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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. 11 alin. (1) şi ale 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 116 alin. (1), (8) şi (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 
precum şi ale art. 18 alin. (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 480/2010 privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce 
intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

 
DECIZIE 

PRIVIND SOLUŢIONAREA LITIGIULUI DINTRE 
NET-CONNECT INTERNET S.R.L. ŞI ROMTELECOM S.A. 

 
 
I. Introducere 
 

 A. Sesizarea reclamantei 
 

La data de 17 octombrie 2013, Net-Connect Internet S.R.L. (Net-Connect Internet), cu 
sediul în Bucureşti, Str. Valea Călugărească nr. 1, bl. D5, sc. B, ap. 13, sector 6, a înaintat 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) o sesizare 
împotriva Romtelecom S.A. (denumită în continuare Romtelecom), cu sediul în Bucureşti, Piaţa 
Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, sector 1, prin intermediul căreia a 
solicitat ANCOM să oblige pârâta la rutarea către reţeaua Net-Connect Internet, a tuturor 
apelurilor originate în reţeaua Romtelecom având ca destinaţie numerotaţia geografică alocată 
Interpoint S.R.L., în conformitate cu art. 1 din actul adiţional nr. 204/02/8878/5/16.11.2004 la 
Acordul de interconectare nr.204/07/167/05.08.2003. 

De asemenea, prin intermediul sesizării, Net-Connect Internet a solicitat, ca măsură cu 
caracter provizoriu, obligarea Romtelecom ca, până la soluţionarea pe fond a litigiului, să 
transmită traficul originat în reţeaua pârâtei având ca destinaţie numerotaţia geografică alocată 
Interpoint S.R.L. către Net-Connect Internet. La data de 18 noiembrie 2013, cererea Net-Connect 
Internet privind dispunerea de măsuri cu caracter provizoriu a fost soluţionată prin intermediul 
Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 1055/2013. 

 
Sesizarea a fost înregistrată la ANCOM cu nr. SC-24045/17.10.2013. 
 
B. Desfăşurarea procedurii  
 
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 480/2010, prin 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 953/2013, preşedintele ANCOM a numit Comisia responsabilă cu 
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soluţionarea litigiului dintre Net-Connect Internet şi Romtelecom (denumită în continuare 
Comisia), formată din următoarele persoane: 

- doamna Alexandra Schinagel-Costea, şef serviciu, Serviciul Litigii şi Protecţia Drepturilor 
Utilizatorilor, Direcţia Juridică, în calitate de preşedinte;  

- doamna Carmen Iliescu, consilier juridic, Serviciul Litigii şi Protecţia Drepturilor 
Utilizatorilor, Direcţia Juridică, în calitate de membru; 

- domnul Ştefan LISCAN, expert, Serviciul Acces şi Interconectare, Direcţia Reglementare 
Economică, Direcţia Executivă Reglementare, în calitate de membru. 

În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 480/2010, 
prin adresa înregistrată la ANCOM cu nr. SC-DJ-24134/18.10.2013, Autoritatea a transmis 
Romtelecom o copie a sesizării introduse de către Net-Connect Internet şi, în cadrul întâlnirii din 
data de 28 octombrie 2013 având ca obiect dezbaterea cererii privind dispunerea de măsuri cu 
caracter provizoriu, Comisia a solicitat Romtelecom să transmită răspunsul la sesizare până la 
data de 4 noiembrie 2013. Totodată, în cadrul aceleiaşi şedinţe, în temeiul art. 9 alin. (1) din 
decizia menţionată, Comisia a invitat părţile la data de 7 noiembrie 2013, la sediul central al 
ANCOM, în vederea dezbaterii sesizării pe fond. Procesul-verbal al acestei şedinţe a fost 
înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DJ-25669/06.11.2013.  

Prin adresa1 înregistrată la ANCOM cu nr. SC-25510/04.11.2013, Romtelecom a transmis 
răspunsul la sesizarea Net-Connect Internet . 

În cadrul şedinţei din data de 7 noiembrie 2013, Net-Connect Internet  a formulat cerere 
de retragere a sesizării atât oral, cât şi în scris prin adresa2 înregistrată la ANCOM cu nr. SC-
25742/07.11.2013. Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 406 alin. (1) şi (4) din Noul 
Cod de procedură civilă, Comisia a solicitat Romtelecom să îşi exprime poziţia faţă de cererea Net-
Connect Internet. Luând act de acordul exprimat de către Romtelecom cu privire la renunţarea 
reclamantei la sesizare, Comisia a dispus închiderea dosarului. Dezbaterile din cadrul acestei 
şedinţe au fost consemnate în procesul-verbal înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DJ-
27350/28.11.2013. 

La data 2 decembrie 2013, Comisia a propus preşedintelui ANCOM închiderea dosarului 
având ca obiect cererea Net-Connect Internet privind obligarea Romtelecom la rutarea către 
reţeaua Net-Connect Internet, a tuturor apelurilor originate în reţeaua Romtelecom având ca 
destinaţie numerotaţia geografică alocată Interpoint S.R.L., în conformitate cu art. 1 din actul 
adiţional nr. 204/02/8878/5/16.11.2004 la Acordul de interconectare nr.204/07/167/05.08.2003. 

 
 
II. Retragerea sesizării 
 
Având în vedere cererea Net-Connect Internet de renunţare la sesizarea introdusă 

împotriva Romtelecom, precum şi acordul Romtelecom cu privire la cererea Net-Connect Internet, 
exprimat în conformitate cu prevederile art. 406 alin. (4) din Noul Cod de procedură civilă, 
Comisia a luat act de renunţarea reclamantei la sesizarea introdusă.  

 
 

FAŢĂ DE CONSIDERENTELE PREZENTATE MAI SUS, PREŞEDINTELE 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII DECIDE: 
 

 
Închiderea dosarului având ca obiect cererea formulată de Net-Connect 

Internet S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Valea Călugărească nr. 1, bl. D5, sc. B, ap. 13, 
sector 6, în contradictoriu cu Romtelecom S.A. cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 
3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, sector 1, privind obligarea Romtelecom S.A. la rutarea 
tuturor apelurilor originate în reţeaua Romtelecom S.A. având ca destinaţie numerotaţia 

                                                 
1 Adresa Romtelecom nr. 203/05/354/4.11.2013 
2 Adresa Net-Connect Internet nr.3074/14T/7.11.2013 
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geografică alocată Interpoint S.R.L. către reţeaua Net-Connect Internet S.R.L., în 
conformitate cu art. 1 din actul adiţional nr. 204/02/8878/5/16.11.2004 la Acordul de 
interconectare nr.204/07/167/05.08.2003. 

 
Prezenta decizie este obligatorie, se comunică părţilor şi se publică pe pagina de internet a 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
Prezenta decizie constituie act administrativ-jurisdicţional, putând fi atacată în contencios 

administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără 
parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE, 

Marius Cătălin MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 2 decembrie 2013 
Nr. 1102 


