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TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION S.A. 
OFERTA WHOLESALE PENTRU ACCES MVNO 
 
1. Obiectul şi domeniul de aplicare 

 
1. În conformitate cu angajamentele Telekom Romania, „Ghidul de reglementări privind desfăşurarea activităţii Operatorilor Mobili 

Virtuali (MVNO) pe piaţa comunicaţiilor electronice din România” din mai 2012 („Reglementarea”), emis de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (“Autoritatea de Reglementare din România”) în vigoare la 
momentul emiterii prezentei Oferte wholesale pentru acces  MVNO („Oferta”), şi  prevederile legale aplicabile, Telekom Romania 
(„Gazda”) va îndeplini toate solicitările rezonabile pentru a oferi accesul la reţeaua sa radio şi la echipamentele de reţea ale 
acesteia („Accesul”), necesar unui solicitant de acces („Oaspetele”) în scopul oferirii propriilor servicii de comunicaţii mobile 
electronice. 

2. Prezenta Ofertă descrie principalele condiţii prin care Gazda oferă Oaspetelui Accesul şi serviciile asociate. 
3. În urma solicitării rezonabile a Oaspetelui, în baza acestei Oferte şi cu condiţia îndeplinirii în totalitate de către Oaspete a 

criteriilor de eligibilitate definite aici, Gazda va oferi Accesul Oaspetelui, în cadrul unui Contract de acces („Contractul”); 
Contractul va fi negociat de părţi cu bună credinţă, având la bază proiectul de contract al Gazdei; 

4. Contractul va acoperi toate aspectele tehnice şi comerciale propuse de Gazdă şi Oaspete („Părţile”) care permit Oaspetelui, prin 
intermediul reţelei radio de acces a Gazdei, să ofere clienţilor finali propriile servicii de comunicaţii electronice. 

5. Accesul şi serviciile asociate fac referire doar la zona geografică unde Gazda operează propria reţea mobilă destinată publicului, 
respectiv in Romania.  

6. Oaspetele se angajează să plătească Gazdei, conform celor negociate în Contract,  taxele, comisioanele, tarifele pentru Acces şi 
serviciile asociate, după caz. 

7. Accesul va fi oferit pentru iniţierea şi terminarea  serviciilor de voce, SMS şi de transmisie date prin comutarea de pachete pentru 
clienţii finali ai Oaspetelui, în condiţii nediscriminatorii din punctul de vedere al calităţii serviciilor, în raport cu condiţiile 
aplicabile propriilor servicii de comunicaţii mobile electronice ale Gazdei. 

8. Prezenta Ofertă face referire doar la elementele menţionate expres în prezenta, şi doar respectivele elemente menţionate aici 
reprezintă obiectul acestei Oferte. 

 

2. Criteriile de eligibilitate pentru Oaspete 
 

1.  Pentru a depune o solicitare eligibilă  de Acces şi servicii asociate, se vor îndeplini cumulativ şi se vor respecta în totalitate 
următoarele criterii: 
(a) Oaspetele deţine calitatea de a acţiona ca furnizor de servicii de comunicaţii electronice în România şi este autorizat în 

acest sens, conform Regimului de Autorizare Generală, ca furnizor de servicii de comunicaţii electronice, de către 
Autoritatea de Reglementare din România („ANCOM”) în calitate de furnizor de servicii de reţea şi de comunicaţii 
electronice şi a notificat la ANCOM intenţia sa de a-şi începe activitatea în calitate de MVNO; Pentru a respecta acest 
criteriu, Oaspetele va pune la dispoziţia Gazdei documentaţia sa relevantă în vigoare, nesuspendată şi corectă; 

(b) În cazul în care caracteristicile Oaspetelui îl încadrează ca model MVNO Complet („MVNO Complet”), conform celor 
definite de legislaţia în vigoare, şi Oaspetele doreşte să acţioneze, în relaţia cu Gazda, în calitate de MVNO Complet, 
Oaspetele trebuie să deţină (1) un cod de reţea mobilă  (MNC) român, cu licenţă; 

(c) Dacă Oaspetele este încadrat ca MVNO Complet, Oaspetele trebuie să deţină şi să poată gestiona propriile resurse 
tehnice pentru a-şi oferi serviciile de comunicaţii mobile electronice clienţilor finali, respectiv: 

