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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. 10 alin. (2) pct. 22 – 24, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi 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, ale art. 34 alin. (2) 
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, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 şi art. 18 din Legea nr. 304/2003 pentru 
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice, republicată, 

Având în vedere Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 995/2009 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul 
comunicaţiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor 
de tranzit comutat al apelurilor, precum şi ale serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele 
publice de telefonie, prin care a fost identificată ca piaţă relevantă din sectorul comunicaţiilor 
electronice piaţa serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 
 

emite prezenta: 
 

DECIZIE  
 
 
 Art.1. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., cu sediul în str. Gârlei nr. 1B, 
sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 427320, denumită în continuare Furnizorul, este desemnată 
ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele 
publice de telefonie.  
 

Art.2. – (1) Furnizorul are, în condiţiile prezentei decizii, obligaţia de a oferi abonaţilor 
săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate 
publicului, cu care este interconectat, în următoarele moduri: 
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a) la fiecare apel, prin formarea unui indicativ individual de selectare a transportatorului 
alocat furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta conţinutul informaţiei, transportul 
semnalului din reţeaua Furnizorului către reţeaua de destinaţie; 

b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunţa la opţiunea preselectată la fiecare 
apel, prin formarea unui indicativ individual de selectare a transportatorului alocat furnizorului 
de servicii prevăzut la lit. a). Preselectarea transportatorului este facilitatea oferită abonaţilor 
care le permite acestora să opteze ca toate sau anumite categorii de apeluri să fie 
transportate de furnizorul de servicii preselectat (în urma încheierii unui contract), fără a fi 
necesar ca abonatul să formeze un indicativ individual de selectare a transportatorului la 
fiecare apel sau să utilizeze o altă modalitate în scopul rutării apelurilor de către furnizorul 
preselectat către reţeaua de destinaţie. 

(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) lit. a) va fi disponibil pentru toate apelurile, indiferent 
de numărul apelat. 

(3) Serviciul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi disponibil pentru toate apelurile, indiferent 
de numărul apelat, cu excepţia apelurilor către numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, 
care vor fi rutate de Furnizor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 

(4) Furnizorul nu poate percepe abonaţilor vreun tarif suplimentar pentru oferirea 
posibilităţilor prevăzute la alin. (1). 

(5) Asigurarea la nivel de gros a facilităţilor care trebuie oferite abonaţilor în 
conformitate cu alin. (1) se realizează în conformitate cu dispoziţiile 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.014/2009. 

 
Art.3. – (1) Furnizorul are obligaţia de a nu condiţiona furnizarea unui serviciu de 

acces la puncte fixe pe piaţa relevantă prevăzută la art. 1 de acceptarea de către utilizatorii 
finali a unor prestaţii suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat, inclusiv de achiziţionarea 
unor pachete de servicii, din care serviciile de acces la puncte fixe fac parte. 

(2) Furnizorul are obligaţia de a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a achiziţiona 
serviciul de acces la puncte fixe în mod separat faţă de orice pachet de servicii oferit sau orice 
alte opţiuni suplimentare disponibile din care acest serviciu face parte, indiferent de tehnologia 
utilizată, la tarife care să nu determine prestaţii nejustificate din partea utilizatorilor finali. 

 
Art.4. – Obligaţiile prevăzute la art. 2 şi art. 3 se aplică cu privire la toate serviciile de 

acces la puncte fixe la reţeaua publică de telefonie PSTN/ISDN oferite de Furnizor. 
 
Art.5. – La capitolul 4, secţiunea 4.4. din Regulamentul privind realizarea evidenţei 

contabile separate, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, de către Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Comunicaţii nr. 1.380/2003, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 4 al literei e) 
se abrogă. 

 
Art.6. – (1) Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom”  – S.A. şi 

îşi produce efectele de la data de 1 ianuarie 2010. 
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(2) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 
1250/2005, modificată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 1.948/2007, şi Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 1.949/2007 îşi 
încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 17 decembrie 2009 
Nr. 1.015 


