
 
 
 
În temeiul Deciziei primului-ministru nr.113/2002 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, 
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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art.4 alin.(3), art.5, art.9 alin.(2), art.11 şi art.13 alin.(1) din Legea nr.304/2003 pentru 
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice, 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiei nr.184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind 
implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, 

Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Comunicaţii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul 
comunicaţiilor electronice, modificată şi completată prin Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1188/2004, 

Având în vedere procesul-verbal nr.DE/594/30.11.2004 privind rezultatul licitaţiei 
organizate în vederea desemnării furnizorilor de serviciu universal care vor avea obligaţia de a 
furniza accesul la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor,  

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 
 

DECIZIE 
 

Art.1. – Societatea Comercială „Orange România” – S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Lascăr Catargiu, nr.51-53, sector 1, înregistrată în registrul comerţului al municipiului Bucureşti 
cu codul unic de înregistrare 9010105, este desemnată, în urma licitaţiei publice, pentru o 
perioadă de 3 ani, ca furnizor de serviciu universal în domeniul comunicaţiilor electronice, 
astfel cum acesta este definit la art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.304/2003 pentru serviciul 
universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 
în vederea furnizării accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul 
telecentrelor, în localităţile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

 
Art.2. – (1) Societatea Comercială „Orange România” – S.A. are obligaţiile specifice 

prevăzute în Caietul de sarcini al licitaţiei şi în propunerea tehnică depusă la Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Comunicaţii, pe întreaga perioadă de desemnare prevăzută la 
art.1, în ceea ce priveşte furnizarea accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, 
prin intermediul telecentrelor, în localităţile prevăzute în anexă. 

(2) Societatea Comercială „Orange România” – S.A. are obligaţia de a pune în funcţiune 
telecentrele, în condiţiile stabilite în Caietul de sarcini al licitaţiei şi în propunerea tehnică, în 
termen de 90 de zile de data comunicării prezentei decizii. 



 
Art.3. – Societatea Comercială „Orange România” – S.A. beneficiază de dreptul de a 

solicita compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, conform 
prevederilor anexei, după instalarea şi punerea în funcţiune a fiecărui telecentru, în condiţiile 
stabilite în Caietul de sarcini al licitaţiei şi în propunerea tehnică. 

 
Art.4. – Obligaţiile şi drepturile prevăzute la art.2 şi 3 sunt suplimentare faţă de cele 

prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice sau stabilite de Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Comunicaţii în temeiul acesteia. 

 
Art.5. – (1) Nerespectarea obligaţiilor impuse Societăţii Comerciale „Orange România” 

– S.A. prin prezenta decizie se sancţionează conform prevederilor legislaţiei din domeniul 
comunicaţiilor electronice.  

(2) În situaţia retragerii calităţii de furnizor de serviciu universal în vederea furnizării 
accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, în una 
din localităţile din anexă, în condiţiile prevăzute la art.37 din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului 
universal în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată prin Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1188/2004, Societatea 
Comercială „Orange România” – S.A. are obligaţia de a returna Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de retragere a 
calităţii de furnizor de serviciu universal, întreaga sumă primită cu titlu de compensare a 
costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în localitatea respectivă.  

(3) Societatea Comercială „Orange România” – S.A. beneficiază de dreptul de a solicita, 
acolo unde este cazul, plata diferenţei dintre suma returnată în condiţiile alin.(2) şi suma virată 
de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii noului furnizor de serviciu 
universal desemnat în vederea furnizării accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct 
fix, prin intermediul telecentrelor, în localitatea respectivă, cu titlu de compensare a costului 
net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.  

 
Art.6. – Calitatea de furnizor de serviciu universal a Societăţii Comerciale „Orange 

România” – S.A. încetează în cazurile prevăzute la art.38 din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1074/2004. 

 
Art.7. – Caietul de sarcini al licitaţiei, precum şi documentele care alcătuiesc 

propunerea tehnică şi propunerea financiară a Societăţii Comerciale „Orange România” – S.A., 
fac parte integrantă din prezenta decizie. 

 
Art.8. – Prezenta decizie se comunică Societăţii Comerciale „Orange România” – S.A. 
 
 

PREŞEDINTE, 
ION SMEEIANU 

 
 
Bucureşti, 3 decembrie 2004 
Nr.1.345/EI 



 
ANEXĂ  

 
 
 
 

Localităţile în care se vor instala telecentre şi costul net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal în fiecare localitate 

 
 

 

Nr.crt. Judeţ Comuna Localitate 
Costul net precizat 

în ofertă 
(mii lei) 

1 Argeş Bârla Bârla 771.747,51 
2 Bistriţa Năsăud Negrilesti Breaza 1.048.823,87 
3 Dâmboviţa Lucieni Raciu 775.784,37 
4 Dâmboviţa Răcari Colacu 1.034.918,72 
5 Suceava Mălini Poiana Mărului 843.067,83 

 


