp suficient de mare având în vedere 

termenul de concesionare considerat minimal (>15 ani), impune o dimensionare minimă 

a acestei afaceri şi a reţelelor care susţin afacerea, în condiţiile în care este necesară 

apariţia profitului după un anumit număr de ani considerat rezonabil, în special în 

situaţia specifică a unor zone considerate drept ”eşec de piaţă” în lipsa intervenţiei vizate 

prin prezentul Proiect.  

b. Cerinţa ca, prin adjudecarea unor părţi ale acestui segment de piaţă, să nu se creeze vreo 

poziţie dominantă pe piaţa de profil, şi totodată cerinţa de a se permite participarea 

potenţială, la acest proiect, a unui număr cât mai mare de operatori, inclusiv operatori 

regionali. 

c. Cerinţa ca, prin implementarea acestui Proiect, să se asigure mijloace efective de 

respectare a prevederilor legale de acces liber la reţele şi la infrastructura asociată 

acestora. 

d. Perioada relativ scurtă avută la dispoziţie pentru implementarea proiectului (maximum 

doi ani) şi nevoia de a avea efectiv o implementare în paralel a reţelelor de distribuţie, cu 

şanse mari de finalizare şi execuţie / absorbţie a fondurilor la termen (înainte de sfârşitul 

anului 2015). 

e. Cerinţa de a menţine maximizat interesul potenţialilor participanţi la procesul de selecţie 

al operatorilor DBO pentru toate zonele şi localităţile desemnate ca zone ţintă ale 

Proiectului RO-NET. 
 

s-a considerat că soluţia optimă constă în partajarea zonelor ţintă într-un număr de 6 – 8 

regiuni, echilibrate din punct de vedere al interesului comercial pentru ariile respective, şi 

prezentate compact din punct de vedere geografic.  
 

3.1.5 Considerând argumentele de mai sus şi concluziile obţinute în urma consultărilor publice, a 

rezultat ca fiind optim un număr de şapte (7) regiuni eligibile. Acest număr are avantajul că 

menţine constantă presiunea asupra potenţialilor participanţi la procesul de selecţie şi poate 

duce la evitarea formării unor înţelegeri prealabile participării la licitaţie, care ar putea urmări 

împărţirea pieţei între operatori şi eliminarea concurenţei în desfăşurarea procedurii de 

licitaţie. 
 

3.1.6 Pentru evitarea formării unor poziţii dominante pe piaţa de profil, prin achiziţionarea unor 

părţi din acest segment de piaţă, cerinţă solicitată cu insistenţă de reprezentanţii Comisiei 

                                                           
3 
 [Operator de comunicaţii electronice sau o asociere (consorţiu) de astfel de operatori.]

 

4 
    [Analiză efectuată în studiul de fezabilitate. Primul an de apariţie a profitului a fost determinat ca fiind anul 7 de exploatare 

(valoare netă actualizată pozitivă). Durata pentru concesiune rezultată: 18 ani (minim).]
 

72 



CAIET DE SARCINI                                                                                                                                                                         Proiect: RO-NET 

SECŢIUNEA 1: DESCRIEREA PROIECTULUI                                          Autoritatea Contractantă: Ministerul pentru Societatea Informaţională 
 

 

Pagina 5 din 20                                                                                                                                                                                 Data: 25.10.2013 

Europene în cadrul negocierilor pentru definirea şi aprobarea condiţiilor de finanţare a 

Proiectului, este de respectare a prevederilor art. 43 din Orientarile UE privind ajutoarele de 

stat in cazul dezvoltarii rapide a retelelor de comunicatii in banda larga (2013/C25/01). 

 

3.2 CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI DE EXPLOATARE 
 

3.2.1 Întregul proces de dezvoltare şi implementare a Proiectului trebuie să respecte principiile 

neutralităţii tehnologice, atât pentru reţeaua de distribuţie (backhaul) cât şi pentru conectarea 

reţelelor de buclă locală. La nivelul punctului de distribuţie, care se va dezvolta într-o 

localitate ţintă a proiectului, se va permite conectarea fluxului de date corespunzător buclelor 

locale, ce pot fi dezvoltate în orice tehnologie disponibilă pe piaţă
5
.  

 

3.2.2 Construirea unui pilon pentru transmisiuni radio în punctul de distribuţie se va realiza numai 

dacă aceasta este necesar reţelei de distribuţie (backhaul). În atari condiţii, se va putea 

permite colocarea unor antene pe acest pilon ce vor putea fi utilizate pentru furnizarea 

serviciilor de buclă locală, în măsura capacităţii disponibile pentru colocare antene pe pilon. 

Dacă reţeaua de distribuţie este construită, însă, în tehnologie pe fibră optică, construcţia unui 

pilon în punctul de distribuţie, pentru transmisiuni radio în bucla locală, nu reprezintă o 

cheltuială eligibilă pe seama costurilor investiţionale ale reţelei de distribuţie. Deci, în acest 

caz, bucla locală radio se va construi doar pe seama costurilor investiţionale ale furnizorului 

de servicii de buclă locală, reţeaua de distribuţie nefiind grevată de sarcina de a oferi şi 

condiţii de propagare pentru buclă locală radio ci doar capabilitate de conectare a unei 

interfeţe obişnuite (Ethernet), care se poate conecta la un echipament de transmisiuni radio 

aparţinând furnizorului de servicii de buclă locală.   
 

3.2.3 Reţeaua de distribuţie care se va proiecta, construi şi opera de către Contractant 

(Concesionar) va fi funcţională, fără alte intervenţii ulterioare, de la un punct de conectare / 

inserţie la o reţea magistrală (backbone) şi până la punctul de distribuţie, care se va construi 

pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine localitatea ţintă a Proiectului.  

 

3.2.4 Ministerul pentru Societatea Informaţională va întreprinde toate demersurile necesare pentru 

adoptarea unui act normativ de modificare a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

490/2011, prin care se va permite instalarea aeriană a unor elemente ale reţelei de distribuţie, 

respectiv cabluri cu fibră optică, în cazuri speciale (mediu rural, situaţii în care nu există 

drumuri publice amenajate, etc), care ar fi aplicabile şi în cazul acestui Proiect, până la data 

intrării în vigoare a Contractului de concesiune ce vizează implementarea Proiectului.  
 

3.2.5 Pentru fiecare punct de distribuţie s-a calculat o capacitate obligatorie a fi furnizată, în 

conformitate cu necesităţile ţintei şi cu Strategia Naţională de Broadband. Aceste valori se 

găsesc în Secţiunea 8b, Anexa 2, iar condiţiile de implementare sunt prezentate în Secţiunea 

2, Cerinţe privind realizarea Proiectului Tehnic şi în Secţiunea 3, Cerinţe privind Construcţia 

şi Punerea în Funcţiune a Infrastructurii de Comunicaţii. Aceste capacităţi pot fi asigurate şi 

fluxurile de date vor fi transportate fie prin tehnologii bazate pe fibră optică, fie prin 

tehnologii radio. 
 

                                                           
5  

[Conectarea se va efectua prin intermediul unor porturi Ethernet, adaptabile la orice tehnologie utilizabilă pentru bucla locală. 

Vezi şi Secţiunea 2, cerinţa 3.4.5, Interfaţă de conectare, şi cap 3.2 Neutralitatea tehnologică.] 
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3.2.6 Ofertantul trebuie să depună ofertă pentru implementarea anumitor benzi (capacităţi) pentru 

fiecare punct de distribuţie (punct de acces buclă locală – PABL), iar Contractantul 

(Concesionarul) va fi obligat să implementeze acele benzi, după cum s-a angajat, la două 

momente distincte, respectiv anul 1 şi anul 11. Anul 1 reprezintă anul de început al 

exploatării şi obligaţia reprezintă capacitatea iniţială proiectată şi construită pentru fiecare 

punct de distribuţie, precum şi pentru punctele de inserţie corespunzătoare, inclusiv pentru 

reţeaua de interconectare dintre acestea (respectiv reţeaua de distribuţie). Anul 11 reprezintă 

al 11-lea an de exploatare şi totodată anul de reînnoire a echipamentelor reţelei, în măsura în 

care acestea sunt uzate moral, ca şi amortizate, şi scoase din serviciu (cu durata de viaţă 

expirată potrivit legislaţiei aplicabile).  
 

3.2.7 Banda (sau capacitatea) din anul 1 a fost aleasă drept banda din anul şapte al previziunilor de 

dezvoltare din studiul de fezabilitate, care reprezintă primul an de profit (NPV pozitiv) din 

analiza cost-beneficiu. Această bandă este obligatoriu a fi implementată pentru perioada 

iniţială de concesionare (anul 1 – anul 10, inclusiv), orice altă bandă mai mică decât cea 

vizată nefiind de natură să permită realizarea de profit. În măsura în care, cererea reală 

depăşeşte previziunile studiului de fezabilitate, şi capacitatea iniţială va fi fost ocupată în 

totalitate în anumite localităţi ţintă (puncte de distribuţie locale), Concesionarul va fi obligat 

să dezvolte, din fonduri proprii, capacităţile în punctele de distribuţie aflate în respectiva 

situaţie (de cerere nesatisfăcută) chiar şi pe durata perioadei iniţiale de exploatare (anul 1 – 

anul 10, inclusiv). Capacitatea (banda) respectivă se va extinde în multipli de 50 Mbps, în 

funcţie de nivelul real al cererii (e.g. dacă cererea solicită o creştere de 60 Mbps, capacitatea 

va fi crescută cu 100 Mbps). 
 

3.2.8 Banda (sau capacitatea) din anul 11 a fost aleasă drept banda maximală din previziunile de 

dezvoltare din studiul de fezabilitate (analiza cost-beneficiu). Această cerinţă asumată de 

Contractant (Concesionar) va deveni obligaţie, într-un punct de distribuţie local, numai în 

situaţia în care, la sfârşitul anului 10 de exploatare capacitatea din acel punct de distribuţie va 

fi fost ocupată în proporţie de 95% şi tendinţa cererii pe ultimii trei ani va fi fost pozitivă, 

luând valori de peste 10% din capacitatea iniţială instalată. În situaţia în care, începând cu 

anul 11 de exploatare, într-un punct de distribuţie local (localitate ţintă), nu sunt întrunite 

condiţiile de mai sus de dezvoltare obligatorie, dar totuşi capacitatea în punctul respectiv 

devine insuficientă pentru a satisface cererea, capacitatea va fi extinsă obligatoriu în tranşe de 

100 sau 50 Mbps, după cum va fi considerat corespunzător, din fonduri proprii ale 

Contractantului, în funcţie de nivelul real al cererii (e.g. dacă cererea solicită o creştere de 

120 Mbps, creşterea implementată va fi de 150 Mbps).  
 

3.2.9 Extensia (dezvoltarea) benzii (capacităţii) într-un punct de distribuţie local (PABL) implică 

automat şi extensia corespunzătoare a respectivei benzi (capacităţi) în punctele de inserţie 

corespunzătoare şi a capacităţii de transport pentru reţeaua de interconectare dintre acestea 

(reţeaua de distribuţie). 
 

3.2.10 Capacitatea disponibilă la punctele de distribuţie locale se va ocupa după principiul ”primul 

venit, primul servit”. Dacă un operator de buclă locală solicită furnizorului de reţea de 

distribuţie (Concesionar), într-un punct local de distribuţie, bandă (capacitate) pentru un 

acces de tip NGA, definit ca un serviciu care necesită o bandă de 30 Mbps, acesta va fi 

deservit fără nici o discriminare faţă de utilizatorii normali, cu acces stabilit în conformitate 

cu Strategia Naţională de Broadband. În cazul în care o astfel de cerere, pentru un acces de 

tip NGA, este înregistrată într-un moment în care capacitatea disponibilă nu mai poate 

acoperi această cerere (e.g. capacitatea disponibilă este de 20 Mbps), atunci Concesionarul 
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este obligat să dezvolte capacitatea în punctul respectiv de distribuţie, conform prevederilor 

cerinţelor 3.2.7 – 3.2.8, de mai sus, pentru a deservi cererea în discuţie. În acest caz, 

Concesionarul are dreptul de a solicita garanţii de angajarea serviciului, de la solicitant, pe o 

perioadă minimă obligatorie care sa-i asigure amortizarea investiţiei cu instalarea capacităţii 

excedentare (e.g 10 Mbps în exemplul de mai sus). Concesionarul va prezenta, în scris, 

Autorităţii Contractante, denumită în continuare şi ”Concedentul”, calculele de amortizare 

din care rezultă durata minimă de serviciu impusă utilizatorului de acces tip NGA, în situaţia 

amintită mai sus. După aprobarea acestor calcule de către Autoritatea Contractantă, condiţiile 

respective minimale de angajarea serviciului devin aplicabile comercial. 
 

3.2.11 În cazul utilizării tehnologiilor fără fir (radio): 

a. Nu este permisă utilizarea benzilor de frecvenţe ”libere de licenţiere” întrucât acestea nu 

pot garanta parametrii de performanţă ai reţelei de distribuţie în conformitate cu 

legislaţia în vigoare (de ex. disponibilitatea reţelei).  

b. Este permisă doar utilizarea benzilor de frecvenţe care necesită ”licenţiere” iar operatorul 

desemnat să proiecteze, să construiască şi să opereze o anume reţea de distribuţie va 

trebui ca, odată cu depunerea Proiectului Tehnic, sa furnizeze necesarul de spectru 

implicat în proiectarea reţelei, împreună cu licenţele pentru aceste conexiuni sau, cel 

puţin, împreună cu acceptul ANCOM de disponibilitate pentru utilizarea spectrului radio 

respectiv şi pentru acordarea licenţelor operatorului respectiv, pentru toate conexiunile 

propuse a fi realizate în tehnologii fără fir sau care necesită spectru radio. 
 

3.2.12 De regulă, toate elementele reţelei de distribuţie (inclusiv infrastructura asociată acesteia), 

care se va proiecta şi construi, trebuie să fie amplasate pe/în imobile (terenuri, clădiri , etc) 

aflate în proprietate publică. În cazul în care din motive obiective elementele reţelei de 

distribuţie nu pot fi amplasate pe/în asemenea imobile aflate în proprietate publică, atunci se 

pot utiliza imobile aflate în proprietate privată (a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, 

a altor persoane, fizice sau juridice), prin închiriere pe termen lung (aceste contracte de 

închiriere trebuie să asigure existenţa bunurilor în cauză pe întreaga durată de concesiune, 20 

de ani). 
 

3.2.13 Contractanţilor (Concesionarilor) care dezvoltă reţelele de distribuţie, într-o anumită regiune, 

le este permis să participe şi la piaţa cu amănuntul a serviciilor de bandă largă furnizate prin 

intermediul reţelelor de acces dezvoltate pe baza reţelei de distribuţie construite în cadrul 

prezentului Proiect, în condiţiile descrise în Secţiunea 4, Cerinţe privind Exploatarea 

Infrastructurii de Comunicaţii, a prezentului Caiet de sarcini. Astfel, Concesionarul în cauză 

trebuie să publice condiţiile de acces şi trebuie să permită solicitanţilor să negocieze şi să 

încheie contracte pentru ocuparea capacităţii (benzii) în punctul de distribuţie, pentru a 

deservi piaţa cu amănuntul aferentă, cu cel puţin şase (6) luni înainte de lansarea comercială 

a serviciului la nivel cu amănuntul de către respectivul Concesionar (condiţie impusă de 

Comunicarea Comisiei privind Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind 

ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă
6
). 

  

3.2.14 În cazul în care nu sunt solicitări din partea unor jucători de pe piaţa cu amănuntul, într-o 

localitate ţintă, sau sunt solicitări care nu acoperă capacitatea disponibilă, operatorul reţelei 

de distribuţie (Concesionarul) poate proceda la ocuparea capacităţii respective prin 

conectarea buclei locale proprii, ca operator al reţelei de acces, până la nivelul satisfacerii 

                                                           
6
       [2013/C 25/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C25/26.01.2013, p. 1-26.] 
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cererii de servicii de pe piaţa cu amănuntul, în condiţiile stabilite în Secţiunea 4 a prezentului 

Caiet de sarcini.   

 

3.2.15 Secţiunea 4, Cerinţe privind Exploatarea Infrastructurii de Comunicaţii, a prezentului Caiet 

de sarcini, descrie condiţiile în care Concesionarul va trebui să ofere acces deschis 

operatorilor de pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de comunicaţii în bandă largă. Toţi 

operatorii de buclă locală trebuie să aibă şanse egale de a lansa serviciul pe piaţa cu 

amănuntul în acelaşi timp, într-o localitate ţintă. Concesionarul nu poate beneficia de nici un 

avantaj pe piaţa cu amănuntul, datorat poziţiei sale de furnizor al reţelei de distribuţie 

(backhaul).  
 

3.2.16 Pentru implementarea Proiectului, ofertanţii trebuie să propună un plan de management al 

proiectului şi o echipă care să asigure managementul dezvoltării şi implementării proiectului 

cu experienţă şi expertiză adecvate, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din 

Secţiunea 5, Cerinţe privind Implementarea Proiectului RO-NET. Această cerinţă include şi 

managementul perioadei de exploatare a reţelei de distribuţie în discuţie.  
 

3.2.17 Contractantul (Concesionarul)  va trebui, în primul rând, să proiecteze reţeaua de distribuţie 

din regiunea (regiunile) pentru care i se vor atribui unul sau maxim două contracte de 

concesiune în urma desfăşurării procedurii de licitaţie, în condiţiile descrise în Secţiunea 2, 

Cerinţe privind realizarea Proiectului Tehnic. Obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de 

construire cad în sarcina sa, aceste documente fiind obţinute în numele şi pe seama 

proprietarului de drept, respectiv Ministerul pentru Societatea Informaţională.  
 

3.2.18 Proiectul Tehnic, care va fi elaborat de Contractant (Concesionar), va fi supus aprobării 

Ministerului pentru Societatea Informaţională (Concedent) iar construirea reţelei se va baza 

exclusiv pe acesta şi soluţiile propuse în cadrul acestuia, dar numai după aprobarea lui de 

către proprietarul de drept al reţelei de distribuţie, care face obiectul Proiectului RO-NET. 
 

3.2.19 Pe durata construirii reţelei, în conformitate cu prevederile din Secţiunea 5, Cerinţe privind 

Implementarea Proiectului RO-NET a prezentului Caiet de sarcini, Concesionarii vor elabora 

procedurile de acceptanţă a reţelei de distribuţie, utilizabile atât pentru acceptanţa fiecărui 

amplasament, cât şi pentru acceptanţa întregii reţele din regiunea respectivă, ca sistem, în 

conformitate cu obiectivele specifice asumate şi tehnologia propusă a fi implementată.  
 

3.2.20 Ministerul pentru Societatea Informaţională va unifica procedurile de acceptanţă propuse, în 

mod normal, de mai mulţi Concesionari şi va elabora o procedură unică de acceptanţă. 

Aceasta va fi transmisă tuturor Concesionarilor şi se va utiliza pentru acceptanţa 

amplasamentelor (elementelor reţelei şi infrastructurii asociate dintr-o localitate ţintă) şi a 

reţelei de distribuţie dintr-o anumită regiune, în integralitatea ei (inclusiv a infrastructurii 

asociate respectivei reţele).   

 

3.2.21 Procedura unificată de acceptanţă nu va aduce atingere nici unei prevederi particulare din 

procedurile individuale propuse de Concesionari în prealabil, în măsura în care acestea sunt 

corespunzătoare scopului propus şi, în egală măsură, Concedentul sau un alt Concesionar nu 

au propus o măsură echivalentă, pe care Concedentul o consideră mai potrivită scopului 

propus. Acest fapt nu aduce atingere dreptului unui Concesionar de a emite observaţii la 

procedura unificată. Acestea vor fi analizate şi acceptate sau respinse, după caz. O observaţie 

nu se va lua în considerare, necondiţionat, dacă se constată că alterează sau nu acoperă în 
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totalitate scopul propus de a verifica modul de implementare a Proiectului, inclusiv din punct 

de vedere al calităţii, în conformitate cu prevederile contractuale. 
 

3.2.22 Acceptanţa amplasamentelor şi acceptanţa reţelei, ca sistem, se vor realiza numai în condiţii 

de funcţionare deplină, cap – la – cap, incluzând punct(e) de inserţie funcţional(e) şi punct(e) 

de distribuţie funcţional(e). 
 

3.2.23 Pe durata implementării Proiectului se pot efectua plăţi parţiale ale lucrărilor realizate în 

întregime de Contractant şi recepţionate (acceptate, aprobate) de Ministerul pentru Societatea 

Informaţională, în conformitate cu prevederile descrise în Secţiunea 6, Cerinţe financiare şi 

formatul preţului / redevenţei, a prezentului Caiet de sarcini.  
 

3.2.24 Pentru realizarea obiectivelor Proiectului, ofertanţii se pot asocia. De asemenea, ofertanţii pot 

încheia acorduri cu subcontractanţi, care trebuie să fie prezentaţi în ofertă şi listaţi într-un 

formular special denumit ”Lista subcontractanţi”. Resursele de ordin tehnic, profesional sau 

financiar ale subcontractanţilor vor fi luate în considerare în dovedirea capacităţii ofertantului 

în condiţiile prezentării unui angajament ferm, încheiat în formă autentică, prin care 

subcontractantul, ca terţ susţinător, confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului 

resursele invocate, în cazul în care acesta va fi desemnat câştigător în urma derulării 

procedurii de atribuire a contractului de concesiune.  

 

3.3 ŢINTA PRINCIPALĂ A PROIECTULUI, ZONELE ALBE  
 

3.3.1 Proiectul RO-NET ţinteşte proiectarea, construirea şi operarea unor reţele de distribuţie 

(backhaul), inclusiv a infrastructurii asociate acestora, în zone albe ale României, pentru 

furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de bandă largă (broadband), în particular 

acolo unde aceste reţele pot genera un nivel acceptabil de venituri astfel încât să fie economic 

auto-sustenabile, în condiţiile intervenţiei prin ajutor de stat doar pentru realizarea investiţiei 

propriu-zise în dezvoltarea reţelei de backhaul şi a infrastructurii asociate (adică doar pentru 

primele două faze de proiectare şi construire).   
 

3.3.2 În condiţiile stipulate în Comunicarea Comisiei privind Orientări ale UE pentru aplicarea 

normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în 

bandă largă şi luând în considerare minimizarea timpilor de analiză a intervenţiei de către 

Comisia Europeană în cadrul procedurii privind notificarea ajutorului de stat, zonele albe au 

fost definite ca zone în care nu există reţele de distribuţie pentru servicii de comunicaţii 

electronice în bandă largă la puncte fixe (fără backhaul) şi unde nu există nicio reţea locală 

de acces (buclă locală) la servicii de comunicaţii electronice în bandă largă la puncte fixe, 

care să corespundă cerinţelor stipulate de Strategia Naţională de Broadband pentru acest tip 

de servicii (pentru persoane fizice şi, respectiv, persoane juridice).  
 

3.3.3 Pornind de la un studiu recent efectuat de ANCOM
7
 şi adăugând propria contribuţie, 

Consultantul pentru studiul de fezabilitate (CSF) a identificat o listă de 6.155 de localităţi 

fără reţea de distribuţie. Apoi, aplicând filtrul dat de definiţia zonelor albe, au fost identificate 

2.187 de localităţi care corespund profilului menţionat ca zone albe
8
, în România. 

 

                                                           
7 
     [Efectuat în perioada decembrie 2012 – februarie 2013, iar concluziile au fost făcute cunoscute în martie 2013.]

 

8 
     [Numărul zonelor albe corespunde ultimelor revizii ale Studiului de fezabilitate, efectuate pe 20 mai 2013.]
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3.3.4 Prin procesarea acestei liste, aplicând un criteriu economic, s-a obţinut o listă de 783 de 

localităţi albe eligibile, unde investiţia este posibil a fi urmată de o activitate economică 

sustenabilă. Acest filtru economic a constat în calcularea valorii nete actualizate (NPV) a 

unui operator de buclă locală (de acces), care oferă servicii de bandă largă utilizatorilor finali, 

în condiţiile construirii cu sprijin din fonduri publice a unei reţele de distribuţie, inclusiv a 

punctului de distribuţie, care să ofere acoperirea necesară pe raza localităţii respective. 

Criteriul de selecţie a constat în determinarea unor NPV pozitive, într-o perioadă considerată 

rezonabilă pentru o astfel de afacere (minim 7 ani), în condiţiile în care obligaţia de 

menţinere a ofertei de acces la punctul de distribuţie se poate extinde pe o perioadă de 

minimum 18 ani, dar nu mai mult de 20 ani (maximum 20 de ani de concesiune, din care 

maximum 2 sunt dedicaţi proiectării, construirii şi acceptanţei reţelei de distribuţie şi 

minimum 18 sunt dedicaţi exploatării şi întreţinerii acestei reţele). 
 

3.3.5 Aşadar, CSF a estimat că aceste 783 de localităţi posedă potenţialul economic pentru a 

genera o afacere de buclă locală cu NPV pozitiv, pentru servicii de acces la Internet de bandă 

largă, într-o perioada de minim 7 ani. În aceste condiţii, cele 783 de localităţi considerate 

zone albe au devenit eligibile pentru construirea unei reţele de distribuţie prin intervenţia 

fondurilor publice (Proiectul RO-NET). Aceste localităţi au devenit, astfel, şi vor fi denumite 

în continuare „localităţile ţintă” sau „ţintele” Proiectului RO-NET.  
 

3.3.6 Pentru fiecare dintre aceste 783 de localităţi au fost determinate benzile necesar a fi 

implementate, pe o durată de 18 de ani. Aceste benzi (capacităţi) sunt prezentate în Secţiunea 

8b, Anexa 2, şi vor deveni obligaţii contractuale pentru viitorii Concesionari desemnaţi să 

dezvolte şi să implementeze Proiectul la nivelul fiecăreia dintre cele şapte regiuni eligibile. 

Modul şi obligaţiile de implementare au fost descrise anterior în cerinţele 3.2.5 – 3.2.10, 

inclusiv. 
 

3.3.7 În principiu, au fost determinate două niveluri de benzi (capacităţi) obligatorii care trebuie 

implementate, respectiv pentru anul 1 de exploatare (corespunzătoare necesităţilor de 

dezvoltare estimate pe perioada anilor 1 – 10, inclusiv), care trebuie implementate pentru 

acceptanţă, şi pentru anul 11 de exploatare (corespunzătoare necesităţilor de dezvoltare 

estimate pe perioada anilor 11 – 18, inclusiv). Obligaţiile de implementare a nivelului 

corespunzător anului 1 de exploatare sunt generale, pentru toţi operatorii şi în toate 

localităţile ţintă. Obligaţiile de implementare a nivelului corespunzător anului 11 de 

exploatare se referă la ţinte separate (localităţi eligibile) şi sunt condiţionate de ocuparea 

capacităţii iniţiale şi existenţa cererii de satisfăcut în respectiva localitate ţintă (vezi cerinţele 

3.2.8 şi 3.2.10).  

