
 

 

În temeiul prevederilor art.32 alin.(1) lit.a) si ale art.38 alin.(1), (3) si (5) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.591/2002, 

 
 

PRESEDINTELE AUTORITATII NATIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII 

 
 

emite prezenta  decizie. 
 

DECIZIE 
privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului 
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice  

 
 

Articol unic. – Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul 
comunicatiilor electronice, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare în Comunicatii nr.136/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.916 din 16 decembrie 2002, se completeaza dupa cum urmeaza: 

 
1. La articolul 2  se introduc literele l) – z) cu urmatorul cuprins: 
 
„l) serviciu de comunicatii electronice în banda larga – un serviciu de 

comunicatii electronice destinat publicului, care consta în transportul semnalelor la o 
capacitate de cel putin 128 Kbps; 

m) retea de acces – portiunea unei retele de comunicatii electronice aferenta 
buclei locale, incluzând toate sistemele de transmisie, echipamentele si resurse le dedicate 
furnizarii individuale a accesului la retea utilizatorilor finali; 

n) retea de transport – reteaua de comunicatii electronice, exclusiv reteaua de 
acces. Reteaua de transport cuprinde toate sistemele de transmisie, echipamentele si 
resursele dedicate transportului si comutarii semnalelor; 

o) retea de transmisiuni – reteaua de transport, exclusiv echipamentele de 
comutare. Reteaua de transmisiuni cuprinde toate sistemele de transmisie, echipamentele 
si resursele dedicate transportului semnalelo r; 

p) retea de transmisiuni locala – portiunea unei retele de transmisiuni care 
asigura transportul semnalelor între retelele de acces aflate în subordinea unui nod de 
transmisiuni aferent unui comutator digital local dintr-o retea PSTN/ISDN sau a unui nod de 
transmisiuni echivalent dintr-o alta retea publica de comunicatii electronice, precum si între 
aceste retele de acces si reteaua de transmisiuni regionala; 

q) retea de transmisiuni regionala – portiunea unei retele de transmisiuni care 
asigura transportul semnalelor între retelele de transmisiuni locale aflate în subordinea unui 
nod de transmisiuni aferent unui comutator de tranzit dintr-o retea PSTN/ISDN sau a unui 
nod de transmisiuni echivalent dintr-o alta retea publica de comunicatii electronice, precum 
si între aceste retele de transmisiuni locale si reteaua de transmisiuni nationala; 



r) retea de transmisiuni nationala – portiunea unei retele de transmisiuni care 
asigura transportul semnalelor între retelele de transmisiuni regionale  aflate în subordinea 
unui nod de transmisiuni aferent unui comutator national/international dintr-o retea 
PSTN/ISDN sau a unui nod de transmisiuni echivalent dintr-o alta retea publica de 
comunicatii electronice, precum si între aceste retele de transmisiuni regionale  si retelele 
internationale de comunicatii electronice; 

s) punct terminal – punctul fizic la care unui utilizator i se furnizeaza accesul la o 
retea publica de comunicatii electronice; 

t) linie închiriata–circuit total – capacitatea de transmisie transparenta si 
permanenta între doua puncte terminale apartinând aceleiasi retele publice de comunicatii 
electronice sau unor retele publice de comunicatii electronice diferite; 

u) punct de interconectare pentru linii închiriate – punctul fizic unde se  poate 
realiza interconectarea între segmentele unei linii închiriate–circuit total, furnizate de 
furnizori diferiti si care delimiteaza retelele acestor furnizori; 

v) linie închiriata–segment terminal, respectiv serviciu de linii închiriate–
segmente terminale – segmentul de linie închiriata–circuit total delimitat de un punct de 
interconectare pentru linii închiriate, situat la nivelul retelei de transmisiuni regionale, al 
retelei de transmisiuni locale subordonate sau al retele i de acces subordonate, potrivit 
arhitecturii retelei, si un punct terminal din zona deservita de nodul de transmisiuni, aferent 
comutatorulu i de tranzit dintr-o retea PSTN/ISDN sau de nodul de transmisiuni echivalent 
dintr-o retea publica de comunicatii electronice în raport de care este determinata reteaua 
de transmisiuni regionala, respectiv serviciul de linii închiriate care ofera acest segment pe 
piata de gros; 

w) linie închiriata–segment de trunchi, respectiv serviciu de linii închiriate–
segmente de trunchi – segmentul de linie închiriata–circuit total, delimitat de doua 
puncte de interconectare pentru linii închiriate situate la nivelul retelei de transmisiuni 
nationale, al retelei de transmisiuni regionale sau al retelei de transmisiuni locale, respectiv 
serviciul de linii închiriate care ofera acest segment pe piata de gros; 

x) acces total la bucla locala – utilizarea exclusiva de catre un beneficiar a 
circuitului fizic care formeaza bucla locala sau subbucla locala , conform solicitarii, echiparea 
si configurarea legaturii de acces realizându-se de catre beneficiar; 

y) acces partajat la bucla locala – utilizarea de catre unul sau mai multi 
beneficiari a capacitatii disponibile a circuitului fizic care formeaza bucla locala sau subbucla 
locala , conform solicitarii, fara a fi perturbat serviciul oferit initial de catre furnizorul acestei 
forme de acces; 

z) acces de tip «bit stream» la bucla locala  – utilizarea de catre unul sau mai 
multi beneficiari a capacitatii disponibile a circuitului fizic care formeaza bucla locala sau 
subbucla locala, conform solicitarii, prin exploatarea unei legaturi de acces echipate si 
configurate de catre furnizorul acestei forme de acces.” 
 

2. În anexa la regulament se introduc punctele 6 – 9 cu urmatorul cuprins: 
 
„6. a) Piata relevanta a produsului 
Piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locala constituita 

dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii 
electronice  în banda larga si de servicii de telefonie  destinate publicului la puncte fixe 

Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului 
nr.34/2002 privind accesul la retelele  publice de comunicatii electronice si la infrastructura  
asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.527/2002. 

 



b) Piata geografica relevanta  
Piata nationala  determinata de teritoriul României 
 
7. a) Piata relevanta a produsului 
Piata furnizarii accesului de tip «bit stream» la bucla locala constituita din tr-o 

pereche de fire metalice torsadate, fibra optica sau cablu coaxial si la bucla locala radio , în 
scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice în banda larga 

Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului 
nr.34/2002 privind accesul la retelele  publice de comunicatii electronice si la infrastructura  
asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.527/2002. 

 
b) Piata geografica relevanta  
Piata nationala  determinata de teritoriul României 
 
8. a) Piata relevanta a produsului 
Piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente terminale  
Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului 

nr.34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura  
asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.527/2002. 

 
b) Piata geografica relevanta  
Piata nationala  determin ata de teritoriul României 
 
9. a) Piata relevanta a produsului 
Piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente de trunchi 
Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului 

nr.34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura  
asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.527/2002. 

 
b) Piata geografica relevanta  
Piata nationala  determinata de teritoriul României.” 

 
 

 
         PRESEDINTE, 

         ION SMEEIANU 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bucuresti, 13 mai 2003. 
Nr. 174 / EN. 


