
 

 În temeiul Deciziei primului-ministru nr.249/2005 privind numirea preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, 
 În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5), ale art.34 alin.(3) şi ale art.46 alin.(1) 
pct.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de 
reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.8 alin.(1) şi art.13 din Ordonanţa 
Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la 
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr.527/2002, 

Având în vedere prevederile art.1 alin.(7) din 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, 
 Având în vedere prevederile Regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-
down” de calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung de către Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii nr.1381/2003, 
 Având în vedere rezultatele procesului de reconciliere între modelul de tip „top-down” de 
calculaţie a costurilor incrementale pe termen lung dezvoltat de Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A. şi modelul de tip „bottom-up” de calculaţie a costurilor incrementale pe 
termen lung dezvoltat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art.1. – (1) Tarifele maxime ce pot fi percepute de Societatea Comercială „Romtelecom” 
– S.A. pentru furnizarea serviciilor de interconectare prevăzute la art.3 din 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, şi termenele de la care acestea vor fi aplicate sunt 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  

(2) În cazul originării apelurilor de la telefoanele publice cu plată, tarifele pentru serviciul 
de interconectare pot depăşi tarifele prevăzute la alin.(1), în limita raportului dintre tarifele cu 
amănuntul ale apelurilor originate de la telefoane publice cu plată şi cele ale apelurilor originate 
de la posturi individuale de abonat. 
  
 Art.2. – (1) În termen de 10 zile de la data comunicării prezentei decizii, Societatea 
Comercială „Romtelecom” – S.A. are obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Comunicaţii, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, şi să publice pe pagina sa de 
Internet oferta de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o 
operează, actualizată în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 
  (2) În termen de 10 zile 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. 



(3) În cazul acordurilor de interconectare încheiate de Societatea Comercială 
„Romtelecom” – S.A. până la data comunicării prezentei decizii, aceasta are obligaţia să facă 
demersurile necesare, potrivit prevederilor contractuale, în vederea modificării 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. 

 
Art.3. – La data de 31 decembrie 2005 se abrogă alineatele (1) şi (11) ale articolului 32 

şi Anexa 4 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
nr.147/2002.  

 
Art.4. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 

 
 

PREŞEDINTE, 
DAN CRISTIAN GEORGESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, _____2005 
Nr. ___/EI 
 



ANEXĂ 
 
Tarifele maxime pentru furnizarea serviciilor de interconectare1)  
 

Tarifele maxime aplicabile de la data de 
31 decembrie 2005 (eurocenţi/minut) 

Tarifele maxime aplicabile de la data de 31 
decembrie 2006 (eurocenţi/minut) 

Serviciul de interconectare  
 
 

În orele de vârf 

 
 
 

În afara orelor de 
vârf2) 

 
 
 

În orele de vârf 

 
 
 

În afara orelor de 
vârf2) 

Interconectare la nivel local în vederea 
originării la puncte fixe a apelurilor 1,09 0,60 0,95 0,52 

Interconectare la nivel local în vederea 
terminării la puncte fixe a apelurilor 1,09 0,60 0,95 0,52 

Interconectare la nivel regional în vederea 
originării la puncte fixe a apelurilor 1,78 0,97 1,11 0,61 

Interconectare la nivel regional în vederea 
terminării la puncte fixe a apelurilor 1,78 0,97 1,11 0,61 

Interconectare la nivel naţional în vederea 
originării la puncte fixe a apelurilor 2,07 1,14 1,21 0,66 

Interconectare la nivel naţional în vederea 
terminării la puncte fixe a apelurilor 2,07 1,14 1,21 0,66 

Interconectare în vederea tranzitului 
comutat – simplu tranzit  0,27 0,15 0,06 0,03 

Interconectare în vederea tranzitului 
comutat – dublu tranzit 0,76 0,42 0,18 0,10 

 
1) Tarifele nu includ TVA. 
2) Intervalul orar 20-08 de luni până vineri şi intervalul 0-24 pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. 
  