 
 Client facturare şi încasare utilizatori finali  
 Provizionare de servicii în propriul HLR/Gateway MSC (Centru mobil de comutare) 
 HLR (Registru de locaţie a abonaţilor operatorului) 
 STP 
 Autentificare 
 GGSN 
 Sistem pre-plată (prepaid) / post-plată (post-pay) 
 Propriul SIM (Modul de Identitate a Clientului ) 
 Producţie 
 Propriul Cod de Reţea Mobilă  (MNC) 
 Codurile punctelor de semnalizare naţionale din SS7 (Sistemul de semnalizare SS7)  
 Adrese globale din domeniul de numere al MVNO 
 Propriile IMSI-uri (Identitate Internaţională a Clientului Mobil) 
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 Propriile MSISDN-uri (Număr internaţional ISDN al staţiei mobile) 
 Propria reţea internaţională/naţională/internet 
 Reţea de interconectare  
 SMS-C (Centru de Servicii Mesaje Scurte) 
 Acorduri de interoperabilitate SMS-uri (naţionale)  
 MMS-C (Centru de Servicii Mesaje Multimedia) 
 Platforma USSD  
 Sistem de anunţuri  
 IVR 
 Sistem mesagerie vocală  
 Portabilitate număr mobil  
 Serviciu Relatii Clienţi pentru proprii clienti  

 
(d) Oaspetele a semnat Acordul de confidenţialitate („A.C.”) cu Gazda; 
(e) Oaspetele a prezentat Gazdei o estimare iniţială a traficului tuturor volumelor de voce, SMS şi a traficului de date care 

acoperă perioada contractuală, pentru ca Gazda să evalueze capacităţile de conexiune necesare, serviciile asociate 
precum şi aspectele financiare. 

(f) Oaspetele a furnizat Gazdei informaţiile cerute pentru evaluarea nivelului de resurse necesare îndeplinirii solicitării, conform 
celor descrise în capitolul 4 de mai jos. 
 

3. Solicitările rezonabile 
 

1. Solicitarea Oaspetelui transmisă Gazdei pentru Accesul şi serviciile asociate stipulate în cadrul unui Contract, trebuie să 
îndeplinească în totalitate şi cumulativ cerinţele de eligibilitate prevăzute la capitolul 2 de mai sus, pentru a fi considerată 
solicitare rezonabilă. 

2. Orice solicitare a Oaspetelui  care nu este fezabilă tehnic şi care necesită angajarea, din partea Gazdei, a unui nivel excesiv de 
resurse pentru a fi pusă în aplicare conform informaţiilor furnizate de Vizitator şi unde este rezonabil să se prevadă că cheltuielile 
de implementare nu vor fi recuperate într-o perioadă de timp acceptabilă conform modelului de afaceri propus de Gazdă sau 
convenit cu Oaspetele, după caz, îndreptăţeşte Gazda să o considere drept solicitare nerezonabilă şi să o refuze, chiar dacă 
criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite corespunzător. 
 

4. Paşii şi termenele  
 

1. Solicitările se vor adresa de către Oaspete Gazdei în formă scrisă, şi vor fi transmise catre  punctele de contact prevăzute în 
această Ofertă (Secţiunea 14), impreuna cu documentaţia menţionata pentru criteriile de eligibilitate şi caracter rezonabil 
(Secţiunile 2 şi 3), spre a fi evaluata de către Gazdă. 

2. În urma primirii unei solicitări în baza acestei Oferte şi dacă prevederile capitolului 15 din prezenta Ofertă nu sunt aplicabile, 
Gazda va prezenta Oaspetelui, în scris, o confirmare de primire a solicitării însoţită de modelul A.C. spre a fi semnat înaintea 
demarării negocierilor. 

3. Părţile vor semna A.C. (Acordul de confidenţialitate). 
4. Nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către ambele Părţi a A.C., Gazda va transmite Oaspetelui o cerere 

de informaţii în baza formularelor şi modelelor furnizate de Gazdă, incluzind, dar nefiind limitate la următoarele: 
 

(a) previziuni privind traficul; 
(b) specificaţiile tehnice complete care se aplică modelului de afaceri al Oaspetelui. 
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 În cazul MVNO Complet, specificaţiile tehnice ale Oaspetelui vor respecta soluţia tehnică de bază a Gazdei conform schemei de 
mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Oaspetele trebuie să răspundă prompt, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la cererea de informaţii trimisă de Gazdă, 

punând la dispoziţie toate datele şi documentaţia completată, în conformitate cu cele prevăzute la paragraful 4 din capitolul 4. 
6. Dacă în urma primirii răspunsului Oaspetelui Gazda află că lipsesc informaţii, Gazda va informa Oaspetele privind acest aspect 

