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Anexa:  Solutia de Interconectare 
 
Interconectarea Directa in spatiul unei terte Parti (NXData) 
 
1.1  Definitii  
 
1.1.1. Legatura de interconectare: legătura fizică furnizata de Vodafone între 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 este multiplu de 2 Mbit/s. 

 
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. 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 directa in spatiul unei terte Parti consta in furnizarea de 

catre Vodafone a Legaturii de interconectare dintre PoA Vodafone si punctul sau 
de prezenta in vederea interconectarii definit intr-un centru de colocare, precum si 
a portului de centrala din PoA Vodafone. In acest caz PoI-ul se afla in punctul de 
prezenta (PoP) Vodafone din respectivul centru de colocare (de ex. NXData). 
Centrele de colocare in care Vodafone are definite puncte de prezenta in vederea 
interconectarii sunt indicate in Lista Punctelor de Interconectare si a Punctelor de 
Acces parte din Acord.  

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

bidirectional. 
 

1.3  Furnizarea: 
 
1.3.1. Vodafone va asigura interconectarea directa in spatiul tertei Parti potrivit 

solicitării Operatorului, în măsura în care solicitările sunt rezonabile şi fezabile 
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. Operatorul va furniza pe cheltuiala sa, legatura de la PoA Operator si pana la 

punctul de interconectare, PoI definit in conformitate cu art. 1.2.1. din prezenta 
anexa. 

 
1.3.3. Fiecare Parte este responsabila pentru asigurarea prezentei in spatiul tertei Parti. 
 
1.3.4. In vederea utilizarii eficiente a resurselor limitate din centrul de colocare si pentru 

asigurarea redundantei interconectarii, Partile convin ca solutia de interconectare 
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directa in centrul neutru de colocare (de ex. NXData) sa foloseasca o capacitate de 
interconectare ce nu va depasi 8 x E1. 

 
1.3.5. In cazul atingerii limitei de la art. 1.3.4 de mai sus, in vederea securizarii 

traficului, Partile vor conveni fie asupra deschiderii unui al doilea PoI intr-o noua 
locatie pentru capacitatea suplimentara ce depaseste 8 x E1, fie asupra mutarii 
intregii capacitati pe noul PoI.  

 
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 directe in spatiul unei terte Parti, precum si conditiile de aplicare 
ale acestora sunt mentionate in “Lista de Tarife a Vodafone Romania”. 

 
1.4.2. Pentru furnizarea acestui serviciu Vodafone va aplica urmatoarele tarife din Lista 

de Tarife a Vodafone Romania: 
• tarifele asociate Punctului de Acces, definite in Lista de Tarife a Vodafone Romania, 

capitolul III, in cadrul tabelului de la articolul 1.1;  
• tariful de instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni, definit in Lista de Tarife 

a Vodafone Romania, capitolul III, punctul 1 al tabelului de la articolul 2.1; Pentru 
evitarea oricarui dubiu, acest tarif se aplica numai daca in urma solicitarii 
Operatorului, Vodafone este nevoita sa instaleze un nou echipament de transmisiuni. 
Tariful se aplica separat pentru fiecare dintre operatiunile mentionate (instalare, 
dezinstalare). 

• tariful de instalare/dezinstalare/reconfigurare interfata de 2Mbps, definit in Lista de 
Tarife a Vodafone Romania, capitolul III, punctul 2 al tabelului de la articolul 2.1; 
Pentru evitarea oricarui dubiu, acest tarif se aplica separat pentru fiecare dintre 
operatiunile mentionate (instalare, dezinstalare, reconfigurare). 

• tariful de chirie linie inchiriata (<50km) – pentru PoI in NXDATA, definit in Lista de 
Tarife a Vodafone Romania, capitolul III, punctul 4 al tabelului de la articolul 2.1. 

 
1.4.3. Data de la care serviciul de implementare si folosire a capacitatii de interconectare 

si respectiv cel de linii inchiriate asociate solutiei de interconecare este considerat 
a fi disponibil si in consecinta tarifat de Vodafone, daca nu este specificat altfel in 
Acord, este ziua imediat urmatoare datei procesului verbal dintre Parti care atesta 
incheierea cu succes a testelor relevante, conform termenilor din Anexa 
“Specificatii Tehnice de Testare”. 

 
OPERATOR  VODAFONE ROMANIA S.A. 
   
  Marian VelicuFlorina Tanase 
  Director Senior / Reglementari, Juridic si 

Afaceri Corporative 
   
Data:  Data: 
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  Mihaela GherghinoiuSandru 
  Director Asociat / Interconectare si Relatii 

cu Operatorii 
   
  Data: 
 


