
 
 

Interconectare 
 

Conditiile de interconectare cu reteaua A1 TELECOM  
NETWORK ISP  (A1 TELECOM) 

 
In conformitate cu prevederile Deciziei ANCOM nr. 53/2012, societatea 

comerciala A1 TELECOM NETWORK ISP SRL a fost desemnata ca fiind 
operator cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la 
puncte fixe in propria retea publica de telefonie. 
 
 Furnizarea serviciilor de interconectare, inclusiv a serviciilor asociate,  se 
face pe baza unui acord comercial de interconectare încheiat între  A1 
TELECOM NETWORK ISP SRL pe de o parte  si operatorii de retele publice  
sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care 
beneficiaza de dreptul de a incheia acorduri de interconectare si solicita acest 
lucru in termenii prevazuti de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobata prin Legea 
591/2002, precum si in art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 12 si art. 13 din 
Ordonanta de Guvern 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii 
electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, 
aprobata, cu modificari si completari prin Legea 527/2002. 
 

In conformitate cu Decizia ANCOM nr. 53/2012 privind interconectarea 
retelei publice de telefonie a A1 TELECOM NETWORK ISP SRL cu alte retele 
publice de comunicatii electronice in vederea terminarii apelurilor la puncte fixe, 
va facem cunoscute tarifele pentru furnizarea serviciului de interconectare in 
vederea terminarii la puncte fixe, tarifele tuturor serviciilor necesare realizarii 
interconectarii, tarifele facilitatilor asociate interconectarii, precum si numarul si 
adresele tuturor comutatoarelor unde se realizeaza sau se poate realiza 
interconectarea: 
 
1. Serviciul de interconectare in vederea terminarii la puncte fixe: 
Tarifele de terminare a apelurilor la puncte fixe in reteaua A1 TELECOM 
NETWORK ISP SRL: 
 

Tarif de terminare in reteaua A1 TELECOM 

De la data de 01 Iulie 2012 : 0.0067 EUR/minut real 

 
Nota: 
Minut real = tarifare la secunda din prima secunda. 
Toate tarifele mentionate nu contin TVA. 
2. Comutatoarele unde se realizeaza interconectarea directa 
 



2.1. Comutatoarele unde se realizeaza interconectarea directa (TDM) 
 

Nr. Denumire Adresa 

1 A1-BUH Bucuresti, Logofat Luca Stroici 4, sector 2, Bucuresti         

 
2.2. Comutatoare unde se poate realiza interconectarea cu circuit extins (TDM) 
 

Nr Denumire Adresa 

1 Centrul de colocare Ines 
Datacenter 

Str. Virgil Madgearu nr. 2-6, sector 1, 
014135 Bucuresti 

2 Spatiul comun de colocare 
Romtelecom TX Dacia 

Bucuresti, Bd. Dacia nr. 99 

3 Spatiul comun de colocare 
Romtelecom TX Bacau 

Bacau, Bd. Nicolae Balcescu nr. 2-4 

 
 
 
3. Tarife asociate serviciului de implementare şi folosire a capacităţii de 
interconectare: 
 
3.1 Interconectare TDM: 
 

Configurare/reconfigurare/desfiinţare partener în 
PoA/PoI 

750€ per PoI/PoA 

Instalare/dezinstalare/reconfigurare port centrală 500€ per port 2 Mbps 

Chirie port centrală 
70€ lunar per port 2 
Mbps 

Tarifele asociate Serviciului de implementare şi folosire a capacităţii de 
interconectare a A1 TELECOM NETWORK ISP SRL se vor aplica ponderat, în 
funcţie de volumele de trafic schimbate între Părţi, conform formulei: 
Sp = St * T0 / Ttotal 
unde: 

 Sp = suma de plată ce urmează a fi facturată de A1 TELECOM 
NETWORK ISP SRL 

 St = suma totală a tarifelor care se aplică ponderat 
 T0 = traficul de utilizator generat în reţeaua Operator şi terminat în reţeaua 

A1 TELECOM NETWORK ISP SRL 
 Ttotal = total trafic de utilizator schimbat între părţi (suma între traficul 

terminat de Operator în reţeaua A1 TELECOM NETWORK ISP SRL. şi 
traficul terminat de A1 TELECOM NETWORK ISP SRL în reţeaua 
Operator). 



Până în momentul în care Ttotal < 75.000 min. per E1, formula de mai sus nu se 
aplică, iar Operatorul va suporta integral tarifele. 
Nota: 
Tarifele asociate interconectării iniţiale vor fi suportate integral de către Operator. 
Toate tarifele sunt exprimate în EURO şi nu includ TVA. 
 