şi va solicita informaţiile lipsă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea răspunsului anterior al Oaspetelui. 
7. Oaspetele va furniza Gazdei documentaţia completă şi informaţiile lipsă, conform solicitării, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

cererea efectuată de Gazdă, pentru a permite întocmirea şi evaluarea planului de afaceri. 
8. În urma analizei interne şi a evaluării propunerii tehnice/comerciale către Oaspete, precum şi a planului de afaceri aferent, în 

condiţiile furnizării, de către Oaspete, a tuturor informaţiilor către Gazdă şi îndeplinirii de către Oaspete, în totalitate şi 
cumulativ, a criteriilor de eligibilitate şi de caracter rezonabil, se vor demara negocierile Contractului. Gazda va face toate 
eforturile pentru a încheia negocierile Contractului în termenul legal în vigoare calculat de la solicitarea completă, eligibilă şi 
rezonabilă a Oaspetelui, cu condiţia ca acesta să răspundă în intervalele de timp cerute şi să participe în mod activ la procesul 
de negociere, respectând o abordare coerentă. 

9. După semnarea Contractului, acesta se va pune în aplicare de către ambele Părţi în termenele legale în vigoare, cu condiţia ca 
ambele Părţi să-şi fi respectat obligaţiile. 

10. Data lansării comerciale a serviciilor proprii de comunicaţii mobile electronice ale Oaspetelui în baza Contractului se va conveni 
în formă scrisă şi va urma datei de „pregătit pentru operare”. 

11. Gazda va acorda Oaspetelui Accesul şi serviciile asociate numai după finalizarea cu succes a etapei de testare şi după ce 
scrisoarea de lansare comercială a serviciilor proprii de comunicaţii mobile electronice ale Oaspetelui în baza Contractului 
pentru servicii MVNO se semnează de catre ambele părţi.  

12. Deoarece pentru negocierea şi semnarea Contractului se stabilesc termene legale limitate, Gazda înţelege că aceste termene 
sunt calculate doar din momentul în care Gazda primeşte o solicitare rezonabilă în sensul prezentei cereri şi după ce etapele de 
mai sus sunt îndeplinite corespunzător de către Oaspete. 
 
 
 
 

5. Durata şi încetarea Contractului  

MVNO Complet 

REŢEA 

NAŢIONALĂ 

REŢEA 

INTERNAŢIONALĂ 

INTERNET 

REŢEA ACCES 
Telekom Romania 

Mobile 

Trunchi voce 

Trunchi 

interconectări 
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1. După semnarea Contractului, în termenul legal aplicabil, Gazda va informa Oaspetele în ceea ce priveşte data de „pregătit 

pentru operare” („P.P.O”), care semnifică data la care sunt îndeplinite toate criteriile de recepţie pentru ca Gazda să asigure 
Accesul şi serviciile asociate Oaspetelui. 

2. În termen de maxim 6 luni de la data P.P.O, Oaspetele va lansa propriul serviciu de comunicaţii mobile electronice clienţilor săi 
finali (“Data lansării comerciale”). Această dată va fi menţionată în Scrisoarea de Lansare Comercială ce se va semna de către 
ambele Părţi. 

3. Oaspetele nu va face serviciul de comunicaţii mobile electronice disponibil comercial clienţilor săi finali înainte de Data lansării 
comerciale.  

4. Contractul va rămâne în vigoare pe perioada convenită de ambele Părţi în cadrul Contractului, calculată de la Data lansării 
comerciale („Perioada iniţială”). 

5. Orice prelungire a Perioadei iniţiale va fi decisă mutual de Părţi în cadrul unei Anexe la Contract, ce se va semna de ambele 
Părţi prin reprezentanţii legali ai acestora. 

6. Părţile pot conveni încetarea Contractului prin intermediul unui act scris semnat de reprezentanţii acestora, ce va stabili data 
încetării; condiţiile vor fi convenite în Contract sau înainte de data semnării respectivului act, după caz. 

