
Inițiativa EU4Digital, a Uniunii Europene, susține eforturile de creare a unui 
spațiu comun de roaming, între țările partenere din est până la sfârșitul 
anului 2021, pentru a consolida independența autorităților naționale de 
reglementare și pentru a dezvolta strategii coordonate pentru distribuirea 
spectrului de frecvențe.

Proiectul EU4Digital privind comunicațiile în bandă largă implementat de Banca 
Mondială a sprijinit dezvoltarea accelerată a comunicațiilor în bandă largă 
în regiunea Parteneriatului Estic prin derularea strategiilor naționale privind banda 
largă, în conformitate cu strategiile similare ale UE.

Roaming

E l a b o r a r e a  ș i  i m p l e m e n t a r e a 
unei abordări comune  față de 
determinarea tarifelor de roaming 
în regiune.

Acordul Regional de Roaming 
așteptat până în toamna 2021, cu 
intrarea în vigoare în 2022.

Scăderea tarifelor de roaming cu 
87% este estimată pentru clienții din 
cele șase țări partenere.

Miniștrii din UE și ai partenerilor din est au 
convenit să exploreze posibilitatea unui 
spațiu de roaming UE-PaE comun.

Reglementarea

C o n s o l i d a re a  i n d e p e n d e n ț e i 
organ izaț iona le  ș i  f inanc iare  a 
au to r i t ă ț i lo r  n a ț i o n a le  d e 
reglementare pentru comunicațiile 
electronice.

A u t o r i t ă ț i l e  d e  r e g l e m e n t a r e 
independente asigură echilibrul între 
concurență, investiții și interesele 
consumatorilor, sprijinind în același 
timp dezvoltarea piețelor, serviciilor și 
rețelelor de comunicații.

Scopul  de  a  avea autor i tăț i  de 
reglementare independente în cel puțin 
cinci țări partenere.

Spectrul

 Susținerea unei abordări coordonate 
pentru  e l iberarea benz i i  de 
frecvență de 700 MHz în cele șase 
țări partenere din est.

Acordul regional privind spectrul de 
frecvențe așteptat până în toamna 
2021: ar asigura utilizarea armonizată 
a resurselor de spectru între țările 
partenere și cu UE.

Scopul de a elibera banda de 700 
MHz de sistemele existente și de a 
o atribui serviciilor internaționale de 
telecomunicații mobile, în special 5G. 

Normele în domeniul 
telecomunicațiilor

#EU4Digital



Toamna 2021
Țările partenere din est intenționează să semneze RRA.

2023 - 2025 
Prețurile serviciilor de roaming se aliniază cu propunerea de reducere a tarifelor. Se preconizează că 
până la sfârșitul acestei perioade, tarifele de roaming pentru clienți vor fi reduse cu 87%.

1 Ianuarie 2026
Se estimează că tarifele de roaming pentru clienți vor fi reduse în continuare, ca urmare a reflectării 
noilor rate ale UE pentru prețurile de vânzare en-gros și stabilirea tarifelor de vânzare cu amănuntul 
prin adăugarea prețurilor interne efective calculate.

1 Ianuarie 2022
Acordul intră în vigoare, populația din țările partenere din est va plăti mai puțin pentru serviciile de 
comunicații mobile în timpul călătoriei în cele șase țări partenere.

Pe parcursul anului 2021
Adoptarea modificărilor legislative necesare pentru realizarea obiectivelor și implementarea RRA.

Cronologia prevăzută pentru Acordul Regional de Roaming (RRA)

https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/telecom-rules/

Prin realizarea acestor obiective în domeniul normelor aferente 
telecomunicațiilor, sprijinul UE va aduce beneficii clare cetățenilor 
și întreprinderilor din regiunea Parteneriatului Estic, sub forma unor 
costuri de roaming mai mici, o reglementare mai puternică care va 
duce la o concurență și investiții mai mari, precum și la protejarea 

drepturilor consumatorilor și perspectiva unor noi posibilități  
de comunicare fără fir în bandă largă și 5G.

Pentru cele șase țări partenere 
din est, impactul pozitiv general 

al acordului de roaming este 
estimat la 

4.6 milioane EUR.

La sfârșitul perioadei de 
tranziție (în 2026), se 

preconizează că prețurile de 
vânzare cu amănuntul pentru 

consumatorii de servicii de 
roaming din regiune vor fi  

reduse cu 87%.  


