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În temeiul Decretului Preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea președintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) și (7) şi ale 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 prevederilor art. 116 alin. (1) şi alin. (8)-(10) 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, precum şi ale art. 18 alin. (3) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 480/2010 privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

 
DECIZIE 

PRIVIND SOLUŢIONAREA LITIGIULUI DINTRE  
IRISTEL ROMÂNIA S.R.L. ŞI RCS & RDS S.A.  

 
I. Introducere 
 
 

 A. Sesizarea reclamantei 
 
 

La data de 15 decembrie 2016, societatea IRISTEL ROMÂNIA S.R.L. (Iristel), cu sediul în 
Bucureşti, Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl. 229, sc. B, et. 2, ap. 41, sector 2, a înaintat Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) o sesizare împotriva RCS 
& RDS S.A. (denumită în continuare RCS & RDS), cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, 
Forum 2000 Building, faza I, et. 2, sector 5, prin intermediul căreia a solicitat ANCOM să oblige 
RCS & RDS la negocierea cu bună-credință a unui act adițional la acordul de interconectare 
existent între părți care să reglementeze deschiderea accesului clienților pârâtei la numerotația 
scurtă de tip 19xyz aparținând Iristel. 

Sesizarea a fost înregistrată la ANCOM cu nr. SC-33.217/15.12.2016. 
Prin adresa1 înregistrată la ANCOM cu nr. SC-33.650/20.12.2016, Iristel a adus o serie de 

precizări sesizării. 
 
 
B. Desfăşurarea procedurii  
 
 
La data de 21 decembrie 2016, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Decizia 

preşedintelui ANCOM nr. 480/2010, prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 1239/2016, preşedintele 

                                                
1 Adresa IRISTEL nr. 16518/20.12.2016 
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ANCOM a numit Comisia responsabilă cu soluţionarea litigiului dintre Iristel şi RCS & RDS 
(denumită în continuare Comisia), formată din următoarele persoane: 

- doamna Alexandra Schinagel-Costea, şef serviciu, Serviciul Litigii şi Protecţia Drepturilor 
Utilizatorilor, Direcţia Juridică, în calitate de preşedinte;  

- doamna Carmen Iliescu, consilier juridic, Serviciul Litigii şi Protecţia Drepturilor 
Utilizatorilor, Direcţia Juridică, în calitate de membru; 

- doamna Silvana CRĂCIUN, expert, Serviciul Acces şi Interconectare, Direcţia 
Reglementare Economică, Direcţia Executivă Reglementare, în calitate de membru; 

- domnul Răzvan POPESCU, expert, Serviciul Reglementări Comunicații Electronice, 
Departamentul Reglementare Tehnică, în calitate de membru. 

În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 480/2010, 
prin adresa înregistrată la ANCOM cu nr. SC-DJ-33.810/22.12.2016, Autoritatea a transmis RCS & 
RDS o copie a sesizării introduse de către Iristel, astfel cum a fost precizată prin adresa 
înregistrată la ANCOM cu nr. SC-33.650/20.12.2016 și a solicitat pârâtei formularea unui răspuns 
în termenul legal de 15 zile de la data comunicării.  

Prin adresa2 înregistrată la ANCOM cu nr. SC-717/10.01.2017, RCS & RDS a transmis 
răspunsul la sesizare, prin intermediul căruia, precizând că numerele scurte de forma 19xyz 
(19000 și 19019) aparținând reclamantei au fost deja implementate în rețeaua RCS & RDS la data 
de 28 decembrie 2016 și că, la data de 3 martie 2017, pârâta a înaintat reclamantei propunerea 
de act adițional, a solicitat respingerea sesizării ca neîntemeiată. 

În temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Decizia președintelui ANCOM nr. 480/2010, prin 
adresele înregistrate la ANCOM cu nr. SC-DJ-1253/16.01.2017, respectiv nr. SC-DJ-
1255/16.01.2017, părțile au fost invitate la data de 30 ianuarie 2017 la sediul central al ANCOM, 
în vederea dezbaterii pe fond a litigiului.  

În cadrul şedinţei din data de 30 ianuarie 2017, Iristel a menționat că, la data de 27 
ianuarie 2017, a primit prin intermediul poștei electronice propunerea de act adițional la acordul 
de interconectare existent prin care se reglementează deschiderea accesului clienților RCS & RDS 
la numerotația scurtă de tip 19xyz aparținând Iristel, semnată de reprezentanții pârâtei. De 
asemenea, reclamanta a adăugat că, în acest context, negocierile cu privire la solicitarea sa au 
fost finalizate cu succes, motiv pentru care înțelege să renunțe la procedura de soluționare a 
litigiului de către ANCOM. Prin urmare, Comisia, având în vedere dispoziţiile art. 406 alin. (1) şi 
(4) din Noul Cod de procedură civilă, precum și acordul pârâtei față de poziția reclamantei, a 
arătat că în cauză urmează a fi emisă decizia președintelui ANCOM prin care se va lua act de 
renunțarea Iristel la procedura de soluționare a litigiului. Dezbaterile din cadrul acestei ședințe au 
fost consemnate în procesul-verbal înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DJ-3896/07.02.2017 

La data 27 februarie 2017, în temeiul dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 480/2010, Comisia a propus preşedintelui ANCOM emiterea unei decizii prin care să ia 
act de renunțarea Iristel la procedura de soluționare a litigiului în fața ANCOM și să dispună 
închiderea dosarului având ca obiect sesizarea Iristel.  

 
 

FAŢĂ DE CONSIDERENTELE PREZENTATE MAI SUS, PREŞEDINTELE 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII:  
 

 
Ia act de renunțarea IRISTEL ROMÂNIA S.R.L. la procedura de soluționare a 

litigiului în fața ANCOM și decide închiderea dosarului având ca obiect sesizarea 
formulată de IRISTEL ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl. 229, 
sc. B, et.2, ap. 41, sector 2, în contradictoriu cu RCS & RDS S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. 
Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. 2, sector 5, privind obligarea RCS & RDS S.A. de 
a negocia cu bună-credință cu IRISTEL ROMÂNIA S.R.L. un act adițional la acordul de 
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interconectare existent, care să reglementeze deschiderea accesului clienților RCS & RDS S.A. la 
numerotația scurtă de tipul 19vxy aparținând IRISTEL ROMÂNIA S.R.L..  

 
Prezenta decizie este obligatorie, se comunică părţilor şi se publică pe pagina de internet a 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
Prezenta decizie constituie act administrativ-jurisdicţional, putând fi atacată în contencios 

administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără 
parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Marius Cătălin MARINESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 28 februarie 2017 
Nr. 163 


