
 
 
 
 În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.591/2002, precum şi ale art.4 alin.(4) şi ale art.13 
alin.(2) din Legea nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire 
la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 
 având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei 
nr.184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea 
serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, 
 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 
emite prezenta: 
 

 
DECIZIE 

pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii nr.1.074/EN/2004 privind implementarea 

serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 
 
 Art.I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
nr.1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor 
electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 18 august 2004, 
se modifică şi se completează după cum urmează:  
 1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: 
 „a) servicii de acces la reţeaua publică de telefonie – punerea la dispoziţie 
utilizatorilor finali persoane fizice, pe baza unui contract în formă scrisă şi în schimbul unui 
tarif periodic, de regulă lunar, a echipamentelor sau serviciilor necesare pentru ca aceştia să 
poată beneficia de servicii de telefonie destinate publicului;” 
 2. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins: 

„Art.14. – (1) În vederea acordării subvenţiei şi a facilităţilor, titularul de contract va 
transmite furnizorului de serviciu universal, până la data stabilită de ANRC prin decizia de 
desemnare, cererea-tip pentru acordarea subvenţiei şi a facilităţilor aplicabile în caz de 
neplată a facturii telefonice, conform modelului prezentat în anexa nr.2.” 

3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:  
„Art.15. – (1) În vederea stabilirii cuantumului subvenţiei, furnizorii de serviciu 

universal au obligaţia de a transmite ANRC, în termen de 15 zile de la data stabilită potrivit 
prevederilor art.14 alin.(1), o situaţie centralizată privind cererile primite care nu au fost 
respinse potrivit prevederilor art.14 alin.(4). 

(2) În termen de 15 zile de la primirea ultimei situaţii centralizate transmise în 
condiţiile alin.(1), ANRC va comunica furnizorilor de serviciu universal cuantumul subvenţiei 



individuale, care nu va depăşi contravaloarea furnizării serviciilor de acces la reţeaua publică 
de telefonie în perioada de desemnare prevăzută la art.9 alin.(3).” 

4. După alineatul (1) al articolului 34 se introduce alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 

 „(11) În situaţia în care furnizorii prevăzuţi la art.33 alin.(1) nu transmit declaraţiile 
pe propria răspundere în condiţiile alin.(1), la determinarea cuantumului contribuţiilor 
individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora.” 

 
Art.II. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Bucureşti, 13 septembrie 2004. 
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