 

3.4 OBIECTUL LICITAŢIEI, REGIUNI ELIGIBILE ECHILIBRATE 
 

3.4.1 Pentru a se minimiza diverse riscuri şi pentru a se evita constituirea unor poziţii dominante pe 

piaţa relevantă, dar şi pentru se oferi posibilitatea de participare la acest program mai multor 

jucători de pe piaţa relevantă, s-a decis împărţirea celor 783 de localităţi ţintă în şapte (7) 

regiuni eligibile, care reprezintă loturi în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizate 

pentru atribuirea contractelor de concesiune în vederea proiectării, construirii şi operării 

reţelelor de distribuţie în aceste zone. La atribuirea loturilor catre ofertantii declarati 

castigatori se va tine cont de resprectarea prevederilor art. 43 din Orientarile UE privind 

ajutoarele de stat in cazul dezvoltarii rapide a retelelor de comunicatii in banda larga 

(2013/C25/01). 
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3.4.2 Regiunile eligibile au fost echilibrate, pentru a se păstra interesul jucătorilor de pe piaţa 

relevantă la nivel maxim, pentru oricare dintre aceste zone. Acest fapt facilitează împărţirea 

bugetului disponibil (potenţial), pentru cele 7 regiuni, în părţi egale. 
 

3.4.3 În condiţiile descrise mai sus, Consultantul pentru managementul proiectului (CMP), angajat 

de Ministerul pentru Societatea Informaţională, a elaborat o metodologie de stabilire a 

regiunilor eligibile echilibrate, care a fost evaluată şi supusă dezbaterii publice. În final, a fost 

selectată o modelare de echilibrare pe criterii comerciale şi de dificultate a implementării 

reţelelor de distribuţie, care a fost considerată cea mai convenabilă pentru atingerea 

obiectivelor Proiectului. 
 

3.4.4 În modelarea implementată, ponderea principală a avut-o interesul comercial (75%), dat de 

valorile NPV-ul la nivel de operatori de acces în localităţile ţintă, şi ponderea secundară a 

fost atribuită dificultăţii de implementare a proiectului (25%), reprezentată de distanţa
9
 dintre 

localitatea ţintă şi cel mai apropiat punct potenţial de inserţie la reţeaua magistrală, considerat 

ca sursă de flux de informaţie, care trebuie distribuit către utilizatorii finali.  
 

3.4.5 În vederea stabilirii regiunilor eligibile echilibrate, fiecărei localităţi ţintă i s-a calculat şi 

asociat o valoare de merit, care a constituit contribuţia acesteia la balanţa generală de 

apreciere a valorii comerciale ponderate a unei regiuni. Formula utilizată pentru calculul 

valorii de merit, pentru fiecare localitate ţintă (zona albă eligibilă), a fost:  
 

[1] Valoarea de merit a unei ţinte specifice = [0,75 x   + 0,25 x   ] x 100 % 

  

3.4.6 În final, au fost aplicate principiile adoptate pentru determinarea regiunilor albe eligibile şi s-

a obţinut o distribuţie a localităţilor în cele 7 regiuni, cu abateri de la media valorii de merit 

mai mici de +/- 2,5%, care a fost o cerinţă impusă în stabilirea regiunilor echilibrate prin 

aprobarea metodologiei şi a modelului aplicabil, în urma consultărilor publice.  
 

3.4.7 Rezultatele aplicării metodologiei sunt prezentate sintetic în Tabelul 1 şi în Figura 1 de mai 

jos. În aplicarea acestei metodologii, s-a admis împărţirea localităţilor din anumite judeţe 

între două regiuni învecinate, după principiul consistenţei geografice (s-a operat cu zone 

compacte geografic). 
 

3.4.8 În Tabelul 2 de mai jos sunt prezentate în detaliu contribuţiile fiecărui judeţ la valoarea de 

merit totală a regiunii din care face parte. De asemenea sunt evidenţiate contribuţiile 

împărţite în cazul judeţelor Vaslui, Giurgiu, Mehedinţi şi Sălaj. Mai multe detalii se găsesc în 

Secţiunea 8a, Anexa 1, care include contribuţiile fiecărei localităţi şi echilibrarea regiunilor 

pe baza NPV – ului ponderat cu distanţa de la localitatea ţintă la punctele de inserţie 

considerate cele mai apropiate. 
 

3.4.9 Judeţele Vaslui, Giurgiu, Mehedinţi şi Sălaj sunt împărţite între cele două regiuni învecinate 

corespunzătoare poziţiei geografice a acestora, respectiv Vaslui între regiunile 1 şi 2, Giurgiu 

între regiunile 3 şi 4, Mehedinţi între regiunile 5 şi 6, iar Sălaj între regiunile 6 şi 7. 
 

                                                           
9 
 [Acest parametru a fost utilizat pentru a simula dificultatea implementării întrucât, la acest stadiu, nu se pot calcula precis 

costurile de investiţie în reţeaua de distribuţie, pentru fiecare localitate, deoarece nu exista Proiect Tehnic. Proiectul Tehnic 

urmează a fi elaborat de Contractorii / Concesionarii care vor dezvolta şi implementa Proiectul, în regiunile respective.]
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3.4.10 Judeţul Maramureş are valoare de merit zero şi nu aparţine nici unei regiuni, neavând nici o 

localitate ţintă. Pe aceeaşi poziţie se situează şi zona geografică a municipiului Bucureşti. 
 

Tabel 1: Caracteristicile regiunilor eligibile echilibrate
10

 
 

Regiune Judeţe 
Nr. de 

localităţi 
Populaţie 

Nr. de 

gospodării 

Nr. de 

agenţi 

economici 

Nr. de 

instituţii 

publice 

Valoarea de 

merit totală 

Abaterea 

de la 

medie 

1 
SV, BT, NT, 

IS, BC, VS1 

115 64.349 21.559 882 320 1.310,8 - 0,09% 

2 

VS2, VN, GL, 

BR, BZ, PH, 

DB 

112 62.797 21.478 892 372 1.307,5 - 0,34% 

3 
TL, CT, IL, 

CL, IF, GR1 

84 50.926 17.110 1.116 319 1.280,2 - 2,43% 

4 
GR2, TR, AG, 

OT 
98 54.716 19.539 984 327 1.289,1 - 1,74% 

5 
VL, DJ, GJ, 

MH1 
108 55.457 20.747 1.096 382 1.326,8 + 1.13% 

6 

MH2, CS, HD, 

TM, AR, BH, 

SM, SJ1 

138 60.963 20.054 1.593 534 1.335,6 + 1,80% 

7 

SJ2, CJ, AB, 

SB, BV, CV, 

HR, MS, BN 

128 49.519 17.149 1.860 514 1.334,8 + 1,74% 

Σ 40 783 398.727 137.636 8.423 2.768 9.184,8 0 

 

Tabel 2: Contribuţiile individuale ale judeţelor (valori de merit) şi apartenenţa la regiunile echilibrate 
 

Judeţ 
Valoarea 

de merit 

Judeţ 

divizat 

Regiunea 

nr. 1 

Regiunea 

nr.  2 

Regiunea 

nr.  3 

Regiunea 

nr.  4 

Regiunea 

nr.  5 

Regiunea 

nr.  6 

Regiunea 

nr.  7 

AB 266,53        266,53 

AG 77,66     77,66    

AR 97,18       97,18  

BC 169,72  169,72       

BH 320,84       320,84  

BN 178,49        178,49 

BR 122,59   122,59      

BT 46,04  46,04       

BV 100,08        100,08 

                                                           
10 

 [Datele relevante privind determinarea valorii de merit (NPV, distanţă) precum şi caracteristicile localităţilor ţintă, ca număr 

de instituţii publice şi număr de agenţi economici dintr-o localitate ţintă, provin din Studiul de fezabilitate şi au ca sursă 

statistici oficiale ale statului român. Datele privind populaţia şi numărul de gospodării asociate localităţilor ţintă provin tot din 

Studiul de fezabilitate, însă, consultantul care a elaborat acest document a utilizat pentru aceste din urmă caracteristici o 

predicţie proprie, obţinută prin aplicarea datelor oficiale de spor natural al României pe datele de populaţie disponibile oficial, 

la ora elaborării, care proveneau de la recensământul din anul 2002, datele recensământului din anul 2011 nefiind disponibile 

încă oficial la data elaborării studiului de fezabilitate.]
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Judeţ 
Valoarea 

de merit 

Judeţ 

divizat 

Regiunea 

nr. 1 

Regiunea 

nr.  2 

Regiunea 

nr.  3 

Regiunea 

nr.  4 

Regiunea 

nr.  5 

Regiunea 

nr.  6 

Regiunea 

nr.  7 

BZ 309,61   309,61      

CJ 440,67        440,67 

CL 222,18    222,18     

CS 360,02       360,02  

CT 307,04    307,04     

CV 7,64        7,64 

DB 126,14   126,14      

DJ 527,87      527,87   

GJ 3,54      3,54   

GL 26,82   26,82      

GR1 36,99 36,99   36,99     

GR2 273,85 273,85    273,85    

HD 215,33       215,33  

HR 38,33        38,33 

IF 22,76    22,76     

IL 97,12    97,12     

IS 81,00  81,00       

MH1 344,43 344,43     344,43   

MH2 79,82 79,82      79,82  

MM 0,00         

MS 149,20        149,20 

NT 215,91  215,91       

OT 472,39     472,39    

PH 113,62   113,62      

SB 116,78        116,78 

SJ1 63,24       63,24  

SJ2 37,11        37,11 

SM 78,77       78,77  

SV 325,80  325,80       

TL 594,08    594,08     

TM 120,41       120,41  

TR 465,22     465,22    

VL 450,99      450,99   

VN 197,69   197,69      

VS1 472,28 472,28 472,28       

VS2 411,02 411,02  411,02      

TOTAL 9.184,8  1.310,8 1.307,5 1.280,2 1.289,1 1.326,8 1.335,6 1.334,8 

MEDIE 1312 ABATERE - 0,09% - 0,34% - 2,43% - 1,74% + 1,13% + 1,80% + 1,74% 

 

3.4.11 Regiunea 3 (TL, CT, IL, CL, IF, GR1) prezintă abaterea negativă maximă de la media valorii 

de merit (-2,43%), iar regiunea 6 (MH2, CS, HD, TM, AR, BH, SM, SJ1) prezintă abaterea 

pozitivă maximă de la media valorii de merit (+ 1,8%)
11

. 
 

3.4.12 Secţiunea 8a, Anexa 1, include toate localităţile ţintă şi contribuţiile acestora calculate 

conform metodologiei adoptate, precum şi gruparea acestora pe regiuni. Această anexă oferă 

                                                           
11 

 [Se poate observa că abaterea absolută maximă între cele două cazuri extreme, respectiv regiunile 3 şi 6, este de 4,23 %, adică 

mai mică decât abaterea absolută maximă considerată teoretic admisibilă, care era de 5%, provenită din abaterea admisă de +/- 

2,5%. Se poate aprecia, astfel, că echilibrarea regiunilor a fost făcută în cele mai bune condiţii posibile.]
 

81 



CAIET DE SARCINI                                                                                                                                                                         Proiect: RO-NET 

SECŢIUNEA 1: DESCRIEREA PROIECTULUI                                          Autoritatea Contractantă: Ministerul pentru Societatea Informaţională 
 

 

Pagina 14 din 20                                                                                                                                                                                 Data: 25.10.2013 

datele tehnice privind lotizarea investiţiei (Proiectului RO-NET), pentru care ofertanţii vor 

depune oferte. 
 

3.4.13 Secţiunea 8b, Anexa 2, include lista localităţilor distribuite pe regiuni echilibrate şi 

capacităţile (benzile) care vor trebui implementate obligatoriu pentru fiecare localitate, pentru 

primul termen (acceptanţă, începutul anului 1 de operare) şi pentru al doilea termen 

(începutul anului 11 de operare). 
 

Figura 1: Reprezentarea geografică a celor 7 regiuni eligibile echilibrate 
 

 

 
 

 

3.4.14 Secţiunea 8c, Anexa 3, prezintă datele tehnice privind potenţialele puncte de inserţie asociate 

localităţilor ţintă din Proiectul RO-NET, şi are caracter informativ, deci nu reprezintă cerinţe 

tehnice care trebuie îndeplinite obligatoriu, cum este în cazul celorlalte secţiuni ale Caietului 

de sarcini. Aceste puncte potenţiale, care pot fi utilizate pentru conectarea reţelelor de 

distribuţie la reţele magistrale, sunt grupate în două categorii, după cum urmează: 

a. una privind puncte potenţiale de inserţie la o reţea magistrală de fibră optică, definite în 

număr de 322 (noduri monocolore), şi  

b. alta privind puncte potenţiale de inserţie care desemnează o zonă de proximitate, în care 

se găsesc posibilităţi multiple de conectare la o reţea magistrală, inclusiv fibră optică şi 

mijloace radio, definite în număr de 312 (noduri mixte). 
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3.4.15 Accesul la infrastructura existentă a reţelelor magistrale (backbone) se va face pe baze strict 

comerciale, nici un operator de reţea magistrală nefiind obligat să asigure conectarea unei 

reţele de distribuţie (backhaul) la reţeaua proprie altfel decât pe baza ofertei sale comerciale 

şi a preţurilor practicate de către acesta.  
 

3.4.16 În plus, un operator de reţea magistrală nu este obligat să asigure acces deschis la 

infrastructura proprie în cauză şi altor solicitanţi, în cazul în care reţeaua magistrală proprie 

este folosită pentru conectarea unei reţele de distribuţie. În cazul în care o astfel de 

infrastructură de conectare se dezvoltă din fondurile Proiectului, atunci accesul deschis la 

respectiva infrastructură trebuie asigurat prin relaţiile comerciale ce se vor stabili de 

eventualii solicitanţi cu operatorul de backhaul. În cazul în care infrastructura de conectare se 

dezvoltă din fondurile Proiectului (e.g. în punctul respectiv de conectare nu există capacitate 

de conectare şi fluxul principal trebuie ”spart” pentru a se introduce un echipament de drop / 

insert) atunci respectiva infrastructură ar trebui construită, din fondurile Proiectului, cu o 

capacitate de rezervă care să aibă în vedere, pe lângă ulterioarele creşteri de bandă 

(capacitate) la punctele de distribuţie deservite din punctul respectiv de inserţie, şi o 

capacitate de rezervă destinată accesului liber la infrastructurile construite din fonduri publice 

pentru alte genuri de utilizatori decât cei care constituie principala destinaţie a Proiectului, 

deci şi pentru alte servicii decât cele de distribuţie pentru acces la Internet de bandă largă.  

 

3.4.17 Capacitatea suplimentară, menţionată la cerinţa 3.4.16 de mai sus, va fi finanţată din 

fondurile rezultate în urma exploatării Proiectului şi se va regăsi în portofoliul de servicii ale 

operatorului reţelei de distribuţie (Concesionarul). Drepturile şi obligaţiile Concesionarului 

sunt limitate la reţeaua de distribuţie pe care a proiectat-o, a construit-o şi o exploatează, 

inclusiv orice capacităţi de rezervă vor fi implementate în punctul de inserţie. Operatorul de 

reţea magistrală va fi rambursat atât pentru capacitatea rezervată cât şi pentru traficul 

transportat, pe baza ofertei sale comerciale şi a contractului încheiat între părţi. Această 

capacitate suplimentară, la punctul de inserţie se va construi numai cu acordul operatorului 

reţelei magistrale şi va asigura inserţia, în punctul respectiv, a fluxurilor unor terţi operatori. 

Acest serviciu nu se găseşte, deocamdată, în portofoliul de servii avizate de ANCOM. 

Introducerea lui se va face ulterior şi numai dacă va fi cazul (se va obţine acordul 

operatorului reţelei magistrale). 

 

3.5 PROCESUL DE SELECŢIE A OPERATORILOR DBO (CONCESIONARILOR) 
 

3.5.1 În principiu, selecţia Concesionarilor se va realiza în urma unei proceduri publice derulate 

într-o singură etapă, respectiv licitaţia deschisă având ca scop atribuirea unui contract de 

concesiune de lucrări care vizează proiectarea, apoi construirea reţelelor de distribuţie dintr-o 

anumită regiune eligibilă şi, în final, exploatarea acelei reţele de distribuţie pe o perioadă de 

minimum 18 ani, după recepţia provizională
12 a reţelei în cauză. Această procedură este 

corespunzătoare modelului operaţional DBO şi se va derula în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare (denumită în continuare “OUG nr. 34/2006”). 
 

                                                           
12 

 [Fiind vorba de o investiţie care se rambursează din fonduri europene, după punerea în funcţiune se va face o acceptanţă 

provizională a sistemului (a întregii reţele de distribuţie), urmând ca acceptanţa finală să fie efectuată la sfârşitul perioadei de 

garanţie a reţelei de distribuţie.] 
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3.5.2 Operatorii economici
13

 interesaţi vor putea pregăti şi depune oferte pentru oricare dintre 

regiunile eligibile scoase la licitaţie, în condiţiile stabilite în prezentul Caiet de sarcini, în 

Anunţul de participare şi în Fişa de date a prezentei documentaţii de atribuire. 
 

3.5.3 Oferta tehnică se va întocmi în conformitate cu cerinţele prezentului Caiet de sarcini, 

Secţiunile 1 – 8, inclusiv. În oferta tehnică, ofertantul va prezenta următoarele, fără a se 

limita la: 

a. Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, asumarea acestora şi interpretarea soluţiilor 

propuse la cerinţele tehnice. 

b. Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale şi descrierea 

avantajelor soluţiilor propuse în comparaţie cu alte soluţii posibile, inclusiv specificaţiile 

echipamentelor propuse a fi utilizate, planul de implementare propus, criteriile de 

experienţă managerială, referitoare la echipa angajată pentru proiectarea şi construirea 

reţelei şi la echipa angajată pentru operarea reţelei, etc. 

c. Metodologia de gestionare a implementării Proiectului şi mijloacele de management al 

Proiectului utilizate. 

d. Descrierea soluţiei tehnologice de arhitectură propusă, pentru fiecare localitate ţintă, de 

la punctul de inserţie şi până la punctul de distribuţie, inclusiv tehnologie, tip de 

echipamente, lungimi, distanţe şi cantităţi estimate asumate, etc. Caracteristicile 

echipamentelor propuse a fi implementate pe fiecare tronson sau în fiecare nod 

caracteristic al reţelei de distribuţie şi asumate vor fi descrise la răspunsul privind 

prezentarea soluţiilor în respect cu cerinţele Secţiunii 2 a prezentului Caiet de sarcini. 
 

3.5.4 Mai multe cerinţe tehnice, prevederi ale secţiunilor Caietului de sarcini, sunt considerate 

speciale întrucât solicită răspunsuri obligatorii, de un anume conţinut şi într-un anume 

format. Nedepunerea ofertei tehnice cu răspunsuri care să satisfacă aceste cerinţe speciale, în 

totalitate, va atrage după sine respingerea ofertei (tehnice) ca neconformă. Astfel de cerinţe 

sunt precizate în textul Caietului, în mod expres. În plus, nerăspunderea la şi neasumarea 

directă şi nemijlocită a cerinţelor tehnice ale Caietului de sarcini va atrage după sine 

respingerea ofertei (tehnice) ca neconformă.  

 

3.5.5 Evaluarea finală a ofertelor şi selecţia ofertei câştigătoare se va realiza în urma evaluării 

ofertei financiare, pe baza preţului cel mai scăzut pentru realizarea reţelei de distribuţie dintr-

o anumită regiune eligibilă (inclusiv a infrastructurii asociate). Termenul de realizare 

presupune proiectarea şi construirea reţelei de distribuţie dintr-o regiune eligibilă. 
 

3.5.6 Procedura de atribuire se va finaliza prin încheierea contractelor de concesiune între 

ofertanţii desemnaţi câştigători şi Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI), cu 

clauză suspensivă, în condiţiile stipulate la cerinţele 3.5.7 – 3.5.8, de mai jos. Astfel, 

respectivul contract de concesiune va intra în vigoare la data la care următoarele condiţii vor 

fi îndeplinite în mod cumulativ: 

a) Comisia Europeană se va pronunţa în sensul că măsura de sprijin propusă de autorităţile 

române nu reprezintă ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind 

Funcţionarea Uniunii Europene sau va emite o decizie de autorizare a respectivului ajutor 

de stat; şi 

b) Contractul / acordul de finanţare pentru Proiectul RO-NET va fi semnat de autorităţile 

competente. 
 

                                                           
13 

 [Operatori de comunicaţii electronice experimentaţi.]
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În caz contrar, dacă aceste condiţii cumulative nu sunt îndeplinite, respectivul contract de 

concesiune nu intră în vigoare. Această stare de suspendare, de la semnare până la intrarea în 

vigoare, nu poate depăşi şase (6) luni, perioadă în care ofertantul desemnat câştigător, cu care 

s-a semnat un contract cu clauză suspensivă, este obligat să menţină valabilă şi nemodificată 

oferta depusă în cadrul procedurii. 
 

3.5.7 Având în vedere faptul că Proiectul RO-NET a fost transmis spre analiză Comisiei Europene, 

în vederea clarificării aspectelor referitoare la potenţialul ajutor de stat care ar urma să fie 

acordat de către autorităţile române operatorilor economici ce vor fi selectaţi în urma 

procedurii de atribuire a contractelor de concesiune şi că, în conformitate cu prevederile 

OUG 117/2006  privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi cu prevederile europene în domeniul ajutorului de stat, care sunt 

direct aplicabile României, în baza obligaţiilor sale de stat membru, nicio măsură de natura 

ajutorului de stat nu poate fi acordată decât după autorizarea acestuia de către Comisia 

Europeană, Autoritatea Contractantă (respectiv MSI) nu va semna niciun contract de 

finanţare, acord de finanţare sau alt act care să implice acordarea posibilului ajutor de stat, 

până la data la care Comisia Europeană se va pronunţa în sensul că măsura de sprijin propusă 

de autorităţile române nu reprezintă ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul 

privind Funcţionarea Uniunii Europene sau, dacă este cazul, până va emite o decizie de 

autorizare a respectivului ajutor de stat.  

 

3.5.8 În sensul celor de mai sus, pot fi distinse următoarele situaţii: 

a. În cazul în care Comisia Europeană va emite o decizie prin care nu va autoriza ajutorul 

de stat, iar la data respectivei decizii contractul de concesiune nu a fost încă încheiat, 

acesta nu se va mai încheia, iar MSI va anula aplicarea procedurii de atribuire, în temeiul 

art. 209 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 34/2006, având în vedere că încheierea contractului 

este imposibilă. 

b. În cazul în care Comisia Europeană va autoriza ajutorul de stat sau va stabili că măsura 

de sprijin propusă de autorităţile române nu reprezintă ajutor de stat, iar la data 

respectivei decizii contractul de concesiune nu a fost încă încheiat, acest contract: 

i. fie se va încheia fără clauză suspensivă, în cazul în care încheierea sa survine după ce 

contractul/acordul de finanţare pentru Proiectul RO-NET a fost semnat de către 

autorităţile competente; 

ii. fie se va încheia cu o clauză suspensivă care va prevedea că respectivul contract intră 

în vigoare la data semnării contractului/acordului de finanţare pentru Proiectul RO-

NET de către autorităţile competente, în cazul în care încheierea sa survine înainte ca 

acest contract/acord să fi fost semnat; 

c. În cazul în care la data stabilită pentru încheierea contractului Comisia Europeană nu s-a 

pronunţat asupra măsurii de sprijin propusă de autorităţile române, contractul se va 

încheia cu clauză suspensivă care va prevedea intrarea sa în vigoare la data la care 

ambele condiţii prevăzute la cerinţa 3.5.6 vor fi îndeplinite în mod cumulativ. 
 

3.5.9 Pentru preţul asumat, operatorul desemnat câştigător are obligaţia de a realiza reţele de 

distribuţie (inclusiv infrastructura asociată) în toate localităţile ţintă ale regiunii eligibile 

pentru care a fost desemnat câştigător. Cerinţele privind întocmirea ofertei financiare, 

inclusiv stabilirea preţului contractului şi a redevenţei obligatorii sunt prezentate în detaliu în 

Secţiunea 6 a prezentului Caiet de sarcini.  
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3.5.10 Loturile definite în Secţiunea 8a, Anexa 1, nu pot suferi nicio modificare. Nu se admite nicio 

deviaţie de la structura şi conţinutul acestor loturi. Ofertele care se vor întocmi pentru alte 

loturi / regiuni / localităţi decât cele precizate în Anexa 1, Secţiunea 8a, vor fi respinse ca 

neconforme. 
 

3.5.11 Ofertele întocmite şi depuse trebuie să menţioneze pe copertă, clar, regiunea pentru care au 

fost întocmite (respectiv lotul) şi pentru care participă la procedura de atribuire.  
 

3.5.12 Pentru concesionarea exploatării reţelei de distribuţie (inclusiv a infrastructurii asociate) 

dintr-o regiune eligibilă echilibrată, Concesionarul va fi obligat la plata unei redevenţe totale 

conform prevederilor cerinţelor 3.2.1 – 3.2.3, inclusiv, din Secţiunea 6 a prezentului Caiet de 

sarcini (cap. 3.2 Formatul Redevenţei). 
 

3.5.13 Condiţiile privind trecerea bunurilor reţelei de distribuţie, dintr-o anumită regiune eligibilă, 

din proprietatea statului în proprietatea operatorului Concesionar, inclusiv încetarea 

contractului de concesiune, sunt descrise în cerinţele 3.3.1 – 3.3.7, inclusiv, din Secţiunea 6 a 

prezentului Caiet de sarcini (cap. 3.3 Compensaţia Financiară). 
 

3.5.14 Contractul se va încheia pe baza preţului total al investiţiei, denumit şi preţul contractului, şi 

va include obligaţiile Concesionarului de plată a redevenţei, inclusiv de plată în avans a 

redevenţei suplimentare dacă a fost asumată (vezi cerinţa 3.2.3, Secţiunea 6). 
 

3.5.15 Operatorii economici pot să pregătească şi să depună oferte în cadrul procedurii pentru una 

sau maximum două regiuni eligibile ale Proiectului RO-NET, în condiţiile descrise mai sus, 

care să corespundă prevederilor şi cerinţelor prezentului Caiet de sarcini, şi care să fie 

întocmite conform structurii şi conţinutului descris în tabelele 3 şi 4 de mai jos. Nedepunerea 

ofertelor în structura, formatul şi cu conţinutul cerut în tabelele 3 şi 4 de mai jos va atrage 

după sine respingerea ofertelor ca neconforme. 
 

3.5.16 Notele de subsol din cuprinsul tuturor secţiunilor prezentului Caiet de sarcini reprezintă 

clarificări sau precizări lămuritoare referitoare la cerinţele Caietului de sarcini şi fac parte 

integrantă din respectivele cerinţe. Aceste note / precizări trebuie respectate în acelaşi mod ca 

şi cerinţa din care derivă sau pe care o clarifică / explicitează. 
 

Tabel 3: Cerinţe specifice privind întocmirea şi furnizarea ofertei tehnice 
 

OFERTA TEHNICĂ 

1 SECŢIUNEA 1 

1.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 1, asumarea acestora şi interpretarea 

soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale secţiunii în cauză. 

1.2 Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale, din Secţiunea 

1, şi descrierea avantajelor soluţiilor propuse în comparaţie cu alte soluţii posibile. 

1.3 Descrierea soluţiei tehnologice de arhitectură propusă, pentru fiecare localitate ţintă din 

regiunea ofertată, de la punctul de inserţie la reţeaua magistrală şi până la punctul de 

distribuţie locală, inclusiv tehnologie, tip de echipamente, lungimi, distanţe şi cantităţi 

estimate asumate, etc, pe baza cărora a fost estimat preţul propus al ofertei. Oferta va 

include câte o fişă tehnică pentru fiecare localitate ţintă, care va descrie soluţia propusă 

pentru acea localitate, de la punctul de inserţie până la punctul de distribuţie locală.  

