
 

 

 

          ORDIN NR. ................................................. 

pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă, prin 

intermediul unei conexiuni la un punct fix   

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului 

persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix, precum și 

prevederile art. 77 alin. (11) și alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, 

cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

emite prezentul  

ORDIN 

Art. 1 – (1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se stabilesc caracteristicile 

serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la un 

punct fix, capabil să asigure condițiile necesare pentru participarea persoanelor fizice din punct de 

vedere social și economic la societate. 

(2) Accesul funcțional la internet prevăzut la alin. (1) trebuie să permită consumatorilor să 

beneficieze cel puțin de facilitățile prevăzute la art. 77 alin. (12) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 2 – (1) În scopul prevăzut la art. 1, se stabilește viteza de transfer a datelor necesară 

pentru descărcare (download) la 100 megabiți/secundă (Mbps), pentru serviciile de acces la 

internet în bandă largă prin intermediul unei conexiuni la un punct fix. 

(2) Viteza de transfer prevăzută la alin. (1) reprezintă viteza maximă de transfer al datelor, 

așa cum este aceasta prevăzută în Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis 

și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu 



privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 

privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii precum și în 

Orientările Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor 

electronice emise în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2015/2120. 

Art. 3 – (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale se vor raporta la 

caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) atunci când implementează măsuri în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet 

în bandă largă, la un punct fix.  

(2) În situația în care furnizorii din domeniul comunicațiilor electronice implementează 

soluții care asigură o viteză maximă de transfer a datelor mai mare decât cea prevăzută la art. 2 

alin. (1), aceasta va fi considerată ca echivalentă și îndeplinind caracteristicile serviciului de acces 

funcțional la internet în bandă largă stabilite prin prezentul ordin. 

(3) Caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi avute în vedere și la implementarea 

măsurilor privind serviciul universal în domeniul comunicațiilor electronice, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. 

(4) Atunci când consideră necesar, Ministerul cercetării, inovării şi digitalizării poate  

actualiza caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1).   

Art. 4.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


