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În temeiul Decretului Preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 22 – 24, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 
12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ale art. 34 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 12 şi art. 13 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice 
şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 995/2009 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul 
comunicaţiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de 
tranzit comutat al apelurilor, precum şi ale serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice 
de telefonie, prin care au fost identificate ca pieţe relevante din sectorul comunicaţiilor 
electronice piaţa serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie 
şi piaţa serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie, 

Având în vedere Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 585/2008 privind identificarea pieţelor relevante ale 
serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, prin care a fost identificată ca piaţă relevantă 
din sectorul comunicaţiilor electronice piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în 
reţeaua publică de telefonie operată de Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., precum şi 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei nr. 644/2008 prin care Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. a fost desemnată 
ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte 
fixe în propria reţea publică de telefonie, fiindu-i impuse obligaţii corespunzătoare, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 
emite prezenta: 
 

DECIZIE  
 
 Art.1. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., cu sediul în str. Gârlei nr. 1B, 
sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 427320, denumită în continuare Operatorul, este desemnată 
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ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de originare a apelurilor la puncte 
fixe în reţelele publice de telefonie şi pe piaţa serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor 
în reţelele publice de telefonie. 
 

Art.2. – Operatorul are obligaţia de a percepe pentru furnizarea serviciului de 
interconectare în vederea originării apelurilor la puncte fixe şi a serviciului de interconectare în 
vederea tranzitului naţional comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie, tarife 
fundamentate în funcţie de costuri, determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor 
incrementale pe termen lung realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.  
 

Art.3. – (1) De la data de 1 ianuarie 2010, până la data stabilirii tarifelor pentru serviciul 
de interconectare în vederea originării apelurilor la puncte fixe pe baza modelului de calculaţie a 
costurilor incrementale pe termen lung prevăzut la art. 2, tarifele maxime ce pot fi percepute de 
Operator pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea originării apelurilor la puncte 
fixe nu vor putea depăşi: 

a) 0,84 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel local în vederea originării 
apelurilor la puncte fixe; 
 b) 0,97 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel regional în vederea originării 
apelurilor la puncte fixe; 
 c) 1,06 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel naţional în vederea originării 
apelurilor la puncte fixe. 

(2) De la data de 1 ianuarie 2010, până la data stabilirii tarifelor pentru serviciul de 
interconectare în vederea originării apelurilor la puncte fixe pe baza modelului de calculaţie a 
costurilor incrementale pe termen lung prevăzut la art. 2, tarifele maxime ce pot fi percepute de 
Operator pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea originării apelurilor de la 
telefoane publice cu plată nu vor putea depăşi: 

a) 1,86 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel local în vederea originării 
apelurilor la puncte fixe; 
 b) 3,55 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel regional în vederea originării 
apelurilor la puncte fixe; 
 c) 4,24 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel naţional în vederea originării 
apelurilor la puncte fixe. 
 (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu includ TVA. 

 
Art.4. – (1) De la data de 1 ianuarie 2010, până la data stabilirii tarifelor pentru serviciul 

de interconectare în vederea tranzitului naţional comutat al apelurilor pe baza modelului de 
calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung prevăzut la art. 2, tarifele maxime ce pot fi 
percepute de Operator pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea tranzitului 
naţional comutat al apelurilor nu vor putea depăşi: 

a) 0,05 Eurocenţi/minut în cazul interconectării în vederea tranzitului comutat – simplu 
tranzit; 
 b) 0,16 Eurocenţi/minut în cazul interconectării în vederea tranzitului comutat -  dublu 
tranzit. 
 (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA. 
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Art.5. – (1) În cazul acordurilor de interconectare încheiate până la data comunicării 
prezentei decizii, Operatorul are obligaţia să facă toate demersurile necesare, potrivit 
prevederilor contractuale, în vederea modificării acestora în conformitate cu prevederile 
prezentei decizii, astfel încât tarifele maxime prevăzute la art. 3 şi art. 4  să fie aplicate în mod 
efectiv de la data de 1 ianuarie 2010. 

