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REFERAT DE APROBARE 
privind proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1074/2004 privind implementarea 

serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 
 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1074/2004 
privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 18 august 2004, şi a intrat în 
vigoare pe data de 21 august 2005. În cursul aplicării acestui act normativ de către ANRC au 
fost identificate unele probleme de implementare a anumitor dispoziţii ale deciziei, după cum 
urmează: 

1. Potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1074/2004, 
„ANRC va desemna, din oficiu, ca furnizori de serviciu universal care vor avea obligaţia să 
acorde utilizatorilor finali subvenţii pentru serviciile de acces la reţeaua publică de telefonie, la 
un punct fix, şi facilităţi aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, toţi furnizorii de 
servicii de acces la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, indiferent de tipul reţelei şi de 
tehnologia utilizată.” De asemenea, conform dispoziţiilor art.3 alin.(1) lit.a) din acelaşi act 
normativ, prin „servicii de acces la reţeaua publică de telefonie” se înţelege „punerea la 
dispoziţia utilizatorilor finali, 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;” Având în vedere că dispoziţiile art.3 
alin.(1) lit.a) din decizie nu disting între utilizatorii finali persoane fizice şi utilizatorii finali 
persoane juridice, vor trebui desemnaţi, din oficiu, ca furnizori de serviciu universal care vor 
avea obligaţia de a acorda subvenţii şi facilităţi, şi furnizorii care oferă servicii de acces la reţea 
exclusiv persoanelor juridice. Această soluţie nu se justifică, deoarece de subvenţii şi de 
facilităţi pot beneficia doar persoanele fizice (familiile, prin titularul de contract, care au un 
venit net mediu lunar, pe membru de familie, mai mic de 2.460.000 lei).  Prin urmare, se 



impune modificarea în mod corespunzător a definiţiei „serviciilor de acces la reţeaua publică de 
telefonie”. 

2. Conform prevederilor art.14 alin.(1) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1074/2004, 
termenul-limită de transmitere a cererilor-tip pentru acordarea subvenţiei şi a facilităţilor este 1 
octombrie 2004. La stabilirea acestui termen s-a urmărit realizarea unui echilibru între 
necesitatea informării corespunzătoare a utilizatorilor finali şi a acordării unui termen suficient 
pentru depunerea cererilor, pe de o parte, şi necesitatea finalizării procesului de centralizare a 
cererilor, de stabilire a subvenţiei şi de acordare efectivă a acesteia, până la sfârşitul anului 
2004, pe de altă parte. Având în vedere publicarea cu întârziere a Deciziei preşedintelui ANRC 
nr.1074/2004 în Monitorul Oficial al României, precum şi faptul că tipărirea informaţiilor privind 
condiţiile de acordare a subvenţiilor şi a facilităţilor pe prima factură emisă după desemnare va 
dura cel puţin o lună din momentul desemnării furnizorilor de serviciu universal, utilizatorii 
finali vor avea la dispoziţie un termen extrem de scurt pentru depunerea cererilor. Mai mult, 
doar o parte dintre utilizatori va primi informaţiile detaliate în cuprinsul facturii, înaintea 
expirării termenului de depunere a cererilor. Este necesară, aşadar, prelungirea de către ANRC 
a termenului-limită de depunere a cererilor, în beneficiul utilizatorilor finali. 

3. Potrivit prevederilor art.34 alin.(1) din Decizia preşedintelui ANRC nr.1074/2004, „În 
vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuţi la 
art.33 alin.(1), aceştia sunt obligaţi să transmită ANRC, până la data de 31 mai, declaraţii pe 
propria răspundere privind veniturile realizate în anul anterior din servicii de interconectare şi 
din servicii de roaming oferite pe piaţa de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din 
afara României pentru utilizatorii acestora aflaţi pe teritoriul României.” De asemenea, conform 
dispoziţiilor art.39 alin.(1) din acelaşi act normativ, „Furnizorii prevăzuţi la art.33 alin.(1) sunt 
obligaţi să transmită declaraţiile pe propria răspundere privind veniturile realizate din servicii 
de interconectare şi din servicii de roaming oferite pe piaţa de gros furnizorilor de servicii de 
telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii acestora aflaţi pe teritoriul României în 
anul 2003, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.” Având în vedere 
că, în situaţia în care furnizorii nu transmit declaraţiile pe propria răspundere menţionate mai 
sus, ANRC se află în imposibilitatea de a determina cuantumul contribuţiilor individuale 
datorate pentru finanţarea serviciului universal, este necesar ca în cuprinsul deciziei să se 
precizeze baza de calcul a contribuţiilor în cazul netransmiterii declaraţiilor pe propria 
răspundere (întreaga cifră de afaceri a furnizorilor). 

 
Având în vedere cele de mai sus a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei 

preşedintelui ANRC pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui ANRC  
nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, 
pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 
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