4. Tarife asociate serviciului A1 TELECOM NETWORK ISP SRL de Linii 
inchiriate pentru interconectare: 
 

Instalare echipament transmisiuni 
2300€ per 
echipament 

Instalare/dezinstalare/reconfigurare interfaţă 2 Mbps* 
590€ per flux 2 
Mbps 

Chirie linii închiriate (<50km) - interconectare directă 
480€ lunar per link 
2 Mbps 

Chirie linii închiriate (<50km) - interconectare în locaţia 
unei terţe părţi (InesDatacenter) 

290€ lunar per link 
2 Mbps 

Chirie linii închiriate (<50km) - interconectare în locaţia 
unei terţe părţi (TX Dacia) 

290€ lunar per link 
2 Mbps 

Chirie linii închiriate (>50km) - interconectare în locaţia 
unei terţe părţi (TX Bacau) 

390€ lunar per link 
2 Mbps 

 
*Pentru capacitatea suportată de echipamentul de transmisiuni. Dacă upgrade-ul 
de capacitate implică upgrade / schimb de echipament transmisiuni, se aplică din 
nou tariful de instalare echipament transmisiuni. 
 
Pentru circuite cu lungime mai mare de 50 km, tarifele liniilor închiriate se 
definesc în funcţie de soluţia tehnică identificată, dacă A1 TELECOM NETWORK 
ISP SRL o poate oferi. 
 
Tarifele asociate serviciului Linii Închiriate pentru interconectare se aplică 
ponderat, în funcţie de volumele de trafic schimbate între Părţi, conform 
următoarei formule: 
Sp = St * TO / Ttotal 
unde: 

 Sp = suma de plată ce va fi facturată de A1 TELECOM NETWORK ISP 
SRL pentru serviciul Linii Închiriate 

 St = suma totală asociată serviciului de Linii Închiriate conform tarifelor 
 TO = traficul de utilizator generat în reţeaua Operator şi terminat în reţeaua 

A1 TELECOM NETWORK ISP SRL 
 Ttotal = total trafic de utilizator schimbat între Părţi (suma între traficul 

terminat de Operator în reţeaua A1 TELECOM NETWORK ISP SRL şi 
traficul terminat de A1 TELECOM NETWORK ISP SRL în reţeaua 
Operator). 



Până în momentul în care Ttotal < 75.000 min. per E1, formula de mai sus nu se 
aplică, iar Operatorul va suporta integral tarifele. 
Nota: 
Tarifele asociate interconectării iniţiale vor fi suportate integral de către Operator. 
Toate tarifele sunt exprimate în EURO şi nu includ TVA. 
Scrisoarea de garantie bancara : 
 
In termen de 5 zile de la semnarea Acordului de interconectare, Operatorul va 
prezenta o scrisoare de garantie emisa de o banca de prim rang in forma unei 
scrisori de garantie pentru acest Acord (“Garantia”) ca o conditie suspensiva de 
care depinde realizarea interconectarii initiale si mentinerea serviciilor asociate 
interconectarii.  
 
Marimea garantiei va fi suficienta cat sa acopere suma urmatoarelor costuri : 
costurile aferente interconectarii initiale, costurile aferente inchiderii 
interconectarii (dezinstalare echipamente, dezinstalare porturi etc) precum si 
costurile aferente operarii serviciilor necesare interconectarii pentru o perioada 
de 2 luni calendaristice. 
 
Valabilitatea scrisorii de garantie solicitate este de minim 6 luni. 
 
Operatorul are obligatia de a reinnoi scrisoarea de garantie cu cel putin 25 zile 
înainte de data expirării acesteia, în caz contrar A1 TELECOM având dreptul să 
suspende legăturile de interconectare. Restabilirea acestora se va face numai 
după prezentarea noii scrisori de garantie. Neprezentarea unei noi scrisori de 
garantie reprezintă o încalcare a Acordului de către Operator, A1 TELECOM 
avand la dispozitie toate remediile precizate în Acord.  
 
A1 TELECOM poate renunta, temporar, la depunerea unei scrisori de garantie 
bancara de catre Operator, in conditiile in care Operatorul si-a dovedit bonitatea, 
in special dar nu limitat la efectuarea la timp a platilor sumelor datorate, intr-o 
perioada indelungata de timp. Partile pot agrea eliminarea platii garantiei in 
functie de istoricul relatiei dintre ele, dar nu mai devreme de un an de la 
inceperea relatiei 
 
A1 TELECOM nu solicita garantii bancare pentru traficul de voce terminat in 
reteaua A1 TELECOM. 