2 
SECŢIUNEA 2 

2.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 2, asumarea acestora şi interpretarea 

soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale secţiunii în cauză. 
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OFERTA TEHNICĂ 

2.2 Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale, din Secţiunea 

2, şi descrierea avantajelor soluţiilor propuse în comparaţie cu alte soluţii posibile. 

2.3 Caracteristicile echipamentelor propuse a fi implementate pe fiecare tronson sau în fiecare 

nod caracteristic al reţelei de distribuţie şi asumate vor fi descrise la răspunsul privind 

prezentarea soluţiilor în respect cu cerinţele Secţiunii 2. 

3 SECŢIUNEA 3 

3.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 3, asumarea acestora şi interpretarea 

soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale secţiunii în cauză. 

3.2 Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale, din Secţiunea 

3, şi descrierea avantajelor soluţiilor propuse în comparaţie cu alte soluţii posibile. 

4 SECŢIUNEA 4 

4.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 4, inclusiv ataşamentul la această 

secţiune, asumarea acestora şi interpretarea soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale 

secţiunii în cauză. 

4.2 Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale, din Secţiunea 

4, inclusiv ataşamentul la această secţiune, şi descrierea avantajelor soluţiilor propuse în 

comparaţie cu alte soluţii posibile. 

5 SECŢIUNEA 5 

5.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 5, asumarea acestora şi interpretarea 

soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale secţiunii în cauză. 

5.2 Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale, din Secţiunea 

5, şi descrierea avantajelor soluţiilor propuse în comparaţie cu alte soluţii posibile. 

5.3 Planul de implementare propus, drumul critic, planul de control al riscurilor, îndeplinirea 

criteriile de experienţă managerială, referitoare la echipa angajată pentru proiectarea şi 

construirea reţelei şi la echipa angajată pentru operarea reţelei. 

5.4 Metodologia de gestionare a implementării Proiectului şi mijloacele de management al 

Proiectului utilizate pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 

6 SECŢIUNEA 6 

6.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 6, asumarea acestora şi interpretarea 

soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale secţiunii în cauză. 

6.2 Prezentarea diverselor soluţii solicitate în anumite cerinţe tehnice speciale, din Secţiunea 

6, şi descrierea avantajelor soluţiilor propuse în comparaţie cu alte soluţii posibile. 

Planificarea plăţilor în concordanţă cu planificarea activităţilor proprii. Acest plan include 

doar date estimate pentru efectuarea plăţilor şi procente din valoarea estimată de plată, 

valorile concrete fiind determinate abia la faza de Proiect Tehnic, când se vor calcula cu 

precizie costurile şi se vor întocmi devizele de lucrări. 

7 SECŢIUNEA 7 

7.1 Răspunsul la cerinţele Caietului de sarcini, Secţiunea 7, asumarea acestora şi interpretarea 

soluţiilor propuse la cerinţele tehnice ale secţiunii în cauză. 

7.2 Prezentarea propriei interpretări asupra matricei riscurilor, din Secţiunea 7, şi descrierea 

eventualelor soluţii propuse pentru controlul sau atenuarea riscurilor. Nu sunt admise nici 

schimbări de interpretare majore ale riscurilor şi nici modificarea părţii care trebuie să îşi 

asume un risc anumit, faţa de cele prezentate în Secţiunea 7 a Caietului de sarcini. 

 

 

Tabel 5: Cerinţe specifice privind întocmirea şi furnizarea ofertei financiare 
 

OFERTA FINANCIARĂ 

1 PREŢUL TOTAL 

Pentru fiecare regiune eligibilă în parte, ofertantul va propune un preţ total revendicat 

pentru proiectarea şi construirea reţelei de distribuţie respective, conform obligaţiilor 

asumate în ofertă, inclusiv a descrierii amănunţite realizate în oferta tehnică, Secţiunea 1, 

cerinţa 1.3 (tabelul 4 de mai sus), şi conform cerinţelor din Secţiunea 6 a Caietului de 

sarcini. Acest preţ va fi exprimat şi prezentat în conformitate cu formularul corespunzător 
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OFERTA FINANCIARĂ 

din documentaţia de atribuire. 

2 REDEVENŢA 

3.1 Redevenţa obligatorie, prezentată în conformitate cu cerinţele Secţiunii 6 din Caietul de 

sarcini. 

3.2 Redevenţa suplimentară, dacă ofertantul decide să ofere plata în avans a unei porţiuni 

din ultima tranşa a redevenţei (cea datorată la transferul de proprietate), prezentată în 

conformitate cu cerinţele Secţiunii 6 din Caietul de sarcini.  
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1 
 

Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de 

banda larga in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru 

"Proiectul Ro-NET - Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, 

prin utilizarea fondurilor structurale" 
Detalii 

Organizator: Ministerul pentru Societatea Informationala 
Localizare: Romania (Bucuresti) 
Tip anunt: Concesiuni 
Sursa: S.E.A.P. 
Data licitatie: 07-01-2014   (licitatia este desfasurata) 
Termen limita: 07-01-2014 
Data aparitiei: 12-11-2013 
 

Domenii 

 Infrastructura de comunicatii (CPV: 32571000) 

 Lucrari de constructii de linii de comunicatii (CPV: 45231600) 

 Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (CPV: 50332000) 

 Servicii de consultanta in proiectare (CPV: 79415200) 

 Servicii de inginerie (CPV: 71300000) 

Documentatie 

Din motive de spatiu, documentatiile sunt tinute pe server pentru maxim 1 an. 

Pentru fisierele mai vechi va rugam sa ne CONTACTATI. 

 

Concesionare numarul 2393/12.11.2013 

 

Detaliu procedura 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006 

Stare procedura: In desfasurare 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: 

Ministerul pentru Societatea Informationala 

Adresa postala: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti , Localitatea: 

Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Punct(e) de contact: ADRIAN FRANTZ 

KALAPIS , Tel. +40 0213112070 , Email: adrian.kalapis@msinf.ro, eugen.cojoaca@msinf.ro 

, Fax: +40 0213114103 , Adresa internet (URL): www.mcsi.ro , Adresa profilului 

cumparatorului: www.e-licitatie.ro 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 

locale ale acestora 

Activitate (activitati) 

Altele: Aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul serviciilor de telecomunicatii de 

banda larga 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante 

Nu 
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE 
 

II.1) DESCRIEREA CONCESIONARII 

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta 

Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga 

in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru "Proiectul Ro-NET - 

Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, prin utilizarea fondurilor 

structurale" 

II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor 

Lucrari 

Proiectare si executare 

Locul principal de executare: Judutele: BC, BT, IS, IF, NT, SV, VS, BR, BZ, CT, GL, VN, 

TL, AG, CL, DB, GR, IL, PH,TR, GJ ,MH, OT, VL,AR, CS,HD, TM, BH, BN, BV, CV, HR, 

MS, SB. 

Codul NUTS: RO - ROMANIA 

II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare 

Concesionarea lucrarilor de proiectare si construire a unei infrastructuri nationale de 

comunicatii de banda larga si operarea acestei infrastructuri in vederea furnizarii de servicii 

de comunicatii electronice in localitatile tinta (zone albe eligibile). Lucrarile se executa cu 

finantare din fonduri structurale. Localitatile tinta sunt repartizate in 7 regiuni consolidate 

geografic si administrativ (loturi investitionale. Procentul de 2,46% aferent cheltuielilor 

diverse si neprevazute reprezinta suma de 7.164.210,00 lei (2,46% din valoarea estimata a 

contractului fara diverse si neprevazute). Cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute per 

lot este de 1,023,458.57 lei.(2,46% din valoarea estimata a lotului fara diverse si 

neprevazute). 

II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV) 

45231600-1 - Lucrari de constructii de linii de comunicatii (Rev.2) 

32571000-6 - Infrastructura de comunicatii (Rev.2) 

50332000-1 - Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2) 

71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2) 

79415200-8 - Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2) 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE 

II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile) 

Lotul 1 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in 

regiunea 1, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini Lotul 2 - Proiectarea, constructia si 

operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 2, asa cum a fost definita in 

Caietul de Sarcini Lotul 3 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 3, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini Lotul 4 - 

Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 4, 

asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini Lotul 5 - Proiectarea, constructia si operarea 

infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 5, asa cum a fost definita in Caietul 

de Sarcini Lotul 6 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de 

banda larga in regiunea 6, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini la sectiunea 1 Lotul 7 - 

Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 7, 

asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini la sectiunea 1 

Valoarea estimata fara TVA: 297,961,489.98 Moneda: RON  

II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti 
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 

TEHNICE 
 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele 

referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Se vor prezenta (cerinte comune pentru toate cele 7 loturi): 1. Declaratie privind neincadrarea 

in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. Ofertantul trebuie 

sa completeze si sa depuna, in original Formularul nr. 2 din Sectiunea C - Formulare. Nota 1: 

In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 

2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau 

capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert 

sustinator) este obligatorie prezentarea declaratiei semnata de catre reprezentantul 

legal/imputernicit al tertului sustinator. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 

181 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. Ofertantul trebuie sa completeze si 

sa depuna, in original Formularul nr. 3 din Sectiunea C - Formulare. Nota 1: In cazul unei 

asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 2: In cazul in 

care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea 

tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert sustinator) este 

obligatorie prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a, c indice 

1 si d din OUG 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului 

sustinator. 3. Certificat de atestare fiscala sau echivalent. Ofertantul (ofertantul asociat) 

trebuie sa depuna Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al 

unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata 

obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa 

situatia obligatiilor scandente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de 

depunere a ofertelor. 4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent. 

Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Certificatul privind plata impozitelor si 

taxelor locale sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa situatia obligatiilor 

scandente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a 

ofertelor. Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele 

edificatoare in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu 

originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in 

original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite 

de traducere autorizata si legalizata. Nota 2: Pentru candidatii nerezidenti se vo aplica 

prevederile art. 182 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. 5. Certificat de 

participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010. 

Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa completeze si sa depuna in original Formularul nr. 6 

din Sectiunea C - Formulare. 6. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in 

prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna in original Formularul nr. 4 din Sectiunea C - 

Formulare. Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt:         

• Bebe Viorel Ionica - secretar de stat; • Adrian Franz Kalapis - secretar general; • Mihaela 

Danet - director general; • Carmen Elian - director general adjunct; • Mirela Tudose - sef 

serviciu; • Eugen Cojoaca - director general adjunct; • Corneliu Manescu - director general 

adjunct (manager de proiect). Toate documentele solicitate cu exceptia certificatelor fiscale, 

vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta (cerinte comune pentru 
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toate cele 7 loturi): 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de 

activitate al respectivului ofertant. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 

CAEN din certificatul constator emis de ONRC. 2. Documente edificatoare prin care sa fie 

dovedita forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare profesionala ori 

apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care 

ofertantul este rezident. Nota 1:Toate certificatele/documentele/formularele mentionate 

trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 

"conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea 

ofertelor. Nota 2: In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor 

fi transmise insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Nota 3: In cazul 

depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea 

cerintei pentru partea din contract de care raspunde. Nota 4: Ofertantului clasat pe primul loc i 

se va solicita inainte de transmiterea comunizarii rezultatului procedurii de atribuire sa 

prezinte pentru conformitate certificatul costatator in original/copie legalizata. 

III.1.2) Capacitatea economica si financiara 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Cerinta nr. 1- Informatii privind situatia financiara Pentru a fi considerat calificat 

ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afceri globale, astfel: 

Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) 

trebuie sa fie de minim 80.000.000 lei pentru fiecare lot ofertat. In cazul unei asocieri, 

fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Din aceste formulare trebuie sa rezulte 

in mod cumulativ suma de cel putin 80.000.000 lei pentru fiecare lot ofertat. In cazul 

ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM, conform prevederilor Legii 346/2004, 

modificata si completata ulterior, cifra medie de afaceri se considera indeplinita daca 

reprezinta 50% din cuantumul mentionat. Modalitatea de indeplinire Ofertantul (ofertantul 

asociat) trebuie sa completeze si sa depuna Formularul nr. 7 din Seciunea C - Formulare. 

Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor 

exprimate in moneda Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE 

(www.ecb.eu) pentru anii 2010, 2011, 2012. Cerinta nr. 2 - Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, 

2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila cu 

mentiunea "conform cu originalul", si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din 

partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil precum si orice alte 

documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea 

economico - financiara. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va 

trezenta aceste documente. Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie 

legalizata si un document emis de o autoritate competeneta, din care sa rezulte reglementarile 

in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva. Toate 

documentele vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana. Modalitatea de 

indeplinire Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele 

competente, prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", si/sau, dupa 

caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit 

financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care 

candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico - financiara. Pentru ofertantii 

care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda 

Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 

2010, 2011, 2012. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale 

documentelor solicitate. Cerinta nr. 3 - Ofertantul trebuie sa demostreze ca dispune/va 

dispune de resurse financiare care sa acopere costurile aferente realizarii 

investitiei/proiectului, respectiv 41.542.468,57 Lei pentru fiecare lot ofertat pentru o 

perioada de 24 de luni. In acest sens, ofertantul va prezenta un document emis de societati 
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bancare/societati finantatoare din care sa rezulte ca acestea sunt dispuse sa asigure resursele 

financiare care sa acopere costurile aferente realizarii investiei/proiectului. Documentul va 

purta antetul societatii bancare/societatii finantatoare si va fi prezentat in original. Modalitatea 

de indeplinire Se va prezenta: Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Formularul nr. 

9 din Sectiunea C - Formulare. 

III.1.3) Capacitatea tehnica 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Cerinta nr. 1- Experienta similara Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a avut in 

derulare in ultimii 5 ani maxim 4 contracte/proiecte de infrastructura de comunicatii 

electronice (proiectare/ constructie/operare), a caror valoare cumulata sa fie de minim 

41.542.468,57 lei pentru fiecare lot ofertat. Nota: a) Pentru demonstrarea indeplinirii 

cerintei privind experienta similara se vor accepta contracte avand ca obiect oricare din 

combinatiile de activitati ce fac obiectul prezentului contract, respectiv (proiectare, executie, 

operare). Modalitatea de indeplinire Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta o lista a 

principalelor lucrari similare obiectului contractului efectuate in ultimii 5 ani din care sa 

reiasa clar ca au avut ca obiect lucrari similare celei solicitate - se va completa Formularul nr. 

8 (cu anexele aferente) din Sectiunea C - Formulare; Pentru ofertantii care trebuie sa 

efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda Leu, utilizand 

ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba 

romana ale documentelor solicitate. Cerinta nr. 2 - Experti cheie implicati in derularea 

contractului (cerinte care trebuie indeplinite pentru fiecare din cele 7 loturi): Lista expertilor 

cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului, echipa propusa trebuie sa includa 

cel putin urmatorii specialisti: Nota: a. In cazul incare specilistii prezentati nu sunt vorbitori 

de limba romana, ofertantul va asigura traducere si interpretare de specialitate, in romana pe 

toata durata contractului b. in cazul in care se propun specialisti care nu sunt angajati ai 

ofertantului, fiecare specialist va completa, semna si va prezenta in original declaratie de 

diponibilitate. c. In cazul ofertantilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si 

emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insolite de traducerea autorizata in limba 

romana. d. pentru fiecare expert se vor prezenta: - CV europass, din care sa reiasa pregatirea 

profesionala si experienta similara - Copii ale diplomelor de studii si certificatelor 

profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza. e. Operatorului 

economic clasat pe primul loc i se vor solicita copii ale certificatelor si/sau referitelor emise 

de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in 

domeniile/proiectele/contractele solicitate. Modalitatea de indeplinire Ofertatul (ofertantul 

asociat) va prezenta Formularul nr. 10 din Sectiunea C - Declaratie privind personalul 

responsabil pentru indeplinirea contractului Manager de proiect - 1 persoana Cerinte minime 

si obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte 

in domeniul managementului de proiecte dovedite prin diplome/certificari recunoscute la 

nivel national/ international; -Calificare in ceea ce priveste administrarea si controlul 

sistemelor IT&C (managementul riscurilor, managementul resurselor, planificare strategica, 

evaluarea performantelor si a cadrului de buna guvernare utilizand instrumente IT&C), 

dovedita prin detinerea unei certificari; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -

Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul managementului de proiecte. 

Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -

Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declaratia de disponibilitate/angajament de 

participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime 

de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale 

diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate 

in CV. Expert in telecomunicatii - 1 persoana Cerinte minime si obligatorii -Studii superioare 
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finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte in domeniul telecomunicatiilor 

dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/international -Experienta 

profesionala generala de minim 5 ani; -Implicarea in cel putin un proiect/contract regional de 

infrastructura de comunicatii electronice Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert 

ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - 

Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile 

din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie 

-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc 

indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert in managementul retelei - 1 

persoana Cerinte minime si obligatorii -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau 

echivalent; -Cunostinte in domeniul managementului de retele de comunicatii electronice 

dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/international -Experienta 

profesionala generala de minim 5 ani; -Implicarea in cel putin un proiect/contract de 

management al unei retele de comunicatii electronice la nivel regional Modalitatea de 

indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 

din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare -CV in 

format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare 

solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale diplomelor, 

certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. 

Expert Protocol TCP/IP Cerinte minime si obligatorii -Studii superioare finalizate cu diploma 

de licenta sau echivalent; -Certificare privind participarea la cel putin un curs de instruire 

privind Protocolul TCP/IP; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Implicarea in 

cel putin un proiect/contract regional de proiectare a unei retele electronice TCP/IP 

Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -

Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de 

participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime 

de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale 

diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate 

in CV. Inginer IT&C - 1 persoana Cerinte minime si obligatorii: -Studii superioare finalizate 

cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte in arhitectura de retele de comunicatii 

electronice dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/ international -

Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Experienta profesionala specifica de minim 

3 ani in domeniul IT&C. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia 

de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor 

fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert baze de date - o persoana -Studii superioare 

finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte in domeniul administrarii bazelor 

de date dovedite prin diplome /certificari; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -

Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in activitati de configurare si administrare 

baze de date. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) 

va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de 

disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi 

corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert raportare date Cerinte minime obligatorii: -

Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte privind solutiile 

de raportare dovedite prin diplome /certificari recunoscute la nivel national/international; -

Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Experienta profesionala specifica de cel 
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putin 3 ani in activitati de implementare si configurare de solutii de raportare date 

Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -

Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de 

participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime 

de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale 

diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate 

in CV. Specialist infrastructura comunicatii Cerinte minime obligatorii: -Studii superioare 

finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Detinerea de certificari privind 

echipamentele de comunicatii, cum ar fi: Cisco Certified Network Professional sau 

echivalent, Cisco Certified Network Associate Security sau echivalent, Cisco Certified 

Internetwork Professional sau echivalent, emise de organisme autorizate. -Certificare pe una 

dintre tehnologiile de implementare a serviciilor de directoare Lightweight Directory Access 

Protocol, emisa de organisme autorizate. -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -

Experienta profesionala specifica in activitati de configurare si implementare infrastructuri de 

comunicatii, de cel putin 3 ani. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia 

de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor 

fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Inginer constructii civile Cerinte minime si 

obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul 

constructiilor; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Detinerea de experienta 

profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul constructii civile. Modalitatea de 

indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 

din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare -CV in 

format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare 

solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale diplomelor, 

certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. 

Expert testare si asigurarea calitatii - o persoana Cerinte minime obligatorii: -Studii 

superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Certificare in domeniul 

managementului calitatii -Cunostinte in domeniul testarii sistemelor IT&C dovedite prin 

diplome / certificari; -Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani; -Participarea in cel 

putin un proiect complex care a inclus o componenta in domeniul testarii functionale ?i de 

performan?a constand in: oAnaliza cerintelor, dezvoltarea ?i intretinerea planurilor si 

scripturilor de testare, identificarea ?i crearea datelor de test, executia testelor, raportarea ?i 

managementul de erori detectate in timpul procesului de testare oPlanificarea si 

implementarea proceselr de testare si asigurarea calitatii (proces de testare, strategie de 

testare, proces de management al defectelor, managementul release-urilor); oTestarea 

exploratorie si structurata a sistemelor pentru descoperirea eficienta a defectelor; oTestare si 

coordonare echipe testare. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia 

de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor 

fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Jurist Cerinte minime si obligatorii: - Studii 

superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; - Experienta profesionala generala 

de minim 5 ani; - Detinerea de experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul 

juridic. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va 

prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de 

disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi 
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corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert financiar Cerinte minime si obligatorii: - 

Autorizatie CECCAR (in conformitate cu prevederile OG 65/2004). Modalitatea de 

indeplinire Pentru acest expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 

din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare Cerinta 

nr. 1 Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat 

care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem de 

management al calitatii sau echivalent. In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este 

obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o va executa. Modalitatea de 

indeplinire Certificat ISO 9001, copie conform cu originalul. Cerinta nr. 2 Ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca 

acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu 

sau echivalent. In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti 

asociatii pe partea din contract pe care o va executa. Modalitatea de indeplinire Certificat ISO 

14001, copie conform cu originalul. Cerinta nr. 3 Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta 

un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, 

conform ISO 27001, un sistem de management al securitatii. In cazul unei asocieri, 

prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o 

va executa. Modalitatea de indeplinire Certificat ISO 27001, copie conform cu originalul. 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Pretul ofertei 60.00 Asigurarea largimii de banda suplimentare (P2) 20.00 Asigurarea 

timpului de livrare mediu al pachetelor (P3) 10.00 Asigurarea abaterii de intarziere a 

pachetelor (P4) 10.00 

IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor 

Data: 07.01.2014 Ora: 10:00 

IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile 

Romana 

IV.3) TIPUL PROCEDURII 

Licitatie deschisa 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 

VI.1) CONTRACTUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN 

FONDURI COMUNITARE 

Da 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):  

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007 - 2013 (POS 

CCE), Axa Prioritara 3, "TIC pentru sectoarele privat si public 

Tip de finantare: Program / Proiect 

VI.2) INFORMATII SUPLIMENTARE 

a) Contractele de concesiune semnate cu operatorii declarati castigatori, vor intra in vigoare 

(se vor derula), doar dupa ridicarea clauzei suspensive, respectiv prin indeplinirea cumulativa 

a urmatoarelor conditii: - obtinerea deciziei favorabile din partea DG Concurenta pe schema 

de ajutor de stat; - asigurarea fondurilor financiare necesare din bugetul de stat; - semnarea 
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contractului de finantare de catre autoritatile competente. b) In cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de concesiune de lucrari se va tine cont de respectarea prevederilor art. 43 din 

"Orientarile UE privind ajutoarele de stat in cazul dezvoltarii rapide a retelelor de comunicatii 

in banda larga" (2013/C25/01) referitoare la evitarea aparitiei unei pozitii dominante. c) 

Operatorii ofertanti, detinatori de infrastructuri utilizabile pentru dezvoltarea si 

implementarea Proiectului RO-NET, fara a fi necesara efectuarea unor modificari / adaptari 

sau orice alta cheltuiala suplimentara, trebuie sa declare aceste infrastructuri si capabilitatile 

lor, la Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI), in maximum 2 saptamani de la 

publicarea documentatiei de atribuire, pentru contractele de concesiune pentru implementarea 

Proiectului RO-NET, pe site-ul SEAP. Declaratiile referitoare la aceste infrastructuri 

existente, reutilizabile pentru Proiectul RO-NET, indiferent daca aceste infrastructuri sunt sau 

nu utilizate la data declaratiei, se vor face catre Minister (MSI), care va centraliza toate datele 

si le va face publice, pe situl SEAP, fara a include informatii senzitive de natura comerciala, 

inclusiv numele proprietarului sau detinatorului cu orice alt titlu, in maximum o saptamana de 

la termenul de declarare. In acest fel, toti potentialii operatori de comunicaatii electronice, 

care vor sa participe la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru Proiectul 

RO-NET, vor avea informatia la dispozitie, pentru a-si pregati ofertele, cu cel putin trei 

saptamani inainte de termenul de depunere a ofertelor. Fraudele in declaratii sunt subiect de 

aplicare a procedurilor de drept comun. d)In cazul in care in urma evaluarii se constata 

existenta a cel putin doua oferte cu punctaj egal, oferta care are cel mai mic pret va fi 

declarata castigatoare. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va 

proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertanti. e)In cadrul 

propunerii financiare, fiecare operator economic va mentiona ca element distinct valoarea 

rezultata in urma aplicarii procentului de cheltuieli diverse si neprevazute la valoarea 

propunerii financiare constituite/depuse. 

VI.3) CAI DE ATAC 

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 

postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 

213104642 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

Organismul compentent pentru procedurile de mediere 

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac 

Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:  

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de art. 256' 2 din OUG 34/2006 

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs 

Ministerul pentru Societatea Informationala 

Adresa postala: Bulevardul Libertatii, Nr. 14, Sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 

050706 , Romania , Tel. +40 749066510 , Email: eugen.cojoaca@msinf.ro , Fax: +40 

213114103 , Adresa internet (URL): www.msinf.ro 

VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT 

11.11.2013 16:25 

 

 

 

« Aceasta licitatie a fost vizualizata de 2 ori » 
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Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii 

de banda larga in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale 

pentru "Proiectul Ro-NET - Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone 

nedeservite, prin utilizarea fondurilor structurale" 
 

Organizator: Ministerul pentru Societatea Informationala 
Localizare: Romania (Bucuresti) 
Tip anunt: Anunt de atribuire 
Sursa: S.E.A.P. 
Data atribuire: 03-07-2014 
Data aparitiei: 07-07-2014 
 

Domenii 

Infrastructura de comunicatii (CPV: 32571000) 

 Lucrari de constructii de linii de comunicatii (CPV: 45231600) 

 Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (CPV: 50332000) 

 Servicii de consultanta in proiectare (CPV: 79415200) 

 Servicii de inginerie (CPV: 71300000) 

Anunt de atribuire numarul 147990/05.07.2014  

 

 

Informatii anunt de concesionare asociat  

Numar anunt: 2393 / 12.11.2013  

Denumire contract: Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de 

comunicatii de banda larga in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru 

"Proiectul Ro-NET - Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, prin 

utilizarea fondurilor structurale"  

Planuri anuale de achizitii publice  

An Denumire plan Denumire detaliu plan  

Tip legislatie: OUG nr.34/2006  

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA  
 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:  

Ministerul pentru Societatea Informationala  

Adresa postala: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti , Localitatea: Bucuresti 

, Cod postal: 050706 , Romania , Punct(e) de contact: ADRIAN FRANTZ KALAPIS , Tel. +40 

0213112070 , Email: adrian.kalapis@msinf.ro, eugen.cojoaca@msinf.ro , Fax: +40 0213114103 

, Adresa internet (URL): www.mcsi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro  

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)  

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale 

ale acestora 

Activitate (activitati)  

Altele: Aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul serviciilor de telecomunicatii de 

banda larga  
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Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante  

Nu  

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

II.1) Descriere  

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta  

Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga in 

zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru "Proiectul Ro-NET - 

Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, prin utilizarea fondurilor 

structurale"  

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de 

prestare a serviciilor  

Lucrari  

Proiectare si executare  

Locul principal de executare: Judutele: BC, BT, IS, IF, NT, SV, VS, BR, BZ, CT, GL, VN, TL, 

AG, CL, DB, GR, IL, PH,TR, GJ ,MH, OT, VL,AR, CS,HD, TM, BH, BN, BV, CV, HR, MS, 

SB.  

