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Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 Art.1. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., denumită în continuare 
Operatorul, desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa furnizării serviciilor de linii 
închiriate–segmente terminale, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Comunicaţii nr.802/2003, are, în condiţiile prezentei decizii, obligaţia de transparenţă, de 
nediscriminare, de ţinere a evidenţei contabile separate, de furnizare a unor servicii şi de 
acordare a accesului la anumite facilităţi, precum şi de fundamentare a tarifelor în funcţie de 
costuri, în ceea ce priveşte interconectarea reţelei publice de telefonie fixă pe care o operează 
cu reţelele publice de comunicaţii instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către 
alţi operatori, denumiţi în continuare Beneficiari, în vederea furnizării serviciilor de linii 
închiriate–segmente terminale. 
 

Art.2. – (1) Operatorul are obligaţia de a include în oferta de referinţă pentru 
interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează, denumită în 
continuare ORI, elaborată în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei 
de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, setul minim de servicii 
de interconectare stabilit prin prezenta decizie, împreună cu condiţiile, inclusiv referitoare la 
tarife, în care aceste servicii vor fi oferite Beneficiarilor. 

(2) ORI trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite interconectarea la toate 
punctele reţelei unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi pentru a asigura că 
Beneficiarii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care 
l-au solicitat. 

(3) Dacă Operatorul oferă într-un acord de interconectare condiţii mai favorabile 
Beneficiarului decât cele prevăzute în ORI, atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi 
Beneficiari, pe baze nediscriminatorii. 

„(4) În cazul în care Operatorul intenţionează să modifice sau să completeze ORI, 
proiectul modificării sau completării trebuie transmis Autorităţii Naţionale pentru Reglementare 
în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, cu cel puţin 30 de 
zile înainte de data adoptării şi publicat pe pagina de internet a Operatorului cu cel puţin 10 
zile înainte de data adoptării, iar în cazul unor modificări de structură sau de mare întindere, 
proiectul trebuie transmis ANRCTI cu cel puţin 7 luni înainte de data adoptării şi publicat pe 
pagina de internet a Operatorului cu cel puţin 30 de zile înainte de data adoptării, cu excepţia 
cazului în care modificarea sau completarea se realizează la solicitarea ANRCTI.  

(5) Operatorul are obligaţia să actualizeze ORI de fiecare dată când acest lucru este 
necesar, precum şi să transmită ANRCTI, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, şi 
să publice pe pagina sa de internet ORI cu modificări sau completări, la data adoptării 
acestora, într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate, prin 



utilizarea unui format diferit al textului adăugat şi prin evidenţierea distinctă a textului eliminat, 
precum şi identificarea datei realizării actualizării.” 

„(6) Operatorul are obligaţia de a publica pe pagina sa de internet şi de a actualiza 
trimestrial setul de indicatori prevăzut în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta 
decizie.” 
 

Art.3. – Obligaţia de nediscriminare va fi îndeplinită în următoarele condiţii: 
 a) Operatorul are obligaţia să aplice condiţii echivalente de interconectare în 
circumstanţe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau care beneficiază deja de 
interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă 
pe care acesta o operează; 
 b) Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţie terţilor toate serviciile şi informaţiile 
necesare pentru realizarea interconectării pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua 
publică de telefonie fixă pe care o operează, în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte 
calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor din 
acelaşi grup. 

„(2) În cazul în care, pentru servicii de linii închiriate–segmente terminale echivalente, 
Operatorul oferă, în circumstanţe echivalente, condiţii mai favorabile pentru propriile servicii 
sau pentru serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup decât cele prevăzute în ORI, atunci 
aceste condiţii vor fi incluse în ORI.” 
  
 Art.4. – (1) Operatorul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată, în cadrul 
contabilităţii interne de gestiune, pentru toate activităţile care au legătură cu interconectarea 
pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o 
operează. 
 (2) Operatorul are obligaţia de a percepe pentru furnizarea serviciului de interconectare 
pentru linii închiriate–segmente terminale tarife fundamentate în funcţie de costuri, 
determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor aprobat de ANRC sau, în lipsa unui 
astfel de model, pe baza altor metode aprobate de ANRC. Tarifele vor fi suficient de detaliate 
pentru a asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare 
serviciului pe care l-au solicitat. 
 
