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Ce sunt serviciile 
specializate?
● Un serviciu specializat este orice serviciu 

furnizat prin intermediul unei conexiuni de 
acces la Internet căreia i-au fost date anumite 
proprietăți speciale de către furnizorul de 
servicii



Ce sunt serviciile 
specializate?
● Conform Regulamentului, orice astfel de 

optimizare trebuie să fie necesară în mod obiectiv 
pentru funcționarea serviciului accesat, nu doar o 
mărire a priorității accesului la respectivul serviciu

● Furnizorul de acces trebuie, de asemenea, să se 
asigure că rețeaua sa are capacitatea necesară 
astfel încât calitatea serviciilor de acces la Internet 
nu este subminată de către existența serviciului 
specializat.



Care sunt problemele în 
general?
● La origine, conceptul de servicii specializate a 

apărut din încercarea de a eluda principiile 
neutralității Internetului prin reclasificarea unor 
servicii care funcționau pe Internetul normal drept 
servicii specializate care au nevoie de un 
tratament preferențial

● Este foarte greu de găsit exemple și realiste și 
legitime de servicii specializate



Care sunt problemele în 
general?
● Regulamentul prevede în mod clar că:

● Serviciile specializate nu pot fi folosite pentru a eluda 
principiile neutralității Internetului

● Optimizările serviciilor speciale trebuie să fie absolut 
necesare pentru funcționarea serviciului, altfel, 
serviciile care pot funcționa și prin Internetul normal 
nu pot fi acceptate ca servicii speciale

● Serviciile speciale nu pot funcționa sau fi oferite drept 
un înlocuitor pentru serviciile de acces la Internet

● Serviciile speciale pot fi oferite doar dacă există 
suficientă capacitate și nu pot fi oferite în detrimentul 
disponibilității serviciilor de acces la Internet



Care sunt problemele în 
Ghid?
● Ghidul permite furnizorilor de servicii să 

definească în mod unilateral care sunt cerințele 
necesare pentru optimizările oferite de serviciile 
specializate

● Ghidul permite ca serviciile specializate să poată fi 
oferite în detrimentul disponibilității serviciilor de 
acces la Internet ale clientului care folosește 
serviciul specializat respectiv
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