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Perspectivele licitaţiei 5G vor fi analizate în videoconferinţa "Digitalizarea României 
şi tehnologia 5G" 

 

 

Digitalizarea României, perspectivele licitaţiei 5G şi unde se află România pe harta 
digitală a Europei sunt printre temele ce vor fi abordate în cadrul videoconferinţei 
"Digitalizarea României şi tehnologia 5G", organizată marţi de Grupul de presă 
Bursa. 
 
Printre cei care sunt aşteptaţi la evenimentul ce va putea fi urmărit, în direct, online, 
pe pagina de Internet, respectiv pe contul de Facebook şi canalul de YouTube al 
organizatorilor, se află: Eduard Dumitraşcu - preşedintele Asociaţiei Române pentru 
Smart City, Radu Nicolescu - consilier de stat în cancelaria prim-ministrului în 
domeniul IT, Dragoş Preda - secretar de stat în Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Marian Murguleţ - Secretar de Stat, CIO 
Guvernamental, Secretariatul General al Guvernului, Bogdan Chiriţoiu - preşedintele 
Consiliului Concurenţei, Mihai Matei - preşedintele Asociaţia Patronală a Industriei 
de Software şi Servicii (ANIS) şi Alexandru Borcea - preşedintele Asociaţiei Română 
pentru Industria Electronică şi Software (ARIES). 
 
Potrivit organizatorilor, temele propuse spre dezbatere sunt: digitalizarea României, 
unde se află România pe harta digitală a Europei, soluţiile industriei IT&C pentru 
digitalizarea economiei, rolul tehnologiei 5G în dezvoltarea digitalizării, 5G - beneficii 
şi provocări pentru securitatea cibernetică, perspectivele licitaţiei 5G, Cybersecurity - 
provocări şi oportunităţi în pandemie, riscurile securităţii pe fondul digitalizării forţate. 
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Chiriţoiu, despre posibila ieşire a Telekom din România: Şi noi, şi Comisia 
Europeană vom fi reticenţi 

 

Ne îngrijorează ieşirea unuia dintre cei patru operatori din piaţă (Telekom. n.r.), iar 
atât noi, cât şi Comisia Europeană, vom fi reticenţi, pentru că e important să ne 



asigurăm că rămâne o concurenţă puternică în acest sector, a afirmat, marţi, în 
cadrul unei videoconferinţe de specialitate, preşedintele Consiliului Concurenţei, 
Bogdan Chiriţoiu. 
 
"Ne îngrijorează ieşirea unuia dintre cei patru operatori din piaţă (Telekom,n.r.). 
Dacă se va ajunge acolo, e un subiect care va fi analizat şi de noi, şi de Comisia 
Europeană. În orice caz, indiferent dacă din raţiuni legale unele decizii vor fi 
naţionale, unele vor fi la nivel european, vom colabora. Am avut discuţii cu Comisia 
Europeană cum să ne coordonăm în cazul în care trebuie să analizăm o astfel de 
operaţiune. Şi noi, şi Comisia, vom fi reticenţi. E important să ne asigurăm că 
rămâne o concurenţă puternică în piaţă", a declarat Chiriţoiu. 
 
La finele lunii octombrie 2019, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a subliniat că este 
important ca pachetul de acţiuni de 46%, pe care statul român îl are la Telekom 
România, să fie foarte bine evaluat. 
 
"Statul român deţine 46% din partea de fix la Telekom (Telekom România - n. r.). 
Rolul acelui comitet (înfiinţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
- n. r.) a fost să se facă o evaluare a companiei. Cred că e important ca procentul de 
46% pe care statul îl are în companie, chiar dacă vorbim despre un procent 
minoritar, să fie foarte bine evaluat. Cred că e bine, corect şi legal aşa. Nu vreau să 
dau idei şi să intru în chestiuni comerciale, pentru că nu acesta e rolul ANCOM. Sunt 
chestiuni pe care cei de la Telekom trebuie să le facă, nu e treaba noastră", a spus 
Grindeanu. 
 
La rândul său, în cursul anului trecut, vicepreşedintele ANCOM, Eduard Lovin, 
declara, pentru AGERPRES, că Telekom România ar trebui să notifice Consiliul 
Concurenţei cu privire la intenţia de a vinde pachetul de acţiuni către Orange, iar 
Comisia Europeană trebuie să-şi dea avizul. 
 
Ulterior, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a precizat că nu a 
primit nimic oficial în legătură cu posibila vânzare de acţiuni Telekom România către 
Orange, dar, dacă acest lucru este real, "vom ţine legătura foarte aproape de 
Comisia Europeană", pentru că este o tranzacţie de interes pentru România şi 
obiectivul autorităţii este să nu se diminueze concurenţa pe piaţa românească. 
 