 

6. reSPonSabilităţile şi obligaţiile Părţilor 
 
1. Gazda: 
(a) La semnarea Contractului şi în conformitate cu termenele stabilite aici, Gazda, în calitate de operator de reţea mobilă al 

Oaspetelui, va asigura acestuia Accesul şi serviciile asociate pe durata valabilităţii Contractului; 
(b) Gazda va respecta şi va acţiona în conformitate cu reglementările şi prevederile legale aflate în vigoare şi va fi responsabilă 

pentru îndeplinirea solicitărilor Oaspetelui cu condiţia ca acestea să respecte toate reglementările şi prevederile legale în 
vigoare la data respectivă; 

(c) Gazda va acorda, la solicitarea Oaspetelui, acces la evoluţiile viitoare în tehnologiile mobile, care nu au fost oferite de Gazdă în 
România la data semnării Contractului, într-un interval de timp rezonabil de la lansarea comercială de către Gazdă a noii 
tehnologii, cu excepţia situaţiei în care accesul respectiv nu este fezabil din punct de vedere tehnic, şi în baza unei negocieri şi 
a unui acord între Gazdă şi Oaspete în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile (şi tarifele, dacă este cazul); 

(d) Gazda se va asigura că o echipă corespunzător instruită şi calificată va fi disponibilă pentru executarea şi gestionarea 
Contractului; 

(e) Responsabilităţile detaliate, inclusiv cele care decurg din planul de implementare, vor fi stabilite şi convenite de Părţi în timpul 
negocierilor, şi vor fi menţionate în mod expres în Contract. 
 

2. Oaspetele: 
(a) Oaspetele va fi responsabil pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin în calitate de furnizor de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului sau, după caz, în calitate de operator de reţea de comunicaţii electronice destinate publicului, în 
conformitate cu legislaţia română. 

(b) Oaspetele va respecta (i) orice lege, reglementare şi instrucţiune privind activităţile sale, în special privind propriile servicii de 
comunicaţii mobile electronice şi (ii) Contractul; şi se va asigura ca şi reprezentanţii, distribuitorii, revânzătorii şi clienţii să fie 
obligaţi, în limita relevantă, să le respecte; 

(c) În cazul modelului MVNO Complet, Oaspetele va fi responsabilul unic şi în totalitate faţă de clienţii săi finali pentru relaţia cu 
clienţii, pentru prestarea serviciilor, portabilitatea numărului mobil, cartele  SIM, interceptări autorizate, servicii de urgenţă, 
serviciul relatii cu clienţi, facturarea şi încasarea, marketing, ambalarea produse, distribuţia şi vânzările propriilor servicii de 
comunicaţii mobile electronice; 

(d) În cazul modelului MVNO Complet, Oaspetele va fi responsabilul unic şi în totalitate pentru interconectările apelurilor de voce , 
servicii de SMS şi transmisie de date prin comutare de pachete realizate prin interoperabilitate cu operatori părţi-terţe 
naţionali/internaţionali sau furnizori de servicii de internet, precum şi pentru acordurile internaţionale de roaming proprii ale 
Oaspetelui, dacă şi când este cazul. Dacă Oaspetele este interesat să folosească reţeaua Gazdei pentru interconetare de 
tranzit, se va negocia un acord separat de tranzit. Pentru evitarea ambiguităţii, condiţiile extinderii răspunderii conform celor 
prevăzute mai sus nu reprezintă obiectul Ofertei, şi, dacă este cazul, se vor negocia şi detalia, şi, de asemenea, vor fi prevăzute 
expres în Contract;  

(e) Oaspetele va plăti în întregime şi la timp Gazdei taxele, tarifele, costurile asociate, costurile de implementare şi orice alte 
obligaţii financiare ce decurg din Contract, în termenul prevăzut în acesta. 

