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Obiectul întrebării scrise: Lipsa semnalului de telefonie mobilă și internet în localitatea 

Târnova, județul Arad. 

 

Stimate Domnule Președinte, 

 

Pandemia cu care ne confruntăm a impus o trecere bruscă de la interacțiunea „față în 

față” la una telefonică și la cea desfășurată online, însă acest lucru ne oferă și o imagine mai 

fidelă a deficiențelor din acest domeniu, instituția pe care o conduceți având un rol esențial în 

remedierea acestora. 

Una dintre principalele nemulțumiri ale românilor, când vine vorba despre acest subiect, 

o reprezintă lipsa semnalului de telefonie mobilă și/sau internet în unumite zone ale țării. 

Nevoia ca operatorii de telefonie mobilă să acopere 100% din teritoriul României este cu 

atât mai stringentă, cu cât mulți dintre elevii sau studenții care își desfășoară cursurile în format 

online, utilizează servicii de internet a unor operatori telecom, însă lipsa unui semnal puternic în 

anumite zone afectează chiar și calitatea procesului de învățământ. 

Cu o astfel de problemă se confruntă și locuitorii din comuna Târnova, județul Arad, 

localitate unde trăiesc și mulți etnici ucraineni, care, deși plătesc serviciile unor operatori de 

telefonie mobilă, nu se pot bucura de acestea, semnalul de telefonie și internet din această zonă a 

țării fiind unul deficitar. 

Probleme asemănătoare regăsim în mai multe regiuni din România, iar situația în sine 

este paradoxală, România aflându-se pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește 

viteza internetului, dar, din păcate, la capitolul acoperire a semnalului de telefonie mobilă și a 

serviciilor prestate de către operatorii din domeniu a rămas în urmă. 
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Aceste probleme trebuie rezolvate cât mai repede, inclusiv pentru a facilita desfășurarea 

cursurilor în online. 

 

În acest sens, stimate Domnule Președinte, vă rog să-mi precizați, în scris, măsurile care 

pot fi întreprinse pentru a soluționa problema cu care se confruntă cetățenii din Târnova, județul 

Arad? 

 

 