(2) Tarifele stabilite de Operator în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 4 vor fi 
oferite în mod nediscriminatoriu tuturor Beneficiarilor. 

 
Art.6. – 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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins: 
„Art.1. – (1) Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., denumită în continuare 

Operatorul, desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a 
apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie, pe piaţa serviciilor de originare a 
apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie şi pe piaţa serviciilor de tranzit naţional 
comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie, are obligaţia de nediscriminare în ceea ce 
priveşte interconectarea reţelei publice de telefonie fixă pe care o operează cu reţelele publice 
de comunicaţii electronice instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către alţi 
furnizori, denumiţi în continuare Beneficiari, după cum urmează:”. 

 
2. La articolul 1, alineatele (41) şi (5) vor avea următorul cuprins: 
„(41) În cazul în care Operatorul intenţionează să modifice sau să completeze ORI, 

proiectul modificării sau completării trebuie transmis ANCOM, cu cel puţin 25 de zile lucrătoare 
înainte de data adoptării şi publicat pe pagina de internet a Operatorului cu cel puţin 10 zile 
lucrătoare înainte de data adoptării, iar în cazul unor modificări de structură sau de mare 
întindere, proiectul trebuie transmis ANCOM cu cel puţin 7 luni înainte de data adoptării şi 
publicat pe pagina de internet a Operatorului cu cel puţin 25 de zile lucrătoare înainte de data 
adoptării, cu excepţia cazului în care modificarea sau completarea se realizează la solicitarea 
ANCOM. 

(5) Operatorul are obligaţia să actualizeze ORI de fiecare dată când acest lucru este 
necesar, precum şi să transmită ANCOM 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.” 

 
3. La articolul 2, literele l) şi z) vor avea următorul cuprins: 
„l) punct de acces al Operatorului, respectiv al Beneficiarului – interfaţa fizică 

(repartitorul principal sau elementul echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice) 
din cadrul reţelei Operatorului, respectiv a Beneficiarului, la nivelul căreia poate fi realizată 
interconectarea; 

.................................................................................................................................. 
z) serviciu de reţea inteligentă – un serviciu de comunicaţii electronice furnizat prin 

apelarea de către utilizatorul final a unor numere naţionale nongeografice din domeniul 0ZAB = 
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0800 (Numere cu acces gratuit pentru apelant) sau din domeniul 0ZAB = 0808 (Numere pentru 
accesul indirect la servicii) ori a numerelor naţionale scurte de forma 116(xyz) pentru servicii 
armonizate cu caracter social, prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, adoptat prin Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
nr. 2.895/2007.” 

 
4. La articolul 6, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 
„(4) Prevederile prezentei decizii nu se aplică în ceea ce priveşte serviciul de 

interconectare în vederea tranzitului comutat al apelurilor către serviciul de urgenţă 112.” 
 
5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art.8. – (1) Operatorul va oferi servicii de interconectare la toate punctele de acces 

prevăzute la art. 10, în măsura în care solicitările sunt rezonabile. Refuzul Operatorului trebuie 
să fie temeinic justificat şi va fi comunicat în scris solicitantului şi ANCOM, în cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data primirii cererilor iniţiale sau ulterioare de interconectare, cu excepţia 
cazului prevăzut la art. 24 alin. (2).” 

 
6. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Orice modificare adusă de Operator reţelei sale sau spaţiilor în care se realizează 

interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate de Beneficiar, va fi notificată 
Beneficiarului în avans, cu cel puţin 65 de zile lucrătoare înainte de efectuarea modificării în 
cauză. Termenul de notificare poate fi prelungit sau redus numai cu acordul ANCOM, în funcţie 
de împrejurările concrete ale cazului, la solicitarea temeinic motivată a Beneficiarului sau a 
Operatorului. În situaţia prelungirii termenului, Operatorul nu va putea efectua modificarea 
reţelei sale sau a spaţiilor în care se realizează interconectarea înainte de împlinirea noului 
termen de notificare. În toate cazurile, termenul de notificare nu poate fi mai scurt de 25 de zile 
lucrătoare şi nu poate depăşi 6 luni.”  

