
  

  
 
 În temeiul Deciziei primului-ministru nr.234/2006 privind numirea domnului Dan 
Cristian Georgescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 
 În temeiul dispoziţiilor art.7 alin.(1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art.5 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, cu modificările şi completările ulterioare,   
  

 
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
 

emite prezenta: 
 
 

DECIZIE PRIVIND INTERCONECTAREA CU REŢEAUA  
PUBLICĂ DE TELEFONIE OPERATĂ DE SOCIETATEA COMERCIALĂ  

„RCS & RDS” – S.A., ÎN VEDEREA TERMINĂRII LA PUNCTE FIXE A APELURILOR 
 

 
 
 Art.1. – Societatea Comercială „RCS & RDS” – S.A., denumită în continuare 
Operatorul, are, în condiţiile prezentei decizii, obligaţia de transparenţă, obligaţia de 
furnizare a unor servicii şi de acordare a accesului la anumite facilităţi, precum şi obligaţia 
referitoare la controlul tarifelor, în ceea ce priveşte interconectarea reţelei publice de 
telefonie pe care o operează cu reţelele publice de comunicaţii electronice instalate, 
operate, controlate sau puse la dispoziţie de către alţi furnizori, denumiţi în continuare 
Beneficiari, în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor. 

 
Art.2. – În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: 
a) apel – apelul pentru serviciile de telefonie destinate publicului;  
b) punct de acces al Operatorului, respectiv al Beneficiarului – interfaţa fizică 

(repartitorul principal) din cadrul reţelei Operatorului, respectiv a Beneficiarului, la nivelul 
căreia poate fi realizată interconectarea; 

c) legătură de interconectare – legătura fizică între punctul de acces al Operatorului 
şi punctul de acces al Beneficiarului; 



  

d) punct de interconectare – punctul fizic localizat pe legătura de interconectare, 
unde reţeaua Operatorului se interconectează cu reţeaua Beneficiarului; 

e) spaţiul Operatorului – imobilul deţinut de Operator, în care se află comutatorul 
Operatorului la care se poate realiza interconectarea. 

 
Art.3. – Operatorul are obligaţia de a face publice, inclusiv pe pagina sa de 

internet, tarifele tuturor serviciilor necesare realizării interconectării cu reţeaua publică de 
telefonie pe care o operează, în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, precum şi 
tarifele facilităţilor asociate interconectării, în termen de 3 zile de la data comunicării 
prezentei decizii şi, respectiv, în cazul modificării sau completării ofertei sale comerciale, 
cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.  

 
Art.4. – Operatorul are obligaţia de a face publice, inclusiv pe pagina sa de 

internet, numărul şi adresele tuturor comutatoarelor unde se poate realiza interconectarea 
cu reţeaua publică de telefonie pe care o operează, în vederea terminării la puncte fixe a 
apelurilor, în termen de 3 zile de la data comunicării prezentei decizii. 

 
Art.5. – (1) Operatorul va oferi Beneficiarilor cel puţin serviciul de interconectare în 

vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, în condiţiile prevăzute de prezentul articol. 
(2) Prin serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, 

Operatorul va asigura preluarea apelurilor din reţeaua Beneficiarului şi terminarea acestora 
la orice număr alocat Operatorului pentru serviciile de telefonie destinate publicului 
furnizate la puncte fixe, dacă terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la 
numărul respectiv. 

(3) Pentru serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a 
apelurilor va fi facturat numai timpul de conversaţie pentru apelurile care au fost stabilite 
cu succes şi la care s-a răspuns.  

(4) Timpul de conversaţie începe cu semnalul de răspuns şi se încheie cu primul 
semnal de eliberare a liniei generat fie de partea care a iniţiat apelul, fie de partea 
apelată. 

(5) Operatorul va asigura interconectarea reţelei publice de telefonie pe care o 
operează, în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, în măsura în care solicitările 
sunt rezonabile şi fezabile din punct de vedere tehnic. Refuzul Operatorului trebuie să fie 
temeinic justificat şi va fi comunicat în scris solicitantului şi Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI. 

(6) Operatorul va oferi Beneficiarilor accesul la toate serviciile necesare pentru ca 
aceştia să poată exploata în condiţii normale interconectarea cu reţeaua publică de 
telefonie a Operatorului în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor, prin furnizarea 
propriilor servicii de comunicaţii electronice. 

 
Art.6. – (1) Operatorul are obligaţia să ofere Beneficiarilor serviciul de 

interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor la oricare dintre punctele 
sale de acces, potrivit solicitării acestora.  
 (2) În măsura în care există o legătură fizică între spaţiul Operatorului şi un punct 
intermediar unde realizarea interconectării este tehnic fezabilă, Operatorul va oferi, la 
cererea Beneficiarului, interconectarea la acel punct. 



  

 
Art.7. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord de 

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

(2) Operatorul are obligaţia de a transmite ANRCTI 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 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.  

(4) În ceea ce priveşte cererile în vederea încheierii unui acord de interconectare 
transmise Operatorului până la data de 20 iunie 2007, termenul maxim de negociere este 
de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. 

 
 Art.8. – Tariful perceput de Operator pentru furnizarea serviciului de interconectare 
în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor nu poate depăşi valoarea de 1,15 
eurocenţi/minut, exclusiv TVA.  
 

Art.9. – Dispoziţiile prezentei decizii nu aduc atingere posibilităţii ANRCTI de a 
stabili alte condiţii sau obligaţii, ori de a le retrage sau modifica pe toate sau o parte din 
cele impuse prin prezenta decizie în urma finalizării procesului de analiză a pieţei serviciilor 
de terminare a apelurilor la puncte fixe în fiecare reţea publică de telefonie. 

 
Art.10. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „RCS & RDS” – S.A. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

DAN CRISTIAN GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 6 august 2007 
Nr. 2.849 


