
  

  
În temeiul Deciziei primului-ministru nr. 234/2006 privind numirea domnului Dan 

Cristian Georgescu în funcŃia de preşedinte al AutorităŃii NaŃionale pentru Reglementare în 
ComunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei, 

În temeiul dispoziŃiilor art. 6 alin. (1) pct. 9 – 11, precum şi ale art. 7 alin. (1), (3) şi (5) 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale 
pentru Reglementare în ComunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei, ale art. 34 alin. (2) din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaŃiilor, 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 
OrdonanŃa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reŃelele publice de comunicaŃii 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 AutorităŃii NaŃionale pentru Reglementare în 
ComunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei nr. ..../2008 privind identificarea pieŃelor relevante din 
sectorul comunicaŃiilor electronice ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, prin 
care a fost identificată ca piaŃă relevantă din sectorul comunicaŃiilor electronice piaŃa serviciilor 
de terminare a apelurilor la puncte fixe în reŃeaua publică de telefonie operată de Societatea 
Comercială „…….” – S.R.L./S.A., 

 
PREŞEDINTELE AUTORITĂłII NAłIONALE PENTRU REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAłII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI 
 

emite prezenta: 
 

DECIZIE  
 
 Art.1. – Societatea Comercială „…….” – S.R.L./S.A.*, denumită în continuare 
Operatorul, este desemnată ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piaŃa serviciilor de 
terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reŃea publică de telefonie.  
 

Art.2. – Operatorul are, în condiŃiile prezentei decizii, obligaŃia de transparenŃă, 
obligaŃia de nediscriminare, obligaŃia de furnizare a unor servicii şi de acordare a accesului la 
anumite facilităŃi, precum şi obligaŃia referitoare la controlul tarifelor, în ceea ce priveşte 
interconectarea reŃelei publice de telefonie pe care o operează cu reŃelele publice de 
comunicaŃii electronice instalate, operate, controlate sau puse la dispoziŃie de către alŃi 
furnizori, denumiŃi în continuare Beneficiari, în vederea terminării apelurilor la puncte fixe. 

 
Art.3. – În înŃelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: 
a) apel – apelul pentru serviciile de telefonie destinate publicului;  

                                                 
* Lista furnizorilor de reŃele publice de comunicaŃii electronice cărora li se adresează prevederile prezentului 
proiect de decizie este prevăzută în anexa la acest proiect. 



  

b) punct de acces al Operatorului – interfaŃa fizică (repartitorul principal sau elementul 
echivalent dintr-o reŃea publică de comunicaŃii electronice) din cadrul reŃelei Operatorului la 
nivelul căreia poate fi realizată interconectarea. 

 
Art.4. – (1) Operatorul are obligaŃia să aplice condiŃii echivalente de interconectare în 

circumstanŃe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau care beneficiază deja de 
interconectarea cu reŃeaua publică de telefonie pe care acesta o operează, în vederea 
terminării apelurilor la puncte fixe. 

(2) Dacă Operatorul oferă într-un acord de interconectare în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe condiŃii mai favorabile unui Beneficiar, atunci aceste condiŃii vor fi 
oferite tuturor Beneficiarilor, pe baze nediscriminatorii. 

 
Art.5. – (1) Operatorul are obligaŃia de a face publice, inclusiv pe pagina sa de internet, 

tarifele tuturor serviciilor necesare realizării interconectării cu reŃeaua publică de telefonie pe 
care o operează, în vederea terminării apelurilor la puncte fixe, precum şi tarifele facilităŃilor 
asociate interconectării, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii şi, 
respectiv, în cazul modificării sau completării ofertei sale comerciale, cu cel puŃin 15 zile înainte 
de intrarea în vigoare a noilor tarife.  

(2) Operatorul are obligaŃia de a transmite AutorităŃii NaŃionale pentru Reglementare în 
ComunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei, denumită în continuare ANRCTI, o copie a acordurilor 
de interconectare încheiate în vederea terminării a apelurilor la puncte fixe, în termen de 7 zile 
de la încheierea acestora. 

 
Art.6. – Operatorul are obligaŃia de a face publice, inclusiv pe pagina sa de internet, 

numărul şi adresele tuturor comutatoarelor unde se realizează sau se poate realiza 
interconectarea cu reŃeaua publică de telefonie pe care o operează, în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, precum 
şi de a actualiza aceste informaŃii ori de câte ori este necesar. 

 
Art.7. – (1) Operatorul va oferi Beneficiarilor cel puŃin serviciul de interconectare în 

vederea terminării apelurilor la puncte fixe, în condiŃiile prevăzute de prezentul articol. 
(2) Prin serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe, 

Operatorul va asigura preluarea apelurilor din reŃeaua Beneficiarului şi terminarea acestora la 
orice număr alocat Operatorului pentru serviciile de telefonie destinate publicului furnizate la 
puncte fixe, dacă terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la numărul respectiv. 

(3) Pentru serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe va fi 
facturat numai timpul de conversaŃie pentru apelurile care au fost stabilite cu succes şi la care 
s-a răspuns.  

(4) Timpul de conversaŃie începe cu semnalul de răspuns şi se încheie cu primul semnal 
de eliberare a liniei generat fie de partea care a iniŃiat apelul, fie de partea apelată. 

(5) Operatorul va asigura interconectarea reŃelei publice de telefonie pe care o 
operează, în vederea terminării apelurilor la puncte fixe, în măsura în care solicitările sunt 
rezonabile şi fezabile din punct de vedere tehnic. Refuzul Operatorului trebuie să fie temeinic 
justificat şi va fi comunicat în scris solicitantului şi ANRCTI. 