 

Capitolul II – Servicii de interconectare 
 

Art.5. – (1) Operatorul va oferi Beneficiarilor cel puţin serviciul de interconectare 
pentru linii închiriate–segmente terminale, în condiţiile prevăzute în prezenta decizie. 
 (2) Prin serviciul de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale, 
Operatorul va asigura o capacitate de transmisie transparentă şi permanentă, dedicată 
Beneficiarului, între un punct terminal al reţelei Operatorului şi un punct de interconectare 
pentru linii închiriate (Anexa 1). 

(3) Operatorul va pune la dispoziţie Beneficiarilor serviciul de interconectare cel puţin 
pentru: 

a) tipurile de linii închiriate–segmente terminale prevăzute în Anexa 2, care face parte 
integrantă din prezenta decizie; 

b) toate tipurile de linii închiriate–segmente terminale reprezentând parte a liniilor 
închiriate–circuit total, inclusiv a liniilor închiriate internaţionale, oferite de Operator pe piaţa cu 
amănuntul. 



„c) toate tipurile de linii închiriate–segmente terminale, inclusiv cele reprezentând parte 
a liniilor închiriate–circuit total, prin intermediul cărora Operatorul furnizează pe piaţa cu 
amănuntul propriile servicii de transmisiuni de date sau de acces la internet.” 

„(31) Serviciul de interconectare pentru linii închiriate-segmente terminale va fi furnizat 
către Beneficiari în toate configuraţiile şi utilizând toate tehnologiile pe care Operatorul le oferă 
pe piaţa cu amănuntul sau pe care le foloseşte ca suport dedicat şi permanent pentru a furniza 
pe piaţa cu amănuntul propriile servicii de linii închiriate, servicii de transmisiuni de date sau 
servicii de acces la internet.” 

(4) Dintre cererile de servicii de interconectare pentru diferite tipuri de linii închiriate–
segmente terminale, Operatorul le va satisface cu prioritate pe cele pentru tipurile de linii 
închiriate–segmente terminale prevăzute la punctul 1 al Anexei 2. 

 
Art.6. – (1) Operatorul va oferi servicii de interconectare pentru linii închiriate–

segmente terminale la toate punctele de acces prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a), în măsura în 
care solicitările sunt rezonabile. „Refuzul Operatorului trebuie să fie temeinic justificat şi va fi 
comunicat în scris solicitantului şi ANRCTI, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii 
cererilor iniţiale sau ulterioare de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale.” 

(2) Operatorul va oferi Beneficiarului accesul la toate serviciile necesare pentru ca 
acesta să poată furniza propriile servicii de comunicaţii electronice, incluzând accesul la 
serviciile de asistenţă operaţională şi sistemele informaţionale sau bazele de date pentru 
pregătirea comenzilor, întreţinere şi solicitări de reparaţii. 

(3) În vederea acordării accesului la serviciile prevăzute la alin.(2), Operatorul va 
preciza în ORI, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice ale interfeţelor dintre sistemele sale 
informaţionale şi cele ale Beneficiarului. 

(4) Orice limitare privind furnizarea serviciilor de interconectare pentru linii închiriate–
segmente terminale sau a altor servicii, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, trebuie 
prevăzută expres în ORI, menţionându-se şi data estimativă când limitarea în cauză va fi 
înlăturată. 

