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REFERAT DE APROBARE  
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui ANRC 
nr.1098/2004 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru 
accesul necondiţionat la bucla locală şi impunerea de clauze în Oferta de 

referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală a S.C. Romtelecom S.A. 
 

 
În vederea promovării concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice, pe baza 

principiilor eficienţei economice şi maximizării beneficiilor utilizatorilor finali în ceea ce 
priveşte furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă, ANRC a impus S.C. 
Romtelecom S.A., în calitate de operator cu putere semnificativă pe piaţa furnizării 
accesului necondiţionat, total sau partajat, la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire 
metalice torsadate, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă 
şi de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe, anumite obligaţii, prin Decizia 
preşedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă 
pentru accesul necondiţionat la bucla locală şi prin Decizia preşedintelui ANRC 
nr.1380/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea evidenţei contabile 
separate, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, de către Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A. Astfel, S.C. Romtelecom S.A. i s-au impus obligaţii de transparenţă, 
de nediscriminare, de furnizare a unor servicii şi de acordare a accesului la anumite 
facilităţi, de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri, precum şi de ţinere a evidenţei 
contabile separate. 

În vederea respectării obligaţiei de transparenţă, S.C. Romtelecom S.A. are obligaţia 
de a publica pe pagina sa de Internet şi de a pune la dispoziţia oricărui solicitant o Ofertă 
de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală (ORA), care să cuprindă cel puţin 
serviciile de furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală prevăzute în Decizia 
preşedintelui ANRC nr.1098/2004. 

Modificările şi completările aduse Deciziei preşedintelui ANRC nr.1098/2004 au rolul 
de a clarifica unele prevederi, precum şi de a detalia anumite obligaţii impuse în sarcina 
S.C. Romtelecom S.A. Aceste modificări şi completări au fost incluse şi în ORA, în vederea 
corelării prevederilor celor două documente. 

Având în vedere că unele clauze din ORA nu respectau prevederile Deciziei 
preşedintelui ANRC nr.1098/2004, ANRC a elaborat proiectul deciziei în vederea modificării 
şi completării, în mod corespunzător, a prevederilor ORA. 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, 
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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”, iar potrivit prevederilor art.14 alin.(7) din acelaşi act 
normativ, „Operatorul prevăzut la alin.(1) are obligaţia de a include în oferta de referinţă 
clauzele impuse de autoritatea de reglementare în vederea respectării principiilor 
nediscriminării, concurenţei loiale, eficienţei economice şi ale maximizării beneficiilor 
utilizatorilor.” 

Proiectul a fost supus consultării publice în perioada 29 septembrie 2005 – 15 
noiembrie 2006. În urma analizării observaţiilor primite, proiectul deciziei a suferit unele 
modificări şi a fost supus dezbaterilor din Consiliul consultativ la data de 16 aprilie 2006. În 
urma acestor dezbateri, proiectul a fost finalizat. 

 
Potrivit prevederilor art.1 alin.(8) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1098/2004,  

„Tarifele prevăzute în ORA vor fi fundamentate în funcţie de costuri, pe baza unui model de 
calculaţie a costurilor sau a altor metode, aprobate de ANRC, şi vor fi suficient de detaliate 
pentru a asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt 
necesare serviciului pe care l-au solicitat.” 

Conform dispoziţiilor art.1 alin.(3) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1098/2004, ORA 
„[…] va cuprinde cel puţin setul de servicii de furnizare a accesului necondiţionat la bucla 
locală stabilit prin prezenta decizie, împreună cu condiţiile, inclusiv referitoare la tarife, în 
care aceste servicii vor fi oferite Beneficiarilor”. De asemenea, potrivit prevederilor art.1 
alin.(4) din aceeaşi decizie, „ORA trebuie să fie suficient de detaliată […] pentru a asigura 
că Beneficiarii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului 
pe care l-au solicitat.” 

Având în vedere aceste prevederi şi în scopul asigurării unui mediu de afaceri 
predictibil, în ORA vor fi incluse toate tarifele care pot fi percepute Beneficiarilor care 
solicită furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală.  

 
De asemenea, ANRC a solicitat calculaţiile de cost pentru tarifele serviciilor furnizate 

de S.C. Romtelecom S.A. cuprinse în Anexa 8 „Lista de tarife Romtelecom pentru servicii de 
acces” la ORA. 

