FORME DE INTERCONECTARE ȊN VEDEREA TERMINĂRII
TRAFICULUI DE VOCE
1. Interconectare directă:
a) în locația Operatorului
Locația Operatorului, 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
Echipamentul de transmisiuni din locația UPC România poate fi proprietatea UPC
România sau proprietatea Operatorului, în funcție de negocierile dintre părți și de
posibilitățile tehnice existente.
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 Operatorului.
Tariful nu conține TVA și nici contravaloarea consumului de energie electrică
corespunzător funcționării echipamentelor colocate de către Operator în spațiul UPC
România.
- tarif pentru consumul de energie electrică corespunzător funcționării echipamentelor
colocate de către Operator 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
Operatorului, cum ar fi, dar nelimitându-se la:
• spațiu securizat și acces garantat 24/7/365 pentru reprezentanții Operatorului;
• 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.
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 Operatorului 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 Operatorului.
UPC România va transmite apelurile având ca destinație rețeaua Operatorului 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 Operatorului.
Operatorul 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.

