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Nr.  Subiect 
05/3/1 rev1 Agenda 
05/3/2  Lista documentelor 
05/3/3 Minuta sedintei anterioare 
05/3/4 Proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare in Comunicatii privind stabilirea tarifelor 
serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Romtelecom” – 
S.A. pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa in 
vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, pe baza 
unui model de calculatie a costurilor incrementale pe termen 
lung 

05/3/5 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii privind 
stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de 
S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piata accesului la retelele publice 
de telefonie fixa in vederea originarii, terminarii si tranzitului 
apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor 
incrementale pe termen lung 

05/3/6 Model pentru perioada de tranzitie 
05/3/7 Model pentru perioada de tranzitie - manual de utilizare 
05/3/8 Model hibrid  
05/3/9 Model hibrid - manual de utilizare 
05/3/10 Decizie privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a 

respectarii de catre Compania Nationala Posta Romana S.A. a 
obiectivelor de calitate impuse prin decizia privind 
desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul 
serviciilor postale 

05/3/11 Sinteza observatiilor primite in cadrul procedurii de consultare 
asupra proiectului de decizie a presedintelui ANRC privind 



stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de 
catre Compania Nationala Posta Romana S.A. a obiectivelor 
de calitate impuse acesteia prin decizia de desemnare a 
furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

05/3/12 Referat de aprobare la proiectul Deciziei presedintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii privind 
stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de 
catre Compania Nationala Posta Romana S.A. a obiectivelor 
de calitate impuse acesteia prin decizia de desemnare a 
furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

05/3/13 Expunere de motive la proiectul Deciziei preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii privind 
stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de 
S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piaţa accesului la reţelele publice 
de telefonie fixă în vederea originării, terminării şi tranzitului 
apelurilor, pe baza unui model de calculaţie a costurilor 
incrementale pe termen lung 
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