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În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 4, 5, 6, 8 şi 10, art. 11 

alin. (1), precum 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, precum şi ale art. 37, 38, 40, 41, 

44 şi 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

 
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 

DECIZIE 

pentru modificarea  şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de 

numerotaţie şi resurselor tehnice  

 

Art.I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

 1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se abrogă. 

 

2. La articolul 2 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„i) numere pentru servicii cu tarif special – numere nongeografice care asigură accesul la 

unele servicii cu valoare adăugată, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor naţionale, iar 

tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului şi un terţ care furnizează direct sau indirect serviciul cu valoare adăugată, indiferent de 

modalitatea de plată;” 

 

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera i), se introduc două noi litere, litera i1) 

şi litera i2), cu următorul cuprins : 
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„i1) serviciu cu valoare adăugată - un serviciu de conţinut accesibil prin intermediul unui 

serviciu de comunicaţii electronice care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a obţine informaţii 

din diverse domenii de activitate, divertisment, posibilitatea exprimării unor opinii, accesul la 

servicii interactive sau facilitează plata unor servicii/produse etc.; 

i2) serviciu specific de reţea – serviciu care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a obţine 

informaţii referitoare la serviciile de comunicaţii electronice furnizate sau la reţeaua prin care li se 

furnizează aceste servicii, sau prin intermediul căruia se diferenţiază şi se promovează aceste 

servicii de comunicaţii electronice;” 

  

4. La articolul 2 alineatul (1), literele j) şi m) se abrogă. 

 

5. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute 

la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, şi la art. 2 din Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind 

implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

6. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) resurse de numerotaţie definite numai la nivel naţional (numerele naţionale scurte).” 

 

7. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă. 

 

8. La articolul 4, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„e) implementarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel 

naţional şi pentru servicii de interes general;” 

 

9. La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul 

cuprins: 

„f) implementarea numerelor naţionale scurte interne pentru furnizarea unor servicii cu 

valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.” 

 

10. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Numerele incluse în PNN sunt folosite de utilizatorii finali pentru originarea apelurilor 

către alţi utilizatori ai unor reţele publice de comunicaţii electronice, pentru accesul la alte servicii de 

comunicaţii electronice sau la servicii de conţinut furnizate prin intermediul serviciilor de comunicaţii 

electronice.” 
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11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.8. – (1) Numerele naţionale semnificative sunt secvenţe de 9 cifre, de forma 

ZABPQMCDU, sau, în mod excepţional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) 

reprezintă indicativul de destinaţie naţională.” 

 

12. La articolul 9 alineatul (2), literele a), b) şi d) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) numere geografice, unde indicativul de destinaţie naţională are semnificaţie geografică 

fiind utilizat pentru rutarea apelurilor către locaţia fizică la care se află punctul terminal al reţelei; 

b) numere independente de locaţie, numere nongeografice unde indicativul de destinaţie 

naţională arată că serviciul este furnizat, în principal, la puncte terminale fixe, punctul terminal al 

reţelei identificat de numărul respectiv neputând fi asociat unei anumite arii geografice; 

................................................................................................................................. 

d) numere nongeografice, altele decât numerele independente de locaţie şi cele pentru 

servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinaţie naţională 

oferă informaţii privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia.” 

 

13. La articolul 9, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), indicativul de destinaţie naţională este format din 

două cifre (ZA) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi din trei cifre (ZAB) pentru celelalte 

judeţe, unde Z poate lua valorile 2 sau 3, iar grupul AB poate lua valori între 30 şi 69, asa cum sunt 

prevăzute în PNN. 

................................................................................................................................. 

 (5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinaţie naţională este format dintr-o 

singură cifră (Z), unde Z = 6  sau Z = 7.” 

 

14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.10. – (1) Numerele geografice, în funcţie de numărul de cifre al numărului semnificativ 

naţional, se împart în: 

a) numere geografice de 9 cifre; 

b) numere geografice de 6 cifre. 

(2) Numerele geografice de 6 cifre sunt de forma 219xxx, 2AB9xx, 319xxx şi 3AB9xx, unde 

AB poate lua valori între 30 şi 69.” 

 

15. Articolul 11 se abrogă. 

 

16. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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„Art.12. – (1) Numerele naţionale scurte sunt de forma generală Ztv (xyz),  unde Z= 1,  Z = 

8, Z = 9 şi au o lungime de 3 – 6 cifre. 

................................................................................................................................. 

(3) Numerele naţionale scurte de forma 19vx sau de forma 19vxy sunt utilizate pentru 

furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional sau a unor servicii de interes general.” 

 

17. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul, (4), 

cu următorul cuprins: 

„(4) Numerele naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 

88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) şi 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare 

adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.” 

 

18. Articolul 13  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.13. – (1) Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xy sau 16xy şi au 

o lungime de 4 cifre.  

(2) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy se utilizează pentru formarea 

cu ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau 

internaţional apelat. 

(3) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy se utilizează pentru formarea 

fără ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau 

internaţional apelat sau pentru preselectarea transportatorului.” 

 

19. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Destinaţia resurselor de numerotaţie dintr-un anumit domeniu este indicată de valorile 

grupului 0Z, în cazul numerelor naţionale, şi de valorile grupului Zt, în cazul numerelor naţionale 

scurte.” 

 

20. La articolul 14 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) 0Z = 06 şi 0Z = 07 – numere pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte 

mobile;” 

 

21. La articolul 14, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(4) Destinaţiile definite ale grupului Zt prevăzute în PNN sunt: 

a) Zt = 11 – numere pentru accesul la servicii de urgenţă şi la alte servicii armonizate la nivel 

european; 

b) Zt = 19 – numere pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de 

interes general; 
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c) Zt = 12, 14, 15, 83, 84, 88, 96, 97, 98 şi 99 – numere pentru servicii cu valoare adăugată 

sau pentru servicii specifice de reţea. 

(5) Destinaţiile posibile ale grupului 0Z şi Zt sunt detaliate în PNN.” 

 

22. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art.18. – (1) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului 

cu ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 10xy, a 

unui indicativ suplimentar de autentificare (PIN), dacă este cazul, urmat: 

a) în cazul apelurilor internaţionale, de prefixul internaţional, de codul ţării de destinaţie şi de 

numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat; 

b) în cazul apelurilor naţionale, de numărul naţional asociat utilizatorului apelat. 

(2) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului fără ton 

intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 16xy, urmat: 

a) în cazul apelurilor internaţionale, de prefixul internaţional, de codul ţării de destinaţie şi de 

numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat; 

b) în cazul apelurilor naţionale, de numărul naţional asociat utilizatorului apelat.” 