Conform informaţiilor publicate în mass-media, Orange ar dori să achiziţioneze fostul 
Romtelecom (actualmente Telekom România - n. r.) pentru a-şi completa oferta de 
servicii de telefonie mobilă cu servicii de comunicaţii fixe (internet fix şi cablu TV), pe 
modelul Vodafone - UPC. 
 
Telekom România este prezentă pe piaţa românească din anul 2014, după 

rebrandingul comun al Romtelecom şi Cosmote România. Telekom aparţine 

Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii 

integrate. 



 
Grupul de presă Bursa organizează, marţi, videoconferinţa cu tema "Digitalizarea 
României şi tehnologia 5G". AGERPRES/(A - autor: Daniel Badea, editor: Andreea 
Marinescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) 
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Chiriţoiu: Mi-e frică de faptul că Guvernul va fi tentat să vadă 5G ca o vacă de muls; 
sper să rezistăm acestei tentaţii 

 

 

Situaţia economică e dificilă, dar dificilă a fost întotdeauna şi mi-e frică de 

faptul că Guvernul va fi tentat să vadă 5G-ul ca o vacă de muls, a declarat, 

marţi, în cadrul unei videoconferinţe de specialitate, preşedintele Consiliului 

Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. 
 
"Situaţia economică e dificilă, dar dificilă a fost întotdeauna. Nu am trăit în România 
perioade în care să spunem "Vai, ce bine ne merge şi câţi bani avem!". Niciodată nu-
ţi dai seama: când îţi merge bine nu spui că îţi merge bine. Ţin minte că ne văitam 
de bani şi în anii precedenţi. Cu siguranţă ne vom văita şi în viitor. Mi-e frică de 
faptul că Guvernul va fi tentat să vadă 5G-ul ca o vacă de muls, ceea ce, ca să fim 
sinceri, îşi propunea şi Guvernul de anul trecut. Eu sper să rezistăm acestei tentaţii, 
pentru că scopul principal nu e să aducem mulţi bani, ci să avem servicii bune care 
să fie la un preţ acceptabil pentru consumatori tocmai pentru a sprijini dezvoltarea 
aplicaţiilor, pentru a folosi cât mai mult în economia noastră noua tehnologie. Eu văd 
aici o tensiune între obiectivul de a avea venituri cât mai mari la buget şi obiectivul 
de a folosi 5G pentru a dezvolta economia, pe ansamblu", a spus Chiriţoiu. 
 
Preşedintele autorităţii de concurenţă a punctat, totodată, că, în privinţa tehnologiei 
5G, este foarte important să existe pe piaţă o concurenţă puternică între operatori, 
astfel încât şi calitatea serviciilor şi a preţurilor să fie bună. 
 
"Mă bucur să avem o analiză similară (cu 4G, n.r) şi suntem cumva sclavii 
succesului. Când ai făcut ceva ce crezi că a ieşit bine, ai tendinţa să repeţi şi prin 
prisma asta văd eu lucrurile legat de 5G. Trăiesc cu impresia că lucrurile au ieşit 
foarte bine la 4G şi au ieşit foarte bine pentru că atunci ANCOM şi cu noi am reuşit 
să creăm cadrul pentru a avea patru jucători în piaţă şi apariţia celui de-al patrulea a 
dinamizat concurenţa şi a dus la preţuri scăzute pentru consumatori şi o calitate 



bună a serviciilor. Undeva aş vrea să replicăm succesul acesta la 5G. De văzut cum 
va arăta cadrul. La 5G se pun şi problemele de securitate care nu s-au pus la 4G. O 
să vedem la 5G cum va arăta licitaţia şi care sunt constrângerile pe care le vom 
avea în afara pieţei, a elementelor tehnice, care sunt alte consideraţii la care va 
trebui să fim atenţi. Aş vrea să ne asigurăm că vom avea o concurenţă puternică în 
piaţă între operatori, astfel încât să avem o calitate bună a serviciilor şi preţuri bune", 
a explicat Bogdan Chiriţoiu. 
 
Acesta a adăgat că va fi nevoie de atenţie şi la efortul investiţional al operatorilor 
pentru 5G. 
 
