
 

 

Internet broadband prin satelit 
 
 
Disponibil imediat și oriunde în Europa 
La performanţe comparabile cu ADSL 
Tot ce ar dori să ştie un Administraţiile publice se regăseşte în această broşură. 
 
 
Începând cu anul 2011, tehnologia de bandă largă prin satelit a făcut un salt major în ceea ce priveşte 
performanţa tehnică şi economică. Deşi acum cinci ani, internetul prin satelit era scump, iar performanţa 
oferită era sub cea dată de soluţiile de broadband tradiţionale, acest lucru s-a schimbat. În acest moment, 
internetul broadband prin satelit se poate compara cu ADSL în termeni de performanţă şi de costuri. 
Internetul prin fibră optică oferă performanţe superioare, însă este de regulă mai scump şi nu e disponibil 
tuturor utilizatorilor din Europa. 
Această broşură reprezintă un instrument de sprijinire pentru autoritățile publice care consideră 
susținerea acestei soluții atfel încăt toți cetățenii să aibe posibilitatea de a accesa intenet de bandă largă 
la prețuri accesibile. Intr-adevăr, în timp ce abonamentele și costurile cu achiziția modemului pentru 
serviciile de internet prin ADSL și satelit sunt echivalente, pentru internetul prin satelit mai este necesară 
achiziționarea unei antene personale de satelit. Costul adițional cu aceasta poate fi subvenționat din 
fonduri publice pentru a aduce internetul de bandă la toți cetățenii la costuri echivalente. Acestă broșură 
adresează caracteristicile soluțiilor de bandă largă prin satelit și mijloace pentru autoritățile publice să 
asigure susținere prin ajutor din partea statului. 

 
 
Dacă lucraţi în administraţia publică, veţi găsi în acest pliant toate informaţiile necesare. 

Dacă sunteţi consumator particular, solicitați pliantul Internet broadband prin satelit pentru 
consumatori 
Dacă aveți întrebări suplimentare vă rugăm să le trimiteți la adresa info@project-saber.eu. 
Mai multe informații găsiți la adresa http://www.project-saber.eu.  
 

1. Ce este internetul prin satelit şi de ce ar trebui autorităţile publice să-l ia în considerare? 

2. Soluția de internet prin satelit este prea complexă? Ce materiale sunt necesare? 

3. Este bun internetul de bandă largă prin satelit? Ce aplicații permite? 

4. Care sunt limitările internetului de bandă largă prin satelit? 

5. Care sunt criteriile de calitate şi performanţă pentru a decide între diferitele tehnologii de bandă 

largă? 

6. Este accesibil ca preţ internetul de bandă largă? 

7. Cum poate o autoritate publică să procure eficient internet de bandă largă prin satelit? 

8. Cine are relații contractuale cu autoritatea publică? 

9. Este internetul de bandă largă prin satelit eligibil subvenții locale? 

10. Cum poate asigura o administrație că subvențile sale au fost cheltuite corespunzător? 

11. Cum este internetul de bandă largă prin satelit comparativ cu alte soluții din punct de vedere al 

analizei costurilor? 
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12. Este internetul de bandă largă prin satelit eligibil pentru ajutor din partea statului? Poate fi 

considerat drept o infrastructură? 

13. Finanțarea unei soluții prin satelit inseamnă finanțarea unei soluții de ”Arhitectură deschisă”? 

Permite competiția? 

14. Poate o administrație publică să dețină infrastructura prin satelit pe care o finanțează? 

15. Poate internetul prin satelit să asigure viteze foarte ridicate (100 Mbps sau mai mult)? 

16. Va exista internetul broadband prin satelit peste 10 sau 20 de ani? Va avea performanțe mai 

bune? 

 

 

1. Ce este internetul prin satelit şi de ce ar trebui autorităţile publice să-l ia în considerare? 

 

 Internetul prin satelit, cunoscut ca și internet de bandă largă prin satelit, este o conexiune 

internet de mare viteză efectuată printr-un satelit de comunicații; se asigură o conexiune 

bi-direcțională, adică posibilitatea de descărcare (download) și încărcare (upload) de date 

între internet și computerul Dvs. 