 

23. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.19. – (1) Numerele geografice se alocă pentru furnizarea de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului la puncte fixe situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor 

de arie geografică ale numerelor respective. 

 (2) Numerele geografice se asignează abonaţilor în vederea furnizării către aceştia de servicii 

de comunicaţii electronice la puncte terminale fixe, constând inclusiv în echipamente de tip PBX, ale 

reţelelor situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor 

respective. 

(3) Apelurile originate către un număr geografic pot fi redirecţionate numai în condiţiile în 

care utilizatorul final care originează apelul nu plăteşte un tarif mai mare decât cel corespunzător 

apelurilor către respectivul număr geografic.  

(4) Numerele geografice de 6 cifre vor fi utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes 

general la nivel local pentru utilizatorii finali din aria geografică asociată indicativului de arie 

geografică respectiv. Sunt considerate servicii de interes general la nivel local atât unele servicii 

furnizate în mod comercial în vederea satisfacerii nevoilor comunitare, cât şi unele servicii publice de 

interes general. 

(5) Tarifele apelurilor către numerele geografice de 6 cifre nu vor putea depăşi tarifele 

apelurilor către numerele geografice de 9 cifre.” 

 

24. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă. 
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25. După articolul 20, se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 201. – Numerele nongeografice mobile se alocă pentru furnizarea de servicii de 

comunicaţii electronice la puncte mobile.” 

 

26. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Numerele cu acces gratuit pentru apelant nu vor fi utilizate pentru reoriginarea de 

apeluri naţionale sau internaţionale.” 

 

27. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având 

indicativul de destinaţie naţională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful 

corespunzător unui apel local în interiorul reţelei sau tariful unic aplicabil apelurilor în interiorul 

reţelei, după caz.” 

 

28. Articolul 23 se abrogă. 

 

29. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie pentru serviciile cu trafic atipic, cu 

excepţia numerelor pentru servicii cu tarif special din subdomeniul ZAB = 900 sau a unor numere 

naţionale scurte interne a căror apelare generează în mod specific un astfel de trafic.” 

 

30. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.26. – Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 870 sunt utilizate pentru 

accesul la servicii de transmisiuni de date şi la internet.” 

 

31. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(2) Serviciile cu valoare adăugată care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru 

servicii cu tarif special sunt: 

a) divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de 

destinaţie naţională ZAB = 900; 

b) informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi 

concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 903; 

c) divertisment pentru adulţi, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie 

naţională ZAB = 906. 

 (3) Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului, în funcţie de serviciile de conţinut ce urmează a fi furnizate, şi se 
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utilizează de către aceştia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii cu valoare 

adăugată.” 

 

32. La articolul 27, după alineatul (3), se adaugă un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

„(31) Numerele pentru servicii cu tarif special vor fi utilizate numai pentru terminarea 

apelurilor.” 

 

33. La articolul 27, alineatul (5) se abrogă. 

 

34. La articolul 27, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie decât cele prevăzute la alin. (1) în 

vederea furnizării de servicii cu tarif special, cu excepţia numerelor naţionale scurte interne, în 

conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile acestora.” 

 

35. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.29. – Numerele naţionale scurte de forma 1t = 19vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea 

unor servicii de interes public la nivel naţional sau a unor servicii de interes general, precum: 

a) siguranţa cetăţeanului (poliţie, jandarmerie etc.); 

b) servicii de asistenţă medicală; 

c) deranjamente utilităţi publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc.); 

d) asistenţa şi informarea cetăţeanului (protecţia consumatorului, Avocatul Poporului etc.); 

e) servicii de informaţii (transporturi feroviare, transporturi aeriene, starea vremii, starea 

drumurilor, culturale, sportive etc.); 

f) asistenţă abonaţi servicii de comunicaţii electronice (relaţii cu clienţii, ghidul serviciilor 

etc.);  

 g) servicii de consultanţă din diferite domenii de activitate (activităţi medicale, legislative, 

bancare, etc);  

h) alte servicii de interes general (asistenţă rutieră, suport tehnico-profesional etc.).”  

 

36. După articolul 29, se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul 

cuprins: 

„Art.291. – (1) Numerele naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 

83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y), şi 99 vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor 

servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.  

(2) În cazul în care anumite numere interne utilizate exclusiv în cadrul unei reţele de 

comunicaţii electronice, cu excepţia celor alocate prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie 

şi a celor prevăzute la alin. (1), limitează sau împiedică utilizarea resurselor de numerotaţie 
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prevăzute în PNN sau dezvoltările ulterioare ale PNN, acestea vor fi eliberate de furnizorul de servicii 

de comunicaţii electronice care le utilizează, în termenul stabilit de Autoritatea Naţională pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).” 

 

37. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.38. – (1) Alocarea de către ANCOM a resurselor de numerotaţie din PNN furnizorilor de 

reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului se realizează conform procedurii de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor 

de numerotaţie, stabilite de ANCOM. 

(2) Resursele de numerotaţie prevăzute la art. 29, se alocă şi se utilizează în conformitate cu 

reglementări speciale. 

(3) Resursele de numerotaţie prevăzute la art. 291 se utilizează în conformitate cu 

reglementări speciale.” 

 

38. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.39. – (1) Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se 

va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de 

utilizare a resurselor de numerotaţie:  

a) numere geografice de 6 cifre din domeniul 0Z = 03, de forma 319XXX şi 3AB9XX; 

b) 0ZA = 038 şi 0ZA = 039 – numere independente de locaţie; 

c) 0Z = 06 – numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la 

puncte mobile; 

d) 0ZA = 070 – numere nongeografice pentru furnizorii de reţele mobile virtuale; 

e) 0ZA = 071 şi 0ZA = 079 – numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice 

furnizate la puncte mobile; 

f) 0ZAB = 0803 – numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif naţional în interiorul reţelei 

pentru apelant) şi numere de acces universal. 

(2) Deschiderea pentru alocare a unui domeniu sau subdomeniu dintre cele rezervate pentru 

dezvoltări viitoare se va realiza prin decizie a preşedintelui ANCOM prin care se vor stabili serviciile ce 

urmează a fi furnizate prin intermediul respectivelor resurse de numerotaţie precum şi condiţiile în 

care solicitanţii vor putea dobândi dreptul de utilizare a acestora.” 

 

39. Anexa se modifică şi se completează, înlocuindu-se cu anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta decizie.  

 

 

Art.II. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de 
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utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 

din 4 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

 1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art.1. – (1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile în care un furnizor de reţele publice de 

comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dobândeşte şi 

îşi poate exercita dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de 

numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare, pentru o perioadă 

limitată.  