În scopul evaluării tarifelor serviciilor de acces necondiţionat la bucla locală, o parte 
din informaţiile justificative care au stat la baza determinării acestor tarife, aşa cum au fost 
trimise de către S.C. Romtelecom S.A., a fost supusă consultării publice (detalierea pe 
activităţile componente realizate în vederea furnizării fiecărui serviciu tarifat conform 
Anexei 8 din ORA, durata necesară efectuării fiecărei activităţi, metoda de calculaţie a 
costurilor). În vederea consultării publice, nu au fost prezentate informaţiile cu caracter 
confidenţial transmise de S.C. Romtelecom S.A.  

ANRC nu a intenţionat să modifice tarifele prevăzute în Anexa nr.4 din Decizia 
preşedintelui ANRC nr.1098/2004. Calculaţiile de cost aferente acestor tarife au fost 
publicate doar pentru a asigura uniformitatea şi coerenţa documentului supus consultării 
publice.  

Analizând situaţiile de cost transmise de S.C. Romtelecom S.A. în vederea justificării 
tarifelor prevăzute în ORA, ANRC a considerat că există indicii că tariful de migrare de la 
accesul partajat la accesul total nu este fundamentat în funcţie de costuri, putând constitui 
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o piedică în calea Beneficiarilor care vor dori să furnizeze şi servicii de telefonie destinate 
publicului, după ce iniţial au furnizat doar servicii de comunicaţii electronice în bandă largă. 

Având în vedere cele de mai sus, ANRC a analizat nivelul tarifelor practicate de către 
operatorii cu putere semnificativă pe piaţă în statele membre ale Uniunii Europene, 
constatând că aceste tarife se situează între 0 şi 60 de euro, iar media tarifelor este de 30 
de euro. Prin urmare, până la stabilirea tarifelor aferente serviciilor de acces necondiţionat 
la bucla locală pe baza unui model de calculaţie a costurilor, ANRC a stabilit acest tarif la 
nivelul de 30 de euro. 

Metodologia de tarifare propusă de S.C. Romtelecom S.A. pentru migrarea de la linii 
închiriate la acces total la bucla locală nu acoperă toate cazurile existente în practică, ceea 
ce ar putea determina ca unii Beneficiari să plătească pentru resurse care nu sunt necesare 
serviciului solicitat. 

Având în vedere tarifele pentru servicii similare („migrare de la linii închiriate la 
acces total la bucla locală” şi „teste de validare”), practicate în acest moment de S.C. 
Romtelecom S.A., ANRC a stabilit că tarifele vor fi: 

- pentru serviciul de „Migrare de la linii închiriate la acces total la bucla locală – cazul 
2, fără teste” - 16,5 euro; 

- pentru serviciul de „Migrare de la linii închiriate la acces total la bucla locală – cazul 
2, cu teste” - 31,5 euro. 

Referitor la serviciile pentru care tariful nu se poate stabili în avans, ci depinde de 
volumul şi complexitatea lucrărilor solicitate de Beneficiari, tarifele determinându-se pe 
baza unui deviz de lucrări, ANRC a considerat că este necesară punerea la dispoziţia 
Beneficiarilor a listelor cu preţurile unitare pentru lucrările civile şi pentru materialele 
utilizate în execuţia de reţele de telecomunicaţii, pentru ca aceştia să poată evalua 
oportunitatea intrării pe piaţă pe baza costurilor estimate pentru furnizarea anumitor 
servicii. Aceste liste vor fi incluse în ORA şi vor fi publicate de S.C. Romtelecom S.A. pe 
pagina securizată de Internet, iar accesul Beneficiarilor la acestea, inclusiv în cadrul 
procedurii de consultare publică, se va realiza în urma semnării unui acord de 
confidenţialitate cu S.C. Romtelecom S.A.  

De asemenea, ANRC a inclus o nouă modalitate de stabilire a tarifelor pentru 
întreţinerea spaţiului de colocare, percepute de S.C. Romtelecom S.A. Astfel, S.C. 
Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a publica tarifele lunare pentru următoarele categorii 
de facilităţi de colocare: 

1. serviciile ale căror tarife se calculează în funcţie de suprafaţă (serviciul de 
curăţenie curentă, serviciul de pază/securitate, serviciul de întreţinere a sistemelor de 
încălzire/ventilaţie/aer condiţionat, serviciul de salubritate, serviciul de întreţinere a 
instalaţiilor de iluminare, serviciul de întreţinere a instalaţiilor de alimentare 220 V şi 48 V şi 
serviciul de electroalimentare); 