Codul NUTS: RO - ROMANIA  

 

II.1.3) Anuntul implica  

 

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor  

Concesionarea lucrarilor de proiectare si construire a unei infrastructuri nationale de comunicatii 

de banda larga si operarea acestei infrastructuri in vederea furnizarii de servicii de comunicatii 

electronice in localitatile tinta (zone albe eligibile). Lucrarile se executa cu finantare din fonduri 

structurale. Localitatile tinta sunt repartizate in 7 regiuni consolidate geografic si administrativ 

(loturi investitionale. Procentul de 2,46% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 

suma de 7.164.210,00 lei (2,46% din valoarea estimata a contractului fara diverse si 

neprevazute). Cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute per lot este de 1,023,458.57 

lei.(2,46% din valoarea estimata a lotului fara diverse si neprevazute).  

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)  

45231600-1 - Lucrari de constructii de linii de comunicatii (Rev.2)  

32571000-6 - Infrastructura de comunicatii (Rev.2)  

50332000-1 - Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2)  

71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)  

79415200-8 - Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)  

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice  

Nu  

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)  

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor  

294,981,875.09 RON  
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
 

IV.1) Tipul procedurii  

IV.1.1) Tipul procedurii  

Licitatie deschisa  

 

IV.2) Criterii de atribuire  

IV.2.1) Criterii de atribuire  

 

 

 

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica  

Nu  

IV.3) Informatii administrative  

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta  

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract  

Nu  

 

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI  
 

Contract nr: 128 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 3  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 1  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

ROMTELECOM S.A.  

Adresa postala: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, 

sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013721 , Romania , Tel. +40 214005147 , Email: 

stefania.munteanu@romtelecom.ro, elena.ursache@romtelecom.ro, 

bianca.pereteanu@romtelecom.ro, petre.biolan@romtelecom.ro, 

alexandru.tofan@romtelecom.ro, oana.dumitrov@romtelecom.ro, ovidiu.cotta@romtelecom.ro, 

stefan.soloman@romtelecom.ro, dragos.serban@romtelecom.ro , Fax: +40 214006790 , Adresa 

internet (URL): www.romtelecom.ro  

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  
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Contract nr: 127 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 2  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 2  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

ROMTELECOM S.A.  

Adresa postala: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, 

sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013721 , Romania , Tel. +40 214005147 , Email: 

stefania.munteanu@romtelecom.ro, elena.ursache@romtelecom.ro, 

bianca.pereteanu@romtelecom.ro, petre.biolan@romtelecom.ro, 

alexandru.tofan@romtelecom.ro, oana.dumitrov@romtelecom.ro, ovidiu.cotta@romtelecom.ro, 

stefan.soloman@romtelecom.ro, dragos.serban@romtelecom.ro , Fax: +40 214006790 , Adresa 

internet (URL): www.romtelecom.ro  

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  

 

 

Contract nr: 132 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 7  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 2  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

ROMTELECOM S.A.  

Adresa postala: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, 

sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013721 , Romania , Tel. +40 214005147 , Email: 

stefania.munteanu@romtelecom.ro, elena.ursache@romtelecom.ro, 

bianca.pereteanu@romtelecom.ro, petre.biolan@romtelecom.ro, 

alexandru.tofan@romtelecom.ro, oana.dumitrov@romtelecom.ro, ovidiu.cotta@romtelecom.ro, 

stefan.soloman@romtelecom.ro, dragos.serban@romtelecom.ro , Fax: +40 214006790 , Adresa 

internet (URL): www.romtelecom.ro  

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  

102 



5 
 

 

 

Contract nr: 131 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 6  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 1  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.  

Adresa postala: str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House, Aripa de Vest, etajele 5 si 

6, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70000 , Romania , Tel. +40 766441308 , Email: 

niordache@cosmote.ro , Fax: +4 0214006790 , Adresa internet (URL): http://www.cosmote.ro  

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  

 

 

 

Contract nr: 129 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 4  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 1  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.  

Adresa postala: str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House, Aripa de Vest, etajele 5 si 

6, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70000 , Romania , Tel. +40 766441308 , Email: 

niordache@cosmote.ro , Fax: +4 0214006790 , Adresa internet (URL): http://www.cosmote.ro  

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  
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Contract nr: 126 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 1  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 2  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

ROMTELECOM S.A.  

Adresa postala: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, 

sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013721 , Romania , Tel. +40 214005147 , Email: 

stefania.munteanu@romtelecom.ro, elena.ursache@romtelecom.ro, 

bianca.pereteanu@romtelecom.ro, petre.biolan@romtelecom.ro, 

alexandru.tofan@romtelecom.ro, oana.dumitrov@romtelecom.ro, ovidiu.cotta@romtelecom.ro, 

stefan.soloman@romtelecom.ro, dragos.serban@romtelecom.ro , Fax: +40 214006790 , Adresa 

internet (URL): www.romtelecom.ro  

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  

 

 

 

Contract nr: 130 Denumirea: Proiectarea, costructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 5  

V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2014  

V.2) Numarul de oferte primite 1  

Numarul de oferte admisibile 1  

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul  

COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.  

Adresa postala: str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House, Aripa de Vest, etajele 5 si 

6, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70000 , Romania , Tel. +40 766441308 , Email: 

niordache@cosmote.ro , Fax: +4 0214006790 , Adresa internet (URL): http://www.cosmote.ro  

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului  

Estimarea initiala a valorii contractului  

Valoarea: 42565927.14 Moneda: RON Fara TVA  

Valoarea totala finala a contractului  

Valoarea: 42140267.87 Moneda: RON Fara TVA  

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat  

Nu  
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SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE  
 

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare  

Da  

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial "Cresterea 

Competitivitatii Economice" 2007 - 2013 (POS CCE), Axa Prioritara 3, "TIC pentru sectoarele 

privat si public  

VI.2) Alte informatii  

a) Contractele de concesiune semnate cu operatorii declarati castigatori, vor intra in vigoare (se 

vor derula), doar dupa ridicarea clauzei suspensive, respectiv prin indeplinirea cumulativa a 

urmatoarelor conditii: - obtinerea deciziei favorabile din partea DG Concurenta pe schema de 

ajutor de stat; - asigurarea fondurilor financiare necesare din bugetul de stat; - semnarea 

contractului de finantare de catre autoritatile competente. b) In cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de concesiune de lucrari se va tine cont de respectarea prevederilor art. 43 din 

"Orientarile UE privind ajutoarele de stat in cazul dezvoltarii rapide a retelelor de comunicatii in 

banda larga" (2013/C25/01) referitoare la evitarea aparitiei unei pozitii dominante. c) Operatorii 

ofertanti, detinatori de infrastructuri utilizabile pentru dezvoltarea si implementarea Proiectului 

RO-NET, fara a fi necesara efectuarea unor modificari / adaptari sau orice alta cheltuiala 

suplimentara, trebuie sa declare aceste infrastructuri si capabilitatile lor, la Ministerul pentru 

Societatea Informationala (MSI), in maximum 2 saptamani de la publicarea documentatiei de 

atribuire, pentru contractele de concesiune pentru implementarea Proiectului RO-NET, pe site-ul 

SEAP. Declaratiile referitoare la aceste infrastructuri existente, reutilizabile pentru Proiectul RO-

NET, indiferent daca aceste infrastructuri sunt sau nu utilizate la data declaratiei, se vor face 

catre Minister (MSI), care va centraliza toate datele si le va face publice, pe situl SEAP, fara a 

include informatii senzitive de natura comerciala, inclusiv numele proprietarului sau 

detinatorului cu orice alt titlu, in maximum o saptamana de la termenul de declarare. In acest fel, 

toti potentialii operatori de comunicaatii electronice, care vor sa participe la procedura de 

atribuire a contractelor de concesiune pentru Proiectul RO-NET, vor avea informatia la 

dispozitie, pentru a-si pregati ofertele, cu cel putin trei saptamani inainte de termenul de 

depunere a ofertelor. Fraudele in declaratii sunt subiect de aplicare a procedurilor de drept 

comun. d)In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin doua oferte cu 

punctaj egal, oferta care are cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. In cazul in care ofertele 

clasate pe primul loc au preturi egale, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre 

respectivii ofertanti. e)In cadrul propunerii financiare, fiecare operator economic va mentiona ca 

element distinct valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de cheltuieli diverse si 

neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse.  

VI.3) Cai de atac  

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 

030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa 

internet (URL): http://www.cnsc.ro  

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere  

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac  

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac  

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac  

Ministerul pentru Societatea Informationala  

Adresa postala: Bulevardul Libertatii, Nr. 14, Sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 

050706 , Romania , Tel. +40 749066510 , Email: eugen.cojoaca@msinf.ro , Fax: +40 
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213114103 , Adresa internet (URL): www.msinf.ro  

 

VI.4) Data expedierii prezentului anunt  

04.07.2014 11:14  

 

« Aceasta licitatie a fost vizualizata de 11 ori » 
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Grindeanu (MSI): Localitatile incluse în proiectul Ro-Net nu au prezentat interes 

economic pentru operatorii privati  
 
 
Localitatile în care va fi implementat proiectul Ro-Net au fost selectate în urma cu doi ani de catre Autoritatea  

Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii /ANCOM/, iar principalul criteriu l-a reprezentat lipsa de 

interes din partea operatorilor privati din punct de vedere economic pentru aceste zone, a declarat Sorin  

Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informationala.  

 

'(...) Ro-Net, care, pâna la finalul acestui an, trebuie nu numai implementat, ci si absorbite fondurile europene (...) este un proiect 

care duce infrastructura pentru internet de mare viteza în 783 de localitati din tara noastra. Ro-Net e un proiect  

important si pentru minister, dar cred ca si pentru România. Aceste localitati au fost alese în urma cu aproximativ doi ani de pe o 

lista de 'zone albe', pe care noi o avem în acest moment. Localitatile respective nu reprezinta interes din punct de vedere economic 

pentru operatorii privati si de aceea statul vine si aduce aceste facilitati. Mie mi se pare ca e un lucru bun, care, speram, sa se 

finalizeze cu bine', a afirmat Grindeanu.  

Oficialul a mentionat, totodata, ca lista cu 'zonele albe' a cuprins peste 2.000 de localitati, iar la momentul actual exista o 

întârziere în implementarea proiectului Ro-Net.  

 

'A existat o lista furnizata, daca nu ma însel, de ANCOM de pâna în 2.000 de localitati /2.268, n.r./, dintre care tot ANCOM a selectat 

aceste 783 de localitati. Împreuna cu cei care au câstigat aceasta licitatie, dorim sa facem ceea ce va spuneam mai devreme. E o 

provocare pentru noi. În acest moment exista o anumita întârziere în implementarea acestui proiect, trebuie sa va recunosc acest 

lucru. În ultima perioada, noi am 'ars' mai multe perioade, astfel încât sa recuperam timpul pierdut pe parcursul anului trecut, iar la 

finalul anului sa putem sa-l implementam si sa si absorbim banii europeni, nu putini... în jur de 100 de milioane de euro', a spus 

ministrul pentru Societatea Informationala.  

 

La jumatatea lunii ianuarie a.c., Ministerul pentru Societatea Informationala /MSI/ a anuntat ca reteaua de distributie prin  

intermediul careia 783 de de localitati din România vor fi conectate la Internet pâna la sfârsitul anului 2015, va avea o lungime de 

aproape 4.900 de kilometri.  

 

Conectarea la Internet în banda larga /broadband/ a respectivelor localitati va fi implementata în cadrul proiectului 'Ro-NET: 

Construirea unei infrastructuri nationale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale' si în care MSI 

are calitate de aplicant-beneficiar începând cu data de 18 decembrie 2014.  

Proiectul este co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si are o valoare totala de 377.838.279,59 lei, din care 

asistenta financiara nerambursabila /FEDR/ este de 252.281.871,95 lei.  

Derulat pe parcursul a 11 luni, Ro-Net vizeaza construirea unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga în scopul 

furnizarii de servicii de comunicatii electronice în zone rurale defavorizate, care, în acest moment, nu au acoperire pentru 

servicii de internet de mare viteza.  

Proiectul va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urban si rural, aducând internetul în banda larga mai 

aproape de aproximativ 130.000 de gospodarii cu circa 400.000 de locuitori, în jur de 8.500 de întreprinderi si 2.800 de 

institutii publice. Noua retea de distributie va avea aproximativ 4.843 km.  

Cei doi operatori desemnati sa implementeze proiectul în urma licitatiei organizate de MSI, Telekom Communications si 

Telekom Mobile, vor finaliza implementarea infrastructurii de tip backhaul în cadrul perioadei eligibile a programului de 

finantare care se încheie la 31 decembrie 2015.  

 

Potrivit contractului, MSI a concesionat companiilor câstigatoare dreptul de utilizare a infrastructurii construite, pentru o  

perioada de 18 ani. În acest interval, cele doua companii vor asigura, de asemenea operarea si mentenanta infrastucturii.  

Infrastructura va ramâne în proprietate publica si va fi disponibila la nivel wholesale pentru orice operator interesat sa 

furnizeze servicii de internet broadband pentru utilizatorii finali.  
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La începutul lunii noiembrie 2014, Comisia Europeana a aprobat contributia financiara pentru proiectul Ro-Net, în valoare de  

aproximativ 85,6 milioane de euro, prin care 783 de localitati identificate ca 'zone albe' vor beneficia de internet broadband.  
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http://adevarulfinanciar.ro/articol/proiectul-ro-net-are-289-de-milioane-de-lei-

din-bugetul-total-de-425-de-milioane-al-ministerului-comunicatiilor-pe-2016/ 

Proiectul Ro-Net are 289 de milioane de lei 

din bugetul total de 425 de milioane al 

Ministerului Comunicaţiilor pe 2016 

 
Bugetul pentru 2016 al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională a fost 

aprobat, sâmbătă, în unanimitate şi fără amendamente de parlamentarii din Comisiile reunite 

de Buget-Finanțe. Ministrul Comunicaţiilor, Marius Bostan, a declarat că 289 de milioane de 

lei sunt destinate proiectului Ro-Net. Acesta urmează să conecteze la internet 783 de 

localităţi, dar lucrările sunt grav întârziate. 

Bostan a declarat, în debutul dezabterilor din Comisiile reunite de Buget-Finanțe, că 

ministerul pe care îl conduce are o creștere care „nu este bazată pe noi proiecte de investiții, ci 

una mică dată de divizia de fonduri europene, unde s-au mărit salariile“. 

„Sumele vizează proiectul Ro-Net, pentru care va exista o alocare de 289 de milioane de lei, 

care se intenționează a se finaliza până la finele anului viitor. Proiectul a ajuns într-o situație 

destul de critică. Când am preluat ministerul, lucrările erau în curs, iar riscul era să pierdem 

finanțarea și să păgubim bugetul țării. Dacă vom reuși să finalizăm primele 100 de localități 

pentru a ajunge cu fibră acolo, Uniunea Europeană este de acord să se păstreze suma și pentru 

anul viitor. 

Daniel Ionașcu - jurnalist 12-12-2015 
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PROIECT Ro-NET  

 

MINUTA  

întâlnirii între reprezentanţii părţilor interesate, invitate să participe la prima şedinţă a consultărilor publice 

referitoare la dezvoltarea Proiectului Ro-NET  

 

Data: 11 martie 2013, orele 11:00 - 13:30  

Conferinţa  a  avut  doua  părţi  distincte,  în  prima  parte  Ministrul  Ministerului  pentru  Societatea 

Informaţională, domnul Dan Nica, a descris jaloanele principale ale procesului de dezvoltare a Proiectului 

Ro-NET, iar în partea a doua au fost puse întrebări de clarificare şi au fost ridicate unele aspecte spre 

discutare de către participanţi:  

 

 

1. Domnul Dan Nica, Ministrul Ministerului pentru Societatea Informaţională a punctat următoarele 

aspecte: 

a. Proiectul Ro-NET este un proiect major. 

b. Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Ro-NET va fi livrat până la sfârşitul lunii martie a.c. de 

către consultantul selectat pentru elaborarea acestuia. 

c. JASPERS va viza materialele pregătite în cadrul proiectului, inclusiv studiul de fezabilitate, 

înainte de a fi prezentate Comisiei Europene. 

d.  Punctele  albe,  care  constituie  zonele  albe,  vor  fi  acoperite  cu  serviciul  de  broadband  

 corespunzător strategiei naţionale, respectiv minim 1MB capacitate partajată pentru utilizatorii  

 casnici şi minim 4MB capacitate partajată pentru utilizatorii din mediul de afaceri (firme, etc).  
e.  Teritoriul ţării va fi împărţit într-un anumit zone de eligibilitate (de dezvoltare a proiectului) - 
 care va fi comunicat ulterior, astfel încât sa se evite apariţia monopolului; reţelele de distribuţie  
 corespunzătoare  acestor  zone (de  eligibilitate)  vor  fi  concesionate  spre  exploatare  şi  

administrare de către operatori. Un operator va putea primi concesiunea unui număr de zone 

(regiuni), asfel încât să se evite constituirea unor monopoluri (în conformitate cu reguli de ţin de 

concurenţă).  

f.  Întregul  proces  de  dezvoltare  şi  implementare  trebuie  să  respecte  principiile  neutralităţii  

 tehnologice, atât pentru reţeaua de distribuţie (backhaul) cât şi pentru conectarea reţelelor de  
 buclă locală. La nivelul punctului de distribuţie, într-un punct alb, se va permite conectarea  

 buclelor  locale  în  orice  tehnologie  disponibilă  pe  piaţă (vor  trebui  să  existe  porturi  

corespunzătoare tuturor tehnologiilor disponibile).  

g. Capacitatea disponibilă la punctele de distribuţie se va ocupa după principiul „primul venit, 

primul servit”. 

h.  Întregul proces de selectare a operatorilor care vor fi desemnaţi să proiecteze, să construiască şi  

 să opereze reţelele de distribuţie se va derula într-o singură etapă (one-stop-shopping).  

i.  Concesiunea se va extinde pe o perioadă cât mai lungă (de exemplu: de 20 de ani). Acest aspect  

 necesită clarificări din punct de vedere juridic.  

j.  Licitaţia publică de selectare a operatorilor care se va derula şi finaliza, va include o clauză  

 suspensivă, contractul urmând să intre în vigoare şi să se materializeze după şi numai dacă se  

 aprobă finanţarea proiectului din fonduri structurale de către Comisia Europeană (84 mil euro).  

 Suma  aprobată  de  Comisia  Europeană  se  va  împărţi  aproximativ  egal  între  zonele  de  

 eligibilitate (de dezvoltare a proiectului, în care se va implementa reţeaua de distribuţie ţintă a  

 proiectului).  
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k.  Reţeaua de distribuţie care se va proiecta, construi şi opera va fi funcţională, fără alte intervenţii  

 ulterioare, de la un punct de conectare la o reţea magistrală (backbone) şi până la punctul de  

 distribuţie, care se va construi pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine  

 punctul alb, care reprezintă ţinta reţelei de distribuţie (un sat, o suburbie, etc). Pentru fiecare  

 punct de distribuţie se va calcula o capacitate obligatorie a fi furnizată, în conformitate cu  

 necesităţile ţintei şi strategia naţională de  broadband. Studiul de fezabilitate va trebui să  

 stipuleze aceste valori ale capacităţii obligatorii calculate pentru punctele de distribuţie ţintă  

 (puncte albe).  

 

2.  Participanţii la conferinţă au ridicat următoarele aspecte spre discutare şi / sau întrebări:  

 

a.  Dacă se va garanta spectrul radio ce se va propune a fi utilizat de către operatorii selectaţi. Dacă  
 această disponibilitate va fi sau nu anunţată în caietul de sarcini pentru licitaţia de selectare a  
 operatorilor DBO. (Consultantul pentru Managementul Proiectului)  

 

Răspuns: Ministerul încurajează potenţialii operatori să propună soluţii radio care să utilizeze  

spectrul radio deja alocat acestora prin licenţele de bază pe care le posedă, în special pentru  

soluţiile de conectare „punct - la - punct”. O posibilă problemă ar putea fi durata autorizaţiilor  

de funcţionare pentru staţiile radio (denumite şi licenţe radio), care este mai mică decât posibila  

durată de concesionare  şi  utilizare a reţelei  backhaul (20  ani). Ministerul  nu încurajează  

utilizarea benzilor de frecvenţe „libere de licenţiere” întrucât acestea nu pot garanta parametrii  

de  performanţă  ai  reţelei  de  backhaul  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare (de  ex.  
disponibilitatea reţelei).  

 

b.  Dacă  elementele  infrastructurii  reţelei  de distribuţie propuse de un candidat vor putea fi  

 construite şi pe altă proprietate decât proprietatea statului (de ex. piloni pentru tehnologii fără  

 fir). (Societatea Naţională de Radiocomunicaţii)  

Răspuns: Nu, toate elementele reţelei de backhaul care se va proiecta şi construi trebuie să se 

găsească pe proprietate publică. În cazul în care nu există alte soluţii, se pot utiliza terenuri şi alte 

facilităţi de la autorităţile locale (primării), prin închiriere pe termen lung.  

c.  Dacă  un  candidat  propune  capacităţi  excedentare  în  punctele  de  distribuţie,  faţă  de  cele  

 obligatorii, poate fi punctat suplimentar în licitaţie (să obţină un scor îmbunătăţit pe aceste   

 speze). (Romtelecom)  

 

Răspuns: Candidaţii care propun valori excedentare pentru anumiţi parametri ai reţelei pentru  

care candidează nu pot primi bonusuri de punctaj la evaluare întrucât ANRMAP nu acceptă  

astfel de criterii de evaluare. Criteriile de evaluare vor fi alese astfel încât, cu aceeaşi sumă  

disponibilă, va fi declarat câştigător cel care îndeplineşte mai bine (şi mai mult din) indicatorii  

de performanţă ai proiectului (de ex. numar de localităţi, acoperire în populaţie şi gospodării  

mai mare).  

d.  Dacă vor exista obligaţii de raportare, pentru operatorii desemnaţi să administreze zonele de  

 eligibilitate (de dezvoltare a proiectului), privind costurile de operare, şi dacă acestea vor fi  

 anunţate în caietul de sarcini pentru licitaţie. (Romtelecom)  

Răspuns: Nu există astfel de obligaţii, însă Ministerul sau ANCOM pot efectua controale pe  

tema respectării obligaţiilor asumate de operatorii concesionari. Aceste controale se pot efectua  
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pe durata de monitorizare a proiectului, impusă de finanţarea din fonduri structurale şi de  

categoria proiectului (proiect major, monitorizarea durează 7 ani), dar şi după această perioadă.  

 

e. Dacă  punctele  exacte  de  drop/insert (conectare)  în  reţelele  magistrale (backbone)  vor  fi 

menţionate precis în caietul de sarcini pentru licitaţie. (Romtelecom) 

 

Răspuns: În principiu nu este nevoie, operatorii candidaţi la concesionare putând să-si facă 
propriile aranjamente de conectare la reţelele magistrale. Cu toate acestea, în caietul de sarcini  

vor exista, cu titlu indicativ, reţelele magistrale disponibile, pregătite în cadrul studiului de 

fezabilitate.  

 

f. Dacă vor putea fi utilizate, în cazul propunerilor de porţiuni de reţea fără fir, benzi de frecvenţe 

libere de licenţiere. 

Răspuns: Nu este indicat, întrucât acestea nu garantează performanţele obligatorii legale (de ex. 

disponibilitatea).  

g.  Dacă se acceptă ca studiul de fezabilitate să propună ca model operaţional, proiectarea şi  

 construirea unei infrastructuri pasive, inclusiv fibră optică neiluminată,   pe care operatorii ce  

 vor fi selectaţi ulterior să investească şi să echipeze infrastructura pasivă cu echipamentele  

 necesare funcţionării - model aplicat în Slovacia. (Consultantul pentru studiul de fezabilitate,  

 2K Telecom)  

Răspuns: Modelul operaţional promovat de studiul de fezabilitate trebuie să fie conform celor 

stipulate la punctele d, e, f, g, h, şi k, din paragraful 1 de mai sus.  

 

Consultările publice vor continua cu a doua conferinţă, stabilită pentru luni 25.03.2013, când se va discuta lista 

zonelor albe.  

 

Lista  participanţilor  la  conferinţa  inaugurală  a  consultărilor  publice,  referitoare  la  dezvoltarea  şi 

implementarea Proiectului Ro-NET este anexată prezentei minute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA din 11.03.2013 Pagina 3 din 3 

 
147 



  

148 



 

149 



  

150 



 
 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL  

MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PENTRU ANUL 2014  
 
 

Cuprins  

I. Misiunea: ... .................................................................................. .. 3 

II.  Obiectivele: ... ................................................................................ .. 3 

III. Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2014: ... ........................ ... 3 

III.1. Acţiuni întreprinse în conformitate cu atribuţiile stabilite prin H.G.  

548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea  

Informaţională: ... ............................................................................ ... 3 

III.1.1. Finalizarea   Planului Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2011 - 2014, 

Programul „Comunicaţii” ... ............................................................... . 3 

III.1.2. Implementarea   Planului Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2011 - 2014, 

Programul „Societatea informaţională”: ... ............................................. . 4 

III.1.3. Implementarea proiectului eRomania 2: ... .................................... . 6 

III.1.4. Achiziţia dreptului de utilizare de produse software pentru instituţiile 

publice ... ..................................................................................... . 9 

III.1.5. Avizarea instrumentelor de plată la distanţă: ... ........................... .. 11 

III.1.6. Comunicări comerciale nesolicitate (SPAM)... .............................. .. 12 

III.2. Derularea proiectelor finanţate din fonduri europene ... ..................... ... 13 

III.2.1. Continuarea „Proiectului Ro-NET - Construirea unei infrastructuri  

naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor  

structurale” ... ......................................................................... ... 13 

III.2.2. Implementarea Programului Comunitar CIP ICT PSP 2007 - 2013 la 

nivelul Programului Comunitar “Connecting Europe Facility CEF TELECOM 2014 

- 2020” ... ................................................................................ .. 17 

III.2.3. Proiectul e-CODEX - e Justice Communication via online data exchange 

.. 18 

III.2.4. Proiect: Analiza la nivel naţional a sectorului Societatea Informaţională 

şi planificarea pentru cadrul financiar 2014-2020, cod SMIS 48820 ... ........... . 19 

III.2.5. Proiectul „Dezvoltare BRIDGE PKI” ... ..................................... ... 21 

III.2.6. Proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate  

IMM-urilor” ... .............................................................................. . 24 

III.3. Politici publice elaborate în domeniul comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale: ... ............................................................................ . 28 

III.3.1. Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 ..... 28 
 

1 06.07.2015 09:59:25 

151 



 
 
 
 
 

III.3.2. Planul naţional de dezvoltare a infrastructurii de tip NGN - Next  

Generation Network ... ................................................................ .. 30 

III.4. Relaţii internaţionale în domeniul comunicaţiilor, serviciilor poştale şi 

societăţii informaţionale: ... .............................................................. . 32 

III.5. Afaceri europene în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale . 39 

III.6. Gestionarea fondurilor structurale - Axa III POS CCE ... ....................... .. 44 

III.7. Proiecte de acte normative iniţiate/aprobate în anul 2014 ... ............. ... 49 

IV. Indicatori de performanţă ... ........................................................... .. 50 

IV.1. În domeniul comunicaţiilor electronice: ... ...................................... . 50 

IV.2. În domeniul societăţii informaţionale: ... ...................................... ... 51 

IV.3. În domeniul gestionării fondurilor structurale din Axa prioritarǎ III - POS 

CCE: ... ...................................................................................... .. 52 

V. Cheltuielile defalcate pe programe pentru anul 2014 ... .......................... ... 52 

VI. Nerealizări şi propuneri pentru remedierea deficienţelor ... ...................... . 53 

VII. Priorităţi 2015 ... ....................................................................... ... 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 06.07.2015 09:59:25 

152 



 

 

completările ulterioare. Pe parcursul anului 2014, au fost autorizate urmǎtoarele  

centre de date:   S.C. EUROCONFORT   S.R.L., S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.,  

S.C. OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS   S.R.L., S.C.   SISTEC-SBSOL S.R.L., S.C. GDF SUEZ 

ENERGY ROMÂNIA S.A.  