 (2) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în 

continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie prevăzute în 

Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, unui furnizor de reţele publice de 

comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care face 

dovada înregistrării în România, în condiţiile legii.” 

 

2. La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 

„(21) Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice poate dobândi dreptul de utilizare 

numai pentru următoarele resurse de numerotaţie prevăzute în PNN:  

a) numere geografice;   

b) numere independente de locaţie;  

c) numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte 

mobile.” 

 

3. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„a) alocare – atribuirea primară de către ANCOM a unor numere, blocuri de numere sau 

indicative de selectare a transportatorului furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau 

de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, prin licenţa de utilizare a resurselor de 

numerotaţie, denumită în continuare LURN; 

 b) asignare – atribuirea secundară a unor numere individuale abonaţilor de către furnizorii 

de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat resurse de 

numerotaţie de către ANCOM sau cărora le-au fost transferate resurse de numerotaţie;” 

 

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute 

la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, la art. 2 din Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind 

implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 2 

din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, cu modificările ulterioare.” 

 

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.3. – (1) Dreptul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii 

de comunicaţii electronice destinate publicului de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în PNN 

se dobândeşte numai prin LURN, emisă de ANCOM, cu excepţia cazurilor de transfer al resurselor de 

numerotaţie. 

 (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care sunt şi furnizori de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului sau care asigură furnizarea serviciilor de comunicaţii 

electronice prin intermediul unor terţi autorizaţi în acest sens, ce au dobândit prin LURN dreptul de 

utilizare a unor resurse de numerotaţie din domeniile 0Z = 02, 0Z = 03, 0Z = 06, 0Z = 07 ale PNN 

au dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în PNN cu statut de numere naţionale 

scurte interne, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice.” 

(3) Resursele de numerotaţie care pot face obiectul LURN sunt următoarele:  

a) blocuri de 10.000 de numere geografice formate din 9 cifre, pentru servicii de comunicaţii 

electronice furnizate la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03; 

b) blocuri de 10 numere geografice formate din 6 cifre pentru servicii de interes general la 

nivel local, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03;  

c) blocuri de 10.000 sau de 100.000 de numere independente de locaţie pentru servicii de 

comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 03; 

 d) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de 

comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07, 

cu excepţia celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070; 

e) blocuri de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice 

furnizate la puncte mobile pentru furnizorii de reţele mobile virtuale, prevăzute PNN în subdomeniul 

0ZA = 070; 

f) blocuri de 1.000 de numere nongeografice, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 

09; 

g) blocuri rezultate ca urmare a cesiunii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu 

respectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (3); 

h) indicative individuale de forma 10xy şi 16xy pentru selectarea transportatorului; 
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i) alte categorii de resurse de numerotaţie din PNN, pe baza unor reglementări speciale.” 

 

6. La articolul 5 alineatul (1), literele a1), b), d) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„a1) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al persoanei 

juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii 

individuale sau al întreprinderii familiale, în copie, ori, în cazul persoanei juridice de drept privat fără 

scop patrimonial, certificatul de înregistrare fiscală, precum şi certificatul de înscriere în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în copie, în cazul în care astfel de 

documente nu au fost transmise ANCOM în cadrul procedurii de autorizare generală; 

 b) previziunile de creştere a gradului de utilizare a resurselor de numerotaţie în următoarele 

12 luni, însoţite de justificarea acestor previziuni (ritmul de creştere din ultima perioadă, lansarea 

unor noi tipuri de servicii, extinderea ariei de furnizare a serviciilor etc.), numai în cazul în care 

printr-o cerere iniţială se solicită resurse de numerotaţie care depăşesc cantităţile prevăzute la art. 6 

alin. (6) lit. a); 

................................................................................................................................. 

d) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local 

din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03, descrierea serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul 

acestor numere; solicitantul va transmite copii de pe antecontractele sau acordurile încheiate în 

vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel puţin unul dintre numerele aparţinând 

blocului de 10 numere solicitat, precum şi informaţii privind capacitatea în reţea alocată pentru 

furnizarea acestor servicii;” 

 

7. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă. 

8. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„e) în cazul resurselor de numerotaţie din domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07, resursele de 

numerotaţie care nu au fost asignate, dar pentru care au fost comandate cartele SIM;” 

 

9. La articolul 5 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu 

următorul cuprins: 

„f) resursele de numerotaţie transferate.” 

 

10. La articolul 51, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31), 

cu următorul cuprins: 

„(31) Titularul LURN are dreptul de a solicita aplicarea unei perioade tranzitorii în care să 

poată utiliza atât resursele de numerotaţie în noul format solicitat, cât şi resursele de numerotaţie 
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pentru care s-a solicitat modificarea de format, transmiţând în acest sens ANCOM justificarea 

solicitării.” 

 

11. La articolul 51, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins: 

„(4) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate iniţial încetează de la data 

modificării prevederilor LURN sau de la o dată ulterioară, în situaţia în care ANCOM a admis 

solicitarea privind aplicarea unei perioade tranzitorii potrivit dispoziţiilor alin. (31).” 

 

12. La articolul 6 alineatul (5), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins: 

„c) asigurarea unei utilizări eficiente şi raţionale a resurselor de numerotaţie, avându-se în 

vedere şi resursele de numerotaţie alocate anterior solicitantului şi altor furnizori de reţele publice de 

comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;” 

13. La articolul 6 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), 

cu următorul cuprins: 

„c) furnizorilor de reţele mobile virtuale li se alocă resurse de numerotaţie din subdomeniul 

0ZA = 070 prevăzut în PNN.” 

 

14. La articolul 6, alineatul (7), se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(7) Alocările iniţiale şi ulterioare de resurse de numerotaţie se vor face în blocuri de numere 

de dimensiunile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)–f). Indicativele individuale de forma 10xy şi 16xy 

de selectare a transportatorului se alocă câte unul pentru fiecare furnizor de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului.” 

 

15. La articolul 6 alineatul (8), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„d) 60%, în cazul numerelor nongeografice din domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07 din PNN; ” 

 

16. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu 

următorul cuprins: 

„(9) Prin excepţie, la cererea temeinic justificată a solicitantului, ANCOM poate decide 

alocarea de blocuri suplimentare de numere fără a fi îndeplinit gradul minim de utilizare a resurselor 

de numerotaţie prevăzut la alin. (8).” 