2. energia electrică. În cazul în care Beneficiarul nu are instalat un contor propriu, se 
va proceda astfel: 

a) plata consumului de curent alternativ se efectuează în funcţie de valoarea 
nominală a siguranţei de intrare din echipamentul colocat, la care se adaugă factorul de 
corecţie tehnologic de 1,2 pentru securizarea consumului de curent alternativ cu grup 
electrogen; 
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b) plata consumului de curent continuu va reprezenta 10% din valoarea nominală a 
siguranţei de intrare din echipamentul colocat; 

3. serviciile ale căror tarife se calculează în funcţie de numărul de persoane (apă, 
ascensor, întreţinere a altor echipamente - securitate, sistem de acces cu cartele), pe baza 
raportului între numărul angajaţilor Beneficiarului şi numărul total de angajaţi prezenţi în 
clădire. Aceste servicii vor fi tarifate numai în cazul în care Beneficiarul are unul sau mai 
mulţi angajaţi prezenţi zilnic în spaţiul de colocare.  

De asemenea, au fost stabilite tarifele pentru accesul însoţit al personalului 
Beneficiarului la spaţiul colocat (diferenţiat în acces însoţit programat/neprogramat, în 
timpul/în afara orelor de program), pentru cazurile în care accesul neînsoţit ar reprezenta 
un risc semnificativ pentru integritatea echipamentelor şi securitatea reţelei S.C. 
Romtelecom S.A. 

ANRC a stabilit nivelul tarifelor pentru accesul însoţit neprogramat al personalului 
Beneficiarului pornind de la nivelul tarifului stabilit de S.C. Romtelecom S.A., de 5 Euro/oră, 
prin utilizarea unui coeficient de 1,5 aplicat tarifului de acces însoţit programat, determinat 
prin transpunerea celor mai bune practici existente în acest moment în ţările europene.  

În vederea stabilirii nivelului tarifului pentru acces însoţit neprogramat în afara orelor 
de program, ANRC a luat în considerare nivelul tarifului pentru acces însoţit programat în 
afara orelor de program, care include salariul personalului tehnic adus special de la 
domiciliu, de 8,75 euro/oră, şi transportul acestuia, de 6 euro/intervenţie. 

 
Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1098/2004, 

S.C. Romtelecom S.A. are „obligaţia să pună la dispoziţia terţilor toate elementele specifice 
ale reţelei, infrastructura asociată, serviciile şi informaţiile necesare în vederea realizării 
accesului necondiţionat la bucla locală, în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte 
calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor 
din acelaşi grup.”  

În scopul prevenirii anumitor practici anticoncurenţiale pe care un operator cu 
putere semnificativă, integrat pe verticală, le-ar putea aplica, prin furnizarea anumitor 
servicii interne în vederea oferirii propriilor servicii pe piaţa cu amănuntul în condiţii mai 
avantajoase decât cele aplicate Beneficiarilor, ANRC a detaliat obligaţiile de nediscriminare 
şi de transparenţă impuse S.C. Romtelecom S.A. 

Astfel, S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a realiza şi transmite ANRC, în 
termen de 75 de zile de la data comunicării deciziei, un document privind condiţiile interne 
de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală (CIRA), care va conţine toate 
serviciile de acces necondiţionat la bucla locală, împreună cu condiţiile detaliate în care 
aceste servicii sunt oferite intern, în vederea furnizării de către S.C. Romtelecom S.A. a 
serviciilor pe piaţa cu amănuntul. De asemenea, S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de 
a publica CIRA şi pe pagina sa de Internet.  

CIRA va include serviciile oferite intern în scopul furnizării accesului necondiţionat la 
bucla locală, tarifele de decontare internă aferente fiecăruia dintre aceste servicii, condiţiile 
de calitate, termenele de furnizare a serviciilor, termenele de remediere a defecţiunilor şi 
descrierea detaliată a procedurilor interne de furnizare a serviciilor (activităţi, responsabili, 
fluxul documentelor, durate etc.). 
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De asemenea, S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a publica pe pagina sa de 
Internet un set de indicatori care vor permite analizarea modului în care S.C. Romtelecom 
S.A. furnizează servicii de acces necondiţionat la bucla locală atât Beneficiarilor cât şi 
intern. Indicatorii menţionaţi vizează în special timpii medii de punere la dispoziţie a buclei 
locale, precum şi timpii medii de remediere a defecţiunilor.  

