
 
 
  

 
În temeiul Deciziei primului-ministru nr.113/2002 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, 
 În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5), ale art.34 alin.(3) şi ale art.46 alin.(1) 
pct.11 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, 
precum şi ale art.5, art.8 alin.(1), art.9, art.10, art.11, art.12 şi art.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,  

Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Comunicaţii nr.142/2002, prin care Societatea Naţională de Telecomunicaţii „Romtelecom” – 
S.A. a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piaţa accesului la reţelele publice de 
telefonie fixă în vederea originării, terminării şi tranzitului apelurilor, 
  
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 
 

DECIZIE  
pentru modificarea şi completarea 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 

 
 

Art.I. – 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 se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. Litera k) a articolului 2 va avea următorul cuprins: 
„k) indicativ individual de selectare a transportatorului (CSC) – un indicativ de forma 

10xyz, prevăzut în Planul naţional de numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.140/2002, alocat de ANRC unui furnizor de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care este folosit de utilizatorul final 
pentru a avea acces la serviciile acestuia;” 
 

2. După litera y) a articolului 2 se introduce litera z) cu următorul cuprins: 
 „z) serviciu de reţea inteligentă – un serviciu de comunicaţii electronice furnizat prin 
apelarea de către utilizator a unor numere naţionale non-geografice din domeniile 0ZAB=0800 
(Numere verzi) sau 0ZAB=0808 (Cartele preplătite), prevăzute în Planul naţional de 
numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii nr.140/2002, alocate furnizorului serviciului; furnizarea acestui serviciu se 
realizează prin utilizarea funcţiilor unei platforme inteligente, care sunt centralizate şi separate 
de funcţia de comutare în cadrul unei reţele de comunicaţii electronice.” 

 



 
3. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins: 
„b) serviciul de interconectare în vederea originării la puncte fixe a apelurilor, în 

următoarele forme: 
1. originare prin intermediul procedurii de selectare a transportatorului (CS); 
2. originare către numerotaţia Beneficiarului sau a unui terţ, utilizată pentru furnizarea 

serviciilor de reţea inteligentă;” 
 

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
„Art.5. – (1) Prin serviciul de interconectare în vederea originării la puncte fixe a 

apelurilor, Operatorul va asigura transferul în reţeaua Beneficiarului a apelurilor originate de la 
orice număr naţional alocat Operatorului, deservit de comutatorul la care se realizează 
interconectarea sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii reţelei, 
precum şi, în cazul interconectării la nivel naţional la un comutator de tranzit, de la orice 
număr naţional altul decât cele deservite de comutatoarele locale aflate în subordinea 
comutatorului de tranzit respectiv, dacă iniţierea apelurilor este posibilă din punct de vedere 
tehnic de la numărul respectiv (Anexa 2, Figurile 3 şi 31). 

(2) Operatorul este obligat să ofere utilizatorilor săi finali posibilitatea de a utiliza 
serviciile Beneficiarului prin formarea unui CSC la fiecare apel efectuat sau prin formarea 
numerotaţiei Beneficiarului utilizate pentru furnizarea serviciilor de reţea inteligentă. 

(3) Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor prin CS va fi disponibil 
pentru toate apelurile, indiferent de numărul format după CSC, cu excepţia apelurilor către 
numărul unic pentru apeluri de urgenţă (112), care vor fi terminate de către Operator. 

(4) Originarea apelurilor prin CS se va realiza prin formarea dintr-o dată sau, dacă acest 
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, cu ton intermediar, în condiţiile art.8 alin.(3), 
a unei secvenţe numerice care include CSC urmat de numărul dorit, care poate fi un număr 
naţional sau prefixul internaţional (00) urmat de un număr internaţional. 

(5) Operatorul nu este obligat să ofere CS de la telefoanele publice cu plată. Operatorul 
va permite originarea apelurilor către numerotaţia Beneficiarului utilizată pentru furnizarea 
serviciilor de reţea inteligentă şi de la telefoanele publice cu plată, atunci când acesta oferă 
utilizatorilor finali accesul la propriile sale servicii de reţea inteligentă de la telefoanele publice 
cu plată. 

