
 

 

 
 
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. 24, precum şi ale art. 11 alin. (1), respectiv 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. 105 alin. (1) şi ale art. 110 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii nr. 34/2012 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice 
corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor 
de terminare a apelurilor la puncte mobile, 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 IDILIS S.R.L., 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (1)  şi respectiv ale art. 7 alin. (7) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 74/2012, prin 
care este impusă în sarcina Societăţii IDILIS S.R.L. obligaţia de a percepe pentru furnizarea serviciului 
de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe tarife fundamentate în funcţie de 
costuri, determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung realizat 
de ANCOM, respectiv obligaţia de a oferi accesul, la tarife fundamentate în funcţie de costuri, stabilite 
pe baza unui model de calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung realizat de ANCOM, la toate 
serviciile necesare exploatării în condiţii normale a interconectării în vederea terminării apelurilor la 
puncte fixe,  

Având în vedere consultarea publică naţională privind determinarea costurilor eficiente ale 
furnizării unor servicii de comunicaţii electronice la nivelul pieţei de gros în România, pe baza unor 
modele de calculaţie a costurilor, desfăşurată în trimestrul IV al anului 2012, 

Având în vedere concluziile consultării publice naţionale privind proiectele de măsuri pentru 
stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros, pe baza unor modele de 
calculaţie a costurilor, desfăşurată în perioada 29 august 2013 - 7 octombrie 2013, 

Având în vedere modelul de tip „bottom-up” de calculaţie a costurilor incrementale pe termen 
lung ale reţelei de transport a unui operator fix de comunicaţii electronice, dezvoltat de ANCOM, 
precum şi rezultatele acestuia, 

Având în vedere modelul de tip „bottom-up” de calculaţie a costurilor incrementale pe termen 
lung ale serviciilor auxiliare de interconectare, furnizate la punct de interconectare, dezvoltat de 
ANCOM, precum şi rezultatele acestuia, 
 

 
 
 
 
 



1/5 

 
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 

emite prezenta: 
 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – De la data de 1 aprilie 2014 tariful maxim care poate fi perceput de Societatea IDILIS 
S.R.L. pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor 
este de 0,14 eurocenţi/minut. 
 
 Art. 2. – Tariful maxim prevăzut la art. 1 nu include taxa pe valoarea adăugată şi se aplică 
indiferent de originea apelurilor şi de intervalul orar în care se efectuează apelurile.  
 
 Art. 3. – De la data de 1 aprilie 2014 tarifele maxime pentru accesul la toate serviciile necesare 
pentru exploatarea în condiţii normale a interconectării cu reţeaua publică de telefonie a Societăţii 
IDILIS S.R.L., în cazul în care aceste servicii sunt oferite, nu vor putea depăşi tarifele prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  
 

Art. 4. – Tarifele maxime prevăzute la art. 3 nu includ taxa pe valoarea adăugată. 
 
 Art. 5. – În cazul acordurilor de interconectare încheiate de Societatea IDILIS S.R.L. până la 
data comunicării prezentei decizii, aceasta are obligaţia să facă toate demersurile necesare, potrivit 
prevederilor contractuale, în vederea modificării acestor acorduri, astfel încât tarifele stabilite în 
conformitate cu prevederile prezentei decizii să fie aplicate în mod efectiv de la data de 1 aprilie 2014. 
 

 Art. 6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii IDILIS S.R.L.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 
 
 

 
Bucureşti, 21 februarie 2014 
Nr. 350 
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Anexă  
SERVICII AUXILIARE DE INTERCONECTARE 

 

Note: 
1. În cazul legăturilor de interconectare configurate bidirecţional, pentru furnizarea serviciilor nr. 1 – 

6, 9, 11 – 13, niciuna dintre părţi nu va datora contravaloarea acestor servicii. 
2. În cazul în care unul sau mai multe din serviciile nr. 1 – 6, 9, 11 – 13 sunt prestate doar de către 

Operator (de exemplu, în cazul legăturilor de interconectare configurate unidirecţional), Operatorul 
va solicita Beneficiarului contravaloarea acestor servicii. 

3. În cazul în care legăturile de interconectare furnizate de Operator sunt configurate bidirecţional, 
tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor calcula ponderat, în funcţie de volumele de trafic 
schimbate între Operator şi Beneficiar. Dacă volumul total al traficului schimbat între Operator şi 
Beneficiar este zero, atunci tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor datora corespunzător şi în 
întregime de către Beneficiar. 

4. În cazul în care legăturile de interconectare sunt configurate unidirecţional, dinspre Beneficiar către 
Operator, tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor datora corespunzător şi în întregime de către 
Beneficiar. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Tarif maxim Observaţii 

1. 
Configurare partener în punct de 

acces (PoA) 
578 euro/PoA 

Tariful include instalarea primului port în 
comutator şi conectarea primei legături de 

interconectare, indiferent de capacitatea 
portului sau a legăturii. 

2. 
Reconfigurare partener în punct 
de acces (PoA) 

565 euro/PoA 

Tariful include reconfigurarea unui port în 

comutator şi reconfigurarea unei legături de 
interconectare, indiferent de capacitatea 

portului sau a legăturii. 

