
 DECIZIE nr. 1.012 din 16 octombrie 2019
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 160/2015 privind stabilirea
unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi

 EMITENT:  Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii
 PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

    În temeiul art. 4 alin. (2) lit. b),art. 6 alin. (2) lit. e),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, precum şi al art. 60 alin. (8) lit.
f) şi art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii emite prezenta decizie.
    ART. I
    Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri
adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2015, se modifică
după cum urmează:
    1. Articolul 9 se abrogă.
    2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6 şi 7,
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile au
obligaţia de a asigura utilizatorilor finali cu dizabilităţi accesul şi
conectarea la reţeaua publică de comunicaţii electronice şi accesul la
serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului în limitele ariei
de acoperire în care furnizează servicii de comunicaţii electronice şi în
aceleaşi condiţii tehnice oferite celorlalţi utilizatori, cel puţin prin
intermediul unor pachete de servicii disponibile exclusiv la nivel naţional,
care să ofere posibilitatea utilizării, în fiecare lună, a următoarelor
beneficii minime, astfel:
    a) pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi auditive şi/sau de vorbire,
un număr nelimitat de SMS-uri utilizabile în reţeaua proprie şi 300 de
SMS-uri utilizabile în reţelele naţionale, la un tarif recomandat de 4
euro/lună, inclusiv TVA, şi, la cererea utilizatorului, un volum de date de 3
GB, precum şi un volum nelimitat de date pentru utilizarea serviciilor de
interpretare video în limbaj mimico-gestual prin intermediul a cel puţin unei
aplicaţii dedicate, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA,
tariful total recomandat al pachetului fiind de 6 euro/lună, inclusiv TVA;
    b) pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi vizuale, 2.000 de minute
utilizabile în reţeaua proprie şi 500 de minute utilizabile în reţelele
naţionale, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, şi, la
cererea utilizatorului, un volum de date de 3 GB, la un tarif recomandat de 2
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euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 4
euro/lună, inclusiv TVA."

    ART. II
    Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile au
obligaţia implementării dispoziţiilor art. I pct. 2 în termen de 6 luni de la
data intrării în vigoare a prezentei decizii.

    ART. III
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 16 octombrie 2019.
    Nr. 1.012.
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