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1. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 60 din 23.12.2010 pct.58 subpunctele 3) şi 
4)  în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.59 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
2. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 61 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
3. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 62 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
4. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 63 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
5. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 64 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
6. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 65 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
7. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 66 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
8. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 67 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 



  

  

9. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 68 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
10. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 69 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
11. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 70 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
12. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 71 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
13. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 72 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
14. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 73 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
15. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 74 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
16. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 75 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
17. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 76 din 23.12.2010 pct.3 subpunctele 3) şi 4)  
în loc de cifra “0,0255” se va citi cifra “0,0265” şi pct.4 subpunctele 3) şi 4)  în loc de cifra 
“0,0217” se va citi cifra “0,0222”. 

 
18. În anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 79 din 23.12.2010 pct.15 în loc de cifra 
“0,0521” se va citi cifra “0,0527” şi pct.16 în loc de cifra “0,0453” se va citi cifra “0,0461”. 
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