2. Acreditare administrator arhivă electronică în conformitate cu Legea nr. 

135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronicǎ, Ordinul OMSI nr. 

493/2009  privind  normele  tehnice  şi  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr. 

135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. Pe parcursul anului 

2014, au fost autorizaţi următorii administratori de arhivă electronică : S.C. OMV 

PETROM GLOBAL SOLUTIONS   S.R.L. şi S.C.   SISTEC-SBSOL S.R.L.  

3.  Înscrierea  în  Registrul  furnizorilor  de  servicii  de  marcare  temporală  în 

conformitate  cu  Legea  nr.  451/2004  privind  marca  temporală  Ordinul  MSI  nr. 

492/2009 privind normele tehnice şi metodologice de aplicare a Legii  451/2004 

privind marca temporală. Pe parcursul anului 2014, nu au existat solicitări privind 

autorizarea furnizorilor de servicii de marcare temporală.  

4. Acreditare furnizor de servicii de certificare în conformitate cu Legea nr.  

455/2001  privind  semnătura  electronică,  H.G.  nr. 1259/2001  privind  normele  

tehnice  şi  metodologice  privind  aplicarea  legii  455/2001  privind  semnătura  

electronică, Ordinul OMSI nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare  

şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare. Pe  

parcursul anului  2014, a fost reautorizate următoarele firme: S. C. TRANS SPED  

S.R.L., S.C. DIGISIGN S.A., S.C. CERTSIGN S.A., S.C. ALFATRUST CERTIFICATION  

S.A. De asemenea, s-au actualizat informaţiile cuprinse în Trusted List-ul pentru 

România, în conformitate cu prevederile standardului TS 102 231 cu modificările 

ulterioare.  

 
 

III.2. Derularea proiectelor finanţate din fonduri europene  

III.2.1.   Continuarea  „Proiectului   Ro-NET  -   Construirea   unei  

infrastructuri   naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin 

utilizarea fondurilor structurale”  

Proiectul Ro-NET reprezintă o componentă esenţială a Strategiei Naţionale de 

Broadband pentru asigurarea unei conexiuni de bandă largă la Internet în zonele 

geografice defavorizate.  
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Sursa de finanţare a proiectului Ro-NET este Programul Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE 2007-2013), aprobat prin Decizia CE 

nr. 1437/2007, Axa Prioritară III, "TIC pentru sectoarele privat şi public".  

Valoarea  totală  a  proiectului  (inclusiv  TVA)     este  de  377.838  mii  lei,  

contribuţia din fondurile europene nerambursabile fiind de  82,7% din cheltuielile  

eligibile. TVA-ul reprezintă cheltuială neeligibilă, toate celelalte fiind considerate 

eligibile.  

Etapele procesului de pregătire şi stadiul actual al proiectului:  

Finalizare Studiu de Fezabilitate 30.09.2013 

Obţinerea Avizului Conform ANCOM 28.10.2013 

Obţinere aprobare din partea DG Comp (Ajutor de Stat compatibil) 12.12.2013 

Finalizarea procesului public de selecţie (licitaţie) 06.03.2014 

Depunerea proiectului (Cod SMIS= 54631) 28.05.2014 

Încheierea contractelor cu concesionarii 17.06.2014 

Obţinerea avizului de mediu (Natura 2000) 19.06.2014 

Obţinerea Avizului Conform Jaspers 27.06.2014 

Transmiterea proiectului major la CE (încărcare SFC) 01.07.2014 

Aprobarea proiectului major de către CE 20.10.2014 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici (HG) 06.11.2014 

Publicat în MO nr. 809/06.11.2014 

Semnarea contractului de finanţare cu forul comunitar(termen limită) 18.12.2014 

Semnarea protocolului de ridicare a clauzelor suspensive din contracte 23.12.2014 

Înfiinţarea/completarea prin OMSI a UIP-Ro-NET 06.01.2015 

In curs procedura de verificare a atributului de ”zona albă” - finalizare 20.02.2015 

Finalizarea etapei de proiectare 20.04.2015 

Finalizarea etapei de construire a reţelelor şi începere etapă operare 15.11.2015 
 
 
Prezentare generală a proiectului Ro-NET:  

Scopul  proiectului  Ro-NET  este  acela  de  a  asigura  infrastructura  necesară  

pentru stimularea furnizării serviciilor în bandă largă prin extinderea acoperirii,  

prin construirea de reţele de distribuţie în "zonele albe", acolo unde comunicaţiile  

electronice în bandă largă nu sunt disponibile şi nu există planuri de dezvoltare de  

către investitorii privaţi pentru următorii trei ani  (783 localităţi), corespunzător  
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Avizului Conform ANCOM, urmând ca reţelele de distribuţie construite în cadrul  

proiectului să fie completate de bucle de acces locale, realizate de operatorii  

privaţi.  

Obiective specifice ale proiectului Ro-NET sunt următoarele:  

Reducerea "decalajului digital" dintre zonele care au acces la serviciile de 

bandă largă, precum şi cele care nu au;  

Gestionarea lipsei de infrastructura de bandă largă în zonele de eşec ale 

pieţei din cele 783 de localităţi vizate prin proiect;  

Furnizarea de infrastructură de bandă largă necesară pentru a promova 

creşterea  economică  şi  crearea  de  locuri  de  muncă  în  localităţile 

vizate prin proiect;  

Crearea condiţiilor necesare pentru a stimula o funcţionare corectă a 

pieţei  pentru  serviciile  de  bandă  largă  bazată  pe  furnizarea  de 

infrastructură cu acces liber în "zonele albe" vizate prin proiect.  

Pentru   îndeplinirea   acestor   obiective,   Ministerul   pentru   Societatea 

Informaţională  (MSI) a decis implementarea Ro-NET prin finanţarea de reţele de 

comunicaţii de distribuţie în bandă largă proprietate a statului care sa fie pusă la 

dispoziţia operatorilor de comunicaţii, pe baze comerciale şi fără restricţionarea 

accesului, proiect sustenabil conform Studiului de Fezabilitate.  

Prin acest proiect, se vor asigura la nivelul tuturor celor  783 de localităţi,  

servicii specifice comunicaţiilor în bandă largă, prin intermediul punctelor locale  

de  distribuţie (backhaul),  de  unde,  operatorii  de  acces  ce  furnizează  servicii  

specifice buclei locale (last mile) se vor interconecta, pe principii nediscriminatorii  

şi  la  tarife  reglementate  prin  avizul  conform  de  catre  ANCOM,  putând  asigura  

servicii în bandă largă (peste 30 Mbps) la abonaţi, în 99 % din cazuri pe suport fibra  

optica şi  1  % pe suport radio, astfel creându-se condiţii tehnice care vor putea  

deservi  circa  200.000  de  gospodării,  aprox  399.000  locuitori  şi  peste  8.000  de  

instituţii publice şi firme.  

Proiectul  se  adresează  exclusiv  zonei  rurale,  corespunzător  celor  783  de  

localităţi,   care   sunt   considerate   amplasamente   în   anexa   la   H.G.   nr.  
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963/29.10.2014,  publicat  în  MO  nr.809/06.11.2014,  prin  care  s-au  aprobat 

indicatorii tehnico-economici ai proiectului Ro-NET.  

Conform   Ghidului   Comisiei   Europene,   privind   Dezvoltarea   Rapidă   a 

Infrastructurilor de Comunicaţii, C25/1/2013, statele membre au obligaţia de a 

utiliza  la  maximum infrastructurile  existente,  inclusiv reţelele  de  electrificare, 

astfel prin proiectul Ro-NET fiind reutilizaţi cca 1.800 de Km de reţea existentă, 

alcătuită din stâlpi amplasaţi de-a lungul drumurilor situate în marea majoritate a 

extravilanului localităţilor din mediul rural.  

Conform  datelor  statistice  publicate  în  Eurostat,  localităţile  rurale  din 

România,  prezintă  o  medie  de  sub  60  de  gospodării  pe  km2,  încadrându-se  la 

categoria  (low density rural), categorie în care se încadrează  şi aria eligibilă a 

proiectului Ro-NET.  

Elementele fundamentale care plasează proiectul Ro-NET în categoria Best 

Practice, la nivelul anului 2014, sunt:  

1. Prelungirea perioadei de consultare publică de la  30 de zile la peste  9 

luni; 

2.  Publicarea pe site-ul oficial al MSI a caietului de sarcini  şi dezbaterea  

 acestuia cu toate părţile interesate pentru o perioadă de 2,5 luni, înainte  

 de publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire;  

 

3.  Transparenţă  maximă     în     comunicarea     tuturor     elementelor  

(pozitive/negative)  apărute  pe  parcursul  procesului  de  pregătire  către 

Comisia Europeană  şi asigurarea unui canal de comunicare direct între 

beneficiar şi reprezentanţii CE (DG Regio, DG Connect, DG Comp);  

4.  Asigurarea  continuităţii  componenţei  echipei  de  proiect,  mai  ales  la  

 nivelul managerului de proiect, care nu a fost înlocuit pe toată durata de  

 pregătire a proiectului;  

5.  Existenţa unei strânse colaborări între entităţile statului (MSI, AM, OIPSI,  

 MFE, ANCOM, Consiliul Concurenţei, MAI, SRI, STS, MADR, MEN, MDRAP,  

 ANRMAP), direct implicate în pregătirea proiectului, colaborare asigurată  

 prin   grupul   de   lucru   interinstituţional   aprobat   printr-o   suită   de  

 memorandumuri în Guvernul României;  
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6.  O bună coordonare a echipelor de consultanţi, ce au asigurat elaborarea  

 SF şi managementul Proiectului în condiţii de maximă eficienţă şi într-un  

 interval extrem de scurt;  

7.  Abordarea unui model operaţional în premieră în România care a permis  

 prin  derularea  într-o  singură  etapă  de  licitaţie  publică,  atribuirea  

 contractelor de concesiune, prin care s-a rezolvat concomitent şi partea  

 de proiectare, execuţie şi operare pentru minim  18 ani, fiind totodată  

 eliminat  riscul  ca  infrastructurile  construite  să  rămână  în  proprietatea  

 statului, fără a fi de interes operarea acestora de către un operator privat  

 sau mixt, situaţii întâlnite, din păcate, în mai multe state membre.  

Considerente   despre   proiectul   Ro-NET,   preluate   din   presa   Comisiei 

Europene:  

https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/news/romania-bring- 

broadband-783-municipalities  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-%E2%80%93-development- 

broadband-infrastructure-romania-ronet-project-ro)  

 

 

III.2.2. Implementarea Programului Comunitar CIP ICT PSP  2007  - 

2013 la nivelul Programului Comunitar “Connecting Europe Facility CEF 

TELECOM 2014 - 2020”  

La nivelul Ministerului pentru Societatea Informaţională se află în analiză, în  

baza rezultatelor obţinute în accesarea fondurilor aferente Programului Comunitar  

CIP IT PSP  2007  -  2013, un plan de măsuri legislative şi manageriale, menit să  

asigure  gestionarea  Programul  Comunitar “Connecting  Europe  Facility  CEF  

TELECOM 2014 - 2020” la nivel naţional şi în relaţia cu Comisia Europeană, precum şi 

depunerea unor viitoare proiecte care să contribuie la implementarea strategiei 

Agenda Digitală pentru România.  

Programul  cuprinde  iniţative  aferente  celor  trei  axe  prioritare  definite 

astfel: 

-Infrastructuri de Servicii Digitale; 

-Safer Internet; 

-EUROPEANA (pentru patrimoniul cultural). 
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Obiectivul programului comunitar: facilitarea blocurilor de interoperabilitate la 

nivel European prin interconectarea unor proiecte de interes comun ce  şi-au 

dovedit funcţionabilitatea şi maturitatea pentru o perioadă de cel puţin 12 luni la nivel 

naţional.  

Valoarea programului: aproximativ  9,2 miliarde EURO   pentru perioada 2014 - 

2020 

Sursa de finanţare: granturi de la Comisia Europeană, parteneriate public  - 

privat  (mai ales pentru infrastructura de broadband), instrumente de creditare 

puse la dispoziţia Statelor Membre prin intermediul Băncii Europene de Investiţie şi, 

potenţial, Băncii Mondiale, fonduri naţionale.  

Perioada de implementare: 2014 - 2020  

Stadiul actual: Statele Membre depun eforturi pentru adoptarea la nivelul 

legislaţiei naţionale a prevederilor Regulamentelor europene de instituire a CEF 

TELECOM, respectiv, Regulamentul UE nr. 283/2014 al Parlamentului European şi al  

Consiliului  privind  o  serie  de  orientări  pentru  reţelele  transeuropene  din 

domeniul  infrastructurii  de  telecomunicaţii  şi  de  abrogare  a  Deciziei  nr. 

1336/97/CE  şi  Regulamentul UE  nr.  1316/2013 al Parlamentului  European  şi  al 

Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), de 

modificare a Regulamentului  (UE) nr.  913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010.  

 
 

III.2.3.  Proiectul  e-CODEX -  e  Justice  Communication  via  online 

data exchange 

Obiectivul proiectului: reprezintă primul Proiect Pilot la Scară Largă finanţat  

de   Comisia   Europeană   în   dezvoltarea   unor   blocuri   interoperabile   prin  

interconectarea  la  nivelul  spaţiului  comunitar  a  soluţiilor  existente  în  Statele  

Membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Planului Multianual  

European  e  - Justiţie  2014  -  2018  (respectiv,  Ordinul European de  Somaţie de  

Plată;  Micile  Plângeri;  Schimbul  Securizat  de-a  Lungul  Graniţelor  a  Datelor  

Senzitive;   Mandatul   European   de   Arestare   şi   Recunoaşterea   Reciprocă   a  

Penalităţilor Financiare). e-CODEX se continuă la nivelul mega - proiectului e-SENS  

“Electronic  Simple  European  Networked  Services”,  care  înglobează,  pe  lângă  

partea de justiţie (e-CODEX), Proietele Pilot la Scară Largă în domeniul e-sănătăţii  
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Păuleasca - Mălureni 

N 45.036564,  E 24.8261 
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Făgetu - Mioveni 

N 44.909944,  E 24.918053 
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Valea Hotarului - Dragoslavele 

N 45.322643,  E 25.17411 
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Cicăneşti - Mioarele 

N45.242606,  E24.624005 
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Comuna Ciomăgeşti 

 

 

 

 

 

 

 

223 



  

224 



  

225 



  

226 



 

 
227 



228 



 229 



  

230 



231 



232 



  
233 



  

234 



 

235 

 



 

236 

 



 

237 

 



 

238 

 



 

239 

 



 

240 

 



 

241 

 



 

242 

 



 

243 

 



  

244 



                         

Legatura radio punct-la-punct intre Cungrea si Moraresti poate fi realizata intr-o singura zi. 

245 

 



 

246 

 



 

247 



 

248 

 



 
 
 
 
 
 
 

LOTUL NR. 4 (REGIUNEA 4) LONG. LAT. Cod COMUNA BW an 1 [Mbps] BW an 11 [Mbps] 
 
 

238 PRUNARU 25.682516 44.123500 152305 BUJORENI TR 200 400 

243 SCURTU MARE 25.267866 44.342742 154077 SCURTU MARE TR 200 400 

282 SATU NOU 24.885750 44.233678 152751 DIDESTI TR 150 400 

306 BALDOVINESTI 25.058364 44.339552 152546 CIOLANESTI TR 150 300 

307 TUNARI 25.584643 44.136494 152216 BOTOROAGA TR 150 300 

350 DRACSANI 24.993495 44.213781 152822 DRACSENEI TR 100 350 

358 ODOBEASCA 25.008617 44.197622 152831 DRACSENEI TR 100 300 

376 CETATEA 25.170960 44.135406 153883 RADOIESTI TR 100 300 

394 DOROBANTU 24.827407 43.992108 152644 CRANGENI TR 100 300 

408 BELCIUG 25.118754 44.272060 153455 NECSESTI TR 100 250 

411 SACENI 25.066680 44.233312 153981 SACENI TR 100 250 

443 MAGURA CU LILIAC 25.070408 44.129900 152886 DRAGANESTI DE VEDE TR 100 300 

494 BUTCULESTI 25.069201 44.222826 153990 SACENI TR 100 250 

504 DRACESTI 25.245638 44.366944 154095 SCURTU MARE TR 100 250 

533 INSURATEI 24.879486 44.243948 152742 DIDESTI TR 100 300 

583 PLOPI 24.990264 44.280013 152840 BEUCA TR 100 250 

608 FLORICA 25.016584 43.887022 152699 DRACEA TR 100 250 

618 COSOAIA 25.623920 44.280453 151923 ORAS VIDELE TR 100 300 

663 GARDESTI 25.133524 44.261288 153464 NECSESTI TR 100 200 

722 BRATCOVU 24.869499 44.156063 154433 STEJARU TR 100 200 

771 ALBENI 25.260606 44.397815 154086 SCURTU MARE TR 100 200 

781 SCURTU-SLAVESTI 25.253692 44.347917 154111 SCURTU MARE TR 100 200 
 

128 PAULEASCA 24.826100 45.036564 17076 MALURENI AG 200 700 

152 FAGETU 24.918053 44.909944 13347 ORAS MIOVENI AG 200 700 

327 VALEA HOTARULUI 25.174110 45.322643 16490 DRAGOSLAVELE AG 150 450 

617 MIOARELE 24.624005 45.242606 15475 CICANESTI AG 100 200 

632 DOGARI 24.492109 44.845320 15616 CIOMAGESTI AG 100 200 

637 BECULESTI 24.433956 44.830394 15572 CIOMAGESTI AG 100 200 

665 CUNGREA 24.480797 44.886023 15607 CIOMAGESTI AG 100 200 

685 COTU MALULUI 25.193099 44.751899 16846 LEORDENI AG 100 250 
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" 3. Sisteme radio de transmisiuni de date de bandă largă:

5 470-5 725 MHz      RO-IR 03-03 "

Obs.

[RON] [RON]

a b c d e=j+m f=e*f g h i=h*i j k l=k+l

A DEZINSTALARI

1 Demontare echipamente radio existente, incompatibile cu noul sistem buc. 0 0 0 0 0

2 Demontare antene incompatibile cu noul sistem buc. 0 0 0 0 0

3 Demontare cabluri RF buc. 0 0 0 0 0

4 Dezinstalare instalatii electrice uzate / neconforme buc. 1 1060 1060 16 35 560 500 0 500

5 Igienizare zona - pilon Cungrea buc. 1 480 480 8 35 280 200 0 200

TOTAL DEZINSTALARI 1540

B LUCRARI NOI

1 Procurare si montare echipament radio in banda larga punct-la-punct in banda de 5Ghz buc. fila 257 2 6070 12140 32 35 1120 500 4450 4950

2 Procurare si instalare Router SFP configurat in rack existent - pilon Cungrea buc. fila 263 1 1670 1670 2 35 70 100 1500 1600

3 Procurare si instalare Switch 48P  SFP, in rack existent - pilon Cungrea fila 261 1 1770 1770 2 35 70 100 1600 1700

4
Procurare si instalare ODF 24- Fibra Optica (complet, cu accesorii) in rack existent - pilon 

Cungrea
buc. fila 267 2 750 1500 2 35 70 50 630 680

5 Procurare si instalare UPS 3000VA dubla conversie - pilon Cungrea buc. fila 275 1 3520 3520 2 35 70 50 3400 3450

6 Reconditionare si verficare priza de impamantare - pilon Cungrea buc. fila - 1 480 480 8 35 280 200 0 200

7 Reconditionare si verficare sistem de balizaj nocturn - pilon Cungrea buc. fila - 1 295 295 2 35 70 225 0 225

8 Transport personal + materiale (Cungrea si Moraresti) buc. 2 625 1250 10 35.00 350 225 50 275

TOTAL LUCRARI NOI 22625

Nr. ore
Preţ 

oră

Total 

manopera

Pret 

material

Echipam

ent 

amortiza

Total 

material

În vigoare de la 22.11.2011

Nr. 

crt.
Descriere UM Cant.

Preţ 

unitar
Total

Descompunere preţ unitar 

Manoperă [RON] Material [RON]

Borderou de preturi - ANEXA 1

Cungrea - Moraresti (jud.Arges)- Conexiune punct-la-punct in frecventa de 5Ghz 

BORDEROU  INSTALATII   ELECTRICE  SI  ECHIPAMENTE  RADIO  /  08.03.2016

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM

Decizia nr. 1722/2011 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere
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C DOCUMENTATIE

1 Documentatie < As built > buc. 1 530 530 8 35 280 250 0 250

2 Intocmire proiect pentru instalatia in ansamblu buc. 1 530 530 8 35 280 250 0 250

3 Formare personal specialitate buc. 2 530 1060 8 35 280 250 0 250

4 Intocmire proiect pentru fiecare locatie in parte buc. 2 530 1060 8 35 280 250 0 250

TOTAL DOCUMENTATIE 3180

*TOTAL  GENERAL   27,345 lei

*Preturile sunt exprimate in lei si nu includ TVA.
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Obs.

[RON] [RON]

a b c d e=j+m f=e*f g h i=h*i j k l=k+l

A DEZINSTALARI

1 Demontare cabluri fibra optica buc. 0 0 0 0 0

2 Demontare echipamente / accesorii buc. 0 0 0 0 0

3

4

5

TOTAL DEZINSTALARI 0

B LUCRARI NOI

1 Procurare si montare cablu FO 48 fibre m fila 269 6000 6 35460 0.026 35 0.910 5 0 5

2 Procurare si montare cablu FO 24 fibre m fila 269 6000 4 25560 0.026 35 0.910 3.35 0 3.35

3 Procurare si montare cablu FO 12 fibre m fila 269 12000 4 43320 0.026 35 0.910 2.7 0 2.7

4 Procurare si instalare  mediaconvertoare cu SFP - rack pilon Cungrea buc. fila 274 48 631 30310 0.042 35 1.456 0 630 630

5
Procurare si instalare cutii de distributie, compet echipate cu alimentare, impamantare, switch 

16P cu SFP - Beculeşti, Cungrea şi Dogari
buc. fila 265 48 595 28560 2 35 70 25 500 525

6 Procurare si montare enclosure FO buc. fila 271 48 315 15120 4 35 140 175 0 175

8 Transport personal + materiale (Cungrea, Dogari si Beculesti) buc. 5 525 2625 10 35 350 125 50 175

TOTAL LUCRARI NOI 180955

C DOCUMENTATIE

1 Documentatie < As built > buc. 1 3050 3050 80 35 2800 250 0 250

2 Intocmire proiect pentru instalatia in ansamblu buc. 1 3050 3050 80 35 2800 250 0 250

3 Formare personal specialitate buc. 1 530 530 8 35 280 250 0 250

4 Intocmire proiect pentru fiecare locatie in parte buc. 1 530 530 8 35 280 250 0 250

TOTAL DOCUMENTATIE 7160

*TOTAL  GENERAL   188,115 lei

*Preturile sunt exprimate in lei si nu includ TVA.

Borderou de preturi - ANEXA 2

Retea locala de fibra optica -  48 x 1Gpbs - Beculeşti, Cungrea şi Dogari (jud.Arges) 

BORDEROU  FO  SI  ECHIPAMENTE  ACTIVE  /  08.03.2016

Nr. 

crt.
Descriere UM Cant.

Preţ 

unitar
Total

Descompunere preţ unitar 

Manoperă [RON] Material [RON]

Nr. ore
Preţ 

oră

Total 

manopera

Pret 

material

Echipam

ent 

amortiza

Total 

material
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http://varia-store.com/Antennas/Antennas-5-0-6-0GHz/Dish-

antennas-5-0-6-0GHz/Ubiquiti-Networks-airFiber-5-Point-to-Point-5-

Ghz-1-Gbps-AF-5::2960.html 

 

Ubiquiti Networks airFiber 5 Point-to-Point, 5 Ghz, 1 Gbps, AF-5 
Price: 1.082,95 EUR 
19 % VAT incl. 
(Net: 910,04 EUR) 
excl. Shipping costs 

 
Weight: 27.50 Kg 

Availability: immediately 

Print data sheet 

 

Add to cart 
1

 
Ubiquiti Networks airFiber 5 Point-to-Point, 5 Ghz, 1 Gbps, 100+ km, AF-5 
Built for Speed and Range 

Operating in the 5GHz band, airFiber 5 builds on the innovations in airFiber 24 to enable speeds up to 1Gbps and 
introduces new eXtended Range Technology (xRT) to provide 100+Km maximum range. 
 
Revolutionary Wireless Technology 

Introducing airFiber®, a truly revolutionary Point-to-Point wireless platform from Ubiquiti Networks™. 
Housed in a compact, highly efficient form factor, airFiber delivers amazing wireless gigabit+ performance, low 
latency, and long range. airFiber ushers in a new era in price-disruptive wireless technology ideal for carrier 
backhaul, building-to-building enterprise use, or public safety applications. 
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Efficient by Design 

Every detail of airFiber was designed and engineered by the Ubiquiti R&D Team. From the silicon chip up to the 
innovative split-antenna architecture, the Ubiquiti R&D Team created airFiber to deliver superior throughput with 
efficiency. airFiber was purpose-built to create a high performance backhaul. 
Plug and Play Deployment 

Based on Ubiquiti’s innovative and intuitive airOS®, the airFiber Configuration Interface enables quick 
deployment. With installation efficiency in mind, the mechanical design allows easy installation by one person. A 
two-person installation crew can effectively install and align an airFiber link. To fine-tune the alignment, the 
received signal levels can be conveniently accessed via any of these methods: 

 airFiber LED display 

 airFiber Configuration Interface 

 audio tone feature 
Innovative Proprietary Modem Technology 

Ubiquiti’s innovative proprietary modem technology was purpose-built to address the specific challenges of 
outdoor, PtP (Point-to-Point) bridging and high-performance network backhauls. Every aspect of the radio has 
been carefully simulated and designed to optimize range, speed, and latency performance in the harshest RF 
noise environments. 
 
Synchronous Data Transmission and Reception 

Conventional wireless standards impose a latency by having to receive a packet before a packet is transmitted. 
airFiber can transmit data synchronously without any wait time. airFiber features traditional TDD and FDD modes 
of operation in addition to the proprietary Hybrid Division Duplexing (HDD) mode, which provides a breakthrough 
in range and spectral efficiency performance.  
Based on the ranging algorithm built into the air protocol, the airFiber radios use patent-pending HDD technology 
to calculate the propagation delay and know when each radio can transmit and receive, so they send packets in 
precise synchronization. Packet transmission latency is virtually eliminated. 
Innovative Dual-Antenna Architecture 

airFiber features a dual-independent, 2x2 MIMO, high-gain reflector antenna system. Separate transmit (TX) and 
receive (RX) antennas help extend link budgets by eliminating the extra RF losses caused by the switches or 
duplexers required in systems with common TX/RX antennas. Each airFiber radio has two complete antenna 
systems and a mechanical back-plane that are constructed as a one-piece “monocoque” molding – a radical 
departure from industry practice. “Monocoque” means that the exterior skin supports the structural load of airFiber 
hardware. Due to its single-piece,injection-molded architecture, airFiber adds lightness in weight and affordability 
to its list of advantages. 
 