 
7. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art.10. – (1) Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI denumirea şi adresa fiecărui 

comutator unde se poate realiza interconectarea la nivel local, regional şi naţional, precum şi 
grupele de numere găzduite de fiecare comutator.” 

 
8. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  
„(2) Standardele şi recomandările relevante prevăzute la alin. (1) se vor aplica în 

următoarea ordine, în funcţie de disponibilitate: 
a) standarde şi specificaţii adoptate de Institutul European pentru Standarde de 

Telecomunicaţii (ETSI); 
b) standarde şi recomandări adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, de 

Organizaţia Internaţională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internaţională; 
c) alte standarde.” 
 
9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  
„Art.13. – Operatorul va preciza în ORI condiţiile de furnizare a legăturilor de 

interconectare, care să includă cel puţin termenele, tarifele şi nivelurile de calitate oferite.” 
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10. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Termenul pentru livrarea unei capacităţi suplimentare a legăturii de interconectare 

este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest 
sens.” 

 
11. La articolul 17, alineatul (6) se abrogă. 
 
12. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi actualizate în termen de cel mult 25 de 

zile lucrătoare de la data apariţiei unor modificări, precizându-se şi data realizării actualizării.” 
 
13. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă. 
 
14. La articolul 29, litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) relocarea să se realizeze numai după notificarea acestei intenţii, în scris, 

Beneficiarului al cărui echipament urmează să fie relocat, cu cel puţin 12 luni înainte ca 
Operatorul să procedeze la relocare; prin acordul părţilor şi în schimbul unei compensaţii 
echitabile, acest termen poate fi redus.” 

 
15. La articolul 30, alineatele (1), (3), (5) şi (6) – (62) vor avea următorul 

cuprins:  
„Art.30. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord de 

interconectare pe baza ORI este de 45 de zile lucrătoare de la data primirii de către Operator a 
unei cereri în acest sens. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) Operatorul are obligaţia de a analiza opţiunile de interconectare cuprinse în cererea 

Beneficiarului şi de a elabora soluţiile tehnice pentru implementarea interconectării, pe care le 
va comunica Beneficiarului în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de 
interconectare. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care, prin cererea de 

interconectare, Beneficiarul acceptă condiţiile contractului standard de interconectare şi indică 
punctele de acces şi de interconectare, capacitatea legăturilor de interconectare, opţiunile de 
interconectare şi colocare, precum şi celelalte servicii care urmează să fie achiziţionate, 
termenul de negociere este de cel mult 25 zile lucrătoare de la data primirii cererii, fără însă a 
depăşi 7 zile lucrătoare de la data comunicării soluţiei tehnice pentru implementarea 
interconectării, în condiţiile alin. (3). 

(6) Operatorul va asigura implementarea prevederilor acordului de interconectare astfel 
încât furnizarea serviciilor de interconectare să poată începe în termen de 65 de zile lucrătoare 
de la data încheierii acordului sau de la data modificării prevederilor acestuia, pe baza unei 
cereri de interconectare la noi puncte de acces, după caz. 

(61) În cazul modificării sau completării acordului de interconectare, atunci când nu se 
solicită interconectarea la noi puncte de acces, Operatorul va asigura implementarea astfel încât 
furnizarea noilor servicii să poată începe în termen de 25 de zile lucrătoare de la data modificării 
sau completării acordului. 
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(62) În cazul modificării sau completării unui acord de interconectare, termenul de 
negociere este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. Prevederile alin. (2) şi 
(3) se aplică în mod corespunzător.” 

