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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea 

preşedintelui  Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 25, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin.(1) 

şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi ale art. 4 alin. (3), 
art. 6, 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, republicată, 

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, cu modificările 
ulterioare,  

Având în vedere prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii nr. 1074/2004 privind implementarea serviciului universal în 
sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere procesul-verbal DCOR/455/30.04.2009 privind rezultatul licitaţiei 
organizate în vederea desemnării furnizorilor de serviciu universal care vor avea obligaţia de 
a  pune la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 
emite prezenta: 
 

DECIZIE 
 

Art.1. – Societatea Comercială „Infoclick” – S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Vişinilor, 
nr.22, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 24232865, şi Societatea Comercială „Newsphone Hellas” 
S.A., cu sediul în Kallithea, str. Thiseos, nr. 280, Grecia, reprezentată în România prin 
Newsphone Hellas S.A. Atena Grecia Sucursala Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 24232865, sunt 
desemnate, în urma licitaţiei publice, pe o perioadă cuprinsă între data comunicării 
prezentei decizii a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) şi data împlinirii unui termen de 2 ani de la momentul punerii la 
dispoziţia utilizatorilor finali, pentru prima dată, a unui serviciu de informaţii privind 
abonaţii, ca furnizori 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, 
republicată, în vederea punerii la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii 
privind abonaţii. 
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Art.2. – (1) Societatea Comercială „Infoclick” – S.A. şi Societatea Comercială 
„Newsphone Hellas” S.A., reprezentată în România prin Newsphone Hellas S.A. Atena 
Grecia Sucursala Bucureşti, denumite în continuare Furnizori de serviciu universal, au 
obligaţiile specifice prevăzute în Caietul de sarcini al licitaţiei şi în oferta comună depusă la 
ANCOM, pe întreaga perioadă de desemnare prevăzută la art. 1, în ceea ce priveşte 
punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii şi a 
serviciilor suplimentare prevăzute în propunerea tehnică. 

(2) Furnizorii de serviciu universal au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor 
finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii, până la data de 31 octombrie 2009, şi, 
respectiv, de a furniza acest serviciu pentru o perioadă de 2 ani, în condiţiile stabilite în 
Caietul de sarcini al licitaţiei, în propunerea tehnică şi în propunerea financiară. 

(3) Furnizorii de serviciu universal au în solidar obligaţiile rezultate din prezenta 
decizie de desemnare. 

 
Art.3. – (1) Furnizorii de serviciu universal au obligaţia de a transmite o solicitare 

privind furnizarea tuturor informaţiilor relevante, către toţi furnizorii de servicii de telefonie 
destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, prevăzuţi în lista pusă la 
dispoziţie de către ANCOM în termen de maxim 14 zile de la data comunicării prezentei 
decizii de desemnare. În termen de 10 zile de la data trimiterii solicitării, Furnizorii de 
serviciu universal trebuie să transmită ANCOM dovada comunicării respectivei solicitări. 

(2) În cazul în care unul sau mai mulţi furnizori de servicii de telefonie destinate 
publicului care atribuie numere de telefon abonaţilor nu pun la dispoziţie informaţiile 
relevante cu privire la abonaţii proprii în condiţiile Deciziei preşedintelui ANRC nr. 
1074/2004, Furnizorii de serviciu universal au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor 
finali un serviciu de informaţii privind abonaţii cu informaţiile relevante care i-au fost 
furnizate de către ceilalţi furnizori de servicii de telefonie destinate publicului care atribuie 
numere de telefon abonaţilor şi de a comunica ANCOM refuzul de transmitere a 
informaţiilor relevante de către unii furnizori de servicii de telefonie destinate publicului, în 
termen de 10 de zile de la expirarea termenului de transmitere a acestor informaţii. 

 
Art.4. – Furnizorii de serviciu universal beneficiază de dreptul de a solicita 

compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal (aşa cum este 
el definit la pct. 3.4.2.2. din Secţiunea I a Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei pentru desemnarea furnizorului de serviciu universal în vederea punerii la dispoziţia 
utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii), dacă este cazul. Solicitarea 
compensării costului net se face la sfârşitul fiecărui an fiscal din cadrul perioadei de 
desemnare, în condiţiile stabilite în Caietul de sarcini al licitaţiei şi în propunerea financiară, 
pentru respectivul an. 
 

Art.5. – Nerespectarea obligaţiilor impuse Furnizorilor de serviciu universal prin 
prezenta decizie se sancţionează conform prevederilor legislaţiei din domeniul 
comunicaţiilor electronice. 

 
Art.6. – Calitatea de furnizor de serviciu universal a Furnizorilor de serviciu universal 

încetează în cazurile prevăzute la art. 38 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii nr. 1074/2004 privind implementarea serviciului universal în 
sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

propunerea tehnică şi propunerea financiară a Furnizorilor de serviciu universal, fac parte 
integrantă din prezenta decizie.  
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Art.8. – Prezenta decizie se comunică Furnizorilor de serviciu universal. 
 
 

PREŞEDINTE, 
MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 
 

Bucureşti, 12 iunie 2009 
Nr. 406  