 
Art.7. – (1) Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI următoarele informaţii 

referitoare la punctele sale de acces:  
a) pentru fiecare nod de transmisiuni aferent unui comutator de tranzit din reţeaua 

Operatorului, o listă cuprinzând toate nodurile de transmisiuni de la nivelul reţelei de 
transmisiuni regionale din care acesta face parte, toate nodurile de transmisiuni de la nivelul 
reţelelor de transmisiuni locale subordonate, respectiv toate nodurile de transmisiuni de la 
nivelul reţelelor de acces subordonate, conform arhitecturii reţelei; 

b) pentru fiecare din punctele de acces definite de nodurile de transmisiuni prevăzute la 
lit.a): 

I. tipul nodurilor, respectiv descrierea detaliată a specificaţiilor tehnice ale punctelor de 
acces, prin referire, acolo unde este cazul, la standardele relevante, în ceea ce priveşte 
interfaţa electrică şi fizică şi interfaţa de transmisie, precum şi informaţii despre capacităţile 
funcţionale oferite prin interfeţe (mai puţin de 2 Mbit/s, între 2 Mbit/s şi 155 Mbit/s inclusiv, şi, 
respectiv, mai mult de 155 Mbit/s);  

II. reprezentarea grafică a zonei geografice deservite direct prin intermediul reţelei de 
acces aferente nodului respectiv (zonă pentru care există sau poate fi construită buclă locală) 
sau indirect, prin intermediul reţelei de acces aferente oricărui alt nod din cadrul aceleiaşi 
reţele de transmisiuni regionale, situat: 

1. pe un nivel ierarhic inferior acestuia, conform arhitecturii reţelei; sau 
2. pe acelaşi nivel ierarhic, conform arhitecturii reţelei; sau 



3. pe un nivel ierarhic inferior nodurilor prevăzute la pct.2., conform arhitecturii reţelei. 
(2) Zona geografică deservită de un nod de transmisiuni (zona geografică în care, 

stabilind un punct terminal al reţelei, acesta poate fi conectat la nodul de transmisiuni 
respectiv, capacitatea definită între acest punct terminal şi nodul de transmisiuni constituind o 
linie închiriată–segment terminal) nu poate fi mai redusă ca întindere decât zona geografică 
deservită de acelaşi nod în cazul furnizării de către Operator a serviciilor de linii închiriate pe 
piaţa cu amănuntul. 

„(3) Informaţiile prevăzute la alin.(1) vor fi actualizate cel puţin lunar, precizându-se şi 
data realizării actualizării.” 

 
Art.8. – Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI următoarele informaţii referitoare la 

furnizarea serviciului de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale: 
a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice şi electrice, precum şi 

specificaţiile de performanţă detaliate care se aplică la punctul terminal al reţelei; 
b) tarifele pentru fiecare tip de linie închiriată, incluzând tarifele de conectare şi tarifele 

de utilizare; 
c) procedura de efectuare a comenzilor; 
d) termenul obişnuit de livrare pentru fiecare tip de linie închiriată; 
e) procedura şi termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor pentru fiecare tip de linie 

închiriată; 
f) standardele de calitate pentru fiecare tip de linie închiriată; 
g) testele de interoperabilitate necesare pentru fiecare tip de linie închiriată; 
h) cazurile şi procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit 

Beneficiarilor. 
 

Art.9. – (1) Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia operatorilor care solicită 
servicii de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale informaţii detaliate despre 
reţeaua pe care o operează, astfel încât aceştia să poată alege în mod eficient punctele de 
acces unde să realizeze interconectarea şi să îşi poată planifica dezvoltarea propriilor reţele sau 
servicii. Informaţiile vor viza cel puţin următoarele: 

a) adresele tuturor punctelor de acces prevăzute la art.7 alin.(1) lit.a); 
b) capacităţile disponibile la fiecare dintre punctele de acces. 
(2) Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI modul în care solicitanţii pot avea acces 

la informaţiile prevăzute la alin.(1). 
„(3) Informaţiile prevăzute la alin.(1) vor fi actualizate cel puţin lunar, precizându-se şi 

data realizării actualizării.” 
 
 
Capitolul III – Termenele de negociere şi implementare a acordurilor de 

interconectare 
 
 Art.10. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord-cadru de 
interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale pe baza ORI este de 2 luni de la data 
primirii de către Operator a unei cereri în acest sens. 

