În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 93/2017 privind numirea președintelui Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (2) pct. 22 – 24, precum și ale art. 11 alin. (1), respectiv ale
art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 93 alin. (2), precum și ale art. 105 alin. (1), respectiv ale art. 110 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare
în Comunicații nr. 1085/2017 privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor
electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare
serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile, prin care a fost identificată ca piață relevantă din
sectorul comunicațiilor electronice piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere
implementate în rețeaua publică de telefonie operată de societatea „RCS & RDS” – S.A.,

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAȚII
emite prezenta:
DECIZIE
pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 48/2018 privind desemnarea societății
„RCS & RDS” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de
terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică
de telefonie, cu modificările și completările ulterioare
Art. I. – Articolul 22 din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 48/2018 privind desemnarea societății „RCS & RDS” – S.A. ca fiind
furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere
implementate în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, tariful maxim care poate fi perceput de Operator
pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte mobile este de
0,76 eurocenți/minut.”
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2. După alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1 1) – (14), cu
următorul cuprins:
„(11) Operatorul are obligația să nu depășească tariful maxim prevăzut la alin. (1) în cazul
apelurilor naționale, apelurilor inițiate din rețele din celelalte state din Spațiul Economic European,
precum și în cazul apelurilor inițiate din rețele din state din afara Spațiului Economic European care au
acceptat Protocolul 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, parte a Acordului de la Marrakech
privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, fără a formula rezerve față de secțiunea dedicată
interconectării.
(12) Operatorul poate să depășească tariful maxim prevăzut la alin. (1) în cazul apelurilor inițiate
din rețele din alte state din afara Spațului Economic European decât cele prevăzute la alin. (1 1), în
măsura în care operatorii respectivelor rețele percep, pentru apelurile inițiate din rețeaua Operatorului,
tarife mai mari decât cele reglementate în România pentru furnizarea serviciilor de interconectare în
vederea terminării în propria rețea a apelurilor la puncte fixe sau mobile, după caz.
(13) În situația prevăzută la alin. (12) tariful perceput de Operator pentru furnizarea serviciului
de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte mobile nu poate depăși nivelul perceput de
operatorii de rețele din state din afara Spațiului Economic European pentru furnizarea serviciilor de
interconectare în vederea terminării în propria rețea a apelurilor la puncte fixe sau mobile, după caz,
inițiate din rețeaua Operatorului.
(14) Excepția prevăzută la alin. (12) nu se aplică în cazul apelurilor către rețeaua Operatorului
inițiate de utilizatorii finali din România sau din alte state din Spațiul Economic European aflați în roaming
în state din afara Spațiului Economic European.”
Art. II. – În cazul acordurilor de interconectare în vigoare la data comunicării prezentei decizii,
societatea „RCS & RDS” – S.A. are obligația să facă toate demersurile necesare, potrivit prevederilor
contractuale, în vederea modificării acestora în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, astfel încât
tarifele stabilite conform prevederilor prezentei decizii să fie aplicate în mod efectiv de la data de 1
ianuarie 2020.
Art. III. – (1) Prezenta decizie se comunică societății „RCS & RDS” – S.A.
(2) Prevederile art. I produc efecte de la data de 1 ianuarie 2020.

PREȘEDINTE,
Sorin Mihai GRINDEANU

București, 26 noiembrie 2019.
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