FORME DE INTERCONECTARE ȊN VEDEREA TERMINĂRII
TRAFICULUI DE VOCE
1. Interconectare directă:
a) în locația Beneficiarului
Locația Beneficiarului, unde se va afla Punctul de Acces al acestuia, va trebui să îndeplinească un
set minim de condiții în vederea colocării echipamentelor proprietate UPC România, cum ar fi, dar
nelimitându-se la:
• spațiu securizat și acces garantat 24/7/365 pentru reprezentanții UPC România;
• monitorizare, pază și întreținere 24/7/365;
• instalație de climatizare;
• alimentare cu energie electrică 220V, 48V în sistem securizat;
• sistem de detecție și stingere a incendiilor.
b) în locația UPC România
b.1.) în colocare
UPC România oferă servicii de colocare în următoarele spații, aflate în:
- București, Piața Unirii, nr. 1, sector 3;
- Cluj, Str. Dostoievski, nr. 28.
Spațiile menționate mai sus sunt amenajate de UPC România pentru funcționarea
propriilor echipamente. Serviciul de colocare oferit în vederea interconectării cu
rețeaua de voce a UPC România este colocare în rack standard, proprietate a UPC
România.
Tarifele lunare percepute de UPC România pentru colocarea unui echipament în rack
proprietate UPC România, sunt:
- tarif de 9,47 euro/unitate rack, pentru închirierea unei unități în rack standard
proprietate UPC România amplasat într-o clădire în care se poate realiza colocarea
echipamentelor Beneficiarului.
Tariful nu conține TVA și nici contravaloarea consumului de energie electrică
corespunzător funcționării echipamentelor colocate de către Beneficiar în spațiul UPC
România.
- tarif pentru consumul de energie electrică corespunzător funcționării echipamentelor
colocate de către Beneficiar în spațiul UPC România.

Energia electrică se facturează în funcţie de valoarea nominală a siguranţei de intrare
din echipamentul colocat, la care se adaugă factorul de corecţie tehnologic de 1,2
pentru securizarea consumului de curent alternativ cu grup electrogen.
- alte tarife percepute de UPC România:
-tarif de acces însoțit: 100 Euro/acces. Tariful nu conține TVA.
-tarif de instalare și proiectare tehnică: 500 Euro/locație. Tariful nu conține TVA.
Locația UPC România unde se va afla Punctul de Acces al acesteia, îndeplinește
următorul set minim de condiții în vederea colocării echipamentelor proprietatea
Beneficiarului, cum ar fi, dar nelimitându-se la:
• spațiu securizat și acces garantat 24/7/365 pentru reprezentanții Beneficiarului;
• monitorizare, pază și întreținere 24/7/365;
• instalație de climatizare ;
• alimentare cu energie electrică 220V, 48V în sistem securizat;
• sistem de detecție și stingere a incendiilor.
Echipamentul de transmisiuni din locația UPC România poate fi proprietatea UPC
România sau proprietatea Beneficiarului, în funcție de negocierile dintre părți și de
posibilitățile tehnice existente.
Accesul în spațiile UPC România este posibil numai în urma unei notificari prealabile
transmisă catre UPC România, prin poșta electronică, la adresa de email
interconnect@upc.ro, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de momentul la care se
dorește accesul. UPC România va răspunde în termen de maximum două zile lucrătoare
de la primirea unei asemenea notificări și va comunica acordul său pentru data propusă
sau va propune o altă dată/un alt interval orar.
Notificarea transmisă UPC România va conține cel puțin următoarele:
- locația UPC România unde se solicită accesul;
- numele, prenumele și CNP-ul reprezentantului Beneficiarului pentru care se solicită
accesul în clădire;
- ziua si intervalul orar pentru care se solicită accesul;
- scopul și durata accesului.
Accesul în spațiile UPC România se realizează doar însoțit, pentru a asigura integritatea
echipamentelor și securitatea rețelei UPC România.
b.2.) în camera de tragere
Locațiile în care se poate realiza interconectarea în camera de tragere cu rețeaua UPC
România sunt disponibile la adresa https://business.upc.ro/pentru-companiata/interconectare/.
Accesul la informații se realizează pe bază de parolă. Aceasta poate fi obținută prin
transmiterea unei solicitări scrise, la adresa interconnect@upc.ro.

c) în locația unei terțe părți
Această formă de interconectare este disponibilă cu condiția ca poziționarea locației
terței părți să permită UPC România implementarea unei soluții fezabile și rezonabile
din punct de vedere tehnic și comercial.
2. Interconectarea indirectă
Interconectarea indirectă dintre rețeaua UPC România și rețeaua Beneficiarului se
realizează prin intermediul serviciului de tranzit furnizat de o terță parte.
Rețeaua terței părți trebuie să fie interconectată atât cu rețeaua UPC România, cât și cu
rețeaua Beneficiarului.
UPC România va transmite apelurile având ca destinație rețeaua Beneficiarului către
punctul de interconectare cu terța parte, iar terța parte va prelua apelurile și le va
transmite către punctul de interconectare dintre rețeaua sa și rețeaua Beneficiarului.
Beneficiarului va transmite apelurile având ca destinație rețeaua UPC România către
punctul de interconectare cu terța parte, iar terța parte va prelua apelurile și le va
transmite către punctul de interconectare dintre rețeaua sa și rețeaua UPC România.