„(11) Operatorul are obligaţia de a transmite ANRCTI o copie de pe fiecare dintre 
cererile de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale şi, respectiv, de pe fiecare 
dintre cererile ulterioare, de modificare, completare sau retragere a cererii iniţiale, în termen 
de 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora.” 
 



(2) Acordurile-cadru de interconectare se vor încheia pe durata solicitată de Beneficiari.  
 
Art.11. – (1) Operatorul va asigura implementarea prevederilor acordului-cadru de 

interconectare astfel încât, pentru fiecare tip de linii închiriate, termenul maxim de livrare către 
Beneficiari a liniilor închiriate–segmente terminale solicitate să fie egal cu termenul obişnuit de 
livrare a liniilor închiriate–circuite totale de către Operator pe piaţa cu amănuntul. 

(2) Termenul maxim de livrare se calculează de la data efectuării fiecărei comenzi de 
capacitate pe baza acordului-cadru de interconectare, până la data punerii la dispoziţie a liniei 
închiriate–segment terminal în perfectă stare funcţională, astfel încât să permită începerea 
imediată a furnizării serviciilor Beneficiarului. 

(3) Perioada necesară testării liniei închiriate–segment terminal este inclusă în termenul 
maxim de livrare şi va fi de cel mult: 

a) o zi lucrătoare, pentru liniile închiriate cu o capacitate mai mică de 1 Mbit/s; 
b) 2 zile lucrătoare, pentru liniile închiriate cu o capacitate cuprinsă între 1 şi 2 Mbit/s, 

inclusiv; 
c) 5 zile lucrătoare, pentru liniile închiriate cu o capacitate mai mare de 2 Mbit/s. 
(4) În toate cazurile, termenul maxim de livrare nu va putea depăşi: 
a) 30 de zile calendaristice, pentru liniile închiriate cu o capacitate mai mică de 2 Mbit/s 

şi pentru liniile închiriate nestructurate cu o capacitate de 2 Mbit/s; 
b) 45 de zile calendaristice, pentru liniile închiriate cu o capacitate mai mare de 2 Mbit/s 

şi pentru liniile închiriate structurate cu o capacitate de 2 Mbit/s. 
(5) În cazul furnizării serviciilor de interconectare pentru noi tipuri de linii închiriate, 

pentru care termenul obişnuit de livrare de către Operator pe piaţa cu amănuntul nu poate fi 
stabilit, termenul maxim de livrare va fi stabilit, la sesizarea Operatorului sau a persoanei care 
solicită servicii de interconectare pentru acele tipuri de linii închiriate, prin decizie a 
preşedintelui ANRC. 

(6) Operatorul va notifica ANRC asupra intenţiei de a oferi pe piaţa cu amănuntul 
tipurile de linii închiriate prevăzute la alin.(5), cu cel puţin o lună înainte de lansarea ofertei 
publice.  

(7) Despăgubirile pentru livrarea cu întârziere a liniilor închiriate vor fi stabilite de către 
părţi prin acordul-cadru de interconectare şi vor acoperi cel puţin pierderile Beneficiarului 
cauzate de imposibilitatea de a beneficia de interconectare pentru linii închiriate–segmente 
terminale de la data stabilită. 

 
Art.12. – (1) Termenul obişnuit de livrare reprezintă perioada în care 95% din liniile 

închiriate de acelaşi tip au fost puse la dispoziţia utilizatorilor finali, calculată de la data 
efectuării unei comenzi ferme de către aceştia. 

(2) Termenul obişnuit de livrare se calculează în zile (timp calendaristic), luându-se în 
considerare duratele efective în care liniile închiriate au fost puse la dispoziţia utilizatorilor 
finali, pe parcursul ultimului an calendaristic. Metodologia de calcul al termenului obişnuit de 
livrare este prevăzută la punctul 1 al Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta decizie. 

(3) În stabilirea termenului obişnuit de livrare se vor lua în calcul inclusiv comenzile care 
au necesitat construirea de infrastructură. Nu se vor lua în calcul cazurile în care Beneficiarii au 
solicitat livrarea într-un termen mai lung. 