(f) Oaspetele va avea grijă să aibă disponibilă o echipă corespunzător instruită şi calificată pentru executarea şi gestionarea 
Contractului; 

(g) Oaspetele va furniza Gazdei previziuni de trafic în mod regulat. Frecvenţa previziunilor de trafic, perioada estimată şi detaliile se 
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vor stabili prin Contract; 
(h) Oaspetele va informa Gazda cu privire la estimarea cotelor de trafic (total minute pentru MO (Iniţiere apel mobil) şi pentru MT 

(Terminare apel mobil) de voce şi distribuirea pe origini/destinaţii, MO şi MT (individual) de SMS în total şi transmisia de date 
prin comutare de pachete în MB în total) 

(i)  Oaspetele se angajează să nu permită unei terţe părţi prestarea de servicii de comunicaţii mobile electronice în numele său şi 
pe socoteala sa cu folosirea reţelei Gazdei fără acordul scris prealabil al Gazdei în acest sens; 

(j)  Oaspetele va fi complet răspunzător pentru orice daune cauzate clienţilor săi finali şi/sau partenerilor săi în urma suspendării 
sau întreruperii parţiale şi/sau totale a serviciilor de comunicaţii mobile electronice oferite de Gazdă, Gazda fiind exonerată 
complet de orice răspundere ce decurge din acestea; 

(k) Oaspetele va fi complet răspunzător pentru orice acţiuni de fraudă şi pentru consecinţele în urma acestor acţiuni realizate de 
acesta ori de clienţii săi finali; 

(l) Oaspetele va monitoriza activitatea ce implică fraudă, trafic artificial şi orice alte breşe de securitate legate de folosirea reţelei 
Gazdei, inclusiv utilizarea neautorizată a unei porţi (gateway), şi va informa imediat Gazda cu privire la acestea; 

(m) Oaspetele va respecta orice cerinţe de securitate legate de Acces şi/sau serviciile asociate, inclusiv accesul la sistemele 
Gazdei, şi va respecta toate instrucţiunile rezonabile emise de Gazdă în ceea ce priveşte executarea Contractului; 

(n) Responsabilităţile detaliate vor fi convenite de Gazdă şi Oaspete în timpul negocierilor şi vor fi prevăzute în mod expres în 
Contract. 

 

7. Serviciile şi principiile de tarifare 
  

A. Tarife pentru trafic  
 

1.    Tarife de voce wholesales  
(a) În cazul MVNO Complet, Oaspetele va efectua plăţile către Gazdă corespunzătoare serviciului de Apeluri de voce, pe fiecare 
segment de apel (call leg) de MO/MT dintre clientul final al Oaspetelui şi GMSC (Poartǎ cu centru mobil de comutare) al Oaspetelui 
via accesul wholesales acordat MVNO-ului; 
 (b) Pentru restul modelelor MVNO, Oaspetele va efectua plăţi către Gazdă corespunzătoare livrării apelurilor tip „End2End” dintre 
clientul final al Oaspetelui şi recipient (clientul final al Oaspetelui, clientul final al Gazdei sau clientul final al unei părţi terţe); 
 
2. Tarife SMS wholesales  
(a) În cazul MVNO Complet, Oaspetele va efectua plăţile către Gazdă corespunzătoare Serviciului de transmitere SMS, pe fiecare 

segment de SMS (SMS leg) de MO/MT dintre clientul final al Oaspetelui şi poarta SMSC (Centrul transmisii SMS) via Accesul 
angro acordat Oaspetelui; 

(b) Pentru restul modelelor MVNO, Oaspetele va efectua plăţi către Gazdă corespunzătoare transmisiei SMS-urilor tip „End2End” 
dintre clientul final al Oaspetelui şi recipient (clientul final al Oaspetelui, clientul final al Gazdei sau clientul final al unei părţi 
terţe); 
 

3. Tarife Date   
(a) Tariful wholesales net pentru transmisia de date prin comutare de pachete („PSD”), atât pentru fluxurile de date prin legătură 

descendentă, cât şi ascendentă, va fi calculat pe MB; 
(b) Oaspetele va efectua plăţi către Gazdă corespunzător asigurării serviciului PSD; 
(c) Serviciile PSD vor fi disponibile prin folosirea tehnologiilor reţelei mobile pe care Gazda le utilizează pentru a furniza servicii 

propriilor clienţi finali; 
 

B. Tarife recurente pentru non-trafic  
 
1. Oaspetele va efectua plăţi către Gazdă corespunzător tarifelor pentru asigurarea de servicii non-trafic, cum ar fi, dar care nu se 

limitează la: gestionare SIM, taxe lunare, etc.; 
2. Oaspetele va efectua plăţi către Gazdă corespunzător asigurării de servicii privind facilităţile de Acces, cum ar fi, dar care nu se 

limitează la, suport transmisie, alte facilităţi de acces (porturi de conectare, etc.). 
 