 

17. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea 

serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului;” 
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18. La articolul 7 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), 

cu următorul cuprins: 

„a1) solicitantul se găseşte în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (21);” 

 

19. La articolul 7 alineatul (2), literele c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„c) nu sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 2.895/2007 privind Planul 

naţional de numerotaţie, cu modificările ulterioare, sau solicitantul nu dispune de capacitatea tehnică 

de a implementa resursele de numerotaţie solicitate; 

................................................................................................................................. 

e) resursele de numerotaţie solicitate au fost alocate altui furnizor de reţele publice de 

comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori resursele de 

numerotaţie respective nu pot fi alocate potrivit prevederilor art. 18 alin. (3); 

f) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie 

alocate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 

prin Legea nr. 140/2012, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia;” 

 

20. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art.10. – LURN cuprinde datele de identificare ale titularului, serviciile pentru care au fost 

acordate resursele de numerotaţie, resursele de numerotaţie alocate şi aria geografică în care 

acestea pot fi utilizate, condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie  alocate, precum şi orice 

alte condiţii stabilite în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 

140/2012.” 

 

21. La articolul 12, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4), 

cu următorul cuprins:  

„(4) Titularul LURN are obligaţia de a informa ANCOM despre realizarea unei operaţiuni de 

fuziune sau divizare prin comunicarea datelor de identificare ale persoanei care a preluat dreptul de 

utilizare a resurselor de numerotaţie, precum şi a altor documente relevante.” 

 

22. După articolul 12, se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul 

cuprins:  
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„Art.121. – Titularul LURN are obligaţia de a achita un tarif de utilizare a resurselor de 

numerotaţie alocate, în termenii şi condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare.” 

 

23. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art.13. – (1) Principalele condiţii de utilizare a resurselor de numerotaţie sunt 

următoarele: 

a) resursele de numerotaţie nu pot fi utilizate de către titularul LURN sau, acolo unde este 

cazul, furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, 

decât pentru furnizarea serviciilor pentru care au fost alocate, conform PNN; 

b) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de 

utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare pentru 

categorii specifice de resurse de numerotaţie prevăzute în PNN; 

c) resursele de numerotaţie, cu excepţia indicativelor de selectare a transportatorului, alocate 

prin LURN sau transferate unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, se 

asignează în mod direct abonaţilor sau se utilizează de către acesta în vederea furnizării unor servicii, 

conform destinaţiei şi în formatul prevăzute în PNN; 

d) resursele de numerotaţie nu se pot transfera în mod direct între furnizori fără informarea 

prealabilă a ANCOM în condiţiile art. 161 alin. (5), cu excepţia portabilităţii numerelor; 

e) titularii LURN au obligaţia de a aplica principiul nediscriminării şi transparenţei faţă de alţi 

furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în ceea ce priveşte secvenţele de 

numere utilizate pentru accesul la serviciile lor; 

 f) toate blocurile de numere precum şi, după caz, indicativele de selectare a transportatorului 

prevăzute într-un LURN trebuie activate în termen de cel mult 12 luni de la data alocării acestora, 

titularul LURN având obligaţia de a notifica ANCOM în termen de 30 de zile de la data activării 

acestora; 

g) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul  căruia i-au fost transferate resurse de 

numerotaţie are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că resursele de 

numerotaţie care i-au fost alocate ori transferate sunt utilizate în conformitate cu obligaţiile 

prevăzute în LURN, în PNN, în legislaţia secundară privind regimul de autorizare generală pentru 

furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi cu alte reglementări specifice 

emise de ANCOM; 

h) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de 

numerotaţie are obligaţia de a asigura o perioadă de carantină de minimum 60 de zile înainte de a 

reasigna un număr; 

 i) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de 

numerotaţie are obligaţia de a asigna în mod eficient resursele de numerotaţie alocate, în funcţie de 
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caracteristicile serviciului ce urmează a fi furnizat prin intermediul numerelor respective, inclusiv 

pentru echipamentele de tip PBX. ” 

 

24. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins :  

„Art.14. – (1) Titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost 

transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a asigura abonaţilor următoarele drepturi: 

a) dreptul de a utiliza numărul asignat, în condiţiile stabilite de furnizorul de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului şi de ANCOM;  

b) dreptul de a păstra numărul asignat; modificarea numărului în cazuri justificate se 

realizează motivat, după notificarea abonatului, cu cel puţin 30 de zile înainte, stabilindu-se totodată 

o perioadă de minimum 15 zile după modificarea numărului în care sunt transmise mesaje vocale în 

mod gratuit cu privire la schimbarea numărului, în cazul apelării de către terţi a vechiului număr; 

c) dreptul de a-şi păstra numărul asignat atunci când schimbă furnizorul de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile stabilite de ANCOM; 

d) dreptul de a solicita modificarea numărului asignat în condiţiile în care acesta este apelat 

din greşeală sau abuziv, în mod frecvent; 

e) dreptul de a li se include numărul asignat în bazele de date necesare în vederea furnizării 

serviciilor de informaţii privind abonaţii sau a registrelor abonaţilor, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 

f) dreptul de a solicita, din motive economice, limitarea accesului la numerele care le-au fost 

asignate a apelurilor iniţiate din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României. 

(2) Titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse 

de numerotaţie are obligaţia de a se asigura că abonaţii respectă următoarele obligaţii cu privire la 

numerele care le-au fost asignate: 

a) obligaţia de a utiliza numerele doar în formatul în care le-au fost asignate; 

b) obligaţia de a nu subasigna numărul; 

c) obligaţia de a utiliza numărul numai pentru serviciul pentru care le-a fost asignat.” 

 

25. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Capitolul IV – Cedarea LURN şi transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie” 

 

26. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

„Art.15. – (1) LURN poate fi cedată total sau parţial către un terţ, furnizor de reţele publice 

de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu acordul 

prealabil al ANCOM şi cu asumarea de către cesionar a tuturor obligaţiilor care decurg din aceasta. 
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(2) În vederea obţinerii acordului prealabil al ANCOM cu privire la cedarea LURN, titularul 

acesteia va depune o cerere care va cuprinde: 

a) datele de identificare ale cedentului; 

b) datele de identificare ale cesionarului; 

c) resursele de numerotaţie ce urmează a fi cedate.” 

 

27. La articolul 15, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu următorul cuprins:  

„(21) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal şi ştampila cedentului, fiind 

însoţită de următoarele documente: 

a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LURN care 

conţine resursele de numerotaţie ce urmează a fi cedate, semnat de reprezentantul legal şi purtând 

ştampila cesionarului; 

b) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a1) aferente cesionarului şi specificaţiile de 

implementare de către acesta pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie cedate, conform 

anexei nr. 2 la prezenta decizie; 

c) un document semnat de reprezentantul legal şi purtând ştampila cedentului iniţial din care 

să rezulte acordul acestuia cu privire la cesionarea subsecventă a uneia sau mai multor dintre 

tranşele de numere prevăzute la alin. (3) care fac obiectul cererii de cedare a LURN.” 

