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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, aprobată prin Legea 
nr. 113/2010, 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) şi 
art. 9 – 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. 6/2011 privind identificarea pieţelor relevate din sectorul 
comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu 
capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps,  

Având în vedere rezultatele modelului de tip „bottom-up” de calculaţie a costurilor medii 
incrementale pe termen lung asociate reţelei de acces operate de Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A., dezvoltat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 
 

emite prezenta: 
 

DECIZIE 
privind obligaţiile impuse operatorului cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de 

linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de  
transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps 

 
 Art.1. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., cu sediul în Piaţa Presei Libere nr. 
3-5, City Gate, Turnul 1, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 427320, denumită în continuare Operatorul, 
este desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa serviciilor de linii închiriate – segmente 
terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps. 
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Capitolul I – Dispoziţii generale 

 
Art.2. – În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: 
a) reţea de acces – porţiunea unei reţele de comunicaţii electronice aferentă buclei 

locale, incluzând toate sistemele de transmisie, echipamentele şi resursele dedicate furnizării 
individuale a accesului la reţea utilizatorilor finali; 

b) reţea de transport – reţeaua de comunicaţii electronice, exclusiv reţeaua de acces. 
Reţeaua de transport cuprinde toate sistemele de transmisie, echipamentele şi resursele 
dedicate transportului şi comutării semnalelor; 

c) reţea de transmisiuni – reţeaua de transport, exclusiv echipamentele de comutare. 
Reţeaua de transmisiuni cuprinde toate sistemele de transmisie, echipamentele şi resursele 
dedicate transportului semnalelor; 

d) reţea de transmisiuni locală – porţiunea unei reţele de transmisiuni care asigură 
transportul semnalelor între reţelele de acces aflate în subordinea unui nod de transmisiuni 
aferent unui comutator digital local dintr-o reţea PSTN/ISDN sau a unui nod de transmisiuni 
echivalent dintr-o altă reţea publică de comunicaţii electronice, precum şi între aceste reţele de 
acces şi reţeaua de transmisiuni regională; 

e) reţea de transmisiuni regională – porţiunea unei reţele de transmisiuni care asigură 
transportul semnalelor între reţelele de transmisiuni locale aflate în subordinea unui nod de 
transmisiuni aferent unui comutator de tranzit dintr-o reţea PSTN/ISDN sau a unui nod de 
transmisiuni echivalent dintr-o altă reţea publică de comunicaţii electronice, precum şi între 
aceste reţele de transmisiuni locale şi reţeaua de transmisiuni naţională; 

f) reţea de transmisiuni naţională – porţiunea unei reţele de transmisiuni care asigură 
transportul semnalelor între reţelele de transmisiuni regionale aflate în subordinea unui nod de 
transmisiuni aferent unui comutator naţional/internaţional dintr-o reţea PSTN/ISDN sau a unui 
nod de transmisiuni echivalent dintr-o altă reţea publică de comunicaţii electronice, precum şi 
între aceste reţele de transmisiuni regionale şi reţelele internaţionale de comunicaţii electronice; 

g) punct terminal – punctul fizic la care unui utilizator i se furnizează accesul la o reţea 
publică de comunicaţii electronice; 

h) linie închiriată – circuit total – capacitatea de transmisie transparentă şi permanentă 
între două puncte terminale aparţinând aceleiaşi reţele publice de comunicaţii electronice sau 
unor reţele publice de comunicaţii electronice diferite; 

i) punct de interconectare pentru linii închiriate – punctul fizic unde se poate realiza 
interconectarea între segmentele unei linii închiriate – circuit total, furnizate de furnizori diferiţi 
şi care delimitează reţelele acestor furnizori; 

j) serviciu de linii închiriate – segmente terminale – serviciul care oferă segmentul de linie 
închiriată - circuit total delimitat de un punct de interconectare pentru linii închiriate, situat la 
nivelul reţelei de transmisiuni regionale, al reţelei de transmisiuni locale subordonate sau al 
reţelei de acces subordonate, potrivit arhitecturii reţelei, şi un punct terminal al reţelei situat în 
interiorul aceluiaşi judeţ cu punctul de interconectare. Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti sunt 
considerate un singur judeţ;   

k) 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; 
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l) capacitatea legăturii de interconectare – capacitatea definită pentru segmentul dintre 
punctul de interconectare şi 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; 

