
  
  
  

 
 
 

 
        Nr.  143 din 17 octombrie 2005                          
 
 
 
 
 
 Catre Autoritatea Nationala de Reglementare in  
     Comunicatii, 
 În atenţia domnului Presedinte Dan Georgescu 
 
 
 
 Stimate Domnule Presedinte, 
 

 
ANISP susţine proiectul de Decizie al ANRC privind reducerea tarifelor de 
interconectare practicate de Romtelecom şi constată efecte benefice rezultate din 
aplicarea, în premieră, a prevederilor articolului 1, alineatul (7) din Decizia 
ANRC 147/2002, respectiv fundamentarea tarifelor pe modele aprobate de 
calculaţie a costurilor. 

  

ANISP consideră esenţial ca Decizia ce va fi adoptată să fie aplicată fără 
întârzieri nejustificate, iar reglementări similare să fie extinse pe toate pieţele 
relevante, spre beneficiul operatorilor şi al utilizatorilor finali. 

În acest sens va solicitam sa aveti in vedere urmatoarele măsuri: 

 

I. Renegocirea acordurilor de interconectare cu Romtelecom în vigoare 

Transpunerea operativă a noilor reglementări în contractele comerciale existente 
pentru furnizarea serviciilor şi produselor reglementate este extrem de 
importantă pentru operatori. 

 



Proiectul de Decizie prevede la art. 2 alin (3) că Romtelecom « ...are obligaţia 
să facă demersurile necesare, potrivit prevederilor contractuale, în vederea 
modificării acordurilor în conformitate cu prevederile prezentei decizii....   

 

Clauzele relevante ale Acordului standard de interconectare, model încheiat de 
Romtelecom cu majoritatea operatorilor, respectiv art. 26 şi 27, permit ca 
procesul de modificare să fie unul de foarte lungă durată. Principala prevedere 
că „Părţile vor negocia cu bună credinţă problemele care sunt necesare a fi 
rezolvate în vederea stabilirii modificărilor relevante la acest Acord” este 
suficient de ilustrativă. Acordurile în vigoare vor continua să-şi producă efectele 
indiferent de durata re-negocierii sau de depăşirea termenelor stabilite prin 
proiectul de Decizie.  

 

Propuneri 

Art. 2, alin. (3) al proiectului de Decizie să fie reformulat astfel: 

„În cazul acordurilor de interconectare încheiate de Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A. până la data comunicării prezentei decizii, aceasta are 
obligaţia  să solicite modificarea  acordurilor în conformitate cu prevederile 
prezentei decizii, astfel încât tarifele prevăzute în anexă să fie aplicate în mod 
efectiv de la datele de 31 decembrie 2005 şi, respectiv, 31 decembrie 2006”. 

 

II. Ajustarea tarifelor de retail aplicate de Romtelecom către alte reţele fixe 

 

Este necesar ca modificarea tarife de interconectare să se reflecteze şi în tarifele 
de retail pentru apeluri din reţeaua Romtelecom către alte reţele fixe, un proces 
în avantajul utilizatorilor finali. 

 

În prezent, spre exemplu, tariful apelului local în perioada de vârf este de 2,9 
eurocenţi /min în reţeaua Romtelecom faţă de 4,92 eurocenţi/min pentru apelul 
din reţeaua Romtelecom spre alte reţele fixe. Similar, in afara perioadei de vârf, 
un apel interjudeţean (interurban) este tarifat cu  4.0 eurocenţi/min faţă de 4,53 
eurocenţi/min pentru apelul din reţeaua Romtelecom către alte reţele fixe. 

 

Propuneri 

In acelaşi timp cu aplicarea noilor tarife de interconectare să se ajusteze şi 
tarifele de retail ale Romtelecom pentru apelurile către alte reţele fixe, astfel 
încât să se reducă diferenţele acestora faţă de tarifele de retail aplicate în reţeaua 
Romtelecom. 

 

III. Extinderea modelului de calcul al costurilor şi la alţi operatori SMP 

Dispoziţii similare cu cele din Decizia 147/2002, menţionate mai sus, privind 
fundamentarea tarifelor de interconectare pe baza unui model aprobat de 



calculaţie a costurilor, au fost prevăzute de ANRC şi în Deciziile privind 
interconectarea cu reţelele publice de telefonie mobilă (a se vedea 123/2003 şi 
124/2004).  

 

În conformitate cu aceste Decizii, precum si cu prevederile unor Decizii 
specifice de realizare a modelelor de calculaţie a costurilor (a se vedea 
1382/2003 şi 1383/2003), operatorii mobili cu putere semnificativă pe piaţă 
aveau obligaţia să dezvolte şi să implementeze astfel de modele până la 1 iulie 
2004.  

 

Propuneri 

ANRC să facă publice măsurile pe care le are în vedere pentru alinierea tarifelor 
de interconectare la costurile efective pentru reţelele de telefonie mobilă aflate 
sub incidenţa Deciziilor sus-menţionate. 

 
 
 Cu deosebită stimă, 
 
  Mihai Batrâneanu 
  Presedinte ANISP 

 


