
 
 
 

 

În temeiul Deciziei primului-ministru nr.113/2002 privind numirea preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(1) şi (2) şi ale art.38 alin.(1), (3) şi (5) 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, precum şi ale art.23 alin.(2) din 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003 privind 

stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Comunicaţii, 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 

emite prezenta: 

 
DECIZIE PRIVIND SOLUŢIONAREA LITIGIULUI DINTRE  

S.C. INTERSAT S.R.L. ŞI S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 
 

I. Introducere 
 
Prin sesizarea înregistrată la ANRC cu nr.6991/05.04.2004 reclamanta S.C. Intersat S.R.L., 

cu sediul în Constanţa, Str. Vasile Alecsandri nr.6A, et.1, ap.1, judeţul Constanţa, a solicitat, în 

contradictoriu cu pârâta S.C. Orange România S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Lascăr Catargiu 

nr.51-53, Europe House, sector 1, negocierea şi încheierea unui acord de interconectare. 

 

II. Susţinerile reclamantei 
 
În motivarea sesizării, reclamanta arată că a solicitat încheierea unui acord de 

interconectare cu S.C. Orange România S.A. în cursul lunii mai 2003. În urma discuţiilor cu pârâta, 

ca soluţie tehnică, s-a optat pentru interconectarea indirectă, folosind serviciul de interconectare 

în vederea tranzitului comutat furnizat de către S.C. Romtelecom S.A. 

Reclamanta pretinde că S.C. Orange România S.A. a condiţionat semnarea acordului de 

interconectare de încheierea prealabilă a unui „Acord de Confidenţialitate”. 
În continuare, reclamanta susţine că acordul de interconectare încheiat cu S.C. 

Romtelecom S.A. a fost pus în funcţiune la data de 1 aprilie 2004, precum şi că 600 de abonaţi ai 



S.C. Intersat S.R.L. nu pot efectua sau primi apeluri către/dinspre reţeaua S.C. Orange România 

S.A. 

Având în vedere că în perioada mai 2003 - aprilie 2004 a purtat corespondenţă în vederea 

încheierii unui acord de interconectare cu S.C. Orange România S.A., reclamanta consideră că a 

fost depăşit orice termen rezonabil pentru negocierea unui asemenea acord. 

De asemenea, reclamanta susţine că S.C. Orange România S.A. a solicitat marcarea 

suplimentară de către S.C. Romtelecom S.A. a traficului dinspre S.C. Intersat S.R.L., considerând 

nejustificată această soluţie. Reclamanta propune ca orice costuri şi soluţii tehnice pentru 

implementarea unei astfel de măsuri să fie suportate de către pârâtă. 

S.C. Intersat S.R.L. solicită stabilirea de către ANRC a unui termen limită pentru 

implementarea acordului de interconectare dintre S.C. Intersat S.R.L. şi S.C. Orange România S.A. 

În drept, reclamanta şi-a întemeiat sesizarea pe dispoziţiile Deciziei preşedintelui ANRC 

nr.147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu 

reţeaua publică de telefonie fixă, modificată şi completată prin Decizia preşedintelui ANRC 

nr.1384/2003. 

Procedura agreată de reclamantă în vederea soluţionării litigiului este medierea. 

 
III. Măsuri preliminare 
 
Preşedintele ANRC, prin Decizia nr.90/2003, a numit comisia responsabilă cu soluţionarea 

litigiului dintre S.C. Intersat S.R.L. şi S.C. Orange România S.A., formată din următoarele 

persoane: 

- domnul Vlad-Mihai Cercel, director al Direcţiei Juridice, în calitate de preşedinte; 

- domnul Sebastian Popovici, şef al Serviciului Mediere şi Soluţionarea Litigiilor, Direcţia 

Juridică, în calitate de membru;  

- domnul Paul-Alexandru Fischer, şef al Serviciului Tehnic General, Direcţia Reglementare 

Tehnică a Pieţei, în calitate de membru; 

- domnul Bogdan-Viorel Mortu, expert în cadrul Serviciului Acces şi Interconectare, Direcţia 

Reglementare Economică a Pieţei, în calitate de membru; 

- domnul Cosmin-Gabriel Stanciu, expert în cadrul Serviciului Acces şi Interconectare, 

Direcţia Reglementare Economică a Pieţei, în calitate de membru. 

În temeiul dispoziţiilor art.8 alin.(3) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1331/2003, părţile au 

fost invitate la data de 28 aprilie 2004 la sediul central al ANRC din B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, 

Bucureşti. 

 
 
 
 



IV. Susţinerile pârâtei 
 

Pârâta nu a depus la dosar punctul său de vedere în ceea ce priveşte pretenţiile 

reclamantei. 

 

V. Şedinţa din data de 28 aprilie 2004 
  

La data de 28 aprilie 2004 părţile s-au prezentat în faţa Comisiei. 

Procedura de citare a fost legal îndeplinită. În cadrul şedinţei, reclamanta S.C. Intersat 

S.R.L., prin reprezentantul său domnul Gheorghiţă Chivu, a înţeles să renunţe la soluţionarea 

sesizării înaintate.  

A fost încheiat procesul-verbal înregistrat cu nr.13219/03.06.2004. 

Preşedintele Comisiei a declarat închise dezbaterile. 

 

VI. Aspecte ulterioare şedinţei din data de 28 aprilie 2004 
La data de 3 iunie 2004, Comisia a prezentat preşedintelui ANRC raportul conţinând 

propunerile pentru soluţionarea litigiului având ca reclamantă pe S.C. Intersat S.R.L. şi ca pârâtă 

pe S.C. Orange România S.A. 

 
FAŢĂ DE CONSIDERENTELE PREZENTATE MAI SUS, PREŞEDINTELE 

AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII DECIDE: 
 

Închiderea dosarului având ca reclamantă pe S.C. Intersat S.R.L. şi ca pârâtă pe 
S.C. Orange România S.A. şi scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a renunţării 
reclamantei la sesizare. 

 
Prezenta decizie este obligatorie, se comunică părţilor şi se publică pe pagina de Internet a 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii. 

Prezenta decizie constituie act administrativ-jurisdicţional, putând fi atacată în contencios 

administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără 

parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art.5 din Legea contenciosului administrativ 

nr.29/1990, cu modificările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE 

ION SMEEIANU 
 

Bucureşti, 8 iunie 2004 

Nr.148/EI 