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

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

 
 Art.3. – Operatorul 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 control al tarifelor, inclusiv de 
fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri, în ceea ce priveşte interconectarea reţelei publice 
de comunicaţii electronice pe care o operează cu reţelele publice de comunicaţii electronice 
instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către alţi operatori, denumiţi în prezenta 
decizie Beneficiari, în vederea furnizării serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu 
capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps, denumite în continuare linii închiriate – 
segmente terminale reglementate. 

 
Art.4. – (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, cu modificările şi completările 
ulterioare, setul de servicii de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale 
reglementate 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 contract de interconectare pentru servicii de linii 
închiriate – segmente terminale reglementate, condiţii mai favorabile Beneficiarului decât cele 
prevăzute în ORI, atunci aceste condiţii vor fi incluse în ORI şi 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 Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare 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, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, şi 
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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 nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
decizie. Tabelele cu seturile de indicatori astfel realizate vor fi transmise ANCOM, în termen de 
20 de zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru. 
 

Art.5. – 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 reglementate cu reţeaua publică de 
comunicaţii electronice 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 
reglementate cu reţeaua publică de comunicaţii electronice 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) Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a putea demonstra în orice 
moment, la solicitarea ANCOM, că nu discriminează între Beneficiari, pe de o parte, şi propriile 
servicii sau serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup, pe de altă parte, în ceea ce priveşte 
furnizarea serviciilor de linii închiriate - segmente terminale reglementate, inclusiv cu privire la 
accesul la informaţiile referitoare la reţea utilizate în vederea furnizării de servicii pe piaţa cu 
amănuntul. 
 (3) Operatorul nu poate refuza furnizarea serviciului de linii închiriate - segmente 
terminale reglementate, cu excepţia cazurilor în care aceasta nu este fezabilă din punct de 
vedere tehnic, pune în pericol integritatea reţelei sau perturbă în mod semnificativ furnizarea 
serviciilor Operatorului. 

(4) Operatorul nu poate condiţiona furnizarea serviciului de linii închiriate - segmente 
terminale reglementate de achiziţionarea unor resurse sau servicii care nu sunt necesare pentru 
serviciul solicitat. 

 
Art.6. – 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 reglementate, cu reţeaua publică de comunicaţii 
electronice pe care o operează. 

 
 Art.7. – (1) Tarifele pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate – segmente terminale 
reglementate şi pentru serviciile asociate practicate de Operator vor fi fundamentate în funcţie 
de costuri, pe baza unui model de calculaţie a costurilor, aprobat de ANCOM sau, în lipsa unui 
astfel de model, pe baza altor metode aprobate de ANCOM.  

(2) Tarifele vor fi suficient de detaliate pentru a asigura că solicitanţii nu trebuie să 
plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.  
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Capitolul II – Servicii de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale 
reglementate 

 
Art.8. – (1) Operatorul va oferi Beneficiarilor cel puţin serviciul de interconectare pentru 

linii închiriate – segmente terminale reglementate, în condiţiile prevăzute în prezenta decizie. 
 (2) Prin serviciul de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale 
reglementate, 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. 

(3) Operatorul va pune la dispoziţia Beneficiarilor serviciul de interconectare cel puţin 
pentru toate tipurile de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de 
până la şi inclusiv 2 Mbps, reprezentând parte a liniilor închiriate–circuit total, inclusiv a liniilor 
închiriate internaţionale, oferite de Operator pe piaţa cu amănuntul. 

 (4) Serviciul de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate 
va fi furnizat către Beneficiari în toate configuraţiile şi utilizând toate tehnologiile pe care 
Operatorul le oferă pe piaţa cu amănuntul. 

