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Implementarea tehnologiei 5G în România 

Radu Nicolescu, consilier de stat pe domeniul IT in cancelaria prim-ministrului, 

alaturi de grupul de lucru constituit pentru implementarea tehnologiei 5G 

in Romania va definitiva un raport ce va fi trimis, probabil astazi, la Comisia 

Europeana (CE), a declarat, acesta marti, in cadrul unei videoconferinte de 

specialitate. 

„Noi suntem un guvern deschis care considera clar o prioritate digitalizarea 
Romaniei, transformarea digitala. In ceea ce priveste tehnologia 5G, acum 
aproximativ o luna 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 si 
Comunicatiilor, n.r.), un reprezentant CERT-RO, apoi de la ADR (Autoritatea pentru 
Digitalizarea Romaniei, n.r.) si pregatim un draft de raport pentru implementarea 5G 
pe care il vom trimite la Comisia Europeana. Il putem trimite astazi, speram sa-l 
terminam. Acum, trebuie sa luam in calcul ca a avut loc o schimbare a Guvernului si 
o schimbare la conducerea CERT-RO. Eu cred ca, astazi, vom trimite acest raport la 
Comisia Europeana. Tehnologia 5G ne va ajuta foarte mult pentru dezvoltarea 
oraselor inteligente, asa-numitele Smart City, in care putem avea o monitorizare a 
traficului, a calitatii aerului, parcari inteligente, semaforizare inteligenta, toate 
acestea ducand bineinteles la o crestere a calitatii vietii noastre, a tuturor”, a afirmat 
Nicolescu. 

pana la sfarsitul trimestrului III a acestui an, si-a propus sa definitiveze documentatia 
de licitatie pentru frecventele 5G, iar organizarea procedurii de selectie pentru 
acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente 
de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz (5G) pentru 
furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga este 
programata pentru ultimul trimestru din 2020, a anuntat Autoritatea Nationala pentru 
Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), in data de 2 martie 2020. 

Iar Comisia Europeana, pe data de 29 ianuarie 2020, a aprobat setul comun de 
instrumente cuprinzand masuri de atenuare convenite de statele membre pentru a 
raspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea 
generatie de retele mobile. 

 