Network Management 

airFiber supports a variety of features to help you manage your network: 

 Network management options: A choice between the greater security of out-of-band management and the 

convenient of in-band management. 

 SNMP support: Full SNMP support to aid in network management. 

 Local and remote airFiber status information: Available on the Main tab of the airFiber Configuration 

Interface. 
Specifications 

 Operating Frequency 

o  FCC 15.247, 15.407, IC RSS 210: 5470 - 5600 MHz, 5650 - 5850 MHz 

o  ETSI EN 301 893, EN 302 502: 5470 - 5875 MHz 

o  Other Regions: 5470 - 5950 MHz 

 Dimensions: 938.4 x 468.4 x 281.4 mm 

 Weight: 16 kg (Mount included) 

 Max. Power Consumption: 40 W 

 Power Supply: 50V, 1.2A PoE GigE Adapter (Included) 

 Power Method: Passive Power over Ethernet (42-58VDC) 

 Certifications: CE, FCC, IC 

 Mounting: Pole Mount Kit (Included) 

 Wind Loading: 194 lbf @ 125 mph 

 Wind Survivability: 125 mph 
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 Operating Temperature: -40 to 55°C 

 LEDs: (12) Status LEDs, Data Port Link/Activity, Data Port Speed, Management Port Link/Activity, 

Management Port Speed, GPS Synchronization, Master/Slave, Link Status, Modulation Mode 0.25x to 4x, 

6x, 8x, Overload, Remote and Local Displays (Calibrated Signal Strength) 

 Data Port: (1) 10/100/1000 Ethernet Port 

 Management Port: (1) 10/100 Ethernet Port 

 Auxiliary Port: (1) RJ-12, Alignment Tone Port 

 Maximum Throughput: 1.0+ Gbps 

 Maximum Range: 100+ km (Dependent on Regulatory Region) 

 Packets per Second: 1+ Million 

 Encryption: 128-Bit AES 

 Forward Error Correction: 164/205 

 Cyclic Prefix: 1/16 Fixed 

 Uplink/Downlink Ratio: 50% Fixed 

 Radio Frame Synchronization: GPS 

 Dynamic Frequency Selection: CE, FCC/IC 
Add to cart 
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http://varia-store.com/Wireless-Systems/UBIQUITI-
EdgeMAX/Ubiquiti-ES-48-Lite-Managed-Gigabit-Switch-with-
SFP::27940.html 
 
Ubiquiti ES-48-Lite - Managed Gigabit Switch with SFP 
Price: 431,29 EUR 
19 % VAT incl. 
(Net: 362,43 EUR) 
excl. Shipping costs 

Weight: 0.00 Kg 

Availability: expected soon 
Print data sheet 

 

Add to cart 
1

 
Ubiquiti ES-48-Lite - EdgeSwitch Lite, Managed Gigabit Switch with SFP 

 
Advanced Switching Technology for the Masses 

Build and expand your network with Ubiquiti Networks® EdgeSwitch™ Lite, part of the EdgeMAX® line of  
products. 
 
The EdgeSwitch Lite is a fully managed, Gigabit switch, delivering robust performance and intelligent switching for 
growing networks. The EdgeSwitch Lite offers an extensive suite of advanced Layer 2 switching features and 
protocols, and also provides Layer 3 routing capability. 
 
Switching Performance 

The EdgeSwitch Lite offers the forwarding capacity to simultaneously process traffic on all ports at line rate 
without any packet loss. For its total, non-blocking throughput, the 24-port models support up to 26 Gbps, while 
the 48-port models support up to 70 Gbps. 
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Fiber Connectivity 

The EdgeSwitch Lite provides fiber connectivity options for your growing networks. The 24-port models include 
two SFP ports, providing up to 1 Gbps uplinks. For high-capacity uplinks, the 48-port models include two SFP and 
two SFP+ ports, providing up to 10 Gbps uplinks. 
 
EdgeSwitch 48 Lite 

 (48) Gigabit RJ45 Ports 

 (2) SFP+ Ports 

 (2) SFP Ports 

 (1) Serial Console Port 

 Non-Blocking Throughput: 70 Gbps 

 Switching Capacity: 140 Gbps 

 Forwarding Rate: 104.16 Mpps 

 Maximum Power Consumption: 56 W 

 Rack- or Wall-Mountable 

 DC Input Option (Redundant or Stand-Alone) 
Specifications 

 Dimensions: 443 x 43 x 286 mm (17.44 x 1.69 x 11.26") 

 Weight: 

o Rack-Mount Brackets Included: 3.65 kg (8.05 lb) 

o Rack-Mount Brackets Excluded: 3.56 kg (7.85 lb) 

 Total Non-Blocking Throughput: 70 Gbps 

 Switching Capacity: 140 Gbps 

 Forwarding Rate: 104.16 Mbps 

 Max. AC Power Consumption: 56W 

 Power Method: 

o AC: 100-240 V AC/50-60 Hz, Universal Input 

o DC: DC 56 W, 25 to 16 V, with 2.5 mm DC Power Inline Connector 

 Power Supply: AC/DC, Internal, 56W DC 

 LEDs Per Port: 

o Serial Console Port: N/A 

o RJ45 Data Ports: Speed/Link/Activity 

o SFP+/SFP Data Ports: Speed/Link/Activity 

 Networking Interfaces: 

o (48) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports 

o (2) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports 

o (2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports 

 Management Interface: (1) RJ45 Serial Port, Ethernet In/Out Band 

 Certifications: CE, FCC, IC 

 Rackmount: Yes, 1U High 

 ESD/EMP Protection: 

o Air: ±24 kV 

o Contact: ±24 kV 

 Operating Temperature: -5°C to 40°C (23°F to 104°F) 

 Operating Humidity: 5 to 95% non-condensing 

 Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4 Standard 
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http://varia-store.com/Accessories/Switches/Ubiquiti-

Networks-EdgeRouter-ERPro-8-8x-Gigabit-

Ethernet::3044.html 

 

Ubiquiti Networks 
EdgeRouter ERPro-8, 8x 
Gigabit Ethernet 
Price: 390,95 EUR 
19 % VAT incl. 
(Net: 328,53 EUR) 

 excl. Shipping costs 
Weight: 0.90 Kg 

Availability: expected soon 

Print data sheet 

 

Add to cart 
1

 
Ubiquiti Networks EdgeRouter ERPro-8, 
Rackmountable, 6x Gigabit Ethernet,2x Gigabit RJ45/SFP combination ports 
Advanced Routing 

Technology for the Masses Introducing the EdgeRouter™ from Ubiquiti Networks™, part of the EdgeMAX® 
platform. EdgeRouters combine carrier-class reliability with enterprise-level features in a compact and affordable 
unit. 
The EdgeRouter PoE and EdgeRouter Lite models are the world’s first economical router capable of routing up to 
1 million packets per second. Available in a rackmountable form factor with eight functional ports, the EdgeRouter 
Pro and 8-Port EdgeRouter models are even faster, capable of routing up to 2 million+ packets per second. 
Powered by a proprietary and intuitive graphical interface, EdgeOS™, EdgeRouters can easily be configured for 
routing, security, and management features required to efficiently run your network. For advanced network 
professionals, an integrated CLI is available for quick and direct access using familiar commands. 
 
Manage Your Network 

 DHCP Server Set up multiple DHCP servers to assign IP ranges in different subnets on the different 

interfaces. Easily control dynamic and static IP addressing for your network devices. 

 Monitoring Tools Conveniently track network activity and devices from tools such as Ping, Trace, Discover, 

Packet Capture, and Log Monitor. 

 User Accounts Manage access to the EdgeRouter using unique administrator and operator accounts. 
Secure Your Network 

 Firewall Policies Organize the rules you apply in the order you specify. 

 Firewall Groups Apply the policies to groups filtered by IP address, network address, or port number. 

 NAT Rules The EdgeRouter changes packet addressing based on your customized source and destination 

NAT rules. 
Direct Traffic Flow 

 Interfaces Each Gigabit port functions as an independent interface. You can also configure Virtual Local 

Area Network (VLAN) interfaces for network segmentation. 

 Routing Configure static routes and dynamic routing protocols to effectively manage the routes used by the 

EdgeRouter. With these capabilities and more, the EdgeRouter provides the centralized control you need to 

optimize the performance and reliability of your network. 
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Intuitive User Interface 

The EdgeRouter provides a graphical user interface designed for convenient setup and control. Accessed via a 
network port and web browser, the user-friendly interface provides intuitive management with a virtual view of the 
ports, displaying physical connectivity, speed, and status. The Dashboard displays detailed statistics: IP 
information, MTU, transmit and receive speeds, and status for each physical and virtual interface. 
 
Powerful Features 

EdgeOS is a sophisticated operating system loaded with robust features, including: 

 Static routes and support of routing protocols: OSPF, RIP, and BGP 

 Firewall policies and NAT rules 

 DHCP services 

 Quality of Service (QoS) 

 Network administration and monitoring tools 

 Comprehensive IPv6 support Choice of configuration methods: the graphical user interface to visualize the 

workings of your network or the Command Line Interface (CLI) to use advanced, command-driven 

configuration 
Configuration by CLI 

 The CLI provides quick and flexible configuration by command line and features the following: 

 For power users, configuration and monitoring of all advanced features 

 Direct access to standard Linux tools and shell commands 

 CLI access through the serial console port, SSH, Telnet, and the graphical user interface 
 
Technical Specifications: 

 Dimensions: 484 x 164 x 44 mm 

 Weight: 2.3 kg 

 Power: 40 W 

 Power: Internal AC/DC Power Adapter, 60 W (24V, 2.5A) 

 Power Supply: 110 - 240VAC 

 Button: Reset 

 LED: Power 

 Processor: Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing 

 System Memory: 2 GB DDR3 RAM 

 On-Board Flash Storage: 4 GB 

 Certifications: CE, FCC, IC 

 Rack-Mount: Yes 

 Operating Temperature: -10 to 45° C 

 Operating Humidity: 10 - 90% Non-Condensing 

 Layer 3 Forwarding Performance: 

o  Packet Size: 64 Bytes: 2,400,000 pps 

o  Packet Size: 512 Bytes or Larger: 8 Gbps (Line Rate) 

 LEDs Per Port: 

o  Serial Console Port: 

o  Data Ports Speed/Link/Activity 

 Networking Interfaces: 

o  Serial Console Port (1) RJ45 Serial Port 

o  Data Ports: (6) 10/100/1000 RJ45 Ports, (2) 10/100/1000 RJ45/SFP Combination Ports 
  

Add to cart 
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http://www.mondoplast.ro/Cablu-Fibra-Optica-Single-Mode-Tele-Fonika-

pg_cabluri-11 

 

Numar Fibre Diametru Cablu Greutate Tensiune intindere 
Raza min. 
de curbura 

Temperatura 
de operare 

Dimensiuni 
standard 

Pret 
EURO/m 

 

 ADSS 2,5KN - Aerian, Loose tube, gel filled, metalfree, protectie UV, distanta intre stalpi 30-50m 

12 fibre (2x6)  10,0 mm 80 kg/km 1,5/2,5 kN 200mm -40 +70 4km 0.60 

24 fibre (4x6)  10,0 mm 80 kg/km 1,5/2,5 kN 200mm -40 +70 4km 0.74 

48 fibre (4x12)  10,0 mm 80 kg/km 1,5/2,5 kN 200mm -40 +70 4km 1.08 
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Media convertoarele SFP Gigabit sunt dotate porturi RJ45 10/100/1000Mbps cu auto-negociere, care suporta 

auto-MDI/MDIX si port FX de 1000M sub forma de slot pentru orice tip de SFP. Exista modele unul, doua, 

respectiv trei sloturi SFP. 

      În ansamblu, sunt convertoare cu functii standard, în conformitate cu standardele IEEE Ethernet pentru 

transmisia de date. 

      Atunci cand în retea sunt necesare media convertoare Gigabit, acest model cu slot SFP este soluta ideala 

atât din punct de vedere al functionalitatii, cât si al costurilor. Alte avantaje evidente al combinatiei între un 

convertor suport cu slot SFP: sunt usor de folosit, adaptabile, flexibile, stabile, cu consum mic si performante 

ridicate. 

       

      Covertoarele prevazute cu slot de SFP ofera flexibilitate. Utilizatorul poate introduce în slotul respectiv, tipul 

de SFP adaptat necesitatilor, având la dispozitie un convertor multi-functional, doar prin schimbarea modulelor 

optice SFP. Cu ajutorul modulelor integrate, se pot efectua prin intermediul convertoarelor transferuri de 

Gigabit.      

      Aceste echipamente cu slot SFP, odata activate, functioneaza conform functiilor modulului respectiv (single 

fiber/ dual fiber, single-mode/ multi-mode, la lungimi de unda si distante variabile) în modurile full-dulpex sau half-

duplex. 

  

Generalităţi: 

 Fully Complies with IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-TX IEEE802.3z 

1000Base-FX standard 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 port, support Auto MDI/MDIX 1000Base-SX/LX 

SFP Port 

 Auto-detection of half/full duplex transfer mode for Tx port 

 Auto-negotiation of 10/100/1000Mbps rate and Auto-MDI/MDIX for Tx port 

 Provide switch configuration of half/full duplex transfer mode for Fx port. 

  

Specificaţii Tehnice: 

 Standarde de operare: IEEE802.3z/AB, 10/100/1000Base-T and 1000Base-SX/LX/HX 

 RJ-45 Port: Auto-MDI/MDIX 

 Network Cable: Twisted pair Cat.5 UTP Cable: 100m 

 Fiber Cable: SMF: 8.3/125,8.7/125,9/125,10/125 (20~120Km) 
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 Cerinte de consum: DC5V2A ( Sursa externa: AC100V-AC240V/50-60HZ ) 

 LED: Power, FX SD, FX Link/Act, TX 100, TX FDX, TX Link/Act. 

 Lumini indicatoare: PWR, FX Link/act, FX 1000M, TX 1000M, TX 10/100M, TX Link/act. 

 Timp de raspuns (delay): <0.9s 

 Temperatura de pastrare: -30~ 60 ºC  

 Temperatura de operare: 0 ~ 50 ºC 

 Temperatura de functionare: 0 ~ 70 ºC 

 Conditii de umiditate : 5%~90%  (fara condens) 

 Dimensiuni – valabile pentru modelul cu 1 slot SFP (WxDxH): 

 40x110x140mm (sursa interna) / 26x70x93mm (sursa interna). 

 SBN-MC-GSSF-JBF**  1 x SFP -1000Base FX  1 x RJ45 – 10/100/1000Base TX   € 35.00 

 

SBN‐SF‐WC04‐020 SC / FPL A: 1310‐ LX SBN‐SF‐WC16‐020 20 KM SC / DFBL B: 1550‐ LX € 25.00 

 

 

Splaiul Unirii, Nr. 313, Tel.: 031 030 47 22, Fax: 031 030 47 23, www.startbit.ro ,  

e-mail: office@startbit.ro   
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http://www.emag.ro/ups-cyber-power-rack-tower-3000-va-2250-w-avr-lcd-display-rj11-rj45-usb-

line-interactive-pr3000elcdrt2u/pd/DYMQQBBBM/?ref=similar-exp_center-1_1&recid=EXPIRED 

UPS Cyber Power PR3000ELCDRT2U, Rack tower, 3000 VA, 

2250 W, AVR, LCD Display, RJ11, RJ45, USB, Line Interactive 
 

 PC, Periferice & Software » Servere, Componente & UPS » UPS-uri » UPS-uri montabile in rack » UPS-uri montabile in rack 

Cyber Power 

 

compară  

6.13200 Lei Reducere -32% 

4.12200 Lei 
Stoc limitat | Transport Gratuit | Vandut de E-acumulatori 

adauga in cos 

 adauga la Favorite 

Descriere 

CyberPower este un furnizor global de solutii de protectie a tensiunii si unul dintre cei mai mari furnizori de ups-

uri, sisteme de backup de urgenta (EPS - Emergency Power System) si o serie de accesorii pentru calculatoare, 

servere, echipamente de retea. CyberPower este brandul numarul 2 in topul celor mai buni furnizori de UPS-uri din 

piata de retail din America de Nord. 

Specificatii: 

Consum UPS 9.1W cu baterii 100% incarcate, stand-by 

UPS Line-Interactive 

Pure Sine WAVE 

 

Intrare: 

Tensiune Nonimala de intrare: 230Vac 

Gama de tensiune: 150~300Vac 

Gama de frecventa: 50~60 Hz +/- 3 Hz (Auto Sensing) 

 

Iesire: 

Voltage Regulator (AVR): DA Double Boost & Single Buck 

Gama de tensiune (Batt. Mode): 230Vac +/- 5% 

Gama de frecventa: 50Hz/60Hz +/- 0,1Hz (Battery Mode) 

Tip unda: Pure Sine Wave 

 

Numarul de Iesiri: 10 

Prize (UPS + Surge): IEC320 x 10 
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http://www.emag.ro/ups-uri_montabile_rack/cyber-power/c?ref=bc&tree_ref=145
http://www.emag.ro/ups-uri_montabile_rack/cyber-power/c?ref=bc&tree_ref=145
http://www.emag.ro/eacumulatori/174/v


Prize (Surge numai): 10 (4 Critical Load) 

 

Informatii despre baterie inlocuita de utilizator: 

Tip baterie (Cantitate): 12V x 9 Ah x 4 buc 

- timp reincarcare: 6 ore 

Timp transfer 4ms 

 

Info protectie  

Circuit Protection: Supraincarcare si scurtcircuit 

Data Line Surge: RJ11 / RJ45 (1/1) (One In One Out)( DSL/Phone/Fax/Modem Protection) 

 

Managementul de auto-test: DA 

Port DB9: DA 

port USB: DA 

Adaptor USB / Cablu: DA 

SNMP / HTTP Placa de retea: Optional  

Software-ul de monitorizare: PowerPanel® Business Edition 

GreenPower UPS: DA 

EPO (Oprire de urgenta): DA 

Capacitate de extindere baterie: DA ( pana la 10 baterii ) 

Panou de control: Ecran LCD ce indica: 

pornire, starea UPS-ului, (linie / Mod baterie), conditiile actuale de putere, nivelul de incarcare a bateriei, 

indicatorul de defectiune, Indicator de suprasarcina, indicatorul pentru modul silentios, AVR in utilizare, bateria de 

utilizare, nivelul de tensiune de intrare , conditiile de temperatura, nivel de tensiune de iesire, estimat Run-Time, 

bazat pe incarcatura reala, si mai mult! 

Suprasarcina si scurt-circuit 

Producator: Cyber Power 

Specificații 

UPS Cyber Power PR3000ELCDRT2U, Rack tower, 3000 VA, 2250 W, AVR, LCD Display, RJ11, RJ45, USB, Line Interacti... 

Cod: PR3000ELCDRT2U 

Putere (VA): 

3000 

Incarcare (W): 

2250 

Conectori iesire: 

1 x IEC 320 C199 x IEC 320 C13 

Management software: 

Da 

Intrari: 

IEC 320 C20 

Panou control: 

Da 

Alarma audio: 

Da 

Tensiune de alimentare (V): 

150 V - 300 V 

Dimensiuni (W x H x D mm): 

433x88x48 

Greutate (Kg): 

37 

Pretul include costurile colectarii, tratarii si eliminarii DEEE 
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Cotu Malului - Leordeni 

N 44.751899, E 25.193099 

 

 

 

 

 

 

 

 

277 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 



  

279 



  

280 



 

281 



282 



283 



284 



 

 

285 



 

286 



 

287 

 



 

288 

 



 

289 

 



 

290 

 



 

291 

 



 

292 

 



  
293 



  

294 



 

295 

 



 

296 

 



Obs.

[RON] [RON]

a b c d e=j+m f=e*f g h i=h*i j k l=k+l

A DEZINSTALARI

1 Demontare cabluri fibra optica buc. 0 0 0 0 0

2 Demontare echipamente / accesorii buc. 0 0 0 0 0

3

TOTAL DEZINSTALARI 0

B LUCRARI NOI

1 *Procurare si montare  stalpi din lemn impregnati 8m, echipati m fila 299 75 409 30656 0.25 35 8.750 150 250 400

6 Procurare si montare enclosure FO buc. fila 271 6 315 1890 4 35 140 175 0 175

3 **Procurare si montare cablu FO 12 fibre m fila 268 4500 4 16245 0.026 35 0.910 2.7 0 2.7

5 ***Procurare si instalare cutii de distributie, neechipate buc. fila - 6 595 3570 2 35 70 25 500 525

8 Transport personal + materiale (Cotu Malului) buc. 10 525 5250 10 35 350 125 50 175

TOTAL LUCRARI NOI 57611

C DOCUMENTATIE

1 Documentatie < As built > buc. 1 1650 1650 40 35 1400 250 0 250

2 Intocmire proiect pentru instalatia in ansamblu buc. 1 1650 1650 40 35 1400 250 0 250

3 Formare personal specialitate buc. 1 530 530 8 35 280 250 0 250

4 Intocmire proiect pentru fiecare locatie in parte buc. 1 530 530 8 35 280 250 0 250

TOTAL DOCUMENTATIE 4360

****TOTAL  GENERAL   61,971 lei

*Este necesar un numar de 75 de stalpi din lemn, ce urmeaza a fi montati pe marginea DC87, la 40m distanta, pe lungimea de 2.8-3km

**Reteaua locala din Cotu Malului are 1000m lungime, instalata pe talpii de iluminat stradal, pe cele doua drumuri din sat pe directia NV-SE si SV-NE

***Se vor instala cutii de distirbutie neechipate, cu patch cord-uri de fibra optica

****Preturile sunt exprimate in lei si nu includ TVA.

Descompunere preţ unitar 

Manoperă [RON] Material [RON]

Nr. ore
Preţ 

oră

Total 

manopera

Pret 

material

Echipam

ent 

amortiza

Total 

material

Borderou de preturi - ANEXA 3

Retea locala de fibra optica - 12 x 1Gpbs - Cotu Malului (jud.Arges) si interconectare DN7

BORDEROU  FO  SI  ECHIPAMENTE  PASIVE DE RETEA  /  10.03.2016

Nr. 

crt.
Descriere UM Cant.

Preţ 

unitar
Total
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MARAMURES       Tel. 0374 919630 
STRAMBU BAIUT NR. 206     Fax 0362 819136 
RO 27640389       Mob. 0749 810949 
J24/701/2010       Mob. 0756 918938 
        binarelfor@gmail.com  
 

OFERTA DE PRET 
Pt. stilpi din lemn impregnati cu Tanalith 3492 

sau Bochemit 
 

Nr.crt Denumire produs Pret/UM 
Lei  

Greutate  
Kg 

1 SU 6M 162 72 

2 SU 7M 189 84 

3 SU 8M 220 96 

4 SM 8M 260 187 

5 SU 9M 245 127 

6 SM 9M 320 210 

7 SU 10M 298 140 

8 SM 10M 389 236 

9 SG 10M 508 334 

10 SM 12M 470 288 

11 SG 12M 798 401 

12    

 Preturile sunt exprimate in lei nu contin TVA si costurile de 
transport sunt de 31 lei/stalp. Plata se face cu OP/BO sau fila 
CEC. 
Termen de livrare 12 < 15 zile de la lansarea comenzii. 

Administrator  
Ing. _____________ 
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Valea Rumâneştilor  - 

Municipiului Câmpulung 

N 45.269797, E 25.081267 
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LOTUL NR. 4 (REGIUNEA 4) LONG. LAT. Cod COMUNA BW an 1 [Mbps] BW an 11 [Mbps] 
 

MUNICIPIUL 

716 VALEA RUMANESTILOR 25.081267 45.269797 13515 CAMPULUNG AG 100 200 
 

11 BRANET 24.176363 44.325949 125864 BARZA OT 400 1200 

81 BRANCOVENI 24.306674 44.314277 126031 BRANCOVENI OT 300 600 

90 BOBICESTI 24.142149 44.398710 125882 BOBICESTI OT 300 600 

98 CIREASOV 24.371814 44.453247 125365 MUNICIPIUL SLATINA OT 200 700 

119 LELEASCA 24.466766 44.798193 127420 LELEASCA OT 200 500 

124 CIOFLANU 24.559879 44.094177 126610 DANEASA OT 200 500 

143 MIRILA 24.154029 44.361328 125953 BOBICESTI OT 200 500 

148 DOBRICENI 24.013686 44.521513 127304 IANCU JIANU OT 200 600 

154 POBORU 24.499993 44.666672 128310 POBORU OT 200 500 

180 TOMENI 24.365287 44.294560 128043 OSICA DE SUS OT 200 400 

189 ULMI 24.400626 44.331322 127572 MILCOV OT 200 600 

199 GURA CALUIU 24.035367 44.463316 127849 CALUI OT 200 500 

201 DELENI 24.349681 44.568785 129442 TESLUI OT 200 500 

220 ALBESTI 24.440873 44.674262 128329 POBORU OT 200 400 

288 TOPANA 24.501652 44.832328 129512 TOPANA OT 150 300 

297 OCIOGI 24.347486 44.318679 126059 BRANCOVENI OT 150 350 

300 CORNATELU 24.471374 44.686847 128338 POBORU OT 150 400 

303 COMANITA 24.338518 44.561560 129424 TESLUI OT 150 400 

304 MARGHENI 24.351118 44.328762 126040 BRANCOVENI OT 150 350 

315 PESTRA 24.534697 44.124073 126629 DANEASA OT 150 400 

326 BARASTI 24.141677 44.451387 127643 MORUNGLAV OT 100 350 

374 BERINDEI 24.565999 44.103568 126601 DANEASA OT 100 350 

391 SATU NOU 24.304933 44.549640 127215 GRADINARI OT 100 300 

420 ZANOAGA 24.610346 44.108573 126638 DANEASA OT 100 300 

425 VALENI 24.306662 44.296458 126068 BRANCOVENI OT 100 300 

473 STANULEASA 24.411659 44.839492 128944 SAMBURESTI OT 100 250 

474 BROSTENI 24.004388 44.435420 125702 GAVANESTI OT 100 350 

492 POIANA MARE 24.099547 44.491575 127670 MORUNGLAV OT 100 300 

542 SCHITU DIN DEAL 24.229825 44.506240 128285 PLESOIU OT 100 300 
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MODEL FO DISTANŢĂ  CONECTOR 

SBN‐SP‐MQ01‐150 MM 150 m MPO/MTP 

SBN‐SP‐MQCW‐020      SM 20 km LC  duplex 

 
 
 
 
 
 

LUNGIME  DE 
UNDĂ 

850nm  -  40GBASE  -  SR4  

1310 nm  -  40GBASE  -  LR4 

 
 
 
 
 
 

TRANSFER 
 

40Gbps 

 
 
 
 
 
 

PREŢ 

€ 350.00  

€ 1600.00 

 
 
 

MODEL FO 

SBN‐SP‐MA0C‐005 

SBN‐SP‐MAOC‐010 

SBN‐SP‐MAOC‐030 MM 

SBN‐SP‐MAOC‐050 

SBN‐SP‐MAOC‐100 

 
 

LUNGIME  CABLU INTERFAŢĂ 
AOL DATE 

5 m 

10 m 

30 m AOC 

50 m 

100 m 

 
 

LUNGIME  DE 
TRANSFER PREŢ 

UNDĂ 
€ 505.00 

€ 585.00 

850nm  -  40GBASE  -  SR4 40Gbps € 690.00 

€ 785.00 

€ 1090.00  
 
 
 

‐ Preţurile  sunt  exprimate  în  EURO  şi  nu  conţin  TVA. 
‐ Garanţia  Modulelor  40G  este  de  3  ANI! 