 
ANRC a intenţionat să includă în ORA despăgubirile pe care S.C. Romtelecom S.A. le 

va datora Beneficiarilor în cazul nerespectării anumitor termene prevăzute în Decizia 
preşedintelui ANRC nr.1098/2004, în vederea eliminării unor abuzuri din partea acestuia.  

Stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul nerespectării anumitor termene are 
valoarea unei clauze penale în contractele încheiate între Beneficiari şi S.C. Romtelecom 
S.A. Astfel, se evaluează anticipat valoarea prejudiciului suferit de Beneficiar ca urmare a 
nerespectării termenelor de către S.C. Romtelecom S.A. Clauza penală se aplică atât în 
cazul în care valoarea prejudiciului suferit este mai mică, dar şi în cazul în care valoarea 
prejudiciului este mai mare. Beneficiarii pot solicita includerea în acordul-cadru a unui 
cuantum al despăgubirilor mai mare decât cel prevăzut în ORA. 

Despăgubirile urmau să fie calculate în funcţie de nivelul veniturilor medii zilnice care 
ar fi putut fi realizate dacă S.C. Romtelecom S.A. ar fi respectat termenele impuse. 
Beneficiarii au fost invitaţi, ca parte a procesului de consultare publică, să transmită ANRC 
veniturile estimate pe o perioadă de şase luni, calculate în funcţie de serviciile pe care 
intenţionează să le ofere utilizatorilor finali şi de tarifele practicate/estimate a fi practicate 
pentru serviciile furnizate/pe care intenţionează să le furnizeze, precum şi în funcţie de 
numărul de clienţi previzionat pentru următoarele şase luni, pentru fiecare punct de acces 
la care sunt conectaţi sau la care intenţionează să se conecteze. 

Pe baza acestor informaţii, ANRC urma să calculeze nivelul veniturilor medii zilnice 
pe care Beneficiarii estimau că le vor realiza pe o perioadă de şase luni şi să stabilească 
cuantumul despăgubirilor pe baza acestora, precum şi în funcţie de numărul de conexiuni 
care ar fi putut fi furnizate. 

Deoarece nu au fost primite suficiente informaţii în perioada de consultare, ANRC a 
decis să utilizeze, în vederea stabilirii nivelului despăgubirilor, nivelul tarifelor practicate de 
S.C. Romtelecom S.A. pe piaţa cu amănuntul pentru furnizarea de servicii de acces la 
Internet în bandă largă. Utilizând aceste tarife şi considerând că abonaţii vor solicita în 
proporţii egale cele trei servicii de acces la Internet furnizate de S.C. Romtelecom S.A. 
(ClickNet Express 512, ClickNet Express 1024 şi ADSL Express), ANRC a stabilit nivelul 
despăgubirilor pe abonat la 1,81 euro pe zi de întârziere. Acest nivel al despăgubirilor se va 
aplica pentru nerespectarea termenului maxim de punere la dispoziţie a buclei sau 
subbuclei locale şi pentru nerespectarea termenului maxim de remediere a defecţiunilor. 

De asemenea, utilizând prognozele furnizate de S.C. Romtelecom S.A. privind 
numărul de bucle locale la care se va realiza accesul necondiţionat în anul 2006, numărul 
de operatori care au încheiat contracte de acces necondiţionat la bucla locală, precum şi 
numărul de repartitoare la care Beneficiarii au realizat sau sunt în curs de realizare a 
accesului, ANRC a determinat numărul de bucle locale previzionate a fi conectate pe 
repartitor. Utilizând acest rezultat, precum şi nivelul veniturilor medii zilnice, ANRC a stabilit 
că despăgubirile pentru nerespectarea termenului maxim de negociere în vederea încheierii 
unui acord-cadru de furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală pe baza ORA, 
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nerespectarea termenului maxim de implementare a prevederilor acordului-cadru de 
furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală, nerespectarea termenului maxim de 
pregătire a spaţiului colocabil şi nerespectarea termenului maxim de punere la dispoziţia 
Beneficiarului a spaţiului colocabil vor fi de 94 de euro pe zi de întârziere. 

 
Având în vedere caracterul dinamic al unor informaţii incluse de S.C. Romtelecom 

S.A. în ORA sau publicate pe pagina securizată de Internet, informaţiile privind reţeaua S.C. 
Romtelecom S.A. vor fi actualizate în cel mult 30 zile de la data apariţiei unor modificări. 