 

28. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(3) Pot face obiectul unei cereri de cedare a LURN blocurile de numere prevăzute la art. 3 

alin. (3) lit. a)-f), în integralitate sau după cum urmează: 

a) una sau mai multe tranşe de 1.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 

numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a); 

b) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 

numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c); 

c) una sau mai multe tranşe de 100.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 

1.000.000 de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. d);  

d) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 

numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e).” 

 

29. La articolul 15, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31), 

cu următorul cuprins:  

„(31) Cesionarea tranşelor de numere prevăzute la alin. (3) se poate realiza numai dacă se 

menţin condiţiile de rutare aplicabile blocurilor de numere din care fac parte tranşele respective.” 
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30. La articolul 15, alineatul (4) se abrogă. 

 

31. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „(7) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării LURN se emite în termen de cel mult 

10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de 

ANCOM, după caz.” 

 

32. La articolul 15 alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„a) cesionarul nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea 

serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului;” 

 

33. La articolul 15 alineatul (8), după litera a), se introduce o nouă literă, litera 

a1), cu următorul cuprins:  

„a1) cesionarul se găseşte în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (21);” 

 

34. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(3) În termen de 10 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), ANCOM 

va modifica LURN acordată cedentului, în cazul cedării parţiale, sau va emite o decizie de revocare a 

dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie cedate cedentului, în cazul cedării totale, şi va 

emite LURN cesionarului, incluzând resursele de numerotaţie cedate.” 

 

35. După articolul 16, se introduc două noi articole, articolul 161 şi articolul 162, cu 

următorul cuprins: 

„Art.161 . – (1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate prin licenţă unui 

furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului poate fi transferat numai către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului, după informarea prealabilă a ANCOM şi în condiţiile încheierii unui contract în 

formă scrisă între cei doi furnizori. Transferul subsecvent al resurselor de numerotaţie nu este 

permis.  

(2) Pot face obiectul transferului resurse de numerotaţie din blocurile de numere prevăzute la 

art. 3 alin. (3) lit. a) şi lit. c) – f).  

(3) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie dobândeşte exclusiv 

drepturile şi obligaţiile prevăzute expres de dispoziţiile legale în vigoare.   
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(4) Titularul LURN are obligaţia de a se asigura că furnizorul căruia i-a transferat resurse de 

numerotaţie respectă condiţiile privind utilizarea acestora. 

(5) Asigurarea rutării apelurilor originate de la numerele transferate şi a apelurilor terminate 

la aceste numere, respectiv a serviciului de portabilitate a numerelor transferate în calitate de 

furnizor donor se va realiza de către titularul LURN.  

(6) Informarea ANCOM prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea unei adrese 

semnate de reprezentantul legal şi purtând ştampila titularului LURN, respectiv a furnizorului căruia 

urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data încheierii 

contractului între părţi şi va cuprinde: 

a) datele de identificare ale titularului LURN; 

b) datele de identificare ale furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de 

numerotaţie; 

c) resursele de numerotaţie ce urmează a fi transferate; 

d) data estimativă a transferului;  

e) descrierea serviciului care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotaţie 

transferate. 

(7) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (5) va fi comunicată ANCOM în termen 

de 10 de zile de la data apariţiei acesteia. Dacă este necesar ANCOM poate solicita părţilor informaţii 

şi clarificări suplimentare.   

(8) În termen de 10 zile de la data transmiterii informării, ANCOM va comunica părţilor dacă 

sunt sau nu îndeplinite condiţiile pentru realizarea transferului.  

(9) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie alocate nu poate fi transferat dacă:   

a) persoana către care se intenţionează a se realiza transferul dreptului de utilizare a 

resurselor de numerotaţie nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului ori nu este autorizată pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii 

electronice destinate publicului, în conformitate cu legislaţia secundară privind regimul de autorizare 

generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice;  

b)  persoana către care se intenţionează a se realiza transferul dreptului de utilizare a 

resurselor de numerotaţie se găseşte în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (21); 

c) titularul LURN sau furnizorul căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie are 

debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, stabilit de ANCOM, 

precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia;  

d) în urma transferului se încalcă condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie 

transferate. 

Art.162. – (1) În cazul nerespectării de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de 

numerotaţie a obligaţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, îi revin în legătură cu acestea, la 

solicitarea ANCOM şi în termenul stabilit de aceasta, titularul LURN are obligaţia de a lua toate 
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măsurile necesare în scopul redobândirii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie 

transferate.  

(2) După expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), titularul LURN va fi ţinut responsabil 

pentru orice încălcare a condiţiilor de utilizare a resurselor de numerotaţie care au fost transferate.  

(3) Titularul LURN are obligaţia de a informa ANCOM cu privire la încetarea, în orice mod, a 

contractului privind transferul unor resurse de numerotaţie, în termen de 10 zile de la data încetării 

contractului. ” 

 

36. La articolul 18 alineatul (1), literele b) şi g) se modifică si vor avea următorul 

cuprins:  

„b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza serviciile de comunicaţii electronice destinate 

publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie ori, dacă este cazul, a dreptului de 

a furniza reţele publice de comunicaţii electronice; 

................................................................................................................................. 

g) dacă în urma divizării, fuziunii sau dizolvării dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie 

este preluat de o persoană care nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii 

electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru 

furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului;” 

 

37. La articolul 18 alineatul (1), litera h) se abrogă. 

 

38. La articolul 18, alineatul (3), se modifică si va avea următorul cuprins:  

 „(3) După încetarea dreptului de utilizare a unor resurse de numerotaţie, acestea nu pot fi 

alocate o perioadă de 30 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a 

transportatorului care nu au fost activate, sau de 90 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al 

indicativelor de selectare a transportatorului care au fost activate, cu excepţia cazului prevăzut la 

alin. (1) lit. d). În aceste termene, resursele de numerotaţie nu pot fi alocate de către ANCOM decât 

furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului care a beneficiat anterior de dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie 

respective.” 

