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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), 
respectiv ale 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, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 93 alin. 
(2), precum şi ale art. 105 alin. (1), respectiv ale art. 106 – 110 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 

Având în vedere Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 34/2012 privind identificarea pieţelor relevante din 
sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la 
puncte fixe şi ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile, prin care a fost 
identificată ca piaţă relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice piaţa serviciilor de 
terminare a apelurilor la puncte fixe în reţeaua publică de telefonie operată de Societatea 
Comercială „Romtelecom” – S.A., 

 
  

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 
emite prezenta: 
 

 
DECIZIE 

 
 Art.1. – Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., cu sediul în Piaţa Presei Libere 
nr. 3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, et. 7–18, sector 1, Bucureşti, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 
427320, denumită în continuare Operatorul, este desemnată ca fiind furnizor cu putere 
semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea 
publică de telefonie. 

 
Art.2. – (1) Operatorul are obligaţia de a percepe pentru furnizarea serviciului de 

interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe tarife fundamentate în funcţie 
de costuri, determinate pe baza unui model de calculaţie a costurilor incrementale pe 
termen lung realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.  

(2) Cu caracter tranzitoriu, până la data stabilirii tarifelor fundamentate pe costuri în 
condiţiile alin. (1), tarifele maxime ce pot fi percepute de Operator pentru furnizarea 
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serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe nu vor putea 
depăşi:  

1. Începând cu data de 1 martie 2012: 
a) 0,71 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel local în vederea terminării 

apelurilor la puncte fixe; 
 b) 0,82 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel regional în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe; 
 c) 0,90 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel naţional în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe. 

2. Începând cu data de 1 iulie 2012: 
a) 0,58 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel local în vederea terminării 

apelurilor la puncte fixe; 
 b) 0,67 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel regional în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe; 
 c) 0,73 Eurocenţi/minut în cazul interconectării la nivel naţional în vederea terminării 
apelurilor la puncte fixe. 
 (3) Tarifele prevăzute la alin. (2) nu includ TVA. 

(4) În cazul acordurilor de interconectare încheiate până la data comunicării 
prezentei decizii, Operatorul are obligaţia să realizeze toate demersurile necesare, potrivit 
prevederilor contractuale, în vederea modificării acestora în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei decizii, astfel încât tarifele maxime prevăzute la alin. (2) să fie aplicate în mod 
efectiv de la datele corespunzătoare. 

(5) Tarifele stabilite de Operator în conformitate cu prevederile alin. (2) vor fi oferite 
în mod nediscriminatoriu tuturor Beneficiarilor. 
 

Art.3. – 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, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 1 alineatul (1),  după litera b) se introduce o nouă literă, 

litera c), cu următorul cuprins: 
 
„c) prin derogare, lit. b) nu se aplică în ceea ce priveşte condiţiile tarifare furnizării 

serviciilor de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe de la data 
stabilirii tarifelor fundamentate în funcţie de costuri pentru furnizarea acestor servicii, pe 
baza unui model de calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung realizat de 
ANCOM.”  

 
2. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„(6) Operatorul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă a costurilor, în cadrul 

contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu interconectarea şi 
accesul la reţeaua Operatorului  sau la infrastructura asociată acesteia.” 
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3. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul 
(61), cu următorul cuprins: 

 
„(61) Cu caracter tranzitoriu, prin derogare de la alin. (6), până la data stabilirii 

tarifelor fundamentate în funcţie de costuri, pe baza unui model de calculaţie a costurilor 
incrementale pe termen lung realizat de ANCOM, pentru interconectarea în vederea 
terminării la puncte fixe a apelurilor, Operatorul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă 
separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu 
interconectarea şi accesul la reţeaua Operatorului sau la infrastructura asociată acesteia.” 

 
4. Articolul 4, alineatul (1) se modifică şi  va avea următorul cuprins:  

 
„Art.4. – (1) Prin serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte 

fixe a apelurilor, Operatorul va asigura preluarea apelurilor de la punctul de 
interconectare cu reţeaua Beneficiarului sau cu o altă reţea publică de comunicaţii 
electronice interconectată atât cu reţeaua Operatorului, cât şi a Beneficiarului, şi 
terminarea acestora:  

a) la orice număr naţional activ în reţeaua 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, la orice număr naţional altul decât cele deservite de comutatoarele 
locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă terminarea este posibilă 
din punct de vedere tehnic la numărul respectiv (Anexa 2, Figura 1); 

b) la orice număr naţional activ în reţeaua unui terţ, dacă Operatorul are un acord 
de terminare a apelurilor cu terţul şi terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la 
numărul respectiv (Anexa 2, Figura 2).”  

 
5. La articolul 13, se introduc două noi alineate, alineatul (2) şi (3), cu 

următorul cuprins: 
 
„(2) Operatorul nu poate condiţiona furnizarea serviciului de interconectare în 

vederea terminării la puncte fixe a apelurilor de existenţa unor legături separate de 
interconectare, în funcţie de originea naţională sau internaţională a apelului. 

(3) De la data de 1 martie 2012 până la data stabilirii tarifelor fundamentate pe 
costuri pentru furnizarea legăturilor de interconectare, pe baza unui model de calculaţie a 
costurilor incrementale pe termen lung, tarifele maxime ce pot fi percepute de Operator 
pentru furnizarea legăturilor de interconectare nu vor putea depăşi tarifele prevăzute la 
Anexa nr.5.” 