 
Art.9. – (1) Operatorul va oferi servicii de interconectare pentru linii închiriate – 

segmente terminale reglementate la toate punctele de acces prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), 
cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3). Refuzul Operatorului trebuie să fie temeinic justificat 
şi va fi comunicat în scris solicitantului şi ANCOM, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii 
cererilor iniţiale sau ulterioare de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale 
reglementate. 

(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 realizarea 
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 reglementate 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.10. – (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 
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electrică şi fizică şi interfaţa de transmisie, precum şi informaţii despre capacităţile funcţionale 
oferite prin interfeţe;  

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 reglementată) nu poate fi mai extinsă ca întindere decât un judeţ. 

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate în cel mult 25 de zile lucrătoare de 
la data apariţiei unor modificări.  

 
Art.11. – Operatorul are obligaţia să prevadă în ORI următoarele informaţii referitoare la 

furnizarea serviciului de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale 
reglementate: 

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 de livrare pentru fiecare tip de linie închiriată; 
e) procedura şi termenul standard 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, precum şi cuantumul acestora sau 

al sumelor de restituit Beneficiarilor. 
 

Art.12. – (1) Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Beneficiarilor care solicită 
servicii de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate inclusiv 
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. 10 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) În cazul modificării unor informaţii dintre cele prevăzute la alin. (1), Operatorul publică 

pe pagina sa de internet, în cel mult 25 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificărilor, un 
proiect de modificare sau completare a ORI conţinând informaţiile actualizate, care va fi adoptat 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5). 
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Capitolul III – Tarife 
 
Art.13. – (1) Tarifele maxime ce pot fi percepute de Operator pentru furnizarea de linii 

închiriate – segmente terminale reglementate, de la data de 1 martie 2011, sunt prevăzute în 
Anexa nr. 2 la prezenta decizie.  

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA. 
(3) Tarifele includ un tarif iniţial de conectare şi un tarif periodic de utilizare. 
(4) În cazul în care există diferenţieri ale tarifelor în funcţie de calitatea serviciilor, 

acestea vor fi prevăzute în ORI.  
(5) Operatorul are obligaţia de a publica în ORI tarifele stabilite în conformitate cu 

prevederile alin. (1) şi (2) cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a 
noilor tarife. 

 
 Art.14. – (1) Până la data la care tarifele aferente legăturilor reţelei de transmisiuni vor 
fi determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor, potrivit art. 7 alin. (1), se aplică 
tarifele prevăzute la pct. B.3.3 Legături ale reţelei de transmisiuni prevăzute în ORI la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii. 

(2) Modificarea tarifelor prevăzute la alin. (1), anterior elaborării modelului de calculaţie a 
costurilor, se poate realiza doar cu aprobarea prealabilă a ANCOM, în funcţie de tarifele 
practicate de Operator pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate pe piaţa cu amănuntul, 
ajustate în vederea eliminării costurilor specifice pieţei cu amănuntul sau, acolo nu este posibilă 
utilizarea acestei metode, pe baza tarifelor practicate pe pieţele concurenţiale comparabile sau a 
altor metode aprobate de ANCOM. 

 
 

 
Capitolul IV – Termenele de negociere şi implementare a contractelor de 
interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate 

 
Art.15. – Operatorul este obligat să publice pe pagina sa de internet şi să pună la 

dispoziţia oricărui solicitant un contract standard de interconectare pentru linii închiriate – 
segmente terminale reglementate realizat în conformitate cu prevederile ORI, care să permită 
Beneficiarilor să selecteze cu uşurinţă punctele de acces, opţiunile de interconectare şi de 
colocare, precum şi orice alte servicii oferite pe baza ORI. Contractul standard de interconectare 
pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate va conţine în mod explicit tarifele 
pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate – segmente terminale reglementate şi pentru toate 
celelalte servicii oferite în vederea furnizării acestor servicii. 
 