3. 
Desfiinţare partener din punct 
de acces (PoA) 

175 euro/PoA 
Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în 
comutator şi a tuturor legăturilor de 

interconectare existente în PoA. 

4. Instalare port în comutator 285 euro/port Tarife aplicabile începând cu al doilea port în 

comutator, indiferent de capacitatea portului. 5. Reconfigurare port în comutator 255 euro/port 

6. Dezinstalare port din comutator 97 euro/port 

Tarif aplicabil în cazul dezinstalării portului, cu 

menţinere partener în PoA. Tarif valabil 

indiferent de capacitatea portului. 

7. Chirie lunară port de 2 Mbps 
39 euro/port de 2 

Mbps/lună 
- 

8. Chirie lunară port STM1 
333 euro/port 

STM1/lună 
- 

9. 

Reconfigurare (reorientare) a 

legăturilor de interconectare fără 
modificarea segmentului 

legăturii de interconectare dintre 
Operator şi punctul de 

interconectare (PoI) 

411 euro 
Tarif aplicabil pentru primul circuit E1 din 

legăturile de interconectare reorientate. 

91 euro/E1 

Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite 

E1 rămase din legăturile de interconectare 

reorientate. 

10. 
Instalare/dezinstalare 

echipament de transmisiuni 
17,8 euro/oră 

Tariful final se calculează pe bază de deviz, 
aplicând tariful orar stabilit, indiferent de 

capacitatea echipamentului de transmisiuni. 
Instalarea echipamentului de transmisiuni este 

aplicabilă doar în situaţia interconectării la sediul 

Beneficiarului, în cazul configurării bidirecţionale 
a legăturii de interconectare. 
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Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Tarif maxim Observaţii 

11. 
Conectarea legăturii de 

interconectare 
96 euro/legătură Tarife aplicabile începând cu a doua legătură de 

interconectare, indiferent de capacitatea 

acesteia. 12. 
Reconfigurarea legăturii de 

interconectare 
90 euro/legătură 

13. 
Desfiinţarea legăturii de 

interconectare 
68 euro/legătură 

Tarif aplicabil în cazul desfiinţării unei legături 
de interconectare, cu menţinere partener în 

PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea 
legăturii de interconectare. 

14. 

Chirie lunară legătură de 

interconectare de 2 Mbps, 
interconectare la distanţă (în 

spaţiul Beneficiarului sau la un 
punct intermediar) 

164 euro/legătură 

de 2 Mbps/lună 

Tarif aplicabil pentru legături de interconectare 

de 2 Mbps de maxim 50 de km. 

15. 

Chirie lunară legătură de 

interconectare de 2 Mbps, 
interconectare în spaţiul 

Operatorului, în camera de 

tragere 

21,7 euro/legătură 

de 2 Mbps/lună 
- 

16. 

Chirie lunară legătură de 

interconectare, 2 Mbps, 

interconectare în clădirea 
Operatorului (colocare) 

0,8 euro/legătură 

de 2 Mbps/lună 
- 

17. 

Chirie lunară legătură de 
interconectare de STM1, 

interconectare la distanţă (în 

spaţiul Beneficiarului sau la un 
punct intermediar) 

6048 euro/legătură 
STM1/lună 

Tarif aplicabil pentru legături de interconectare 
de STM1 de maxim 50 de km 

18. 

Chirie lunară legătură de 

interconectare STM1, 
interconectare în spaţiul 

Operatorului, în camera de 
tragere 

209 euro/legătură 
STM1/lună 

- 

19. 

Chirie lunară legătură de 

interconectare STM1, 
interconectare în clădirea 

Operatorului (colocare) 

1 euro/legătură 
STM1/lună 

- 

20. 
Rezervare capacitate comandată 
în avans 

200 euro/comandă 

Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de 
rezervare capacitate. Suma plătită de Beneficiar 

pentru rezervarea capacităţii comandate în 
avans se va deduce din tarifele de instalare a 

capacităţii. Serviciu aplicabil atunci când între 
operatori există înţelegeri prealabile de 

prognozare a capacităţilor de interconectare, cu 

excepţia celor care realizează interconectarea 
iniţială. 

21. 
Comandă neprognozată, de 

creştere a capacităţii 
407 euro/comandă 

Tarife suplimentare fixe, indiferent de 

dimensiunea comenzii şi a numărului de fluxuri, 
atunci când este solicitată modificarea faţă de 

prognoză. Tarifele se aplică atunci când între 
operatori există înţelegeri prealabile de 
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Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Tarif maxim Observaţii 

22. 
Comandă neprognozată, de 
reducere a capacităţii 

197 euro/comandă 

prognozare a capacităţilor de interconectare, cu 

excepţia celor care realizează interconectarea 
iniţială. Tarifele includ şi implementarea 

comenzii neprognozate. 

23. 
Reconectarea serviciului 
suspendat anterior 

186 euro/serviciu 
suspendat 

Se aplică atunci când se repune în funcţiune un 

serviciu suspendat, conform prevederilor 

contractuale dintre părţi. 

 

 