 

39. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art.19. – (1) ANCOM poate suspenda sau retrage, total ori parţial, LURN în următoarele 

cazuri: 

a) încălcări grave sau repetate ale condiţiilor sau obligaţiilor prevăzute în LURN sau ale 

reglementărilor ANCOM privind resursele de numerotaţie; 
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b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza serviciile de comunicaţii 

electronice destinate publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie ori, dacă este 

cazul, a dreptului de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice;  

c) măsura este necesară pentru asigurarea siguranţei sau apărării naţionale, a ordinii publice, 

a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor sau pentru eliminarea ameninţării creării unor probleme grave 

de natură economică sau operaţională altor furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii 

electronice; 

d) neactivarea resurselor de numerotaţie alocate în termenul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. 

f); în acest caz, vor fi retrase doar resursele de numerotaţie neactivate; 

e) în cazul prevăzut la art. 148 alin. (1)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012; 

f) blocurile de numere sau indicativele de selectare a transportatorului nu sunt utilizate 

pentru o perioadă mai mare de 12 luni, cu excepţia situaţiilor justificate ce nu au făcut posibilă 

utilizarea respectivelor resurse de numerotaţie.” 

 

40. La articolul 19, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu următorul cuprins:  

„(21) Persoana căreia i-a fost retrasă, total sau parţial, LURN pentru cazul prevăzut la alin. (1) 

lit. a) nu mai poate dobândi dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie pentru o perioadă de 

un an de la data comunicării deciziei preşedintelui ANCOM privind retragerea LURN.” 

 

41. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(4) Pe baza informării transmise de ANCOM, în urma retragerii dreptului de a utiliza 

resursele de numerotaţie prevăzute în LURN unui furnizor de reţele publice de comunicaţii 

electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a suspendării acestui 

drept, furnizorii care originează apeluri nu vor mai ruta la destinaţie apelurile către numerele pentru 

care a fost suspendat sau retras dreptul de utilizare.” 

  
42. Anexa nr. 2 se modifică, înlocuindu-se cu anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta decizie.  

 

43.  Anexa nr. 3 se modifică şi se completează, înlocuindu-se cu anexa nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta decizie.  

  
 

Art.III. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de 
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interes public la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 

2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul deciziei se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de 

interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general” 

 

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1. – (1) Prezenta decizie stabileşte regulile de administrare a numerelor naţionale scurte 

pentru servicii de interes public la nivel naţional şi pentru servicii de interes general, de forma 19vx 

sau 19vxy, prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, adoptat prin 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare, precum şi condiţiile specifice în care un 

furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dobândeşte şi îşi poate exercita 

dreptul de a utiliza aceste numere pentru o perioadă limitată. 

(2) Numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional şi pentru 

servicii de interes general pot avea 4 sau 5 digiţi, de forma 19vx sau 19vxy.” 

 

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera a), se introduce o nouă literă, litera a1), 

cu următorul cuprins: 

„a1) serviciu de interes general – un serviciu care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a 

obţine informaţii, consultanţă, asistenţă din diverse domenii de activitate;” 

 

4. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) furnizor de servicii de interes public la nivel naţional/servicii de interes general – persoana 

care furnizează servicii de interes public la nivel naţional/servicii de interes general prin intermediul 

unui număr naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy;” 

 

5. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute 

la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, la art. 2 alin. (1) din 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, cu modificările ulterioare, precum 

şi la art. 2 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
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şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de 

utilizare a resurselor de numerotaţie, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.3. – (1) Serviciile definite la art. 2 alin. (1) lit. a) se referă la servicii precum: 

 a) siguranţa cetăţeanului (poliţie, jandarmerie etc.);  

 b) servicii de asistenţă medicală; 

 c) deranjamente utilităţi publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc.); 

d) asistenţa şi informarea cetăţeanului (protecţia consumatorului, Avocatul Poporului etc.). 

(2) Serviciile definite la art. 2 alin. (1) lit. b) se referă la servicii precum: 

a) asistenţă abonaţi servicii de comunicaţii electronice (relaţii cu clienţii, ghidul   serviciilor 

etc.). 

b)  servicii de informaţii (transporturi feroviare, transporturi aeriene, starea vremii, starea 

drumurilor, culturale, sportive etc.); 

c) servicii de consultanţă din diferite domenii de activitate (activităţi medicale, legislative, 

bancare, etc); 

d) alte servicii de interes general (asistenţă rutieră, suport tehnico-profesional etc.).  

 (3) Persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de interes public la nivel naţional sau 

servicii de interes general pot solicita prin documentaţia transmisă ANCOM, odată cu cererea de 

acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie, denumită în continuare LURN, ca 

respectivul număr să fie utilizat pentru alte servicii decât cele prevăzute expres la alin. (1) sau (2), 

motivând caracterul acestora de servicii de interes public la nivel naţional sau de servicii de interes 

general.” 

 

7. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Capitolul II - Reguli de utilizare a numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public 

la nivel naţional sau servicii de interes general” 

 

8. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.4. –  Numerele naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy fie se utilizează de către 

furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, pentru furnizarea propriilor 

servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general, fie se asignează de către 

aceştia altor furnizori de servicii de interes public la nivel naţional sau de servicii de interes general.” 

 

9. La articolul 5, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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„Art. 5. – (1) Un număr naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy poate fi utilizat pentru 

furnizarea unuia sau a mai multor servicii dintr-o categorie de servicii de interes public la nivel 

naţional, respectiv de servicii de interes general, în conformitate cu prevederile prezentei decizii. 

(2) Formatul şi disponibilitatea pentru alocare a numerelor naţionale scurte pentru servicii de 

interes public la nivel naţional şi servicii de interes general sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

 (3) După încetarea dreptului de utilizare a unor numere naţionale scurte de forma 19vx sau 

19vxy acestea nu pot fi alocate pentru o perioadă de 30 zile, în cazul numerelor care nu au fost 

activate, sau de 1 an, în cazul numerelor care au fost activate, cu excepţia cedării resurselor de 

numerotaţie. În aceste termene, respectivul număr naţional scurt nu poate fi alocat decât 

furnizorului de servicii de comunicaţii electronice care a deţinut dreptul de utilizare a acestuia fie 

pentru furnizarea propriilor servicii de interes public la nivel naţional, respectiv, a propriilor servicii de 

interes general, fie pentru asignarea către un alt furnizor de servicii de conţinut din respectiva 

categorie sau, după caz, unui alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice, în vederea asignării 

numărului către acelaşi furnizor de servicii de interes public la nivel naţional, respectiv de servicii de 

interes general.” 

 

10. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art.6. – (1) Condiţiile generale de utilizare a numerelor naţionale pentru servicii de interes 

public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general sunt: 

a) accesarea şi furnizarea serviciilor se realizează vocal, adiţional putând fi oferite şi servicii 

prin SMS; 

b) serviciul furnizează cetăţenilor, după caz, informaţii, asistenţă, intervenţii rapide în caz de 

necesitate sau o combinaţie a acestor elemente; 

c) serviciul este accesibil abonaţilor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului, fără a fi necesară o înscriere prealabilă; 

d) serviciul va fi oferit în mod continuu; în cazul în care serviciul nu este oferit fără 

întrerupere, în afara orelor de funcţionare ale serviciului va fi transmis apelantului un mesaj gratuit 

prin care se va anunţa intervalul orar de funcţionare a serviciului; 

e) serviciul prezintă interes pentru utilizatorii finali din cel puţin 5 judeţe sau din cel puţin 4 

judeţe şi municipiul Bucureşti. 