 

Note:  
QSFP+  AOC  este  compus  din  două  module  QSFP+  şi  cablul  AOC  (  ACTIVE  OPTICAL  CABLE).  

 

MODUL  OPTIC  CFP  100Gbps  
 
Modulul Optic 100GBASE-LR4 suporta distanta de 10km pe fibra Single-Mode (SMF G.652). Semnalul 100 Gigabit Ethernet este  

transmis pe patru lungimi de unda. Multiplexarea si demultiplexarea a celor patru lungimi de unda este gestionata in interiorul  

modulului 

 
 

MODEL FO DISTANŢĂ  CONECTOR 

 

LUNGIME  DE 
UNDĂ 

 
 

TRANSFER PREŢ  

 

SBN‐CF‐SCGB‐010 SM 10 KM LC  Duplex 4 Lungimi  de  unda 100Gbps € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START BIT NET  
Splaiul Unirii, Nr. 313,   Tel.: 031 030 47 22, Fax: 031 030 47 23,  
www.startbit.ro , e-mail: office@startbit.ro  
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PUNCTUL DE INSERŢIE - 

CȂMPULUNG 

N 45.277588,  E 25.051179 
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INFORMAŢIILE DIN PREZENTA ANEXĂ CU DATE TEHNICE AU CARACTER INFORMATIV ŞI NU TREBUIE IMPLEMENTATE ÎN OFERTĂ  

 

Tabel 1: Puncte posibile de inserţie la reţea magistrală de fibră optică  
(puncte roşii pe harta din Figura 1)  

 

Nr. Cod Locaţie de inserţie la reţea magistrală Judeţ Longitudine Latitudine 
SIRUTA de fibră optică (localitate) 

1 1026 ALBA IULIA AB 23.573670 46.069476 

2 1222 AIUD AB 23.718217 46.310304 

3 1357 BLAJ AB 23.924475 46.177082 

4 1883 SEBEŞ AB 23.567128 45.957934 

5 1160 ABRUD AB 23.065074 46.274850 

6 2924 BAIA DE ARIEŞ AB 23.283287 46.380857 

7 1464 CÎMPENI AB 23.052654 46.365123 

8 1703 CUGIR AB 23.374096 45.836289 

9 1801 OCNA MUREŞ AB 23.845711 46.386537 

10 8103 TEIUŞ AB 23.675222 46.207693 

11 1945 ZLATNA AB 23.224757 46.111400 

12 9271 ARAD AR 21.312783 46.189129 

13 9468 CHIŞINEU-CRIŞ AR 21.512907 46.520110 

14 9501 CURTICI AR 21.310513 46.343585 

15 9547 INEU AR 21.841995 46.425888 

16 9583 LIPOVA AR 21.696846 46.090317 

17 9636 NĂDLAC AR 20.748715 46.166636 

18 11593 PECICA AR 21.066916 46.166326 

19 9663 PÎNCOTA AR 21.691895 46.329167 

20 12108 SÂNTANA AR 21.511867 46.344660 

21 9707 SEBIŞ AR 22.132196 46.372275 

22 13178 PITEŞTI AG 24.876338 44.858551 

23 13506 CÂMPULUNG AG 25.051179 45.277588 

24 13631 CURTEA DE ARGEŞ AG 24.678117 45.142328 

25 13677 COSTEŞTI AG 24.877442 44.662132 

26 13310 MIOVENI AG 24.941983 44.959050 

27 13409 ŞTEFĂNEŞTI AG 24.960206 44.875288 

28 13766 TOPOLOVENI AG 25.087734 44.805990 

29 20304 BACĂU BC 26.911339 46.566513 

30 20885 MOINEŞTI BC 26.492784 46.475005 

31 20572 ONEŞTI BC 26.766157 46.248273 

32 20787 BUHUŞI BC 26.699703 46.720305 

33 20830 COMĂNEŞTI BC 26.443196 46.421565 

34 22175 DĂRMĂNEŞTI BC 26.470367 46.369134 

35 20929 SLĂNIC-MOLDOVA BC 26.459188 46.221709 

36 20974 TÎRGU OCNA BC 26.611271 46.280209 

37 26573 ORADEA BH 21.936328 47.053526 

38 26886 MARGHITA BH 22.343607 47.347688 

39 26813 BEIUŞ BH 22.350935 46.667994 

40 26984 SALONTA BH 21.664151 46.802833 
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Către: Direcţia Naţională Anticorupţie  

 

Domnule Prim Procuror, 

 

Subsemnatul -------------------------------------------------------------------------- ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- ------------------------, în completarea plângerii mele din data de 16 martie 2016, 

adresată DNA - Bucureşti, fac următoarele precizări: 

Participarea la achiziţia publică privind proiectul RO-NET a fost condiţionată, 

printre altele, de prezentarea documentelor financiar - contabile din care să 

rezulte o situaţie financiară pozitivă a ofertanţilor şi care să le permită realizarea 

contractului. Această impunere e dată de "Cerinţa 2" din Anunţul de 

concesionare nr.2393/12.11.2013 şi este reglementată de art.176/OUG 34/2006. 

Situaţia Romtelecom este: Societate solvabilă. Se impun în continuare măsuri 

pentru menţinerea trendului şi recuperarea pierderilor mari din anii 2010 - 

2011". 

Situaţia Cosmote este:  Entitate insolvabilă, risc faliment iminent! Măsuri 

urgente de redresare economico- financiară! Eventual, iniţierea procedurii 

insolvenţei este impusa de lege! 

În condiţii normale, o societate care întâmpină probleme financiare sau, chiar 

mai mult, este în stare de faliment iminent, cum este cazul de faţă, nu participă 

la nicio procedură de achiziţie publică, ştiut fiind că indicatorii slabi de 

performanţă o vor descalifica.  

În cazul de faţă, cartelul format din Romtelecom şi Cosmote nu numai că nu a 

fost descalificat în a participa la licitaţia publică, dar a şi câştigat contractul de 

84 de milioane de euro, chiar dacă pierderea cumulată pe anii 2010, 2011 şi 

2012 a fost de peste 200 de milioane de euro! 

Această gravă încălcare a legii a fost mijlocită, printre alţii, de domnii Adrian 

Kalapis şi Marius Bostan, aflaţi într-o evidentă stare de incompatibilitate şi 

conflict de interese. 
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În perioada analizată 2010 - 2012 domnul Adrian Kalapis a deţinut funcţia de 

secretar general al Ministerului Comunicaţiilor, dar, în acelaşi timp, şi funcţia de 

membru AGA la Romtelecom, pentru care a fost remunerat. Domnul Adrian 

Kalapis a fost desemnat coordonatorul din partea autorităţii contractante 

Ministerul Comunicaţiilor pentru proiectul RO-NET. 

În aceeaşi perioadă (2010 - 2012) domnul Marius Bostan a fost unul dintre 

administratorii societăţii Romtelecom, fiind membru în consiliul de 

administraţie din 2009 şi până în 2015, activitate pentru care a fost, de 

asemenea, remunerat. Deşi cunostea perfect condiţiile suspecte în care  a 

câstigat Romtelecom contractul de achiziţie publică, prima sarcină de serviciu a 

ministrului Bostan a fost să asigure plata a 65 de milioane de euro pentru 

proiectul RO-NET. 

În drept, îmi intemeiez plângerea pe dispoziţiile Legii nr.78/2000, Codul penal şi 

Codul de procedură penală. 

 

Ataşez  următoarele: 

1. Anunţul SEAP - Concesionare nr.2393/12.11.2013; 

2. Analiză financiară Romtelecom 2010 - 2012, în baza indicatorilor din bilanţul 

publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe; 

3. Analiză financiară Cosmote 2010 - 2012, în baza indicatorilor din bilanţul 

publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe; 

4. Copie extras CV Marius Raul Bostan; 

5. Declaraţie Marius Bostan din 12.12.2015. 

 

 

 Cu stimă,       12 iulie 2016 

 -------------------------------- 
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Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de 

banda larga in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru 

"Proiectul Ro-NET - Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, 

prin utilizarea fondurilor structurale" 
Detalii 

Organizator: Ministerul pentru Societatea Informationala 

Localizare: Romania (Bucuresti) 

Tip anunt: Concesiuni 

Sursa: S.E.A.P. 

Data licitatie: 07-01-2014   (licitatia este desfasurata) 

Termen limita: 07-01-2014 

Data aparitiei: 12-11-2013 
 

Domenii 

 Infrastructura de comunicatii (CPV: 32571000) 

 Lucrari de constructii de linii de comunicatii (CPV: 45231600) 

 Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (CPV: 50332000) 

 Servicii de consultanta in proiectare (CPV: 79415200) 

 Servicii de inginerie (CPV: 71300000) 

Documentatie 

Din motive de spatiu, documentatiile sunt tinute pe server pentru maxim 1 an. 

Pentru fisierele mai vechi va rugam sa ne CONTACTATI. 

 

Concesionare numarul 2393/12.11.2013 

 

Detaliu procedura 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006 

Stare procedura: In desfasurare 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: 

Ministerul pentru Societatea Informationala 

Adresa postala: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti , Localitatea: 

Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Punct(e) de contact: ADRIAN FRANTZ 

KALAPIS , Tel. +40 0213112070 , Email: adrian.kalapis@msinf.ro, eugen.cojoaca@msinf.ro 

, Fax: +40 0213114103 , Adresa internet (URL): www.mcsi.ro , Adresa profilului 

cumparatorului: www.e-licitatie.ro 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 

locale ale acestora 

Activitate (activitati) 

Altele: Aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul serviciilor de telecomunicatii de 

banda larga 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante 

Nu 

http://www.licitatiapublica.ro/licitatii_asemanatoare.php?cpv=32571000
http://www.licitatiapublica.ro/licitatii_asemanatoare.php?cpv=45231600
http://www.licitatiapublica.ro/licitatii_asemanatoare.php?cpv=50332000
http://www.licitatiapublica.ro/licitatii_asemanatoare.php?cpv=79415200
http://www.licitatiapublica.ro/licitatii_asemanatoare.php?cpv=71300000
http://www.licitatiapublica.ro/contact.php


Page 4 of 36 
 

 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE 

 

II.1) DESCRIEREA CONCESIONARII 

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta 

Proiectarea, constructia si operarea unei infrastructuri nationale de comunicatii de banda larga 

in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale pentru "Proiectul Ro-NET - 

Dezvoltarea infrastructurii de banda larga in zone nedeservite, prin utilizarea fondurilor 

structurale" 

II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor 

Lucrari 

Proiectare si executare 

Locul principal de executare: Judutele: BC, BT, IS, IF, NT, SV, VS, BR, BZ, CT, GL, VN, 

TL, AG, CL, DB, GR, IL, PH,TR, GJ ,MH, OT, VL,AR, CS,HD, TM, BH, BN, BV, CV, HR, 

MS, SB. 

Codul NUTS: RO - ROMANIA 

II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare 

Concesionarea lucrarilor de proiectare si construire a unei infrastructuri nationale de 

comunicatii de banda larga si operarea acestei infrastructuri in vederea furnizarii de servicii 

de comunicatii electronice in localitatile tinta (zone albe eligibile). Lucrarile se executa cu 

finantare din fonduri structurale. Localitatile tinta sunt repartizate in 7 regiuni consolidate 

geografic si administrativ (loturi investitionale. Procentul de 2,46% aferent cheltuielilor 

diverse si neprevazute reprezinta suma de 7.164.210,00 lei (2,46% din valoarea estimata a 

contractului fara diverse si neprevazute). Cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute per 

lot este de 1,023,458.57 lei.(2,46% din valoarea estimata a lotului fara diverse si 

neprevazute). 

II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV) 

45231600-1 - Lucrari de constructii de linii de comunicatii (Rev.2) 

32571000-6 - Infrastructura de comunicatii (Rev.2) 

50332000-1 - Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2) 

71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2) 

79415200-8 - Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2) 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE 

II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile) 

Lotul 1 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in 

regiunea 1, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini Lotul 2 - Proiectarea, constructia si 

operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 2, asa cum a fost definita in 

Caietul de Sarcini Lotul 3 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii 

de banda larga in regiunea 3, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini Lotul 4 - 

Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 4, 

asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini Lotul 5 - Proiectarea, constructia si operarea 

infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 5, asa cum a fost definita in Caietul 

de Sarcini Lotul 6 - Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de 

banda larga in regiunea 6, asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini la sectiunea 1 Lotul 7 - 

Proiectarea, constructia si operarea infrastructurii de comunicatii de banda larga in regiunea 7, 

asa cum a fost definita in Caietul de Sarcini la sectiunea 1 

Valoarea estimata fara TVA: 297,961,489.98 Moneda: RON  

II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti 
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 

TEHNICE 

 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele 

referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Se vor prezenta (cerinte comune pentru toate cele 7 loturi): 1. Declaratie privind neincadrarea 

in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. Ofertantul trebuie 

sa completeze si sa depuna, in original Formularul nr. 2 din Sectiunea C - Formulare. Nota 1: 

In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 

2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau 

capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert 

sustinator) este obligatorie prezentarea declaratiei semnata de catre reprezentantul 

legal/imputernicit al tertului sustinator. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 

181 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. Ofertantul trebuie sa completeze si 

sa depuna, in original Formularul nr. 3 din Sectiunea C - Formulare. Nota 1: In cazul unei 

asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 2: In cazul in 

care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea 

tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert sustinator) este 

obligatorie prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a, c indice 

1 si d din OUG 34/2006 semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului 

sustinator. 3. Certificat de atestare fiscala sau echivalent. Ofertantul (ofertantul asociat) 

trebuie sa depuna Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al 

unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata 

obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa 

situatia obligatiilor scandente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de 

depunere a ofertelor. 4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent. 

Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Certificatul privind plata impozitelor si 

taxelor locale sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa situatia obligatiilor 

scandente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a 

ofertelor. Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele 

edificatoare in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu 

originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in 

original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite 

de traducere autorizata si legalizata. Nota 2: Pentru candidatii nerezidenti se vo aplica 

prevederile art. 182 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior. 5. Certificat de 

participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010. 

Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa completeze si sa depuna in original Formularul nr. 6 

din Sectiunea C - Formulare. 6. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in 

prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna in original Formularul nr. 4 din Sectiunea C - 

Formulare. Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt:         

• Bebe Viorel Ionica - secretar de stat; • Adrian Franz Kalapis - secretar general; • Mihaela 

Danet - director general; • Carmen Elian - director general adjunct; • Mirela Tudose - sef 

serviciu; • Eugen Cojoaca - director general adjunct; • Corneliu Manescu - director general 

adjunct (manager de proiect). Toate documentele solicitate cu exceptia certificatelor fiscale, 

vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta (cerinte comune pentru 
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toate cele 7 loturi): 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de 

activitate al respectivului ofertant. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 

CAEN din certificatul constator emis de ONRC. 2. Documente edificatoare prin care sa fie 

dovedita forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare profesionala ori 

apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care 

ofertantul este rezident. Nota 1:Toate certificatele/documentele/formularele mentionate 

trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 

"conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea 

ofertelor. Nota 2: In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor 

fi transmise insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Nota 3: In cazul 

depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea 

cerintei pentru partea din contract de care raspunde. Nota 4: Ofertantului clasat pe primul loc i 

se va solicita inainte de transmiterea comunizarii rezultatului procedurii de atribuire sa 

prezinte pentru conformitate certificatul costatator in original/copie legalizata. 

III.1.2) Capacitatea economica si financiara 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Cerinta nr. 1- Informatii privind situatia financiara Pentru a fi considerat calificat 

ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afceri globale, astfel: 

Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) 

trebuie sa fie de minim 80.000.000 lei pentru fiecare lot ofertat. In cazul unei asocieri, 

fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Din aceste formulare trebuie sa rezulte 

in mod cumulativ suma de cel putin 80.000.000 lei pentru fiecare lot ofertat. In cazul 

ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM, conform prevederilor Legii 346/2004, 

modificata si completata ulterior, cifra medie de afaceri se considera indeplinita daca 

reprezinta 50% din cuantumul mentionat. Modalitatea de indeplinire Ofertantul (ofertantul 

asociat) trebuie sa completeze si sa depuna Formularul nr. 7 din Seciunea C - Formulare. 

Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor 

exprimate in moneda Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE 

(www.ecb.eu) pentru anii 2010, 2011, 2012. Cerinta nr. 2 - Bilantul contabil pe ultimii 3 

ani, 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila 

cu mentiunea "conform cu originalul", si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate 

din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil precum si orice alte 

documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi 

capacitatea economico - financiara. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare 

asociat va trezenta aceste documente. Operatorii economici straini vor depune bilantul in 

copie legalizata si un document emis de o autoritate competeneta, din care sa rezulte 

reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva. 

Toate documentele vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana. Modalitatea de 

indeplinire Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele 

competente, prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", si/sau, dupa 

caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit 

financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care 

candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico - financiara. Pentru ofertantii 

care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda 

Leu, utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 

2010, 2011, 2012. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale 

documentelor solicitate. Cerinta nr. 3 - Ofertantul trebuie sa demostreze ca dispune/va 

dispune de resurse financiare care sa acopere costurile aferente realizarii 

investitiei/proiectului, respectiv 41.542.468,57 Lei pentru fiecare lot ofertat pentru o 

perioada de 24 de luni. In acest sens, ofertantul va prezenta un document emis de societati 
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bancare/societati finantatoare din care sa rezulte ca acestea sunt dispuse sa asigure resursele 

financiare care sa acopere costurile aferente realizarii investiei/proiectului. Documentul va 

purta antetul societatii bancare/societatii finantatoare si va fi prezentat in original. Modalitatea 

de indeplinire Se va prezenta: Ofertantul (ofertantul asociat) trebuie sa depuna Formularul nr. 

9 din Sectiunea C - Formulare. 

III.1.3) Capacitatea tehnica 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Cerinta nr. 1- Experienta similara Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a avut in 

derulare in ultimii 5 ani maxim 4 contracte/proiecte de infrastructura de comunicatii 

electronice (proiectare/ constructie/operare), a caror valoare cumulata sa fie de minim 

41.542.468,57 lei pentru fiecare lot ofertat. Nota: a) Pentru demonstrarea indeplinirii 

cerintei privind experienta similara se vor accepta contracte avand ca obiect oricare din 

combinatiile de activitati ce fac obiectul prezentului contract, respectiv (proiectare, executie, 

operare). Modalitatea de indeplinire Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta o lista a 

principalelor lucrari similare obiectului contractului efectuate in ultimii 5 ani din care sa 

reiasa clar ca au avut ca obiect lucrari similare celei solicitate - se va completa Formularul nr. 

8 (cu anexele aferente) din Sectiunea C - Formulare; Pentru ofertantii care trebuie sa 

efectueze conversia altor monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda Leu, utilizand 

ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE (www.ecb.eu) pentru anii 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba 

romana ale documentelor solicitate. Cerinta nr. 2 - Experti cheie implicati in derularea 

contractului (cerinte care trebuie indeplinite pentru fiecare din cele 7 loturi): Lista expertilor 

cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului, echipa propusa trebuie sa includa 

cel putin urmatorii specialisti: Nota: a. In cazul incare specilistii prezentati nu sunt vorbitori 

de limba romana, ofertantul va asigura traducere si interpretare de specialitate, in romana pe 

toata durata contractului b. in cazul in care se propun specialisti care nu sunt angajati ai 

ofertantului, fiecare specialist va completa, semna si va prezenta in original declaratie de 

diponibilitate. c. In cazul ofertantilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si 

emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insolite de traducerea autorizata in limba 

romana. d. pentru fiecare expert se vor prezenta: - CV europass, din care sa reiasa pregatirea 

profesionala si experienta similara - Copii ale diplomelor de studii si certificatelor 

profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza. e. Operatorului 

economic clasat pe primul loc i se vor solicita copii ale certificatelor si/sau referitelor emise 

de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in 

domeniile/proiectele/contractele solicitate. Modalitatea de indeplinire Ofertatul (ofertantul 

asociat) va prezenta Formularul nr. 10 din Sectiunea C - Declaratie privind personalul 

responsabil pentru indeplinirea contractului Manager de proiect - 1 persoana Cerinte minime 

si obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte 

in domeniul managementului de proiecte dovedite prin diplome/certificari recunoscute la 

nivel national/ international; -Calificare in ceea ce priveste administrarea si controlul 

sistemelor IT&C (managementul riscurilor, managementul resurselor, planificare strategica, 

evaluarea performantelor si a cadrului de buna guvernare utilizand instrumente IT&C), 

dovedita prin detinerea unei certificari; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -

Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul managementului de proiecte. 

Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -

Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declaratia de disponibilitate/angajament de 

participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime 

de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale 

diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate 

in CV. Expert in telecomunicatii - 1 persoana Cerinte minime si obligatorii -Studii superioare 
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finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte in domeniul telecomunicatiilor 

dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/international -Experienta 

profesionala generala de minim 5 ani; -Implicarea in cel putin un proiect/contract regional de 

infrastructura de comunicatii electronice Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert 

ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - 

Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile 

din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie 

-Copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc 

indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert in managementul retelei - 1 

persoana Cerinte minime si obligatorii -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau 

echivalent; -Cunostinte in domeniul managementului de retele de comunicatii electronice 

dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/international -Experienta 

profesionala generala de minim 5 ani; -Implicarea in cel putin un proiect/contract de 

management al unei retele de comunicatii electronice la nivel regional Modalitatea de 

indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 

din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare -CV in 

format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare 

solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale diplomelor, 

certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. 

Expert Protocol TCP/IP Cerinte minime si obligatorii -Studii superioare finalizate cu diploma 

de licenta sau echivalent; -Certificare privind participarea la cel putin un curs de instruire 

privind Protocolul TCP/IP; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Implicarea in 

cel putin un proiect/contract regional de proiectare a unei retele electronice TCP/IP 

Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -

Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de 

participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime 

de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale 

diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate 

in CV. Inginer IT&C - 1 persoana Cerinte minime si obligatorii: -Studii superioare finalizate 

cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte in arhitectura de retele de comunicatii 

electronice dovedite prin diplome/certificari recunoscute la nivel national/ international -

Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Experienta profesionala specifica de minim 

3 ani in domeniul IT&C. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia 

de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor 

fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert baze de date - o persoana -Studii superioare 

finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte in domeniul administrarii bazelor 

de date dovedite prin diplome /certificari; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -

Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in activitati de configurare si administrare 

baze de date. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) 

va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de 

disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi 

corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert raportare date Cerinte minime obligatorii: -

Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Cunostinte privind solutiile 

de raportare dovedite prin diplome /certificari recunoscute la nivel national/international; -

Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Experienta profesionala specifica de cel 
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putin 3 ani in activitati de implementare si configurare de solutii de raportare date 

Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -

Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de 

participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime 

de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale 

diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate 

in CV. Specialist infrastructura comunicatii Cerinte minime obligatorii: -Studii superioare 

finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Detinerea de certificari privind 

echipamentele de comunicatii, cum ar fi: Cisco Certified Network Professional sau 

echivalent, Cisco Certified Network Associate Security sau echivalent, Cisco Certified 

Internetwork Professional sau echivalent, emise de organisme autorizate. -Certificare pe una 

dintre tehnologiile de implementare a serviciilor de directoare Lightweight Directory Access 

Protocol, emisa de organisme autorizate. -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -

Experienta profesionala specifica in activitati de configurare si implementare infrastructuri de 

comunicatii, de cel putin 3 ani. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia 

de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor 

fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Inginer constructii civile Cerinte minime si 

obligatorii: -Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul 

constructiilor; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani; -Detinerea de experienta 

profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul constructii civile. Modalitatea de 

indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 

din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare -CV in 

format Europass; informatiile din CV vor fi corelate cu cerintele minime de clarificare 

solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii conforme cu originalul ale diplomelor, 

certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea cerintelor solicitate si mentionate in CV. 

Expert testare si asigurarea calitatii - o persoana Cerinte minime obligatorii: -Studii 

superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; -Certificare in domeniul 

managementului calitatii -Cunostinte in domeniul testarii sistemelor IT&C dovedite prin 

diplome / certificari; -Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani; -Participarea in cel 

putin un proiect complex care a inclus o componenta in domeniul testarii functionale ?i de 

performan?a constand in: oAnaliza cerintelor, dezvoltarea ?i intretinerea planurilor si 

scripturilor de testare, identificarea ?i crearea datelor de test, executia testelor, raportarea ?i 

managementul de erori detectate in timpul procesului de testare oPlanificarea si 

implementarea proceselr de testare si asigurarea calitatii (proces de testare, strategie de 

testare, proces de management al defectelor, managementul release-urilor); oTestarea 

exploratorie si structurata a sistemelor pentru descoperirea eficienta a defectelor; oTestare si 

coordonare echipe testare. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia 

de disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor 

fi corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Jurist Cerinte minime si obligatorii: - Studii 

superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; - Experienta profesionala generala 

de minim 5 ani; - Detinerea de experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul 

juridic. Modalitatea de indeplinire Pentru fiecare expert ofertantul (ofertantul asociat) va 

prezenta: -Formularul nr. 11 din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de 

disponibilitate/angajament de participare -CV in format Europass; informatiile din CV vor fi 
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corelate cu cerintele minime de clarificare solicitate pentru fiecare expert cheie -Copii 

conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor, actelor care dovedesc indeplinirea 

cerintelor solicitate si mentionate in CV. Expert financiar Cerinte minime si obligatorii: - 

Autorizatie CECCAR (in conformitate cu prevederile OG 65/2004). Modalitatea de 

indeplinire Pentru acest expert ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta: -Formularul nr. 11 

din Sectiunea C - Formulare - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participare Cerinta 

nr. 1 Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat 

care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem de 

management al calitatii sau echivalent. In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este 

obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o va executa. Modalitatea de 

indeplinire Certificat ISO 9001, copie conform cu originalul. Cerinta nr. 2 Ofertantul 

(ofertantul asociat) va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca 

acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu 

sau echivalent. In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti 

asociatii pe partea din contract pe care o va executa. Modalitatea de indeplinire Certificat ISO 

14001, copie conform cu originalul. Cerinta nr. 3 Ofertantul (ofertantul asociat) va prezenta 

un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, 

conform ISO 27001, un sistem de management al securitatii. In cazul unei asocieri, 

prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii pe partea din contract pe care o 

va executa. Modalitatea de indeplinire Certificat ISO 27001, copie conform cu originalul. 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Pretul ofertei 60.00 Asigurarea largimii de banda suplimentare (P2) 20.00 Asigurarea 

timpului de livrare mediu al pachetelor (P3) 10.00 Asigurarea abaterii de intarziere a 

pachetelor (P4) 10.00 

IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor 

Data: 07.01.2014 Ora: 10:00 

IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile 

Romana 

IV.3) TIPUL PROCEDURII 

Licitatie deschisa 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

VI.1) CONTRACTUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN 

FONDURI COMUNITARE 

Da 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):  

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007 - 2013 (POS 

CCE), Axa Prioritara 3, "TIC pentru sectoarele privat si public 

Tip de finantare: Program / Proiect 

VI.2) INFORMATII SUPLIMENTARE 

a) Contractele de concesiune semnate cu operatorii declarati castigatori, vor intra in vigoare 

(se vor derula), doar dupa ridicarea clauzei suspensive, respectiv prin indeplinirea cumulativa 

a urmatoarelor conditii: - obtinerea deciziei favorabile din partea DG Concurenta pe schema 

de ajutor de stat; - asigurarea fondurilor financiare necesare din bugetul de stat; - semnarea 
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contractului de finantare de catre autoritatile competente. b) In cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de concesiune de lucrari se va tine cont de respectarea prevederilor art. 43 din 

"Orientarile UE privind ajutoarele de stat in cazul dezvoltarii rapide a retelelor de comunicatii 

in banda larga" (2013/C25/01) referitoare la evitarea aparitiei unei pozitii dominante. c) 

Operatorii ofertanti, detinatori de infrastructuri utilizabile pentru dezvoltarea si 

implementarea Proiectului RO-NET, fara a fi necesara efectuarea unor modificari / adaptari 

sau orice alta cheltuiala suplimentara, trebuie sa declare aceste infrastructuri si capabilitatile 

lor, la Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI), in maximum 2 saptamani de la 

publicarea documentatiei de atribuire, pentru contractele de concesiune pentru implementarea 

Proiectului RO-NET, pe site-ul SEAP. Declaratiile referitoare la aceste infrastructuri 

existente, reutilizabile pentru Proiectul RO-NET, indiferent daca aceste infrastructuri sunt sau 

nu utilizate la data declaratiei, se vor face catre Minister (MSI), care va centraliza toate datele 

si le va face publice, pe situl SEAP, fara a include informatii senzitive de natura comerciala, 

inclusiv numele proprietarului sau detinatorului cu orice alt titlu, in maximum o saptamana de 

la termenul de declarare. In acest fel, toti potentialii operatori de comunicaatii electronice, 

care vor sa participe la procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru Proiectul 

RO-NET, vor avea informatia la dispozitie, pentru a-si pregati ofertele, cu cel putin trei 

saptamani inainte de termenul de depunere a ofertelor. Fraudele in declaratii sunt subiect de 

aplicare a procedurilor de drept comun. d)In cazul in care in urma evaluarii se constata 

existenta a cel putin doua oferte cu punctaj egal, oferta care are cel mai mic pret va fi 

declarata castigatoare. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va 

proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertanti. e)In cadrul 

propunerii financiare, fiecare operator economic va mentiona ca element distinct valoarea 

rezultata in urma aplicarii procentului de cheltuieli diverse si neprevazute la valoarea 

propunerii financiare constituite/depuse. 