(6) Operatorul este obligat să transfere datele de identificare a liniei care apelează către 
reţeaua Beneficiarului. 

(7) Din momentul în care apelul a fost transferat în reţeaua Beneficiarului, preluarea, 
rutarea şi, acolo unde este cazul, terminarea apelului se efectuează de către Beneficiar. 
Beneficiarul va fi facturat de către Operator pentru serviciul de interconectare în vederea 
originării apelurilor. 

(8) În cazul originării apelurilor prin CS, utilizatorul final care apelează nu va fi facturat 
de către Operator, facturarea acestuia efectuându-se de către Beneficiar. Operatorul va pune 
la dispoziţia Beneficiarului, în măsura posibilităţilor tehnice, servicii de facturare constând în 
emiterea şi încasarea facturilor pe seama Beneficiarului. 

(9) În cazul originării apelurilor către numerotaţia Beneficiarului utilizată pentru 
furnizarea serviciilor de reţea inteligentă, utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de 
către Operator.” 

 
5. După articolul 5 se introduc articolele 51 şi 52 cu următorul cuprins: 
„Art.51. – (1) La solicitarea Beneficiarului, Operatorul va transfera în reţeaua unui alt 

Beneficiar, denumit în continuare Beneficiar transportator, cu acordul acestuia din urmă, 
apelurile originate prin formarea unui CSC alocat Beneficiarului sau către numerotaţia 



 
Beneficiarului utilizată pentru furnizarea serviciilor de reţea inteligentă, de la numerele 
naţionale alocate Operatorului, deservite de un anumit comutator la care este interconectat 
Beneficiarul transportator sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii 
reţelei, precum şi, în cazul interconectării Beneficiarului transportator la nivel naţional la un 
comutator de tranzit, de la numerele naţionale altele decât cele deservite de comutatoarele 
locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă iniţierea apelurilor este 
posibilă din punct de vedere tehnic de la numerele respective.  

(2) Din momentul în care apelul a fost transferat în reţeaua Beneficiarului transportator, 
preluarea, rutarea şi predarea către Beneficiar a apelului se efectuează de către Beneficiarul 
transportator.  

(3) Utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de către Operator. Operatorul îl va 
factura pe Beneficiarul transportator pentru serviciul de interconectare în vederea originării 
apelurilor. 

Art.52. – (1) La solicitarea Beneficiarului, Operatorul va transfera în reţeaua acestuia 
apelurile originate prin formarea unui CSC alocat unui terţ sau către numerotaţia unui terţ 
utilizată pentru furnizarea serviciilor de reţea inteligentă, dacă există un acord între Beneficiar 
şi terţ privind colectarea acestor apeluri de către Beneficiar.  

(2) Din momentul în care apelul a fost transferat în reţeaua Beneficiarului, preluarea, 
rutarea şi predarea către terţ a apelului se efectuează de către Beneficiar.  

(3) Utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de către Operator. Operatorul îl va 
factura pe Beneficiar pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor.”  

 
6. Articolul 30 va avea următorul cuprins: 
„Art.30. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord de 

interconectare pe baza ORI este de 2 luni de la data primirii de către Operator a unei cereri în 
acest sens. 

(2) Operatorul are obligaţia de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre cererile de 
interconectare şi, respectiv, de pe fiecare dintre cererile ulterioare, de modificare, completare 
sau retragere a cererii iniţiale, în termen de 2 zile de la data primirii acestora. 

(3) Operatorul are obligaţia de a analiza opţiunile de interconectare cuprinse în cererea 
Beneficiarului şi de a elabora soluţiile tehnice pentru implementarea interconectării, pe care le 
va comunica Beneficiarului în cel mult 20 de zile de la data primirii cererii de interconectare. 