 
6. La articolul 14, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins: 
„(5) Operatorul nu poate condiţiona furnizarea serviciilor de interconectare în 

vederea terminării apelurilor la puncte fixe de achiziţionarea serviciilor prevăzute la alin. 
(1).” 

 



4/6 

7. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
„(2) Interconectarea directă va fi oferită în următoarele forme: 
a) la distanţă, după cum urmează: 
i) în spaţiul Beneficiarului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe 

repartitorul Operatorului, aflat în spaţiul Beneficiarului (Anexa 3, Figura 1); 
ii) la un punct intermediar, caz în care punctul de interconectare, stabilit de 

comun acord, va fi situat în afara spaţiului Beneficiarului dar la mai mult de 150 de metri 
de spaţiul Operatorului (Anexa 3, Figura 2); 

b) în spaţiul Operatorului, după cum urmează: 
i) în camera de tragere, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun 

acord, va fi situat într-o cameră de tragere care se găseşte la maxim 150 de metri de 
clădirea Operatorului; 

ii) în clădirea Operatorului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe 
repartitorul Beneficiarului, aflat în clădirea Operatorului (Anexa 3, Figura 3). 

(3) Interconectarea cu circuit extins va fi oferită în următoarele forme (Anexa 3, 
Figura 4): 

a) la distanţă, după cum urmează: 
i) în spaţiul Beneficiarului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe 

repartitorul Operatorului, aflat în spaţiul Beneficiarului; 
 ii) la un punct intermediar, caz în care punctul de interconectare, stabilit de 
comun acord, va fi situat în afara spaţiului Beneficiarului dar la mai mult de 150 de metri 
de spaţiul Operatorului; 
 b) într-un alt spaţiu al Operatorului, după cum urmează: 

i) în camera de tragere, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun 
acord, va fi situat într-o cameră de tragere care se găseşte la maxim 150 de metri de 
clădirea Operatorului în care se află comutatorul la care s-a realizat deja interconectarea şi 
de la care se oferă legătura suplimentară; 

ii) în clădirea Operatorului, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe 
repartitorul Beneficiarului, în clădirea Operatorului în care se află comutatorul la care s-a 
realizat deja interconectarea şi de la care se oferă legătura suplimentară.” 
 

8. La articolul 30, alineatul (2) se abrogă. 
 
9. La Anexa nr. 3, nota PI2  va avea următoarea definiţie: 

 
„PI2 – Punctul de interconectare în cazul interconectării la un punct intermediar, 

aflat la mai mult de 150 de metri de spaţiul Operatorului”. 
 
10. Se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 5, cu următorul cuprins:    
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Anexa nr. 5 
 
Tarifele legăturilor de interconectare 

 
 

Tarifele legăturilor de 
interconectare 

Forma de interconectare Tarif de 
conectare 

(Euro) 

Tarif de 
închiriere 

(Euro/lună) 
i) Interconectare 
în spaţiul 
Beneficiarului a) 

Interconectare la 
distanţă 

ii) Interconectare 
la un punct 
intermediar 

44,2 44,2 

i) Interconectare 
în camera de 
tragere 

44,2 21,7 b) 
Interconectare 
în spaţiul 
Operatorului 

ii) Interconectare 
în clădirea 
Operatorului 

39,5 0,8 

 
Nota: Tarifele nu includ TVA. 
 
Referitor la elementele legăturilor de interconectare furnizate prin intermediul reţelei de 
transmisiuni a Operatorului, se vor aplica în continuare tarifele precizate la punctul B.3.3 
„Legături ale reţelei de transmisiuni” din cadrul ORI până la dezvoltarea unui nou model de 
calculaţie a costurilor pentru reţeaua de transmisiuni, după cum urmează: 
 

Închirierea reţelei de transmisiuni pentru 
distanţe cuprinse între:  

Tarif fix  
(euro/lună) 

Tarif pe 
kilometru 
(euro/lun
ă/km) 

     - 0 şi 50 de km 0 22,65 
     - 51 şi 100 de km 521,92 12,21 
     - 101 şi 150 de km 1172,08 5,71 
     - 151 şi 200 de km 1415,68 4,08 

 
Nota: Tarifele nu includ TVA. 

 
 

Art.4. – Obligaţiile impuse Operatorului prin Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 147/2002, cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta decizie, precum şi modificările impuse de ANCOM în oferta de referinţă 
pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă a Operatorului, denumită în 
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continuare ORI, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii nr. 1.330/2004 şi prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.800/2007, se aplică în mod 
corespunzător pentru toate serviciile furnizate de Operator pe piaţa prevăzută la art. 1. 

 
Art.5. – (1) În termen de 25 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei 

decizii, Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să transmită ANCOM şi să 
publice pe pagina sa de internet ORI în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

(2) În termen de 25 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, 
Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să publice pe pagina sa de 
internet contractul standard de interconectare, actualizat în conformitate cu prevederile 
prezentei decizii. 

 
Art.6. – (1) Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A.   
(2) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 644/2008, privind desemnarea S.C. Romtelecom S.A. ca furnizor 
cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în 
propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia, îşi încetează 
aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, cu excepţia dispoziţiilor art. 2 
care îşi încetează aplicabilitatea la data de 1 martie 2012.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucureşti, 24 ianuarie 2012 
Nr. 91 