 Internetul prin satelit este disponibil imediat și oriunde în Europa spre deosebire de alte 

soluții de bandă largă (nu este necesar pentru autoritățile locale să asigure o rețea 

terestră de suport)  

 este singura soluție de tip broadband pentru cei ce locuiesc în zone fără acces sau cu 

viteză scăzută la internet. Poate complementa rețelele terestre și wireless pentru a 

asigura o acoperire de 100 % pentru internetul de bandă largă peste Europa. 

 Este recunoscut de UE ca o soluție care acoperă imediat o zonă până la implementarea 

ADSL sau fibră optică – dacă este planificată și este fezabilă. 

 Comisarul european Nelly Kroes, responsabil al programului Agenda Digitală pentru 

Europa, declara în iunie 2013: ”Internetul de bandă largă este acum practic disponibil 

oriunde în Europa, performanța sateliților îmbunătățindu-se și acoperă 4.5% din 

populația ce nu dispune de internet de bandă largă prin fir. Comisia este axată acum să 

adopte tehnologia prin satelit acolo unde există zone neacoperite rămase. 

 Alegerea serviciilor de internet de bandă largă prin satelit generează locuri de muncă:  

prin furnizori de internet calificați și instalatori de antene. În Europa, SES, Eutelsat și 

distribuitorii lor au pregătit deja câteva mii de instalatori locali de antene. 

 Alegerea serviciilor de internet de bandă largă prin satelit permite autorităților publice să 

asigure continuitatea serviciilor lor publice, de obicei în domeniul de e-sănătate și e-

administrație.  Aceste servicii permit suportul pe scară largă a soluțiilor WiMax și Wi-FI. 

 

 

2. Soluția de internet prin satelit este prea complexă? Ce materiale sunt necesare? 

 Soluția de internet prin satelit nu este complexă. E necesară o antenă de satelit cu 

diametru de 70 cm, conectată la un modem aflat în interiorul casei. Aceasta înlocuiește 



 

 

conectarea la rețea prin linia de telefon sau prin fibra optică. Nu e necesară instalarea 

unui software specific pe computer. 

 Poziționarea antenei este efectuată cu mai mare acuratețe decât a unei antene TV cu 

ajutorul unui sistem de ghidare încorporat. Antena poate fi instalată de orice utilizator. 

 De regulă nu e necesară obținerea unei autorizații pentru instalarea antenei, dar este 

recomandat a verifica legislația locală pentru posibile restricții în zone istorice sau parcuri 

naturale. Nu este necesară nici o procedură către administrația de telecomunicații pentru 

a instala antena de satelit (altfel spus, nu este necesară nici o taxă sau licență specifică 

echipamentelor radio) 

 
3. Este bun internetul de bandă largă prin satelit? Ce aplicații permite? 

  La internetul de bandă largă prin satelit downloadul si uploadul fisierelor este la fel de 

rapid si sigur la fel ca și cel prin ADSL. Experiența navigării pe internet este aceeaşi ca şi 

cea oferită de alte soluţii. 

 Pachete triple (VoIP) bazate pe soluţii prin satelit sunt acum disponibile: internet, TV şi 

voce cu aceeaşi antena parabolică de internet (antenele parabolice TV nu pot fi folosite 

pentru servicii internet). 

 Intenetul prin satelit oferă de asemenea şi suport pentru video-conferinţă. Impactul 

întărzierii în transmisie (0.5 secunde) nefiind considerat deranjant de către utilizatorii 

aplicaţiilor de voce. 

 Ofertele variază în termeni de viteză şi bandă alocată, dar sunt de obicei echivalente sau 

chiar mai bune decât tradiţionalul ADSL: 

o Până la 20 Mbps download şi până la 6Mbps upload 

o La fel ca şi tehnologiile wireless, cele mai multe abonamente oferă un volum de 

trafic de date fix lunar. Un volum de 10 Gb este cel mai adesea asociat cu o viteză 

de download de 20 Mbps (până la 2GB cu viteză de download de 2 Mbps), ce 

permit o utilizare frecventă a internetului, incluzând descărcarea de muzică și 

filme. 

