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ÎNTREBARE SCRISĂ
adresată Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Domnului SORIN GRINDEANU

Obiectul întrebării scrise: Lipsa semnalului de telefonie mobilă și internet în localitățile aflate
la granița României.

Stimate Domnule Președinte,

Încep prin a vă mulțumi pentru răspunsul prompt pe care mi l-ați acordat, la întrebarea nr.
11003A, precum și pentru claritatea informațiilor transmise, vizavi de obligațiile pe care le au
operatorii de telefonie mobilă cu privire la acoperirea localităților din „zonele albe”.
Cu toate că, în răspunsul dumneavoastră, ați menționat că Autoritatea pe care o conduceți
demarează frecvent acțiuni de control, pentru a verifica măsura în care operatorii telecom
respectă obligațiile de acoperire cu semnal de comunicații mobile, în continuare primesc sesizări,
din diferite localități aflate la granița țării, cu privire la lipsa de semnal la telefonia mobilă, iar, în
unele zone ale localităților, inclusiv imposibilitatea de a utiliza internetul prin date mobile.
Punctual, o parte a localităților în cauză se află pe valea răurilor Vișeu și Tisa, în special
comuna Bistra (jud. Maramureș) cu lipsă de semnal pentru telefonie mobilă, în zona Maidan

(Crasna Vișeului, jud. Maramureș) și lipsa accesului la internet prin date mobile, într-o mare
parte a localităților Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Rona de Sus (jud. Maramureș), cu
semnal foarte slab și fără acces la internet prin date mobile.
Locuitorii din aceste zone sunt nemulțumiți pentru că, în anul 2020, încă se confruntă cu
astfel de probleme, într-o țară care se află pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce
privește viteza internetului.
Posibilitatea utilizării internetului, în zilele noastre, constituie un important instrument de
informare al cetățenilor, în special al celor din zonele rurale, care nu au, întotdeauna, acces
imediat la ultimele știri, internetul fiind cea mai rapidă sursă de informare.
În acest sens, stimate Domnule Președinte, Vă rog să-mi comunicați, în scris, măsurile
care vor fi luate pentru a soluționa problemele prezentate mai sus.

