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În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 93/2017 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,   

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 30, art. 11 alin. (1) şi 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, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

187/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (3) din Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 

541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în 

domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

 
 

DECIZIE 

pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei 

Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor 

poştale, cu modificările și completările ulterioare 

 

Art. I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca 
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furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Prin prezenta decizie, Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., cu sediul în 

municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 140, sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului al 

Municipiului Bucureşti, sub nr. J40/8636/1998, cod unic de înregistrare 427410, denumită în 

continuare CNPR, este desemnată, până la data de 31 decembrie 2019, ca furnizor de serviciu 

universal în domeniul serviciilor poştale, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 

continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, pentru serviciile din sfera serviciului 

universal prevăzute la alin. (2).” 

 

Art. II. – Prezenta decizie se comunică Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. şi îşi 

produce efectele de la data de 1 februarie 2019.  

 

PREŞEDINTE, 

Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2019 

Nr. 93 