 Art.16. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui contract-cadru de 
interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate pe baza ORI este de 45 
de zile lucrătoare de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest sens. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care, prin cererea de 
interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate, Beneficiarul acceptă 
condiţiile contractului standard prevăzut la art. 15 şi indică punctele de acces, opţiunile de acces 
şi de colocare, precum şi celelalte servicii care urmează să fie achiziţionate, termenul de 
negociere este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. 
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 (3) Operatorul are obligaţia de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre cererile 
de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate, 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. 

  
Art.17. – (1) Operatorul asigură implementarea prevederilor contractului-cadru de 

interconectare astfel încât, pentru fiecare tip de linii închiriate, inclusiv pentru noi tipuri de linii 
închiriate, termenul de livrare către Beneficiari a liniilor închiriate – segmente terminale 
reglementate solicitate să fie de cel mult 12 zile lucrătoare. 

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

(3) Perioada necesară testării liniei închiriate – segment terminal este inclusă în termenul 
de livrare şi va fi de cel mult 2 zile lucrătoare. 

(4) Despăgubirile pentru livrarea cu întârziere a liniilor închiriate se stabilesc de către 
părţi prin contractul-cadru de interconectare şi acoperă cel puţin pierderile Beneficiarului 
cauzate de imposibilitatea de a beneficia de interconectare pentru linii închiriate – segmente 
terminale de la data stabilită. 

(5) În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de interconectare este necesară 
colocarea, termenul maxim de livrare, prevăzut la 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.18. – (1) Termenele maxime de efectuare a reparaţiilor pentru liniile închiriate – 

segmente terminale vor fi egale cu termenele maxime de efectuare a reparaţiilor aferente liniilor 
închiriate – circuit total furnizate de Operator pe piaţa cu amănuntul. 

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

 (3) 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.  

(4) Operatorul va oferi pentru liniile închiriate – segmente terminale digitale reglementate 
furnizate Beneficiarilor indicatorii de disponibilitate aferenţi liniilor închiriate – circuit total 
digitale corespunzătoare furnizate de către Operator pe piaţa cu amănuntul. 

(5) Pentru fiecare indicator de disponibilitate, potrivit alin. (4), Operatorul va oferi un 
nivel minim al disponibilităţii lunare garantate, despăgubiri în cazul nerespectării acestuia, 
precum şi termene maxime de efectuare a reparaţiilor.  

(6) Nivelul minim al disponibilităţii lunare garantate este de 99,00%. Pentru garantarea 
unor niveluri superioare de disponibilitate a serviciilor, Operatorul poate stabili plata unor tarife 
suplimentare, cu respectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (4). 

(7) Despăgubirile pentru efectuarea cu întârziere a reparaţiilor pentru liniile închiriate  - 
segmente terminale analogice reglementate se stabilesc de către părţi prin contractul-cadru de 
interconectare şi acoperă cel puţin pierderile Beneficiarului cauzate de imposibilitatea de a 
beneficia de servicii de linii închiriate – segmente terminale reglementate în perioada respectivă. 
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Art.19. – Contractele de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale 
reglementate se încheie pe durată nedeterminată, dacă Beneficiarul nu solicită încheierea pe 
durată determinată. În cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată, nu este permisă 
includerea în acestea a unei clauze de denunţare unilaterală în favoarea Operatorului. 

 
 

Capitolul V – Dispoziţii finale 
 
Art.20. – Prevederile art.2 lit. m) şi lit. r)–y), art. 9, art. 12 alin. (2), art.13, 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, art. 
30 alin. (3) 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 reglementate cu reţeaua 
publică de comunicaţii electronice a Operatorului, în măsura în care nu contravin prezentei 
decizii. 

