CONDITII DE INTERCONECTARE, BAZATE PE TEHNOLOGIA IP, CU RETEAUA
TELEFONICA CLICKPHONE ÎN VEDEREA TERMINĂRII APELURILOR LA PUNCTE FIXE.
D. CONDITII DE OFERIRE A SERVICIILOR DE INTERCONECTARE BAZATE PE TEHNOLOGIA
IP, CU RETEAUA TELEFONICA CLICKPHONE SI TARIFE MAXIME.
Nr.
crt.

DENUMIRE SERVICIU

TARIF
MAXIM

1

Configurare partener în punct de
acces (PoA)

897
euro/PoA

Tariful include instalarea primului port în comutator si
conectarea primei legaturi de interconectare indiferent de
capacitatea portului sau a legaturii.

2

Reconfigurare partener în punct de
acces (PoA)

885
euro/PoA

Tariful include reconfigurarea unui port în comutator si
reconfigurarea unei legaturi de interconectare, indiferent
de capacitatea portului sau a legaturii.

3

Desfiintare partener din punct de
acces (PoA)

186
euro/PoA

Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în
comutator si a tuturor legaturilor de interconectare
existente în PoA.

4

Instalare port în comutator

5

Reconfigurare port în comutator

385
euro/port
350
euro/port

Tarife aplicabile începând cu al doilea port în comutator
indiferent de ca pacitatea portului.

6

Dezinstalare port din comutator

134
euro/port

Tarif aplicabil în cazul dezinstalarii portului cu mentinere
partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea
portului.

7

Chirie lunara port de 1 Gbps

8

Chirie lunara port 10Gbps

9

Reconfigurare
(reorientare)
a
legaturilor de interconectare fara
modificarea segmentului legaturii
de interconectare dintre Operator si
punctul de interconectare (PoI)

10

Instalare/dezinstalare
de transmisiuni

11
12
13

Conectarea
interconectare
Reconfigurarea
interconectare
Desfiintarea
interconectare

echipament

legaturii
legaturii
legaturii

de
de
de

280
euro/port de 1
Gbps/luna
788
euro/port de
10Gbps/luna
513
euro

OBSERVATII

Tarif aplicabil pentru primul circuit din legaturile de
interconectare reorientate.

71
euro/circuit

Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite ramase
din legaturile de interconectare reorientate.

24,2
euro/ora

Tariful final se calculeaza pe baza de deviz, aplicând
tariful orar stabilit
indiferent de capacitatea
echipamentului de transmisiuni.Instalarea , în cazul
configurarii bidirectionale a legaturii de interconectare.

160
euro/legatura
136
euro/legatura
94
euro/legatura

Tarife aplicabile începând cu a doua legatura de
interconectare indiferent de capacitatea acesteia.
Tarif aplicabil în cazul desfiintarii unei legaturi de
interconectare, pentru legatura de 1Gbps max 50Km.

14

15

16

17

18

19

Chirie
lunara
legatura
de
interconectare
de
1
Gbps,
interconectare la distanta (în spatiul
Beneficiarului)
Chirie
lunara
legatura
de
interconectare
de
1
Gbps,
interconectare
în
spatiul
Operatorului, în camera de tragere
Chirie
lunara
legatura
de
interconectare,
1
Gbps,
interconectare
în
cladirea
Operatorului (colocare)
Chirie
lunara
legatura
de
interconectare
de
10Gbps,
interconectare la distanta (în spatiul
Beneficiarului)
Chirie
lunara
legatura
de
interconectare
10Gbps,
interconectare
în
spatiul
Operatorului, în camera de tragere
Chirie
lunara
legatura
de
interconectare
10Gbps,
interconectare
în
cladirea
Operatorului (colocare)

20

Crestere de capacitate

21

Descrestere de capacitate

22

Reconectarea serviciului suspendat
anterior

960
euro/legatura
de 1
Gbps/luna
42
euro/legatura
de 1
Gbps/luna
0
euro/legatura
de 1
Gbps/luna
1580
euro/legatura
de
10Gbps/luna
140
euro/legatura
de
10Gbps/luna
0
euro/legatura
de
10Gbps/luna

Tarif aplicabil pentru legaturi de interconectare de 1
Gbps de maxim 50 de km.
Camera de tragere aflata la max. 150m de cladirea
Operatorului.

-

Tarif aplicabil pentru legaturi de interconectare de
10Gbps de maxim 50 de km.

-

-

Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea
200
comenzii şi a numărului de fluxuri, atunci când este
euro/comanda solicitată modificarea faţă de prognoză. Tarifele se aplică
atunci când între operatori există înţelegeri prealabile de
prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia
celor care realizează interconectarea iniţială. Tarifele
271
euro/comanda includ şi implementarea comenzii neprognozate.
253
euro/serviciu
suspendat

Se aplica atunci când se repune în functiune un serviciu
suspendat, conform prevederilor contractuale dintre
parti.

Preturi fara TVA calculate in lei la cursul oficial de schimb din data facturarii.
Abrevieri:
ACL -Access Control List
B2BUA-Back-to-Back User Agent
CLIP -Calling Line Identification Presentation
CLIR-Calling Line Identification restriction
DTMF -Dual-tone multi-frequency signaling
ISUP -ISDN User Part
NAT-Network Address Translation
NNI-Network-to-Network Interface
PCM–Pulse Code Modulation
RFC-IETF standard
RTP-Real-Time Transport Protocol
SBC–Session Border Controller
SCTP -Stream Control Transmission Protocol
SIP-Session Initiation Protocol
SIP-I-SIP with encapsulated ISUP
TCP -Transmission Control Protocol
TrFO–Transcoders Free Operation
UDP -User Datagram Protocol

