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C2 General 

Anexa: Solutia de Interconectare 

 

Interconectarea directa in locatiile Operatorului 

 

1.1 Definitii  

 

1.1.1. legatura de interconectare: legătura fizică furnizata de Vodafone, intre Punctul de Acces 

(PoA) al Vodafone şi punctul de interconectare (PoI), care include linia inchiriata si portul de 

centrala de la PoA Vodafone. Capacitatea legaturii de interconectare poate fi multiplu de 2 

Mbit/s sau STM1. 

 

1.1.2. linie inchiriata: echipamentul de transmisiuni folosit pentru legatura de interconectare care 

poate fi fibra optica sau radio releu, exprimata ca multiplu de 2 Mbit/s (E1) sau STM1 (63xE1, 

unde E1= 2 Mbit/s). In situatia instalarii unui Radio Releu, capacitatea echipamentului radio 

releu poate fi diferita de capacitatea legaturii de interconectare. 

 

1.2 Descriere:  

 

1.2.1. Solutia de interconectare in locatia Operatorului consta in furnizarea de catre Vodafone a 

Legaturii de interconectare dintre PoA Vodafone si punctul de interconectare definit in locatia 

Operatorului precum si a portului de centrala de la PoA Vodafone.  

 

1.2.2. Daca Partile nu convin altfel legatura de interconectare este configurata unidirectional, 

deservind apelurile terminate in reteaua Vodafone. 

 

1.2.3. Partile pot conveni asupra unei solutii tehnice particulare de interconectare directa la nivel de 

STM1, conform careia pe fiecare PoI sunt instalate perechi de interfete de tip STM1, iar liniile 

aferente sunt legate in inel (2*STM1), daca se indeplinesc anumite conditii agreate de Parti 

care sa justifice o astfel de interconectare, cum ar fi dar nelimitat la: 

 

• volume semnificative de trafic de interconectare schimbat intre Parti, dar nu mai putin 

de 3800 Erlang la ora de varf; 

• pentru interconectarea dintre Vodafone si Operator sunt utilizate minim  2 PoI-uri; 

• pe fiecare PoI exista suficient trafic ca sa justifice instalarea unui STM1. 

 

1.3 Furnizarea: 

 

1.3.1. La cererea Operatorului, Vodafone va asigura interconectarea in locatia acestuia, potrivit 

solicitării Operatorului, în măsura în care solicitarea este rezonabila şi fezabila din punct de 

vedere tehnic. In caz de refuz, acesta va fi temeinic justificat şi va fi comunicat în scris 

solicitantului, în cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii cererii de 

interconectare. 

 

1.3.2. Solicitarea de furnizare a acestei solutii de interconectare va necesita completarea de catre 

Operator a formularului “Informatii Suport Transmisiuni” din Anexa “Formulare” ce face parte 

din Acord 

 

1.3.3. Operatorul va furniza, in fiecare locatie in care este definit un PoI intre Parti, spatii 

corespunzatoare pentru echipamentele Vodafone. 
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1.3.4. Locatia Operatorului unde se va afla PoI va oferi o serie de facilitati specifice si sa indeplineasca 

cel putin urmatoarele conditii: 

• spatiu fizic disponibil, securizat si cu posibilitati de acces garantat pentru Parteneri 

24/24, 7 zile din 7; 

• spatiu fizic disponibil pentru instalare antena radioreleu (daca este cazul); 

• climatizare; 

• alimentare cu energie electrica 220V, 48V; 

• sistem de detectie si stingere incendii; 

• monitorizare, paza si intretinere 24/24, 7 zile din 7. 

 

1.3.5. Operatorul va furniza Vodafone acces la echipamentele Vodafone din PoI la momentele 

necesare pentru furnizarea si intretinerea legaturii de interconectare. Daca este necesar 

consimtamantul unei terte parti Operatorul va obtine acest consimtamant. 

 

1.3.6. Operatorul va furniza si intretine pe cheltuiala sa portiunea legaturii de interconectare dintre 

PoI si Punctul sau de Acces. 

 

1.3.7. Operatorul va fi raspunzator pentru orice pierderi, furturi, distrugeri sau defectiuni (cu exceptia 

uzurii normale si a distrugerilor sau defectiunilor cauzate de reprezentantii Vodafone), ale 

echipamentelor Vodafone din locatia unde se afla punctul de interconectare convenit si care 

au loc la orice moment in perioada in care echipamentele Vodafone se afla acolo. 

 

1.4 Tarifarea 

 

1.4.1. Tarifele percepute de Vodafone pentru serviciile de implementare si folosire a capacitatii de 

interconectare si a serviciului de linii inchiriate asociate solutiei de interconectare in locatiile 

Operatorului, precum si conditiile de aplicare ale acestora sunt mentionate in “Lista de Tarife 

a Vodafone Romania”. 

 

1.4.2. Tarifele pentru serviciul de implementare si folosire a capacitatii de interconectare si respectiv 

cel de linii inchiriate asociate solutiei de interconectare se aplica in termen de 10 zile 

lucratoare de la data de la care legatura de interconectare este pusa la dispozitia Operatorului 

de catre Vodafone. Aceasta este data la care Vodafone informeaza Operatorul ca este 

disponibil din punct de vedere tehnic pentru efectuarea testelor de interconectare conform 

termenilor din Anexa “Specificatii Tehnice de Testare” si care va fi comunicata Operatorului in 

scris in documentul “Notificare teste”, in conformitate cu articolul “Comunicari”, dar si in 

format PDF pe e-mail. 

 

OPERATOR  VODAFONE ROMANIA S.A. 

   

  ........................................ 

   ............................................. 

Data:  Data: 

   

  ........................................ 

   ............................................. 

   

  Data: 

 


