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Anexa: Solutia de Interconectare 

 

 

 

Interconectarea directa in locatiile Vodafone 

 

 

 

1.1 Definitii  

 

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

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

centrala de la PoA Operator. 

 

  

1.2 Descriere:  

 

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

de interconectare dintre PoA Operator si punctul de interconectare (“PoI”) definit in locatia 

Vodafone precum si a portului de centrala de la Punctul de Acces al Operator.  

 

1.2.2. Vodafone va furniza servicii de colocare la Punctul de Interconectare in conformitate cu Anexa 

“Serviciul de Colocare in PoA Vodafone”, precum si portul de centrala de la Punctul de Acces 

al Vodafone. 

  

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

vederea furnizarii servicului de terminare apeluri in reteaua Vodafone. 

 

 

1.3 Furnizarea: 

 

1.3.1. La cererea Operatorului în măsura în care solicitarea este rezonabila şi fezabila din punct de 

vedere tehnic, Vodafone va investiga posibilitatea oferirii serviciului de acces si colocare la 

Punctul de Acces indicat in cerere.  

 

1.3.2. In cazul in care serviciul poate fi oferit, in baza solicitarii Operatorului Vodafone va elabora 

proiectul tehnic ce contine solutia de acces si colocare. Tariful ce va fi perceput de Vodafone 

pentru elaborarea proiectului este mentionat in Anexa “Serviciul de Colocare in PoA 

Vodafone”. 

 

1.3.3. 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. 

 

 

1.3.4. Vodafone va furniza Operatorului la punctul de interconectare servicii de  acces si colocare 

potrivit termenilor si conditiilor detaliate in Anexa “Serviciul de Colocare in PoA Vodafone”. 
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1.4 Tarifarea 

 

1.4.1. Tarifele percepute de Vodafone pentru serviciile de acces, colocare si alte servicii aditionale, 

sunt mentionate in Anexa “Serviciul de Colocare in PoA Vodafone”. Tarifele asociate punctului 

de acces precum si conditiile de aplicare ale acestora sunt mentionate in “Lista de Tarife a 

Vodafone Romania”. 
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