 
ANRC consideră că informaţiile referitoare la modernizarea reţelei de acces a S.C. 

Romtelecom S.A. trebuie să fie puse la dispoziţia industriei, în mod complet, corect şi într-o 
perioadă de timp rezonabilă, pentru a se asigura predictibilitatea pe termen mediu pentru 
planurile de afaceri ale Beneficiarilor, fără însă a determina încetinirea ritmului modernizării 
sau al realizării noilor investiţii în reţeaua de acces.  

Astfel, în plus faţă de obligaţiile de actualizare a informaţiilor relevante despre 
reţeaua de acces ANRC a impus S.C. Romtelecom S.A. obligaţia de a publica în ORA 
planurile de modificare a reţelei de acces (atât referitoare la modificările generate de 
expirarea duratei de viaţă a elementelor de reţea, cât şi la modificările generate de 
modernizarea reţelei de acces sau de planurile de migrare a reţelei actuale către NGN), cu 
cel puţin 12 luni înaintea implementării acestor planuri. S.C. Romtelecom S.A. va publica 
informaţii complete şi detaliate cu privire la locaţiile care urmează a fi desfiinţate, 
reamenajate sau modificate, cu specificarea elementelor de reţea afectate, precum şi a 
zonelor de acoperire a acestora (într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a 
acestora), şi a datei programate pentru realizarea modificărilor, precizându-se soluţiile 
alternative de acces la elementele de reţea în vederea furnizării serviciilor de acces 
necondiţionat la bucla locală. 

De asemenea, modificările ce urmează a fi aduse de S.C. Romtelecom S.A., în 
următoarele 12 luni de la data comunicării deciziei, reţelei sale sau spaţiilor în care se 
furnizează accesul necondiţionat la bucla locală vor fi notificate Beneficiarilor cărora le-ar 
putea afecta serviciile, putându-le produce prejudicii materiale, în termen de 45 de zile de 
la data comunicării deciziei. În acelaşi sens, planurile de modificare a reţelei de acces 
publicate în ORA în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei vor include toate 
modificările reţelei ce urmează a fi realizate în următoarele 12 luni de la data publicării. 

 
S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a actualiza trimestrial planurile de 

modernizare, precizând modul de îndeplinire a acestora pentru trimestrul încheiat şi 
adăugând planurile pentru un nou trimestru. 

 
Deoarece în ORA nu era inclus serviciul de acces partajat la bucla locală la nivelul 

ONU (Optical Network Unit), ANRC a impus introducerea unor secţiuni care detaliază 
această modalitate de furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală. 

 
Din sesizările unor Beneficiari a rezultat că testele efectuate de S.C. Romtelecom 

S.A. pe cablurile de legătură interne au caracter general şi, prin urmare, nu sunt esenţiale 
pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă. Deoarece S.C. 
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Romtelecom S.A. nu va fi obligat să furnizeze cablurile de legătură interne, fiind 
responsabilitatea Beneficiarului de a furniza cabluri funcţionale, decizia prevede că testarea 
cablurilor de legătură interne se va realiza opţional de către S.C. Romtelecom S.A., la 
solicitarea Beneficiarilor.  

 
Pe baza analizei realizate de ANRC privind situaţia spaţiilor colocabile şi modul în 

care aceste spaţii sunt utilizate de Beneficiari şi având în vedere regulile de gestionare a 
spaţiilor colocabile în alte state din Europa, ANRC a introdus o procedură de alocare a 
spaţiilor colocabile, în vederea utilizării eficiente a spaţiului pus la dispoziţie Beneficiarilor. 
De asemenea, în ORA va fi inclusă situaţia spaţiilor de colocare aferente punctelor de acces 
unde se află comutatoarele locale ale S.C. Romtelecom S.A. şi situaţia spaţiilor de colocare 
aferente punctelor de acces unde se oferă deja servicii de acces necondiţionat la bucla 
locală. Aceste informaţii vor fi actualizate lunar, completându-se, de asemenea, dacă este 
cazul, cu situaţia spaţiilor de colocare de la alte puncte de acces unde s-a început 
furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală. 