(4) În termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, Operatorul este obligat 
să publice pe pagina sa de Internet şi să pună la dispoziţia oricărui solicitant un contract 
standard de interconectare realizat în conformitate cu prevederile ORI, care să permită 
Beneficiarilor să selecteze cu uşurinţă punctele de acces şi de interconectare, capacitatea 
legăturilor de interconectare, opţiunile de interconectare şi colocare, precum şi orice alte 
servicii oferite pe baza ORI. Contractul standard de interconectare va conţine în mod explicit 
tarifele pentru serviciile de interconectare şi pentru toate celelalte servicii oferite în vederea 
realizării interconectării. 

(5) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazul în care, prin cererea de 
interconectare, Beneficiarul acceptă condiţiile contractului standard de interconectare şi indică 
punctele de acces şi de interconectare, capacitatea legăturilor de interconectare, opţiunile de 
interconectare şi colocare, precum şi celelalte servicii care urmează să fie achiziţionate, 
termenul de negociere este de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, fără însă a depăşi 
10 zile de la data comunicării soluţiei tehnice pentru implementarea interconectării, în condiţiile 
alin.(3). 



 
(6) Operatorul va asigura implementarea prevederilor acordului de interconectare astfel 

încât furnizarea serviciilor de interconectare să poată începe în termen de 3 luni de la data 
încheierii acordului.  

(7) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin.(1), (3), (5) sau (6), partea 
interesată poate sesiza ANRC conform prevederilor art.36 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.” 

 
7. După articolul 32 se introduce articolul 321 cu următorul cuprins: 
„Art.321. – În vederea asigurării conectivităţii între utilizatorii finali, Operatorul are 

obligaţia de a achiziţiona serviciile de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a 
apelurilor, oferite de Beneficiari, la tarife cel puţin egale cu cele bazate pe principiul 
reciprocităţii. În cazul în care Beneficiarul solicită, pentru serviciul de terminare la puncte fixe a 
apelurilor în reţeaua proprie, tarife mai mari decât cele bazate pe principiul reciprocităţii, 
acestea se vor stabili prin negociere între părţi.” 

 
8. După titlul capitolului IX se introduce articolul 331 cu următorul cuprins: 
„Art.331. – În cazul acordurilor de interconectare încheiate de Operator până la data de 

18 decembrie 2003, Operatorul are obligaţia să solicite renegocierea acordurilor în vederea 
achiziţionării de servicii de interconectare în condiţiile art.321, în termen de 5 zile de la data 
comunicării prezentei decizii. Dacă Beneficiarul acceptă renegocierea contractului şi solicită 
tarife bazate pe principiul reciprocităţii, Operatorul este obligat să aplice aceste tarife în 
termen de 5 zile de la data primirii acceptării Beneficiarului. Dacă Beneficiarul acceptă 
renegocierea contractului, dar solicită tarife mai mari decât cele bazate pe principiul 
reciprocităţii, Operatorul este obligat să aplice tarife bazate pe principiul reciprocităţii în termen 
de 5 zile de la data primirii acceptării Beneficiarului, până la finalizarea negocierilor dintre 
părţi.” 

 
9. După figura 3 a anexei 2 se introduce figura 31 cu următorul cuprins: 
„Figura 31 – Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor către numerotaţia 

Beneficiarului utilizată pentru furnizarea serviciilor de reţea inteligentă  
a) servicii de reţea inteligentă furnizate prin apelarea de către utilizator, în mod gratuit, 

a unor numere naţionale non-geografice din domeniul 0ZAB=0800 (Numere verzi), alocate 
Beneficiarului  

 

 



 
b) servicii de reţea inteligentă furnizate prin apelarea de către utilizator a unor numere 

naţionale non-geografice din domeniul 0ZAB=0808 (Cartele preplătite), alocate Beneficiarului” 
 

 
 
 
Art.II. – Până la data de 1 martie 2004, Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. va 

modifica şi completa oferta de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie 
fixă pe care o operează, în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 
 

Art.III. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ION SMEEIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 18 decembrie 2003 
Nr. 1384 / EI 