 
Art.21. – (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 

decizii, Operatorul are obligaţia să transmită ANCOM şi să publice pe pagina sa de internet ORI 
în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

(2) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, 
Operatorul are obligaţia să publice pe pagina sa de internet contractul standard de 
interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate, actualizat în 
conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

 
Art.22. – În cazul contractelor de interconectare pentru linii închiriate – segmente 

terminale reglementate încheiate până la data intrării în vigoare a 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. 13 din prezenta decizie să fie aplicate în mod efectiv de la datele 
corespunzătoare. 

 
Art.23. – Modificările impuse de ANCOM în 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 legătură cu serviciile 
de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale reglementate. 

 
Art.24. – (1) Obligaţiile impuse Operatorului prin Decizia preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1379/2003 privind interconectarea pentru linii 
închiriate – segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi modificările impuse în 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, în legătură cu furnizarea serviciilor de interconectare pentru linii închiriate – 
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segmente terminale cu capacitatea de transmisie mai mare de 2 Mbps, încetează de la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii. 

(2) Obligaţiile impuse Operatorului prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii nr. 1379/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
modificările impuse în 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, în legătură cu furnizarea 
serviciilor de interconectare pentru linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de 
transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps, pentru segmentul aferent liniei închiriate – circuit total 
delimitat de un punct de interconectare pentru linii închiriate, situat la nivelul reţelei de 
transmisiuni regionale, al reţelei de transmisiuni locale subordonate sau al reţelei de acces 
subordonate, potrivit arhitecturii reţelei, şi un punct terminal din zona deservită de nodul de 
transmisiuni, aferent comutatorului de tranzit dintr-o reţea PSTN/ISDN sau de nodul de 
transmisiuni echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice în raport de care este 
determinată reţeaua de transmisiuni regională, atunci când punctul terminal nu se află în 
interiorul aceluiaşi judeţ, conform unor contracte încheiate până la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii, încetează la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 

 
Art.25. – (1) Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A. şi 

îşi produce efectele de la data de 1 februarie 2011. 
(2) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 

1379/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea de la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii, cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (2). 

(3) Tarifele pentru furnizarea serviciilor de interconectare pentru linii închiriate – 
segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps, aferente 
serviciilor furnizate pe piaţa prevăzută la art. 1, aprobate de ANCOM în conformitate cu 
dispoziţiile art. 17 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
nr. 1379/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 1 martie 
2011. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 
 
 
 
 

Bucureşti, 10 ianuarie 2011 
Nr. 15 
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Anexa nr. 1 
 

Indicatori statistici privind furnizarea serviciilor de linii închiriate 
 

Rezultat trimestrial  

(perioada de raportare: ...) 

Nr. 
crt. Denumire indicator Operator 

 (linii închiriate
– circuit total) 

Beneficiari  

(linii închiriate 
– segmente 
terminale) 

1. Termenul mediu de livrare a liniilor  (zile) (zile)

2. Termenul mediu de efectuare a reparaţiilor (ore) (ore)

3. Numărul total de linii închiriate furnizate  

4. Numărul comenzilor de linii închiriate respinse  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/14 

 
Anexa nr. 2  
 
Lista cu tarifele maxime pentru furnizarea de linii închiriate – segmente terminale 
reglementate 
 
Legătura de acces la utilizatorul final 
 

Legături de acces utilizatorul final  

Tarif  lunar    

Linie analogică - M.1040 [pe legătură] 6 euro 

Linie analogică - M.1020 [pe legătură] 6 euro 

Linie analogică - M.1025 [pe legătură] 6 euro 

64Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 14,9 euro 

128Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 18,7 euro 

192Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 22,5 euro 

256Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 26,3 euro 

320Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 30,1 euro 

384Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 33,9 euro 

512Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 41,5 euro 

640Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 49,1 euro 

768Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 56,7 euro 

960Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 68 euro 

1024Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 71,8 euro 
2048Kbps inclusiv DTU, inclusiv modemuri HDSL în locaţiile 
Beneficiarului şi ale Operatorului 