 
ANRC a adus completări la procedura de negociere şi implementare a acordurilor de 

furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală, în vederea clarificării anumitor aspecte: 
termenele aplicabile în cazul modificării sau completării unui acord-cadru de furnizare a 
accesului necondiţionat la bucla locală, termenul maxim de punere la dispoziţie şi de 
pregătire a spaţiului colocabil de către S.C. Romtelecom S.A., pregătirea spaţiului colocabil 
de către Beneficiar. 

De asemenea, în vederea clarificării, ANRC a modificat termenele intermediare 
pentru punerea la dispoziţie a serviciilor de acces necondiţionat la bucal locală după cum 
urmează: 

- confirmarea de primire a cererii de acces va fi trimisă de către S.C. Romtelecom 
S.A. în cel mult o zi lucrătoare de la primirea unei solicitări de acces la bucla locală sau 
subbucla locală; 

- raportul S.C. Romtelecom S.A. va fi transmis Beneficiarului în termen de 3 zile de 
la primirea comenzii, dar astfel încât termenul total maxim să nu fie mai mic de 2 zile 
lucrătoare; 

- refuzul de acces va fi comunicat în scris Beneficiarului şi ANRC în termen de 3 zile 
de la primirea comenzii, dar astfel încât termenul total maxim să nu fie mai mic de 2 zile 
lucrătoare. 

 
Au fost eliminate din ORA limitările referitoare la lungimea maximă a cablului de 

legătură (100 de metri), precum şi limitările referitoare la capacitatea S.C. Romtelecom S.A. 
de asigurare a accesului necondiţionat la bucla locală (5 bucle/subbucle locale instalate pe 
zi la nivelul fiecărui repartitor (repartitor intermediar) în mediul rural şi 10 bucle/subbucle 
locale instalate pe zi la nivelul fiecărui repartitor (repartitor intermediar) în mediul urban, 
deoarece se încălcau prevederile art.1 alin.(2) din Decizia preşedintelui ANRC 
nr.1098/2004. 
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ANRC a impus completarea ORA cu specificaţiile tehnice pentru liniile închiriate cu o 
capacitate mai mare de 2 Mbps (34 Mbps, 140 Mbps şi 155 Mbps), în vederea furnizării 
serviciului backhaul. 

 
De asemenea, la ORA vor fi adăugate anexe ce vor cuprinde formatul şi termenele în 

care anumite informaţii vor fi puse la dispoziţia Beneficiarilor, modelele de autorizare a 
abonaţilor pentru furnizarea accesului total şi a accesului partajat la bucla locală, ce 
urmează a fi prezentate S.C. Romtelecom S.A. de către Beneficiari, procedurile comune de 
monitorizare a calităţii şi lista tarifelor lunare unitare (pe metru pătrat) pentru întreţinerea 
spaţiilor de colocare. 

 
Pentru ca ANRC să aibă posibilitatea de a monitoriza cu atenţie procesul de realizare 

a accesului necondiţionat la bucla locală, S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a 
transmite ANRC copii de pe fiecare dintre cererile de încheiere a unui acord-cadru de 
furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală pe baza ORA şi, respectiv, de pe fiecare 
dintre cererile ulterioare, de modificare, completare sau retragere a cererii iniţiale.  

 
Pentru clarificare, a fost introdusă în Decizia preşedintelui ANRC nr.1098/2004 şi în 

ORA o prevedere conform căreia S.C. Romtelecom S.A. nu este obligat să furnizeze accesul 
necondiţionat la bucla sau subbucla locală aferentă telefoanelor publice cu plată sau 
telecentrelor. 

 
Totodată, au fost stabilite condiţiile de modificare a sistemului electronic de 

procesare a cererilor de furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală, în vederea 
eficientizării procesului de furnizare a accesului necondiţionat la bucla locală. 

 
S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a introduce în ORA modificările şi 

completările prevăzute în proiectul de decizie, precum şi de a renumerota ORA în funcţie de 
capitole, secţiuni, subsecţiuni, articole/puncte şi alineate/subpuncte, astfel încât să se 
poată face cu uşurinţă trimitere la oricare din prevederile sale.  

 
De asemenea, S.C. Romtelecom S.A. va avea obligaţia de a transmite ANRC şi de 

publica ORA, precum şi de a publica contractul standard de acces necondiţionat la bucla 
locală, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, cu modificările şi completările 
prevăzute în decizie.  

 
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi 
completarea Deciziei preşedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile şi precondiţiile 
ofertei de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală şi impunerea de clauze în 
Oferta de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală a S.C. Romtelecom S.A., pe 
care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 
 
 