 

 Furnizorii de internet (ISP) oferă o garanţie de 99.5 % pentru serviciu (de ex: conexiunea 

la internet). 

  

4. Care sunt limitările internetului de bandă largă prin satelit? 

 

 Nu permite descărcarea masivă şi video-streamingul datorită limitării volumului lunar de 

trafic (de obicei 10 GB/ lună, ce permite descărcarea a câtorva filme cu definiţie 

standard).  

 nu este potrivit pentru jocuri interactive de tip „first person shooter” datorită întărzierii 

mai mari (0.5 secunde) faţă soluţiile oferite de linii fixe, funcţionând prea lent cu perioade 



 

 

de reîncarcare a bufferului. În schimb internetul prin satelit functioneză bine pentru 

jocuri de tip „turn based strategy” (ex: şah) 

 

5. Care sunt criteriile de calitate şi performanţă pentru a decide între diferitele tehnologii de bandă 

largă? 

 Rețeaua europeană tematică SABER a emis în 2013 instrucțiuni pentru achiziția serviciilor 

de satelit țintind să îndeplinească obiectivul DAE pentru 2013, care sunt disponbile la 

cerere pe www.project-saber.eu. Aceste instrucțiuni propun o listă de criterii tehnice 

pntru a fi respectate de autoritatea publică ce implementează tehnologia, pentru a 

asigura intervenții de bandă largă cu o calitate ridicată ce sunt neutre din punct de 

vedere tehnologic. Aceste criterii cuprind: 

 o analiză completă cost / beneficii pentru a determina cea mai avantajoasă soluție 

economică în termen de cost total per utilizator conectat. 

 nivelul de utilizare a infrastucturilor care sunt deja implementate, pentru a limita 

necesitatea investițiilor publice 

 promptitudinea pentru implementarea serviciilor de bandă largă 

 praguri pentru viteze de download și upload: 6 Mbps / 2 Mbps 

 un trafic minim global permis: 3 GB / lună 

 
6. Este accesibil ca preţ internetul de bandă largă? 

 Valoarea abonamentelor lunare este comparabilă cu cele oferite prin ADSL. Pe piaţa 

europeană ele pornesc de la 18 € / lună pentru o viteză de download de până la 2 Mbps şi 

un trafic lunar de 2 GB. Existe şi oferte ce pornesc de la 30 € / lună şi oferă 20  Mbps 

viteză de download. 

 Preţurile pentru abonamentele de internet prin satelit cresc odată cu traficul de date 

inclus. Contractele nu permit costuri suplimentare pe factură (de ex: atunci când se 

depăşeşte traficul inclus). 

 Preţurile pentru abonamente variază destul de mult în Europa datorită distribuţiei 

neuniforme a furnizorilor de internet prin satelit şi a existenţei sau a lipsei suportului 

guvernelor locale pentru această tehnologie. 

 

7. Cum poate o autoritate publică să procure eficient internet de bandă largă prin satelit? 

 Rețeaua europeană tematică SABER a emis în 2013 instrucțiuni pentru achiziția serviciilor 

de satelit țintind să îndeplinească obiectivul DAE pentru 2013, care sunt disponbile la 

cerere pe www.project-saber.eu. Aceste instrucțiuni descriu 2 abordări pentru achiziția 

de internet de bandă largă prin satelit: 

 o procedură menită să selecționeze un grup de furnziori de servicii internet. Această 

soluție asigură ajutor financiar sub forma unui voucher plătibil furnizorului de serviciu 

pentru a procura și a instala antena și modemul pentru accesul la internet prin satelit 

pentru locuitorii din zonele unde schema este implementată 
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 o licitație pentru selectarea unui furnizor unic pentru o zonă. 