 
Art.13. – În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de interconectare este necesară 

colocarea, termenul maxim de livrare, prevăzut la art.11 alin.(1), include şi durata necesară 
pentru efectuarea de către Operator a tuturor lucrărilor necesare pentru pregătirea spaţiului 
alocat, precum şi pentru punerea la dispoziţia Beneficiarului a acestui spaţiu. 



  
Art.14. – (1) Pentru fiecare tip de linii închiriate, termenul maxim de efectuare a 

reparaţiilor pentru liniile închiriate–segmente terminale oferite Beneficiarilor va fi egal cu 
termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor pentru liniile închiriate–circuite totale oferite de 
către Operator pe piaţa cu amănuntul. 

(2) Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor se calculează de la momentul notificării 
unei defecţiuni conform acordului-cadru de interconectare, până la momentul remedierii 
acesteia, astfel încât să permită reluarea imediată a furnizării serviciilor Beneficiarului. 

(3) În cazul furnizării serviciilor de interconectare pentru noi tipuri de linii închiriate, 
pentru care termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor de către Operator pe piaţa cu 
amănuntul nu poate fi stabilit, termenul maxim de efectuare a reparaţiilor va fi stabilit, la 
sesizarea Operatorului sau a persoanei care solicită servicii de interconectare pentru acele 
tipuri de linii închiriate, prin decizie a preşedintelui ANRC. 

(4) Despăgubirile pentru efectuarea cu întârziere a reparaţiilor vor fi stabilite de către 
părţi prin acordul-cadru de interconectare şi vor acoperi cel puţin pierderile Beneficiarului 
cauzate de imposibilitatea de a beneficia de serviciul de linii închiriate–segmente terminale în 
perioada respectivă. 

(5) Cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor vor fi suportate în întregime de 
Operator, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că Beneficiarul este răspunzător de 
defecţiunea produsă.  

(6) În cazul nerespectării de către Operator a termenului prevăzut la alin.(1), 
Beneficiarul poate remedia defecţiunile pe cheltuiala sa, cheltuielile aferente acestora urmând 
a fi recuperate de la Operator.  

 
Art.15. – (1) Termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor reprezintă perioada în care 

80% din defecţiunile apărute la liniile închiriate de acelaşi tip puse la dispoziţia utilizatorilor 
finali au fost remediate, calculată de la momentul în care notificarea defecţiunii a fost primită 
de către departamentul responsabil cu remedierea defecţiunilor. Dacă pentru acelaşi tip de linii 
închiriate se oferă niveluri diferite de calitate a reparaţiilor, se vor stabili termene obişnuite de 
efectuare a reparaţiilor pentru fiecare nivel. 

(2) Termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor se calculează în ore (timp 
calendaristic), luându-se în considerare duratele efective în care defecţiunile apărute la liniile 
închiriate au fost remediate, pe parcursul ultimului an calendaristic. Metodologia de calcul al 
termenului obişnuit de efectuare a reparaţiilor este prevăzută la punctul 2 al Anexei 3. 
 
 

Capitolul IV – Tarife 
 
Art.16. – (1) Tariful pentru serviciile de interconectare pentru linii închiriate–segmente 

terminale va include un tarif iniţial de conectare şi un tarif de utilizare. 
(2) În cazul în care există diferenţieri ale tarifelor în funcţie de calitatea serviciilor sau 

de numărul de linii închiriate puse la dispoziţia unui singur Beneficiar, acestea vor fi prevăzute 
în ORI. 
 
 „Art.17. – (1) Operatorul va supune aprobării ANRC tarifele pentru furnizarea serviciilor 
de interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale, care vor fi stabilite pe baza 
tarifelor practicate de către acesta pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate pe piaţa cu 
amănuntul, ajustate în vederea eliminării costurilor specifice pieţei cu amănuntul, sau, acolo 



unde nu este posibilă utilizarea acestei metode, pe baza tarifelor practicate pe pieţele 
concurenţiale comparabile sau a altor metode aprobate de ANRC.”  
 (2) Până la data aprobării de către ANRC a modelului de calculaţie a costurilor prevăzut 
la art.4 alin.(2), orice modificare a tarifelor pentru furnizarea serviciilor de interconectare 
pentru linii închiriate–segmente terminale va fi supusă aprobării prealabile a ANRC. 
 