 
 

C. Costuri nerecurente pentru implementare şi instalare  
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1. Oaspetele va returna Gazdei costurile de implementare. Costul de implementare va fi plătit de Gazdă şi convenit cu Oaspetele 
înainte de semnarea Contractului, şi se va defini în Contract; 

2. O parte din costurile de implementare va fi exigibilă la data semnării Contractului; restul va fi exigibil la data P.P.O (Pregătit 
pentru operare). 
 

8. Plăţile 
 

1. Oaspetele va plăti Gazdei tarifele, costurile şi taxele stabilite în Contract, la termenul de plată prevăzut explicit în Contract. 
2. Gazda va tarifa Oaspetelui toate serviciile cu tarife nerecurente şi tarife recurente. 
3. În special, tarifele recurente includ, fără limitare, tarifele de trafic pentru minutele de voce, serviciile de transmisie SMS-uri şi 
Date prin comutare de pachete, conform utilizării reale a acestora, şi alte tarife non-trafic, ce se vor taxa lunar. Facturile lunare se vor 
plăti la termenele prevăzute în Contract. 
4. Gazda poate solicita Oaspetelui, în funcţie de propunerea de afaceri a Oaspetelui, plăţi în avans şi/sau plăţi anticipate care vor 
fi scadente la termenele prevăzute în Contract. 
5. Gazda poate solicita Oaspetelui, în funcţie de modelul MVNO în care se încadrează Oaspetele, să se oblige la plata unui 
Angajament de cumpărare minimă („A.C.M.”), conform celor convenite în Contract şi în termenul de valabilitate al acestuia. 
 

9. Garanţia bancară 
 

1. Oaspetele va furniza Gazdei o scrisoare de garanţie bancară („S.G.B”) ca garanţie a tuturor obligaţiilor monetare ale Oaspetelui 
faţă de Gazdă. Perioada de valabilitate a S.G.B va fi de minim un an şi va fi reînnoibilă. 
2. S.G.B va fi irevocabilă, executabilă la prima cerere a Gazdei, va fi emisă de o bancă de prim rang şi, fără impunere de condiţii. 
Modelul şi valoarea S.G.B se vor stabili în Contract.  
3. S.G.B se reduce automat cu fiecare plată efectuată direct de către banca emitentă în urma cererii de executare a Oaspetelui. 
 

10. legea aPlicabilă Pe teritoriul de oPerare 
 

1. Această Ofertă şi Contractul vor fi valabile doar pe teritoriul României. 
2. Această Ofertă şi Contractul vor fi guvernate de legislaţia română. 
 

11. Condiţii nediscriminatorii pentru clienţii finali 
 

1. Gazda va oferi Oaspetelui Acces şi servicii asociate pentru ca Oaspetele să furnizeze propriile servicii de comunicaţii mobile 
clienţilor săi finali în condiţii la fel de bune ca acelea pentru clienţii Gazdei, în situaţii comparabile. 
2. Gazda poate defavoriza clienţii finali ai Oaspetelui doar dacă, din cauza traficului excesiv al Oaspetelui generat de estimarea 
nerealistă (subestimarea) a traficului Gazdei, pot apărea probleme semnificative ale integrităţii reţelei Gazdei. În orice caz, grupurile 
tehnice de lucru ale ambelor Părţi vor defini în comun procesele şi pragurile care vor fi prevăzute în Contract. 
 

12. Securitate şi confidenţialitatea datelor  
 

1. Gazda se supune tuturor prevederilor legale şi reglementărilor în vigoare privind protecţia datelor, confidenţialitatea datelor şi 
secretul telecomunicaţiilor şi se angajează să respecte toate reglementările române privind  protecţia datelor cu caracter personal 
ale clienţilor finali ai MVNO. În această privinţă, în caz de conflict între prevederile legislaţiei române şi alte reglementări, legea 
română va prevala. 
 

13. Date de contact  
 

Telekom Romania Mobile Communications S.A. 
Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajul 1, Sector 6, Bucureşti, România. 
Adresă de email: wholesales@telekom.ro 
 
 

14. Modificări ale ofertei  
 

mailto:%20wholesales@telekom.ro
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Această versiune a Ofertei este valabilă până când o nouă versiune a acesteia  va fi publicată de Gazdă ca urmare a politicilor 
interne ale Gazdei, a schimbării legislaţiei aplicabile ce impune respectiva modificare. 