VI.3) CAI DE ATAC 

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 

postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 

213104642 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

Organismul compentent pentru procedurile de mediere 

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac 

Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:  

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de art. 256' 2 din OUG 34/2006 

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs 

Ministerul pentru Societatea Informationala 

Adresa postala: Bulevardul Libertatii, Nr. 14, Sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 

050706 , Romania , Tel. +40 749066510 , Email: eugen.cojoaca@msinf.ro , Fax: +40 

213114103 , Adresa internet (URL): www.msinf.ro 

VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT 

11.11.2013 16:25 

 

 

 

« Aceasta licitatie a fost vizualizata de 2 ori » 
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ROMTELECOM - Analiza financiara 2010 - 2012 

 

 

Avand la baza datele prelucrate din situatiile financiare  ale exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012 

au rezultat principalii indicatori economico-financiari : 

 

A. Indicatorii de lichiditate 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Lichiditatea generală 2,22 1,94 3,02 

2. Lichiditatea imediată 1,95 1,68 2,73 

3. Rata solvabilității generale 8,71 7,68 9,53 

 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza: 

Lichiditatea generală – exprimă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor 

curente pe seama capitalului circulant. Se recomandă ca indicatorul de lichiditate generală să fie mai 

mare decât 1. Pentru entitatea analizata in toti cei trei ani acest indicator are valori peste 1, ceea ce 

arata ca entitatea face fata achitarii obligatiilor curente pe seama capitalului circulant. 

B.  
C. Analiza riscului de faliment folosind Modelul Altman: 
 

Z 2010 = 5,22; 

Z 2011 = 4.668; 

Z 2012 = 5.897. 

 

Pentru a calcula R2 si R3 in cadrul modelului, am luat in calcul profitul net ca fiind profit reinvestit iar 

profitul brut ca fiind cel din exploatare 

Analiza: avand in vedere ca in toti cei trei ani entitatea are Z>2,675, rezulta ca aceasta nu prezinta 

risc de faliment. 

 

D. Indicatorii de echilibru financiar 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Rata datoriilor 0,11 0,13 0,10 

2. Rata capitalului propriu față 

de 

activele imobilizate 

11,57 1,12 1,26 

3. Rata de rotație a obligațiilor 

 

4,27 4,88 5,71 

4. Viteza de rotație în zile- 

obligatii 

84,3 73,77 63,04 
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Grafic indicatorii se prezinta astfel: 

 

 

Analiza:Dat fiind conditiile economice actuale, rezultate bune, indicatori cu valori peste 0,1, 

valoare recomandata in rata datoriilor. Entitatea isi poate achita fara riscuri datoriile, solvabila.   

Indicatori de gestiune 

 

Nr. crt. indicator 2010 2011 2012 

1. Rotația activelor circulante 1,92 2,52 1,89 

2. Viteza de rotație în zile 187,5 142,86 190,48 

3. Rotația activului total 0,49 0,64 0,6 

4. Viteza de rotație în zile 734,7 562,5 600,00 

5. Durata medie de recuperare a 

creanțelor 

5,81 5,88 5,78 

6. Viteza de rotație în zile 61,96 61,22 62,28 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

O durata medie de recuperare a creantelor contanta pe parcursul celor trei ani, reflecta interesul 

managementului pentru recuperarea creantelor si o supraveghere atenta a recuperarii acestora. 

Managementul sa se orinteze spre strategii de crestere a rotatiei activelor circulante si a activului 

total si implicit micsorarea numarului de zile de rotatie.  
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E. Indicatorii de rentabilitate 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Rata rentabilității financiare 0 0 0,08 

2. Rata rentabilității 

resurselor 

consumate 

 

0 0 0,12 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 

 

 

 

 

       

        

        

        

        

 

 

 

 

Analiza: 

Pierderile din 2010 si 2011 au determinat managementul sa ia masuri de crestere a 

productivitatii muncii, remarcam scaderea numarului mediu de salariati  in 2012 cu 2148 

persoane 
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F. Indicatorii fondului de rulment 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Fondul de rulment total 1.645.459.509 1.214.126.300 1.464.990.595 

2. Fondul de rulment propriu  711.585.463 385.338.274 800.165.604 

3. Gradul de acoperire a 

activelor 

circulante cu capitalul 

propriu 

 

0,43 0,32 0,55 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza: 

Fondul de rulment total - reprezintă întregul capital circulant existent în circuitul unei firme la un 

moment dat, imobilizat în masa activelor circulante. 

Gradul de acoperire a activelor circulante cu capitalul propriu - are un rol de informare a 

managementului asupra modului de finanțare a activelor circulante, . 

 

Concluzie finala: Societate solvabila. 

Se impun in continuare masuri pentru mentinerea trendului si 

recuperarea pierderilor mari din anii 2010 - 2011. 
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ROMTELECOM - CUI 427320 2010 2011 2012 

Indicatori din BILANT lei lei lei 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 

       

4,527,704,367.00      

   

3,193,034,635.00      

   

3,090,248,520.00      

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din 

care 

       

1,573,196,915.00      

   

1,113,024,072.00      

   

1,441,651,847.00      

Stocuri (materiale, productie in curs de 

executie, semifabricate, produse finite, 

marfuri etc.) 

          

194,511,162.00      

      

148,392,517.00      

      

135,940,012.00      

Creante 

          

521,234,315.00      

      

477,013,879.00      

      

471,883,753.00      

Casa si conturi la banci 

          

842,301,438.00      

        

61,200,280.00      

      

105,857,234.00      

CHELTUIELI IN AVANS 

            

72,262,594.00      

        

21,196,444.00      

        

23,338,748.00      

DATORII - TOTAL 

          

708,710,238.00      

      

574,185,190.00      

      

478,124,357.00      

VENITURI IN AVANS 

          

121,629,715.00      

      

101,102,228.00      

        

92,061,986.00      

PROVIZIOANE 

          

103,534,093.00      

        

73,594,824.00      

        

94,638,648.00      

CAPITALURI - TOTAL, din care: 

       

5,239,289,830.00      

   

3,578,372,909.00      

   

3,890,414,124.00      

Capital social subscris varsat 

          

318,464,490.00      

      

318,464,490.00      

      

318,464,490.00      

Patrimoniul regiei - - - 

Patrimoniul public - - - 

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE     

Cifra de afaceri neta 

       

3,027,936,160.00      

   

2,803,772,314.00      

   

2,728,800,306.00      

VENITURI TOTALE 

       

3,274,120,066.00      

   

2,997,027,925.00      

   

2,920,823,963.00      

CHELTUIELI TOTALE 

       

3,501,755,770.00      

   

3,882,692,219.00      

   

2,587,998,751.00      

Profitul sau pierderea brut(a)       

-Profit  -                             -        

      

332,825,212.00      

-Pierdere 

          

227,635,704.00      

      

885,664,294.00                                  -        

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului 

financiar       

-Profit  -                             -        

      

312,633,865.00      

-Pierdere 

          

232,024,620.00      

      

884,642,871.00                                  -        

Indicatori din DATE INFORMATIVE     

Numar mediu de salariati 8891 7464 6743 

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html  

    

 

 

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
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COSMOTE - Analiza financiara 2010 - 2012 

 

 

Avand la baza datele prelucrate din situatiile financiare  ale exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012 

au rezultat Principalii indicatori economico-financiari : 

 

A. Indicatorii de lichiditate 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Lichiditatea generală 0,22 0,29 0,43 

2. Lichiditatea imediată 0,19 0,28 0,42 

3. Rata solvabilității generale 0,91 0,89 0,92 

 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza: 

Lichiditatea generală – exprimă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor 

curente pe seama capitalului circulant. Se recomandă ca indicatorul de lichiditate generală să fie mai 

mare decât 1. Pentru entitatea analizata in toti cei trei ani acest indicator are valori sub 1, ceea ce 

arata ca entitatea face fata cu greu achitarii obligatiilor curente pe seama capitalului circulant. Vom 

observa si faptul ca aceasta prezinta in toti cei trei ani risc de faliment imminent in analiza risclului de 

faliment ce urmeaza la punctul B. 

Atat pentru indicatorul lichiditate imediata cat si pentru indicatorul rata solvabilitatii generale, 

valorile trebuie sa fie peste 1, confirmandu-se cele prezentate anterior. 

 

B. Analiza riscului de faliment folosind Modelul Altman: 
 

Z 2010 = 0,938; 

Z 2011 = 1,175; 

Z 2012 = 1,208.  

Pentru a calcula R2 si R3 in cadrul modelului, am luat in calcul profitul net ca fiind profit reinvestit iar 

profitul brut ca fiind cel din exploatare. 

Analiza: avand in vedere ca in toti cei trei ani entitatea are valoarea scorului Z<1,8, situaţia entităţii 

este grea , insolvabilă , iar riscul de faliment este maxim –iminent. 

 

C. Indicatorii de echilibru financiar 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Rata datoriilor 1,09 1,12 1,08 

2. Rata capitalului propriu față 

de 

activele imobilizate 

0 0 0 

3. Rata de rotație a obligațiilor 

 

0,06 0,63 0,49 

4. Viteza de rotație în zile- 

obligatii 

6000 571 734 
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Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza: rezultatul recomandat fiind sub 0,1, rezulta ca entitatea face fata cu greu achitarii 

datoriilor, viteza de rotatie in zile – obligatii foarte mare in 2010, se reduce in anii urmatori dar 

nu suficient, pentru a elimina riscul de faliment iminent. 

 

 

 

 

D. Indicatori de gestiune 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Rotația activelor circulante 2,61 2,17 1,13 

2. Viteza de rotație în zile 137,93 165,9 318.58 

3. Rotația activului total 0,64 0,71 0,53 

4. Viteza de rotație în zile 562,5 507,04 679,24 

5. Durata medie de 

recuperare a creanțelor 

5,44 3,48 1,53 

6. Viteza de rotație în zile 66,18 103,44 235,29 
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Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza: rotatia activului circulant si a activului total este mica, se doreste o crestere a acestor 

indicatori, si o scadere a indicatorilor  durata medie de  recuperare a creanțelor si viteza de 

rotație în zile, dar acest lucru nu se intampla, din contra, in 2012 acesti indicatori cresc! 

 

E. Indicatorii de rentabilitate 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Rata rentabilității financiare 0 0 0 

2. Rata rentabilității 

resurselor 

consumate 

 

0 0 0,12 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza: este evident ca entitatea nu este rentabila! Rezultate negative, capitaluri negative! 

 

 

 

 

F. Indicatorii fondului de rulment 
 

Nr. 

crt. 

indicator 2010 2011 2012 

1. Fondul de rulment total 709.257.427 933.713.390 1.759.649.655 

2. Fondul de rulment propriu  0 0 0 

3. Gradul de acoperire a 

activelor 

circulante cu capitalul 

propriu 

 

0 0 0 

Grafic indicatorii se prezinta astfel: 
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Analiza:  

 

Fondul de rulment total - reprezintă întregul capital circulant existent în circuitul unei firme la un 

moment dat, imobilizat în masa activelor circulante. Este sigurul indicator al fondului de rulment care 

s-a putut determina. Managementul trebuie sa –si contruiasca urgent strategii de redresare 

economica,  

 

Concluzie finala: Entitate insolvabila, risc faliment iminent! Masuri 

urgente de redresare economico- financiara! Eventual initierea 

procedurii insolventei, este impusa de lege! 
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COSMOTE - CUI 11952970 2010 2011 2012 

Indicatori din BILANT lei lei lei 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 

    

2,071,248,365.00      

   

1,820,510,255.00      

    

1,900,379,420.00      

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 

       

681,819,459.00      

      

896,452,870.00      

    

1,717,309,452.00      

Stocuri (materiale, productie in curs de 

executie, semifabricate, produse finite, 

marfuri etc.) 

         

89,231,088.00      

        

41,851,069.00      

         

57,185,441.00      

Creante 

       

327,355,190.00      

      

558,529,214.00      

    

1,266,929,964.00      

Casa si conturi la banci 

       

139,333,181.00      

      

296,072,587.00      

       

393,194,047.00      

CHELTUIELI IN AVANS 

       

117,914,621.00      

        

12,530,781.00      

           

9,467,485.00      

DATORII - TOTAL 

    

3,048,384,144.00      

   

3,089,042,580.00      

    

3,968,965,230.00      

VENITURI IN AVANS 

         

27,437,968.00      

        

37,260,520.00      

         

42,340,203.00      

PROVIZIOANE 

         

21,104,422.00      

        

17,566,195.00      

           

7,798,406.00      

CAPITALURI - TOTAL, din care: 

-     

225,944,089.00      

-     

414,375,389.00      

-      

391,947,482.00      

Capital social subscris varsat 

    

1,593,747,500.00      

   

1,593,747,500.00      

    

1,593,747,500.00      

Patrimoniul regiei 0 - - 

Patrimoniul public 0 - - 

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI 

PIERDERE       

Cifra de afaceri neta 

    

1,781,916,788.00      

   

1,944,725,623.00      

    

1,940,513,702.00      

VENITURI TOTALE 

    

1,967,812,489.00      

   

2,239,785,839.00      

    

2,237,638,586.00      

CHELTUIELI TOTALE 

    

2,109,695,287.00      

   

2,270,589,139.00      

    

2,193,809,495.00      

Profitul sau pierderea brut(a)       

-Profit                             -                                    -        

         

43,829,091.00      

-Pierdere 

       

141,882,798.00      

        

30,803,300.00                                   -        

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului 

financiar       

-Profit                             -                                    -        

         

43,829,091.00      

-Pierdere 

       

141,915,048.00      

        

30,803,300.00                                   -        

Indicatori din DATE INFORMATIVE       

Numar mediu de salariati 1254 1234 1275 

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html  

    

 

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
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http://adevarulfinanciar.ro/articol/proiectul-ro-net-are-289-de-milioane-de-lei-

din-bugetul-total-de-425-de-milioane-al-ministerului-comunicatiilor-pe-2016/ 

Proiectul Ro-Net are 289 de milioane de lei 

din bugetul total de 425 de milioane al 

Ministerului Comunicaţiilor pe 2016 

 
Bugetul pentru 2016 al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională a fost 

aprobat, sâmbătă, în unanimitate şi fără amendamente de parlamentarii din Comisiile reunite 

de Buget-Finanțe. Ministrul Comunicaţiilor, Marius Bostan, a declarat că 289 de milioane de 

lei sunt destinate proiectului Ro-Net. Acesta urmează să conecteze la internet 783 de 

localităţi, dar lucrările sunt grav întârziate. 

Bostan a declarat, în debutul dezabterilor din Comisiile reunite de Buget-Finanțe, că 

ministerul pe care îl conduce are o creștere care „nu este bazată pe noi proiecte de investiții, ci 

una mică dată de divizia de fonduri europene, unde s-au mărit salariile“. 

„Sumele vizează proiectul Ro-Net, pentru care va exista o alocare de 289 de milioane de lei, 

care se intenționează a se finaliza până la finele anului viitor. Proiectul a ajuns într-o situație 

destul de critică. Când am preluat ministerul, lucrările erau în curs, iar riscul era să pierdem 

finanțarea și să păgubim bugetul țării. Dacă vom reuși să finalizăm primele 100 de localități 

pentru a ajunge cu fibră acolo, Uniunea Europeană este de acord să se păstreze suma și pentru 

anul viitor. 

Daniel Ionașcu - jurnalist 12-12-2015 

http://adevarulfinanciar.ro/articol/proiectul-ro-net-are-289-de-milioane-de-lei-din-bugetul-total-de-425-de-milioane-al-ministerului-comunicatiilor-pe-2016/
http://adevarulfinanciar.ro/articol/proiectul-ro-net-are-289-de-milioane-de-lei-din-bugetul-total-de-425-de-milioane-al-ministerului-comunicatiilor-pe-2016/
http://adevarulfinanciar.ro/articol/author/daniel-ionascu/
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http://magnanews.ro/2016/05/25/comisarul-european-corina-cretu-aproba-reesalonarea-

proiectului-ro-net/ 

 

Comisarul european, Corina Crețu, aprobă 

reeşalonarea proiectului RO-NET 

Posted By Redactia on 25/05/2016  

 

Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu a aprobat astăzi, 25 mai 2016, 

modificarea proiectului major „Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în 

zonele dezavantajate, prin folosirea fondurilor structurale”(RO-NET), din exercițiul bugetar 

2007 – 2013. Decizia de astăzi a Comisiei Europene vizează împărţirea proiectului inițial în 

două faze, iar valoarea totală aprobată pentru prima etapă a proiectului este de 18,8 milioane 

de euro, din care 12,5 milioane reprezintă co-finanţarea prin Fondul european de dezvoltare 

regională. „Din totalul celor 2.268 de localităţi din România care nu au acces la reţele de 

comunicare electronică, 783 au fost incluse în proiectul RO-NET. Scopul acestuia este de a 

construi sisteme de conectare pentru reţeaua de internet de mare viteză în zonele 

dezavantajate din România, pentru a genera creştere economică şi a crea noi locuri de 

muncă,” a declarat Corina Crețu la aprobarea deciziei de fazare. 

Reeșalonarea proiectului vine ca urmare a faptului că lucrările planificate în proiectul iniţial 

nu au putut fi terminate până la sfârşitul anului 2015, din cauza întârzierilor privind 

autorizarea lucrărilor la reţelele de internet de mare viteză. Înaltul oficial european este de 

părere că decizia de modificare a proiectului este esențială întrucât: „Este un proiect important 

pentru România, pentru dezvoltarea țării. Accesul la internet de mare viteză va permite 

locuitorilor din zonele dezavantajate să beneficieze de mai multe oportunităţi. Mă refer mai 

ales la noi şanse pentru tineri în domeniul educaţiei, dar şi pentru dezvoltarea mediului de 

afaceri şi crearea de locuri de muncă. Este un proiect ce contribuie la reducerea decalajului 

digital existent între zonele rurale şi cele urbane. 400.000 de români, 8.500 de firme şi 2.800 

de instituţii publice vor avea în final acces la internet de mare viteză.” Proiectul major 

,,Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin 

folosirea fondurilor structurale” face parte din Programul Operațional ,,Creşterea 

competitivităţii economice” pentru asistență structurală şi prevede instalarea a 3.265 de km de 

fibră optică, în completarea actualei infrastructuri de telecomunicaţii din România. 

 

http://magnanews.ro/2016/05/25/comisarul-european-corina-cretu-aproba-reesalonarea-proiectului-ro-net/
http://magnanews.ro/2016/05/25/comisarul-european-corina-cretu-aproba-reesalonarea-proiectului-ro-net/
http://magnanews.ro/author/rodica/
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Către: Direcţia Naţională Anticorupţie  

În atenţia doamnei Procuror-şef Codruţa Kovesi  

 

 

Stimată doamnă,  

 

Numele meu este xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Pe data de 16 martie 2016 am adresat DNA - Bucureşti o plângere prin care 

aduceam la cunoştinţă săvârşirea mai multor infracţiuni de corupţie, fraudă şi 

nereguli grave în gestionarea fondurilor publice europene şi naţionale, cu ocazia 

implementării Proiectului RO-NET. 

Pe data de 8 iulie 2016 am primit citaţie prin care am fost chemat la DNA Piteşti 

pentru ziua de 14.07.2016, ora 10.00, pentru a fi audiat în Dosarul penal 

nr.55/P/2016, având calitatea de martor. M-am prezentat la DNA Piteşti, iar la 

ora 10.00 am fost preluat de un poliţist, care nu şi-a declinat numele, gradul sau 

funcţia. 

Încă de la începutul audierii, am observat că poliţistul "secret" de la DNA Piteşti 

nu cunoaşte deloc aspectele pe care le-am atins în plângere, aşa încât i-am 

comunicat observaţia mea: "Nu aţi citit dosarul!" 

Răspunsul acestuia a fost halucinant: "L-am citit... în mare..." 

Cu alte cuvinte, după 4 luni mă cheamă la audieri doar ca să bifeze procedural 

derularea anchetei, nu pentru a clarifica detallile, unele subtile, ale acestui dosar 

cu un prejudiciu imens!  
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Timp de două ore, cât au durat discuţiile, acesta s-a comportat ca un veritabil 

avocat al apărării, arătându-se neineresat de niciun argument şi de nicio probă 

aduse de mine. Mai mult, a încercat să închidă de la început orice discuţie legată 

de persoanele spre care se îndreaptă plângerea mea. Spre exemplu, am încercat 

să discut situaţia domnului Marius Bostan, despre rolul său în această afacere, 

explicând că a fost membru în Consiliul de Administraţie al Romtelecom din 

2009 şi până în noiembrie 2015, iar apoi a ajuns imediat ministru şi a început să 

facă plăţi către Romtelecom, în cadrul proiectului RO-NET. Am argumentat 

verbal şi am depus şi înscrisuri în care arăt că nu este legal ca Romtelecom, 

firmă care a avut pierdere 200 de milioane de euro şi la care Marius Bostan fost 

administrator între 2009 şi 2015, să primească bani de la bugetul UE prin 

semnătura ministrului, de data aceasta, Marius Bostan. Am invocat în această 

situaţie cel puţin un conflict de interese, în cazul în care nu vor fi probate şi alte 

infracţiuni. Răspunsul poliţistului a venit cu o întrebare retorică: "A aprobat 

cumva ministrul Marius Bostan proiecut RO-NET?"...  

Fără cuvinte! 

Spre finalul audierii, îmi comunică "printre altele", ca un detaliu minor, că, 

având în vedere plângerea in rem, eu nefiind parte vătămată, nici nu îmi va fi 

comunicată o eventuală soluţie de neîncepere a urmăririi penale. În acel moment 

l-am întrebat contrariat dacă nu cumva se antepronunţă în ceea ce priveşte 

soluţia ce va fi dată în dosar, având în vedere că suntem abia la început, şi nu la 

finalul cercetărior. Răspunsul a fost ambiguu. 

I-am comunicat poliţistului că, deşi plângerea am facut-o in rem, nu am putut să 

nu menţionez participarea firmei 2K Telekom SRL la Proiectul RO-NET, 

menţiune făcută la pagina 19 din plângera penală. 

În acel moment, poliţistul a început să-mi declare (!?) că îi cunoaşte pe "cei de la 

2K Telekom", că sunt "cam neserioşi" şi că a lucrat cu ei în perioada în care fost 

delegat coordonator în cadrul Proiectului Schengen, de către beneficiarul 

Ministerul Afacerilor Interne! 

Vreau să subliniez că firma 2K Telekom SRL aparţine de facto deputatului 

Sebastian Ghiţă, personaj care a monopolizat mare parte din contractele IT 

publice din ultimii 10 ani, inclusiv Proiectul Schengen, la care acest poliţist 

judiciar de la DNA Piteşti a lucrat în mod direct. 



5 
 

În mod teoretic, este posibil ca această relaţie de colaborare în cadrul proiectului 

Schengen dintre acest poliţist de la DNA Piteşti şi cei din conducerea 2K 

Telekom SRL, respectiv Sebastian Ghiţă şi fratele acestuia, să se transforme, 

poate, într-o relaţie de simpatie, de amiciţie, de prietenie, în ciuda micilor 

momente de neseriozitate ale angajaţilor, momente peste care, oricum, s-a 

trecut?...  Teoretic este posibil... 

Linia de muncă a organelor de cercetare penală nu trebuie să se intersecteze sub 

nicio formă cu astfel de situaţii dubioase. Sunt sigur că nu va exista o anchetă 

imaparţială, atâta timp cât există acest dubiu!..  Un complet de judecată poate fi 

recuzat pentru o relaţie de prietenie sau rudenie cu una din părţi, iar un poliţist 

judiciar nu? 

 

Doar astfel se explică: 

- faptul că am fost audiat după 4 luni de la înaintarea plângerii penale către DNA 

şi numai după ce plângerea am transmis-o şi către Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

- faptul că dosarul a fost trimis "pentru continuarea cercetărilor" la Piteşti, deşi 

plângerea se referă, aşa cum am menţionat, la persoane din conducerea Comisiei 

Europene, Guvernului României, Ministerului Comunicaţiilor şi ANCOM, iar 

fapta incriminată a fost  săvârşită în toata ţara, nu numai în judeţul Argeş, unde 

am făcut documentarea; 

- faptul că audierea unui dosar cu un asemenea prejudiciu s-a făcut în lipsa 

prezenţei procurorului; 

- modul neprofesionist în care a fost efectuată audierea de două ore la DNA 

Piteşti, încheiată cu o declaraţie semnată de mine prin care îmi menţineam întru-

totul cele declarate în plângere, la care am adăugat înscrisuri referitoare la 

situaţia financiară a Romtelecom şi Cosmote, la momentul câştigării contractului 

RO-NET.  Niciun fel de detalii sau clarificări nu au fost solicitate în cadrul 

audierii şi, deci, nu au fost trecute în declaraţie. 

Doamnă Procuror-şef, acest dosar se poate finaliza cu recuperarea în mare parte  

a prejudiciului, deoarece banii nu au fost cheltuiţi în totalitate, cu singura 

condiţie ca DNA să întreprindă măsuri reale şi urgente în acest sens. 
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Închei cu convingrea că veţi găsi şi în acest caz soluţia pentru a aduce adevărul 

la suprafaţă. 

 

 

 Cu deosebită stimă,     25 iulie 2016 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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