"Va trebui să fim atenţi şi la efortul investiţional care e mare pentru 5G. Suntem 
foarte deschişi la cooperarea reţelelor. În ultimii ani am tot relaxat condiţiile şi am 
permis operatorilor existenţi să colaboreze între ei pe partea de infrastructură, un 
lucru pe care îl văd continuând şi în zona de 5G", a precizat preşedintele Consiliului 
Concurenţei. 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
a anunţat, în data de 2 martie 2020, că, până la sfârşitul trimestrului III a acestui an, 
şi-a propus să definitiveze documentaţia de licitaţie pentru frecvenţele 5G, iar 
organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 
2600 MHz, 3400-3600 MHz (5G) pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de 
comunicaţii electronice de bandă largă este programată pentru ultimul trimestru din 
2020. 
 
Estimările oficiale arată că tehnologia 5G urmează să genereze, la nivel mondial, 
venituri de 225 de miliarde de euro, în 2025. 
 
Grupul de presă Bursa organizează, marţi, videoconferinţa cu tema "Digitalizarea 
României şi tehnologia 5G". AGERPRES/(A - autor: Daniel Badea, editor: Andreea 
Marinescu, editor online: Irina Giurgiu) 
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Consilier de stat în domeniul IT: Cred că astăzi vom trimite raportul pe 5G la Comisia 
Europeană 

 



Grupul de lucru constituit pentru implementarea tehnologiei 5G în România va 
definitiva un raport ce va fi trimis, probabil astăzi, la Comisia Europeană (CE), a 
declarat, marţi, în cadrul unei videoconferinţe de specialitate, Radu Nicolescu, 
consilier de stat pe domeniul IT în cancelaria prim-ministrului. 
 
"Noi suntem un guvern deschis care consideră clar o prioritate digitalizarea 
României, transformarea digitală. În ceea ce priveşte tehnologia 5G, acum 
aproximativ o lună s-a constituit un grup de lucru, din care face parte un 
reprezentant un reprezentant al Cancelariei, subsemnatul, un reprezentant al 
Guvernului, un reprezentant de la MTIC (Ministerul Transporturilor, Infrastucturii şi 
Comunicaţiilor, n.r.), un reprezentant CERT-RO, apoi de la ADR (Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, n.r.) şi pregătim un draft de raport pentru implementarea 5G 
pe care îl vom trimite la Comisia Europeană. Îl putem trimite astăzi, sperăm să-l 
terminăm. Acum, trebuie să luăm în calcul că a avut loc o schimbare a Guvernului şi 
o schimbare la conducerea CERT-RO. Eu cred că, astăzi, vom trimite acest raport la 
Comisia Europeană. Tehnologia 5G ne va ajuta foarte mult pentru dezvoltarea 
oraşelor inteligente, aşa-numitele Smart City, în care putem avea o monitorizare a 
traficului, a calităţii aerului, parcări inteligente, semaforizare inteligentă, toate 
acestea ducând bineînţeles la o creştere a calităţii vieţii noastre, a tuturor", a afirmat 
Nicolescu. 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
a anunţat, în data de 2 martie 2020, că, până la sfârşitul trimestrului III a acestui an, 
şi-a propus să definitiveze documentaţia de licitaţie pentru frecvenţele 5G, iar 
organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a 
spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 
2600 MHz, 3400-3600 MHz (5G) pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de 
comunicaţii electronice de bandă largă este programată pentru ultimul trimestru din 
2020. 
 
Pe data de 29 ianuarie 2020, Comisia Europeană a aprobat setul comun de 
instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre pentru a 
răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea 
generaţie de reţele mobile. 
 
În concluziile privind setul de instrumente, statele membre au convenit să 
consolideze cerinţele de securitate, să evalueze profilurile de risc ale furnizorilor, să 
aplice restricţii pertinente pentru furnizorii consideraţi a prezenta un risc ridicat, 
inclusiv să aplice excluderile necesare în ceea ce priveşte activele considerate a fi 
critice şi sensibile (cum ar fi funcţiile centrale de reţea) şi să pună în practică strategii 
care să asigure diversificarea vânzătorilor. 
 
Forul european a lansat, totodată, acţiuni relevante în sfera sa de competenţă şi a 
făcut apel ca măsurile-cheie să fie puse în aplicare până la 30 aprilie 2020. În plus, 
Comisia a invitat statele membre să elaboreze, până la 30 iunie 2020, un raport 
comun privind punerea în aplicare punctuală, pe fiecare ţară, a acelor măsuri. 



 
Estimările oficiale arată că tehnologia 5G urmează să genereze, la nivel mondial, 
venituri de 225 de miliarde de euro, în 2025. 
 
Grupul de presă Bursa organizează, marţi, videoconferinţa cu tema "Digitalizarea 
României şi tehnologia 5G". AGERPRES/(A - autor: Daniel Badea, editor: Andreea 
Marinescu, editor online: Anda Badea) 

 