 

Capitolul V – Dispoziţii finale 
 
„Art.18. –  (1) Prevederile art.2 lit.c), m) şi r)–y), art.9, art.12 alin.(2), art.13 lit.a) şi 

b), art.14 alin.(1) şi (3), art.15 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi (4), art.16, art.17 alin.(1) şi (2), art.18-
29 şi art.33 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
nr.147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu 
reţeaua publică de telefonie fixă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
interconectării pentru linii închiriate–segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă a 
Operatorului, în măsura în care nu contravin prezentei decizii.” 

 (2) În vederea aplicării în domeniul interconectării pentru linii închiriate–segmente 
terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă a Operatorului, următorii termeni se definesc 
astfel: 

a) punct de acces al Operatorului, respectiv al Beneficiarului – interfaţa fizică de la 
nodul de transmisiuni (repartitorul digital) din cadrul reţelei Operatorului, respectiv a 
Beneficiarului, la nivelul căreia poate fi realizată interconectarea; 

b) capacitatea legăturii de interconectare – capacitatea definită pentru legătura de 
interconectare şi pentru punctul de acces corespunzător la care Beneficiarul doreşte să se 
conecteze, având valorile corespunzătoare fiecărui tip de linii închiriate–segmente terminale 
sau unui grup de linii închiriate–segmente terminale, după caz; 

c) spaţiul Beneficiarului  – imobilul deţinut de Beneficiar, în care se află echipamentul de 
transmisiuni al Beneficiarului la care se realizează interconectarea şi repartitorul digital al 
Beneficiarului;  

d) clădirea Operatorului – construcţia în care se află echipamentul de transmisiuni al 
Operatorului la care se realizează interconectarea şi repartitorul digital al Operatorului. 
 

Art.19. – Până la data de 1 martie 2004, Operatorul are obligaţia să completeze ORI 
conform prevederilor prezentei decizii. 
 

Art.20. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 
 
 
 



Anexa 1 
 

 
 

 
 



Anexa 2 
 

Tipurile de linii închiriate oferite Beneficiarilor 
 
 

1. Linii închiriate cu caracteristici tehnice armonizate la nivelul Uniunii Europene 
 

Caracteristici tehnice1 

Tipul de linie închiriată Specificaţiile tehnice ale 
interfeţelor 

Caracteristicile de conectare 
şi specificaţiile de 

performanţă 

Analogică pentru servicii de 
voce de calitate normală 

2 fire  - ETS 300 448  
sau 
4 fire  - ETS 300 451  

2 fire - ETS 300 448  
4 fire - ETS 300 451  
 

Analogică pentru servicii de 
voce de calitate specială 

2 fire  - ETS 300 449  
sau 
4 fire  - ETS 300 452  

2 fire - ETS 300 449  
4 fire - ETS 300 452  
 

Digitală de 64 kbit/s ETS 300 288 
ETS 300 288/A1  

ETS 300 289 
 

Digitală nestructurată de 
2048 kbit/s 

ETS 300 418 
 

ETS 300 247 
ETS 300 247/A1 

Digitală structurată de 
2048 kbit/s 

ETS 300 418  
 

ETS 300 419 
 

 
2. Alte tipuri de linii închiriate 

 
Digitală structurată de 
34.368 kbit/s  

ETS 300 686  ETS 300 687  

Digitală nestructurată de 
34.368 kbit/s  

ETS 300 686 ETS 300 687  

Digitală structurată de 
139.264 kbit/s  

ETS 300 686  ETS 300 688  

Digitală nestructurată de 
139.264 kbit/s  

ETS 300 686  ETS 300 688  

Digitală de 155 Mbit/s 
(STM–1)  

Bazată pe ITU–T G.708 Bazată pe ITU–T G.708 

 
 
