
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

În vederea asigurării interoperabilităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, 
pe baza principiilor eficienţei economice, promovării concurenţei şi maximizării beneficiilor 
utilizatorilor finali, ANRC a impus S.C. Romtelecom S.A., operator cu putere semnificativă pe 
piaţa accesului la reţelele publice de telefonie fixă în vederea originării, terminării şi tranzitului 
apelurilor şi pe piaţa serviciilor de linii închiriate-segmente terminale, anumite obligaţii în 
legătură cu interconectarea reţelei pe care o operează. Astfel, S.C. Romtelecom S.A. i s-au 
impus obligaţii de transparenţă, de nediscriminare, de ţinere a evidenţei contabile separate, de 
furnizare a unor servicii şi de acordare a accesului la anumite facilităţi, precum şi de 
fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri. 

În vederea respectării obligaţiei de transparenţă, S.C. Romtelecom S.A. trebuie să 
publice pe pagina sa de Internet şi să pună la dispoziţia oricărui solicitant o Ofertă de Referinţă 
pentru Interconectare (ORI), care să cuprindă cel puţin setul minim de servicii de 
interconectare prevăzut în Decizia preşedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile şi 
precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, 
modificată şi completată prin Decizia preşedintelui ANRC nr.1384/2003, împreună cu condiţiile, 
inclusiv referitoare la tarife, în care aceste servicii vor fi oferite operatorilor.  

ORI astfel publicată în februarie 2003 trebuia modificată şi completată, până la data de 
1 martie 2004, în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui ANRC nr.1379/2003 privind 
interconectarea pentru linii închiriate-segmente terminale cu reţeaua publică de telefonie fixă 
şi ale Deciziei preşedintelui ANRC nr.1384/2003. 

În urma transmiterii unei notificări către S.C. Romtelecom S.A., prin care s-a constatat 
încălcarea obligaţiei de transparenţă, aceasta a publicat pe pagina sa de Internet o variantă 
modificată şi completată a ORI, care conţine prevederi referitoare la serviciile de 
interconectare pentru linii închiriate–segmente terminale, interconectarea indirectă şi serviciile 
de reţea inteligentă.  

Având în vedere că o parte dintre noile clauze ale ORI nu respectă prevederile Deciziilor 
preşedintelui ANRC nr.147/2002, 1379/2003 şi 1384/2003, ANRC a elaborat prezentul proiect 
de decizie în vederea modificării şi completării, în mod corespunzător, a prevederilor ORI. 
Astfel, potrivit prevederilor art.9 alin.(4) 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, 
„Autoritatea de reglementare poate impune în oferta de referinţă clauze care să asigure 
respectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă.” 

De asemenea, în vederea asigurării certitudinii conţinutului ORI, prevederile Deciziilor 
preşedintelui ANRC nr.147/2002 şi 1379/2003 au fost modificate şi completate, S.C. 
Romtelecom S.A. urmând a avea obligaţia transmiterii ORI şi către ANRC, în format electronic 
şi pe suport de hârtie, pe lângă cea a publicării acesteia pe propria pagină de Internet. 
Totodată, prevederile Deciziilor preşedintelui ANRC nr.147/2002 şi 1379/2003 au fost corelate 
în ceea ce priveşte procedura de modificare şi completare a ORI. 



Având în vedere extinderea, începând cu data de 1 iunie 2004, a intervalelor orare în 
care S.C. Romtelecom S.A. aplică tarife reduse pe piaţa cu amănuntul, pentru a se asigura 
dezvoltarea unui mediu concurenţial normal şi condiţii echitabile în ceea ce priveşte furnizarea 
serviciilor de telefonie de către ceilalţi furnizori de pe piaţă, au fost modificate palierele orare 
de tarifare de pe piaţa de gros, în conformitate cu cele aplicate pe piaţa cu amănuntul. Astfel, 
pentru furnizarea serviciilor de interconectare în vederea terminării şi originării apelurilor, 
perioada orelor de vârf este intervalul orar 08-20 de luni până vineri, iar perioada din afara 
orelor de vârf este intervalul orar 20-08 de luni până vineri şi intervalul orar 0-24 pentru zilele 
de sâmbătă şi duminică. 

De asemenea, au fost preluate în Decizia preşedintelui ANRC nr.1379/2003 prevederile 
art.29 din Decizia preşedintelui ANRC nr.147/2002 privind posibilitatea Beneficiarilor de a-şi 
construi propriile facilităţi de interconectare directă cu alţi Beneficiari în spaţiul alocat pentru 
colocare. 

Pentru a se asigura optimizarea procesului de interconectare şi pentru linii închiriate–
segmente terminale au fost preluate în Decizia preşedintelui ANRC nr.1379/2003 prevederile 
Deciziei preşedintelui ANRC nr.147/2002 privind transmiterea către ANRC a cererilor de 
interconectare primite de către S.C. Romtelecom S.A., elaborarea soluţiilor tehnice de 
interconectare în termen de 20 de zile de la primirea unei cereri, publicarea unui contract 
standard de interconectare, precum şi reducerea termenului de negociere în cazul în care 
Beneficiarul acceptă prevederile contractului standard şi indică serviciile pe care doreşte să le 
achiziţioneze. 

Deoarece S.C. Romtelecom S.A. avea obligaţia modificării şi completării ORI în 
conformitate cu prevederile Deciziilor preşedintelui ANRC nr.1379/2003 şi 1384/2003 până la 
data de 1 martie 2004 şi având în vedere consecinţele negative determinate de prelungirea în 
mod nejustificat a acestui proces pentru piaţa de comunicaţii electronice, proiectul deciziei va 
fi supus consultării publice în procedură de urgenţă. Modificările şi completările ORI prevăzute 
în prezentul proiect de decizie, precum şi argumentele aflate la baza acestora, au fost 
discutate în detaliu cu reprezentanţii S.C. Romtelecom S.A. şi cu cei ai altor operatori pe 
parcursul mai multor întâlniri desfăşurate în perioada februarie – iunie 2004, astfel încât 
regimul de urgenţă al consultării nu va afecta posibilitatea aprofundării prevederilor proiectului, 
în ciuda caracterului complex al documentului.  

 
 

 


