
Instrucțiuni privind transmiterea informațiilor către ANCOM în legătură cu
acordurile de acces şi interconectare

Potrivit prevederilor pct. 3.15.1 lit. b) din Anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorităţii Naționale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare
generală pentru furnizarea reţelelor și a serviciilor de comunicaţii electronice, aveți obligația de a
transmite, corect şi complet, următoarele:

i) o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces și de interconectare, în termen de 10 zile de la
data încheierii acestora (acorduri încheiate cu operatori naționali sau externi);

ii) în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea ori încetarea acestor acorduri,
informaţii relevante în acest sens (dacă este cazul, însoțite de acte doveditoare).

Obligaţia de transmitere către ANCOM a documentelor mai sus precizate revine, individual,
fiecărei părți contractante. Pentru a fi în mod corespunzător îndeplinită obligaţia către ANCOM
fiecare document trebuie transmis în integralitatea lui, inclusiv cu toate anexele aferente,
fără pagini sau paragrafe lipsă.

Transmiterea se realizează exclusiv prin intermediul aplicației de raportare date, disponibilă pe
pagina de internet a ANCOM la adresa: https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/index.faces,
prin înscrisuri semnate cu semnătură electronică certificată. Vă avertizăm că nesemnarea
înscrisurilor cu semnătură electronică certificată echivalează cu netransmiterea acestora, cu toate
consecințele juridice corespunzătoare.

În eventualitatea în care nu ați încheiat niciun acord de acces sau de interconectare, nu este
necesară introducerea de informații ori documente în acest sens în aplicația de raportare date.

Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea obligației de a transmite documentele precizate mai
sus pot consta în amenzi contravenționale și dispunerea măsurilor necesare pentru a asigura
încetarea încălcării și remedierea situației produse, suspendarea dreptului de a furniza reţele sau
servicii de comunicații electronice pe anumite intervale de timp ori chiar retragerea acestui drept.
În cazul nerespectării măsurilor dispuse pentru asigurarea încetării încălcării, ANCOM poate aplica
amenzi administrative pe zi de întârziere până la punerea în aplicare a măsurilor.
Nu poate constitui motiv de exceptare de la aplicarea sancțiunii transmiterea doar de către una
dintre părți a acordurilor de acces şi interconectare încheiate ori a informațiilor relevante privind
modificarea sau încetarea acestora.

În funcție de tipul acordului încheiat, informațiile vor fi introduse într-una din următoarele
anchete:

1. Ancheta Acorduri interconectare (permanent) –  în  această anchetă vor  fi  introduse
informațiile și înscrisurile (contracte, acte adiționale la contracte, actele prin care sunt reziliate
contractele încheiate, precum și actele prin care sunt cesionate drepturile și obligațiile din aceste
contracte etc.) în legătură cu:

https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/index.faces


- 1.1. acordurile care au ca obiect interconectarea rețelei pe care o operați cu rețeaua altui
operator în vederea originării, tranzitului ori terminării apelurilor la puncte fixe și/sau mobile,
indiferent dacă apelul este originat sau terminat în România ori într-un alt stat;

- 1.2. acordurile care au ca obiect interconectarea de tip IP peering sau IP tranzit şi reglementează
schimbul de trafic internet între reţele;

2. Ancheta Alte acorduri de acces la reţea (permanent) –  în  această anchetă vor  fi
introduse informațiile și înscrisurile (contracte, acte adiționale la contracte, actele prin care sunt
reziliate contractele încheiate, precum și actele prin care sunt cesionate drepturile și obligațiile
din aceste contracte etc.) în legătură cu acordurile care au ca obiect orice altă situație de acces
la rețelele de comunicații electronice, cu excepția situațiilor menționate la ancheta de la pct. 1.
Accesul reprezintă punerea la dispoziție unui terț de facilități sau servicii care îi sunt necesare în
scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice; alte cazuri de acces la reţea în afara celor
de la pct. 1. pot fi, printre altele, dar fără a se limita la:

- accesul la elemente ale reţelei şi la facilități asociate, care poate implica conectarea
echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, inclusiv accesul la bucla locală și la
facilitățile și serviciile necesare pentru a furniza servicii prin bucla locală;
- accesul la infrastructura fizică, inclusiv conducte și piloni;
- accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
- accesul virtual la nivel local (VULA), accesul de tip bitstream;
- accesul operatorilor mobili virtuali (MVNO) la rețele publice de comunicații mobile.
În eventualitatea în care considerați că sunt necesare clarificări suplimentare, vă rugăm

să consultați secțiunea  „Întrebări frecvente”, pe pagina ANCOM la adresa:
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/intrebari_Frecvente_Acorduri_de_Acces_si_Interco
nectare.pdf sau  ne  puteți  contacta  la  adresa sai@ancom.org.ro sau  la  numărul  de  telefon
0372.845.349.
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