(2) Tariful cu amănuntul pentru apelurile către numerele naţionale scurte de forma 19vx sau 

19vxy, unde v=0-4 pentru servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general, 

practicat de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice, nu poate depăşi tariful pentru 

realizarea apelurilor naţionale, asociat planului tarifar aplicat fiecărui utilizator final.” 

  

11. La articolul 6, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 
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„(21) Tariful cu amănuntul pentru apelurile către numerele naţionale scurte de forma 19vx 

sau 19vxy, unde v=5-9, pentru servicii de interes general, practicat de un furnizor de servicii de 

comunicaţii electronice, nu poate depăşi 0.6 euro/minut.” 

 

12. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional şi servicii de 

interes general nu pot fi utilizate pentru reoriginarea de către apelant a unor apeluri naţionale sau 

internaţionale.” 

 

13. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.  

 

14. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul în care serviciul de interes public la nivel naţional sau serviciul de interes general 

nu este asigurat de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice căruia i s-a alocat numărul, 

acesta îl asignează furnizorului de servicii de interes public la nivel naţional, respectiv furnizorului de 

servicii de interes general.  

 (3) La solicitarea unei autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii prevăzute de norme legale în 

vigoare, în asigurarea serviciilor de tipul celor enumerate la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi d), ANCOM 

poate rezerva un număr naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy pentru furnizarea respectivelor 

servicii de interes public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.” 

 

15. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Pentru furnizarea unui anumit tip de servicii de interes public la nivel naţional sau a unui 

anumit tip de servicii de interes general de către un furnizor de servicii de interes public la nivel 

naţional, respectiv de servicii de interes general, ANCOM alocă un singur număr naţional scurt de 

forma 19vx sau 19vxy.” 

 

16. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) denumirea şi descrierea detaliată a serviciului de interes public la nivel naţional sau a 

serviciului de interes general ce va fi furnizat prin intermediul numărului respectiv;” 

 

17. La articolul 8, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(4) În cazul în care numărul se asignează de către furnizorul de servicii de comunicaţii 

electronice unui furnizor de servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general, 

suplimentar faţă de documentele menţionate la alin. (3) se vor anexa: 

a) o copie de pe antecontractul sau acordul încheiat între furnizorul de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului şi entitatea ce intenţionează să furnizeze serviciul de interes public la 

nivel naţional sau serviciul de interes general, din care să rezulte datele de identificare şi de contact 
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ale acesteia din urmă, serviciul furnizat, condiţiile de acces şi de utilizare ale numărului naţional scurt 

de forma 19vx sau 19vxy; 

b) alte informaţii şi documente considerate de cele două părţi ca fiind relevante pentru 

analizarea cererii. 

 (5) Numărul rezervat în condiţiile art. 7 alin. (3) poate fi alocat unui furnizor de servicii de 

comunicaţii electronice numai pentru a fi asignat furnizorului de servicii de interes public la nivel 

naţional pentru care a fost rezervat. În vederea alocării numerelor rezervate nu mai este necesară 

furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), dacă nu au intervenit modificări faţă de 

situaţia prezentată iniţial potrivit art. 9 alin. (1).” 

 

18. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. – (1) Criteriile specifice de analizare a cererilor de alocare a LURN pentru numerele 

naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes 

general sunt următoarele: 

a) încadrarea serviciului ce se intenţionează a fi furnizat în categoria serviciilor de interes 

public la nivel naţional, respectiv în categoria serviciilor de interes general; 

b) gradul potenţial de accesibilitate a serviciului de interes public la nivel naţional sau a 

serviciului de interes general; 

c) capacitatea entităţii care intenţionează să furnizeze serviciul de interes public la nivel 

naţional, respectiv serviciul de interes general de a asigura implementarea şi furnizarea serviciului 

pentru care este alocat numărul. 

(2) Capacitatea de a implementa şi a furniza serviciul şi gradul potenţial de accesibilitate a 

serviciului de interes public la nivel naţional, respectiv a serviciului de interes general se evaluează  

de către ANCOM, pe baza documentelor transmise potrivit art. 8, a informaţiilor transmise conform 

anexei nr. 3 şi a altor informaţii deţinute de autoritate.” 

 

19. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.12. – În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele de alocare, ANCOM emite LURN 

furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. În cazul în care serviciul nu 

este furnizat de către furnizorul de servicii de comunicaţii destinate publicului, numărul va fi asignat 

de către acesta furnizorului de servicii de interes public la nivel naţional sau furnizorului de servicii de 

interes general identificat pe baza informaţiilor transmise la solicitarea LURN pentru numărul 

respectiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 8.” 

 

20. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizorul de 

servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general care solicită numărul nu are 
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capacitatea necesară pentru a asigura implementarea şi furnizarea serviciului pentru care este 

solicitat numărul naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy;” 

 

21. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Capitolul IV - Drepturi şi obligaţii specifice privind utilizarea numerelor naţionale scurte 

pentru servicii de interes public la nivel naţional sau servicii de interes general” 

 

22. La articolul 14, alineatele (1) şi (3) se modifică si vor avea următorul cuprins: 

„Art. 14. – (1) Condiţiile specifice de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma 19vx sau 

19vxy sunt următoarele: 

a) numerele naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy pot fi utilizate doar pentru furnizarea 

serviciilor de interes public la nivel naţional sau a serviciilor de interes general pentru care au fost 

alocate în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare şi 

ale prezentei decizii; 

b) titularul LURN are obligaţia de a se asigura că serviciul de interes public la nivel naţional 

sau serviciul de interes general furnizat prin intermediul numărului naţional scurt de forma 19vx sau 

19vxy respectă condiţiile de utilizare stabilite în prezenta decizie şi în LURN; 

c) numerele naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy pot fi cedate altor furnizori de servicii 

de comunicaţii electronice destinate publicului, urmând procedura stabilită în Decizia președintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea condiţiilor de alocare şi de utilizare a 

categoriei corespunzătoare de resurse de numerotaţie, prevăzute de prezenta decizie. La 

documentele prezentate se va anexa acordul furnizorului de servicii de interes public la nivel 

naţional, respectiv a furnizorului de servicii de interes general căruia i s-a asignat numărul privind 

cedarea; 

d) numărul naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy poate fi asignat altui furnizor de servicii 

de interes public la nivel naţional, respectiv altui furnizor de servicii de interes general numai cu 

acordul prealabil al ANCOM. În acest sens, se va prezenta motivul pentru care furnizorul căruia i-a 

fost asignat sau urma să îi fie asignat numărul de forma 19vx sau 19vxy nu mai oferă serviciul şi se 

vor transmite documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (4), corespunzătoare entităţii ce 

intenţionează să furnizeze respectivul tip de servicii, precum şi serviciilor furnizate de aceasta;   

e) titularul LURN are obligaţia de a activa numerele naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy 

în termen de cel mult 9 luni de la data alocării acestora şi de a notifica ANCOM în termen de 30 de 

zile de la data activării acestora; 

f) titularul LURN are obligaţia de a notifica ANCOM în termen de o lună de la data încetării 

utilizării numărului naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy alocat. 