 Lista furnizorilor de seriviciu disponibili în Europa poate fi gasită la 

www.broadbandforall.eu 

 

8. Cine are relații contractuale cu autoritatea publică? 

 În cele mai multe cazuri autoritățile publice  au o relație contractuală directă cu furnizorul 

sau furnizorii locali de servicii internet 

 Operatorii de satelit administrează punctul central de comunicare și rețeaua, garantând 

astfel continuitatea serviciului catre furnizorii de internet 

 Operatorii de satelit vor propune către autoritatea publică un alt furnizor de local de 

internet, dacă acesta nu mai reușește să asigure serviciul contractat cu aceasta 

 

9. Este internetul de bandă largă prin satelit eligibil subvenții locale? 

 

 Da, subvențiile locale sunt posibile.  Echipamentul de bază la client (antena, modemul și 

intalarea lor) poate fi subvenționat primarie sau de administrația unei regiuni ( Fondul 

European Regional de Dezvoltare - FERD - și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală – FEADR -  au fost deja folosite pentru acest scop) 

o Mai multe primării / regiuni au desfașurat un plan de implementare a internetului 

de bandă largă: rambursează cheltuielile sau asigură un voucher pentru a instala 

echipamentul gratuit 

o Valoarea medie a unei subvenții pentru achizția și intalarea echipamentului de 

bază la client este de 500 euro (la prețurile din 2013) 

 Există de asemenea și opțiunea unui leasing lunar la cei mai mulți furnizori de internet (un 

cost adițional de 5-8 euro /lună). 

 
10. Cum poate asigura o administrație că subvențile sale au fost cheltuite corespunzător? 

 Rețeaua europeană tematică SABER a emis în 2013 instrucțiuni pentru achiziția serviciilor 

de satelit țintind să îndeplinească obiectivul DAE pentru 2013, care sunt disponbile la 

cerere pe www.project-saber.eu. Aceste instrucțiuni includ recomandări pentru 

adresarea eficientă a sistemului de audit pentru a asigura alinierea cu regulamentele 

EAFRD și ERDF 

 Instrucțiunile recomandă în mod particular mijloace pragmatice pentru a verifica 

cheltuirea adecvată a fondurilor publice cum ar fi: 

o Intalatorul poate face fotografii marcate cu coordonate GPS și dată, trimițându-le 

către administrația ce conduce auditul 

o Operatoriilor de satelit li se poate cere să informeze administrația locală despre 

starea antenelor (oprite sau pornite; localizarea aproximativă) 
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11. Cum este internetul de bandă largă prin satelit comparativ cu alte soluții din punct de vedere al 

analizei costurilor? 

 

 Din puncte de vedere al costurilor /beneficiilor internetul de bandă largă prin satelit stă 

foarte bine comparativ cu alte soluții, atfel: 

o Infrastructurile spațiale și terestre prin sateliți sunt finanțate integral de 

operatorii sateliților 

o Singura cheltuială rămasă cu infrastractura este cea cu echipamentul de bază la 

client (antena și instalarea ei plus modemul). Autoritățile publice au permisiune 

sa subvenționeze costurile cu aceste echipamente. 

 
12. Este internetul de bandă largă prin satelit eligibil pentru ajutor din partea statului? Poate fi 

considerat drept o infrastructură? 

 Echipamentul de bază la client (antene și modemuri) este recunoscut ca o infrastructură 

eligibilă pentru finanțarea din fonduri publice, asigurată de repectarea normelor UE cu 

privire la aplicarea regulilor de ajutor din partea statului în relație cu implementarea 

rapidă a rețelelor de bandă largă 

 Pe lângă fondurile de finanțare naționale, regionale sau locale, principale fonduri 

disponibile pentru finanțarea internetului de bandă largă prin satelit, administrate la nivel 

național / regional sunt: 

o Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală –FEADR-.  Examinați articolele 

52-b-i și 56 din regulamentul FEADR 1698 / 2005. Pentru a verifica 

disponibilitatea subvențiilor este necesar a se verifica Planul de dezvoltare rurală 

din  regiunea sau județul dumneavoastră 

o Fondul European Regional de Dezvoltare – FERD. Pentru a afla disponibilitatea 

subvențiilor verificați Programul operațional regional din regiunea 

dumneavoastră sau Programul operațional național specific 

o Abonamentele de conectare la internet nu sunt în prezent (2013) eligibile pentru 

finanțare din fonduri publice ce țintesc să asigure suportul pentru acțiuni de 

implementare a internetului de bandă largă. 