[pe legătură] 103,5 euro 

Tarif de conectare     

Linie analogică - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

nx64kbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

2Mbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

Elaborarea soluţiei tehnice de implementare  [pe MDF] 14,2 euro 

Vizionarea / Inspectarea locaţiilor [pe inspecţie] 70 euro 

Modificare debit [pe legătură] 36,2 euro 

 
Legături de acces la Beneficiar 
 

Legături de acces la Beneficiar / Interconectare în spaţiul Beneficiarului / 
Interconectare la distanţă   

Tarif lunar     

Linie analogică - M.1040 [pe legătură] 6 euro 

Linie analogică - M.1020 [pe legătură] 6 euro 

Linie analogică - M.1025 [pe legătură] 6 euro 

64Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 14,9 euro 

128Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 18,7 euro 

192Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 22,5 euro 

256Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 26,3 euro 

320Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 30,1 euro 

384Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 33,9 euro 

512Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 41,5 euro 

640Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 49,1 euro 
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768Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 56,7 euro 

960Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 68 euro 

1024Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 71,8 euro 
2048Kbps inclusiv DTU, inclusiv modemuri HDSL în locaţiile 
Beneficiarului şi ale Operatorului  

[pe legătură] 103,5 euro 

Tarif de conectare     

Linie analogică - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

nx64kbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

2Mbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

Elaborarea soluţiei tehnice de implementare  [pe MDF] 14,2 euro 

Vizionarea / Inspectarea locaţiilor [pe inspecţie] 70 euro 

Modificare debit [pe legătură] 36,2 euro 

   

Legături de acces la Beneficiar / Interconectare în camera de tragere   

Tarif lunar     

Linie analogică - M.1040 [pe legătură] 0,6 euro 

Linie analogică - M.1020 [pe legătură] 0,6 euro 

Linie analogică - M.1025 [pe legătură] 0,6 euro 

64Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 9,5 euro 

128Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 13,3 euro 

192Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 17,1 euro 

256Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 20,9 euro 

320Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 24,6 euro 

384Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 28,4 euro 

512Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 36 euro 

640Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 43,6 euro 

768Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 51,2 euro 

960Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 62,6 euro 

1024Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 66,4 euro 
2048Kbps inclusiv DTU, inclusiv modemuri HDSL în locaţiile 
Beneficiarului şi ale Operatorului  

[pe legătură] 81 euro 

Tarif de conectare     

Linie analogică - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

nx64kbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

2Mbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 44,2 euro 

Elaborarea soluţiei tehnice de implementare  [pe MDF] 14,2 euro 

Vizionarea / Inspectarea locaţiilor [pe inspecţie] 70 euro 

Modificare debit [pe legătură] 36,2 euro 
Legături de acces la Beneficiar / Interconectare în spaţiul Operatorului 
(Colocare)   

Tarif  lunar     

Linie analogică - M,1040 [pe legătură] 0,7 euro 

Linie analogică - M,1020 [pe legătură] 0,7 euro 

Linie analogică - M,1025 [pe legătură] 0,7 euro 

64Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 9,6 euro 

128Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 13,4 euro 

192Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 17,2 euro 

256Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 21,0 euro 

320Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 24,8 euro 

384Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 28,6 euro 

512Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 36,1 euro 

640Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 43,7 euro 
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768Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 51,3 euro 

960Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 62,7 euro 

1024Kbps inclusiv DTU [pe legătură] 66,4 euro 

2048Kbps inclusiv DTU, exclusiv modem HDSL (structurat) [pe legătură] 63,85 euro 

Tarif  de conectare     

Linie analogică - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 39,5 euro 

nx64kbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 39,5 euro 

2Mbit/s - activare (inclusiv conectare și deconectare) [pe legătură] 39,5 euro 

Furnizare şi instalare cablu de legătură internă [pe 10 m-cablu] 48,3 euro 

Instalare cablu de legătură internă [pe 10 m-cablu] 34,5 euro 

Elaborarea soluţiei tehnice de implementare  [pe MDF] 14,2 euro 

Vizionarea / Inspectarea locaţiilor [pe inspecţie] 70 euro 

Modificare debit [pe legătură] 36,2 euro 

 
 