(6) Operatorul va oferi Beneficiarilor accesul, la tarife care să nu fie excesive, la 
toate serviciile necesare pentru ca aceştia să poată exploata în condiŃii normale 
interconectarea cu reŃeaua publică de telefonie a Operatorului în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe, pentru furnizarea propriilor servicii de comunicaŃii electronice.  



  

 
Art.8. – Operatorul are obligaŃia să ofere Beneficiarilor serviciul de interconectare în 

vederea terminării apelurilor la puncte fixe la oricare dintre punctele sale de acces, potrivit 
solicitării acestora.  
  
 Art.9. – (1) Tarifele medii ce pot fi percepute de Operator pentru furnizarea serviciului 
de interconectare în vederea terminarii apelurilor la puncte fixe nu vor putea depăşi: 

a) 1,15 EurocenŃi/minut, de la data comunicării prezentei decizii până la data de 30 
iunie 2009; 

b) 0,97 EurocenŃi/minut, de la data de 1 iulie 2009. 
 (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA. 
 (3) Tarifele stabilite de Operator în conformitate cu prevederile alin. (1), inclusiv în cazul 
stabilirii unor tarife diferite pentru palierele orare aferente orelor de vârf faŃă de cele aferente 
perioadei din afara orelor de vârf, vor fi oferite în mod nediscriminatoriu tuturor Beneficiarilor.  
 (4) ObligaŃia prevăzută la art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător cu privire la 
tarifele şi palierele orare stabilite de către Operator în conformitate cu prevederile alin. (1) şi 
(3). 
 (5) Verificarea îndeplinirii obligaŃiei prevăzute la alin. (1) se realizează de către ANRCTI 
pe baza următoarei formule: 

  

anual

ijij
mediu T

PT
P

∑ ×
=  

 
unde: 
Pmediu – reprezintă tariful mediu de interconectare; 
Pij – reprezintă tariful de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe 

practicat în perioada „i” (perioada din an în care se aplică tariful) pentru intervalul „j” 
(perioada din zi/săptămână în care se aplică tariful – ore de vârf, week-end etc.); 

Tij – reprezintă volumul total al traficului originat în alte reŃele şi terminat la puncte fixe 
în reŃeaua Operatorului în perioada „i” pentru intervalul „j”; 

Tanual – reprezintă volumul anual al traficului originat în alte reŃele şi terminat la puncte 
fixe în reŃeaua Operatorului. 

(6) Verificarea îndeplinirii obligaŃiei prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispoziŃiile 
alin. (5), se realizează astfel: 

a) în anul 2009, pentru respectarea obligaŃiei între data comunicării prezentei decizii şi 
data de 31 decembrie 2008; 

b) începând cu anul 2010, anual, pentru respectarea obligaŃiei în anul anterior. 
 

Art.10. – Prezenta decizie se comunică SocietăŃii Comerciale „……..” – S.R.L./S.A. 
 
 

PREŞEDINTE, 
DAN CRISTIAN GEORGESCU 

 
 
 

Bucureşti, ... 2008 
Nr. 



  

ANEXĂ 
 
 

LISTA FURNIZORILOR DE REłELE PUBLICE DE COMUNICAłII ELECTRONICE 
CĂRORA LI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL DE DECIZIE 

 
 

1. Societatea Comercială „Adisam Telecom” – S.A. 
2. Societatea Comercială „Advanced Business Solutions International” – S.R.L. 
3. Societatea Comercială „Aietes Telecom GalaŃi Filiala Tulcea” – S.R.L. 
4. Societatea Comercială „Atlas Telecom Network Romania” – S.R.L. 
5. Societatea Comercială „BP Office & Service” – S.R.L. 
6. Societatea Comercială „Canal S” – S.R.L. 
7. Societatea Comercială „Datek Telecom” – S.R.L. 
8. Societatea Comercială „Combridge” – S.R.L. 
9. Societatea Comercială „Connet-Ro” – S.R.L. 
10. Societatea Comercială „Dial Telecom” – S.R.L. 
11. Societatea Comercială „Digicom Systems” – S.R.L. 
12. Societatea Comercială „Euroweb România” – S.A. 
13. Societatea Comercială „Globtel Internet” – S.R.L. 
14. Societatea Comercială „GTS Telecom” – S.R.L.  
15. Societatea Comercială „Idilis” – S.A. 
16. Societatea Comercială „Ines Group” – S.R.L. 
17. Societatea Comercială „Intersat” – S.R.L. 
18. Societatea Comercială „Media Sat” – S.R.L. 
19. Societatea Comercială „Netmaster Communications” – S.R.L. 
20. Societatea Comercială „Net-Connect Internet” – S.R.L. 
21. Societatea Comercială „Netpoint” – S.R.L. 
22. Societatea Comercială „Nevi Telecom” – S.R.L. 
23. Societatea Comercială „Nxtel Solutions” – S.R.L. 
24. Societatea Comercială „Orange România” – S.A. 
25. Societatea Comercială „Parlatel” – S.R.L. 
26. Societatea Comercială „Plug IT International” – S.R.L. 
27. Societatea NaŃională de RadiocomunicaŃii – S.A. 
28. Societatea Comercială „Rartel” – S.A. 
29. Societatea Comercială „Telcor Communications” – S.R.L. 
30. Societatea Comercială „Thomas Hook Communications Romania” – S.R.L. 
31. Societatea Comercială „Total Telecom” – S.R.L. 
32. Societatea Comercială „Trans Tel Services” – S.R.L. 
33. Societatea Comercială „Vip Net” – S.R.L. 
34. Societatea Comercială „Vodafone Romania” – S.A. 
35. Societatea Comercială „Voxility” – S.R.L. 

 
 
 