 
 

 

13. Finanțarea unei soluții prin satelit inseamnă finanțarea unei soluții de ”Arhitectură deschisă”? 

Permite competiția? 

Internetul de satelit prin bandă largă este o arhitectură deschisă implementată prin acces de tip 

”bit-stream”: 

 este o arhitectură deschisă deoarce operatorul de satelit ce deține rețeaua de sateliți nu 

furnizează servicii pentru aceasta 



 

 

 poate fi considerată o soluție de tip ”bit-stream” din moment ce serviciile de bandă largă 

pot fi livrate oriunde 

Implementarea internetului de bandă largă prin satelit permite compeția pe mai 
multe nivele: 

 Operatorii de satelit doar asigură infrastructura, furnizorii de internet fiind cei care 

tranzacționează asigurarea serviciilor. Operatorii de satelit nu dau și nu cer drepturi 

exclusive pentru un singur furnizor de internet. Nu există nici o restricție a competiției pe 

piața furnizorilor de internet: consumatorul și autoritățile publice pot alege liber 

 competiția există de asemenea și-n rândul operatorilor de satelit  pentru a vinde 

capacitatea lor disponibilă de pe orbita terestră catre grupul local de furnizori de servicii 

de internet 

 

 
14. Poate o administrație publică să dețină infrastructura prin satelit pe care o finanțează? 

 În general, fondurile publice pentru proiectele de implementare a internetului prin satelit 

de bandă largă asigură o antenă individuală și un modem ca echipamente de bază la 

utilizator, echipamente care în mod normal costă câteva sute de euro. La nivel de 

autorități publice menținerea proprietății (în termeni contabili, juridici) pe echipamentele 

de bază este de cele mai multe ori mai costisitoare decât valorea subvenției în sine și 

chiar dacă este posibilă nu este recomandată. 

 Desigur cele de mai sus nu se aplică unde beneficiarii subvenției sunt chiar autoritățile 

publice însele 

 Acest model de proprietate se potrivește mai bine pentru o acțiune de stimulare a cererii 

(din fonduri nerambursabile) decât pentru o acțiune de sprijinire a furnizării 

 În Europa, satelitul în sine aparține operatorului și capacitatea lui este vândută. 

Proprietatea pe un element distinct dintr-un satelit, cum ar fi transponderul (ex: o 

situație în care capacitatea acestui element aparține contractorului pe durata de viață a 

satelitului pe orbită și prin urmare corespunde unei cheltuile pentru investiții CAPEX) este 

foarte neobișnuită chiar dacă poate fi luată în considerare în anumite cazuri specifice. 

Există exemple de acest fel în SUA și pot fi luate în considerare și pentru zone indepărtate 

ale Europei. 

15. Poate internetul prin satelit să asigure viteze foarte ridicate (100 Mbps sau mai mult)? 

 Sateliții cu viteze de tranfer mari ce se bazează pe technologiile disponibile în prezent 

deja livrează internet către utilizatori cu viteze de până la 20 Mbps. Sunt diponibile oferte 

personalizate pentru utilizatori profesionali cu viteze de acces la internet de până la 50 

Mbps. 

 În decurs de 5 ani, noile tehnologii dezvoltate vor permite o mai mare performanță 

menținând în același timp un model economic viabil. Sunt în desfășurare dezvoltările de 

tehnologie ce permit această îmbunătățire de performanță. Serviciile ce  propun viteze 



 

 

de 50 Mbps la utilizatorii casnici ar trebui sa devină posibile din 2017, iar cele de 100 

Mbps din 2020. 

 

16. Va exista internetul broadband prin satelit peste 10 sau 20 de ani? Va avea performanțe mai 

bune? 

 Durata de viaţă a sateliţilor pe orbită este astăzi de aproximativ 15 ani, ei fiind inlocuiţi în 

timp de operatorii de satelit. 

 Tehnologia prin satelit continuă să evolueze şi va permite viteze de 100 Mbps până în 

anul 2020. 

 