 Notă:  
 Linia închiriată este considerată „structurată” atunci când este subdivizată în unul sau 
mai multe canale de 64 kbit/s. Linia închiriată este considerată „nestructurată” atunci când nu 
este subdivizată în unul sau mai multe canale de 64 kbit/s, capacitatea fiind utilizată sub forma 
unui flux pur. 
 „Liniile închiriate analogice furnizate de Operator pe piaţa cu amănuntul sau pe piaţa de 
gros sub denumirea comercială de „linie închiriată analogică M1020” („circuit local de 
transmisiuni de date” – CLTD) vor fi oferite Beneficiarilor, conform prevederilor prezentei 
decizii, în condiţiile tehnice aplicate de Operator pe piaţa cu amănuntul sau pe piaţa de gros, 
                                                 

1 Specificaţiile pentru aceste tipuri de linii închiriate definesc, de asemenea, punctele terminale ale reţelei 
(NTPs). 



nefiind necesară respectarea caracteristicilor tehnice prevăzute la pct.1 pentru liniile închiriate 
analogice pentru servicii de voce de calitate normală/specială. CLTD constă într-un circuit fizic, 
realizat dintr-o pereche (sau două perechi) de fire metalice torsadate, între punctul de 
interconectare şi punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă a utilizatorului final, 
aflate în aceeaşi zonă geografică regională. CLTD poate include circuitul de cupru dintre două 
sau mai multe repartitoare. CLTD va fi furnizat fără nici un fel de echipamente active sau filtre. 
CLTD va fi oferit, în condiţiile prevăzute mai sus, cel puţin 1 an de la data introducerii acestui 
tip de linii închiriate–segmente terminale în ORI, cu excepţia cazurilor în care Operatorul oferă 
Beneficiarilor, în cadrul acestui termen, un serviciu echivalent pe baza ofertei de referinţă 
pentru accesul necondiţionat la bucla locală.” 
 
 
 
Anexa 3 
 
1. Metodologia de calcul al termenului obişnuit de livrare  
 

Liniile închiriate se aranjează descrescător, în funcţie de termenele de livrare. 
Se elimină un număr de 5% din numărul total de linii închiriate, dintre liniile închiriate 

cu cel mai lung termen de livrare, în mod descrescător. 
Termenul de livrare cel mai lung, aferent liniilor închiriate rămase după eliminare, 

reprezintă termenul obişnuit de livrare. 
 
 
2. Metodologia de calcul al termenului obişnuit de efectuare a reparaţiilor 
 

Liniile închiriate se aranjează descrescător, în funcţie de termenele de efectuare a 
reparaţiilor. 

Se elimină un număr de 20% din numărul total de linii închiriate, dintre liniile închiriate 
cu cel mai lung termen de efectuare a reparaţiilor, în mod descrescător. 

Termenul de efectuare a reparaţiilor cel mai lung, aferent liniilor închiriate rămase după 
eliminare, reprezintă termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor. 

 
 
 
„Anexa 4 
Indicatori statistici privind furnizarea serviciilor de linii închiriate–segmente 

terminale 
 
 

Rezultat trimestrial  
(perioada de raportare: ...) Nr. 

crt. Denumire indicator 
Intern 

Operator Beneficiari 
1. Termenul mediu de livrare a liniilor închiriate segmente–terminale (zile) (zile)
2. Termenul mediu de efectuare a reparaţiilor (ore) (ore)
3. Numărul total de linii închiriate–segmente terminale furnizate  

4. Numărul de linii închiriate–segmente terminale furnizate cu 
depăşirea termenului maxim de livrare 

5. Numărul comenzilor de linii închiriate–segmente terminale respinse  
 



Notă: Valorile aferente indicatorilor privind furnizarea internă a serviciilor de linii 
închiriate–segmente terminale vor fi calculate astfel încât să reflecte timpii necesari efectuării 
acelor procese/activităţi strict necesare şi echivalente cu cele desfăşurate în vederea furnizării 
către Beneficiari a serviciilor de linii închiriate–segmente terminale.” 

 
 