 
16. La articolul 30, alineatul (7) se abrogă. 
 
17. La articolul 31, alineatele (2) – (4) şi (8) – (10) vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) Pregătirea spaţiilor colocabile şi punerea acestora la dispoziţia Beneficiarilor se va 

realiza în termen de 25 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului de interconectare sau, 
după caz, de la data modificării prevederilor acestuia. 

(3) Dacă Beneficiarul nu îşi instalează echipamentele în spaţiul alocat pentru colocare în 
termen de 25 de zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia sa a spaţiului pregătit de 
Operator, termenul prevăzut la art. 30 alin. (6) se va prelungi în mod corespunzător.  

(4) Dacă Beneficiarul nu îşi instalează echipamentele în spaţiul alocat pentru colocare în 
termen de 45 de zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia sa a spaţiului pregătit de 
Operator, din motive care îi sunt imputabile, Operatorul va retrage alocarea, cu acordul ANCOM. 
La cererea Beneficiarului, ANCOM poate stabili ca instalarea echipamentelor să se facă într-un 
termen mai lung, dacă apreciază că acest lucru este necesar având în vedere circumstanţele 
concrete ale cazului. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(8) În cazul prevăzut la alin. (7), dacă Beneficiarul nu pregăteşte spaţiul alocat pentru 

colocare, acolo unde este cazul, şi nu îşi instalează echipamentele în acest spaţiu în termen de 
45 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului de interconectare sau de la data modificării 
prevederilor acestuia, după caz, termenul prevăzut la art. 30 alin. (6) se va prelungi în mod 
corespunzător.  

(9) În cazul prevăzut la alin. (7), dacă Beneficiarul nu pregăteşte spaţiul alocat pentru 
colocare, acolo unde este cazul, şi nu îşi instalează echipamentele în acest spaţiu în termen de 
65 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului-cadru de interconectare sau de la data 
modificării prevederilor acestuia, după caz, din motive care îi sunt imputabile, Operatorul va 
retrage alocarea, cu acordul ANCOM. Prevederile alin. (4) teza a doua se aplică în mod 
corespunzător.  

(10) Operatorul şi Beneficiarul vor finaliza testele necesare în vederea implementării 
acordului de interconectare în termen de 25 de zile lucrătoare de la data prevăzută pentru 
începerea testelor, astfel încât furnizarea serviciilor de interconectare să poată începe în 
termenul prevăzut la art. 30 alin. (6).”  

 
18. Articolul 321 se abrogă. 
 
Art.7. – Obligaţiile impuse Operatorului prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Comunicaţii nr. 147/2002, cu modificările aduse prin prezenta decizie, precum 
şi modificările impuse de ANCOM în oferta de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua 
publică de telefonie fixă a Operatorului, denumită în continuare ORI, prin Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.330/2004 şi prin Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 
2.800/2007, se aplică în mod corespunzător pentru toate serviciile furnizate de Operator în 
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legătură cu serviciile de originare a apelurilor la puncte fixe în reţeaua publică de telefonie 
PSTN/ISDN, pe piaţa serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor în reţelele publice de 
telefonie, precum şi pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea 
publică de telefonie. 

 
Art.8. – Obligaţiile impuse Operatorului prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Comunicaţii nr. 1459/2005 încetează de la data de 1 ianuarie 2010. 
 
Art.9. – (1) În termen de 25 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, 

Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să transmită ANCOM şi să publice pe 
pagina sa de internet ORI în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

(2) În termen de 25 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, Societatea 
Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să publice pe pagina sa de internet contractul 
standard de interconectare, actualizat în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

 
Art.10. – (1) Prezenta decizie îşi produce efectele de la data comunicării, cu excepţia 

prevederilor art. 6 pct. 18, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data comunicării 
prezentei decizii. 

(2) Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 17 decembrie 2009 
Nr. 1.014 


