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În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 27, precum şi ale 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 și completările ulterioare, precum şi ale art. 75 alin. (3) și (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta:
DECIZIE
privind modificarea tarifelor de portare a numerelor
Art. I. – La articolul 19 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în
Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi

completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele
administrative, sunt datorate de furnizorul acceptor. Tarifele percepute de către furnizorul donor
potrivit prevederilor acestui alineat nu vor depăşi:
a) 4,4 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor geografice,
numerelor independente de locaţie şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru
servicii de comunicații electronice destinate publicului, furnizate la puncte mobile;
b) 1,9 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor nongeografice
pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, furnizate la puncte mobile.”
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Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare la 15 zile de la data publicării.
PREŞEDINTE,
SORIN MIHAI GRINDEANU

Bucureşti,
Nr.

2018.
.
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