................................................................................................................................ 
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(3) Titularul LURN datorează anual ANCOM, pentru fiecare număr naţional scurt de forma 

19vx sau 19vxy alocat, pe întreaga durată de existenţă a dreptului de utilizare, un tarif de utilizare a 

resurselor de numerotaţie în cuantum de 350 lei.  Dispoziţiile art. 3 – 5 din Decizia preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.897/2007 

privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie se aplică în mod 

corespunzător.” 

 

23. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.15. – ANCOM poate suspenda sau retrage LURN în următoarele cazuri specifice: 

a) serviciul furnizat nu corespunde serviciului de interes public la nivel naţional sau serviciului 

de interes general pentru care a fost alocat numărul; 

b) numărul naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy nu este utilizat pentru o perioadă mai 

mare de 9 luni, cu excepţia situaţiilor justificate ce nu au făcut posibilă utilizarea respectivului 

număr.” 

 

24. La articolul 16, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu următorul cuprins: 

„(21) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alineatul (2) Societatea 

Comercială „Romtelecom” – S.A poate solicita acordarea LURN pentru numerele 1951 şi 1958, pentru 

furnizarea de servicii de interes general, cu respectarea prevederilor prezentei decizii.” 
 

25. La articolul 16, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31), 

cu următorul cuprins: 

„(31) În cazul neexercitării dreptului prevăzut la alin. (21) sau în cazul în care solicitarea de 

alocare pentru unul dintre numere este respinsă, dreptul de utilizare pentru numărul naţional scurt 

respectiv încetează de drept la 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (21).” 
 

26. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul numerelor alocate, se publică furnizorul de servicii de comunicaţii electronice 

căruia i-a fost alocat numărul, data alocării, furnizorul serviciilor de interes public la nivel naţional sau 

serviciilor de interes general care oferă serviciul prin intermediul numărului respectiv şi serviciul 

oferit.” 
 

27. Anexa nr. 1 se modifică, înlocuindu-se cu anexa nr. 4 care face parte 

integrantă din prezenta decizie. 

 

28. Anexa nr. 2 se completează, înlocuindu-se cu anexa nr. 5 care face parte 

integrantă din prezenta decizie. 
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29. Anexa nr. 3 se modifică, înlocuindu-se cu anexa nr. 6 care face parte 

integrantă din prezenta decizie. 

 

 

Art.IV. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 500/2008 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 2 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

denumită în continuare ANRCTI poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse tehnice unui furnizor 

de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului, după caz, autorizat conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 

140/2012, în condiţiile prezentei decizii.” 

 

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute 

la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, la art. 2 din Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind 

implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 2 

din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, cu modificările ulterioare.” 

 

 3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Combinaţia 18xyz = 18000 este nealocabilă, fiind utilizată în cadrul unor procese 

administrative de portare a numerelor, conform condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a 

portabilităţii numerelor, adoptate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.444/2007, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

4. La articolul 17 alineatul (5), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins:  

„a) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate prin 

intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologia PSTN sau ISDN, cărora li s-au alocat 

numere geografice sau numere independente de locaţie din domeniul 0Z = 02 şi 0Z = 03, li se va 

putea acorda dreptul de a utiliza unul sau mai multe RN; 
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b) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate prin 

intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologie IP, precum şi altor furnizori de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat numere geografice sau numere 

independente de locaţie din domeniul 0Z = 02 şi 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza 

un singur RN;” 

 

5. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de 

furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după caz;”  

 

6. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la cererea justificată a furnizorului de reţele 

publice de comunicaţii electronice sau a furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului, după caz, ANCOM poate aloca resurse tehnice pentru teste, pentru o perioadă 

determinată.” 

 

7. La articolul 24 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„g) de a informa ANCOM în situaţia fuziunii sau divizării, în cazul în care dreptul de utilizare 

este preluat de o persoană care are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice 

sau de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după caz, în vederea 

realocării resurselor tehnice.” 

 

8. La articolul 25, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

„Art.25. – (1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice poate fi cedat către un furnizor de 

reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate 

publicului, după caz, autorizat conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 

140/2012, numai cu acordul prealabil al ANCOM şi cu asumarea de către cesionar a tuturor 

obligaţiilor privind utilizarea resurselor tehnice. 

................................................................................................................................. 

(4) În vederea obţinerii acordului prealabil al ANCOM cu privire la cedarea  dreptului de 

utilizare a resurselor tehnice, titularul dreptului de utilizare va depune la ANCOM o cerere care va 

cuprinde: 

a) datele de identificare ale cedentului; 

b) datele de identificare ale cesionarului; 

c) resursele tehnice care vor face obiectul acordului.” 
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9. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu 

următorul cuprins: 

„(41) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal şi ştampila cedentului fiind 

însoţită de angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în decizia 

preşedintelui ANCOM de acordare a dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, semnat de 

reprezentantul legal şi purtând ştampila cesionarului;” 

 

10. La articolul 25, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(7) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării se emite în termen de cel mult 10 de 

zile lucrătoare de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de 

ANCOM, după caz.” 

 

11. La articolul 25 alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„a) cesionarul nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea 

serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului;” 

 

12. La articolul 25 alineatul (8), după litera a) se introduc două noi litere, litera a1) 

şi litera a2), cu următorul cuprins: 

„a1) cesionarul nu are alocate resurse de numerotaţie, în cazul cedării RN; 

a2) cesionarul se găseşte în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (21);” 

 

13. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(3) În termen de cel mult 3 săptămâni de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. 

(1), ANCOM va emite o decizie de acordare a dreptului de utilizare a resurselor tehnice în favoarea 

cesionarului, incluzând resursele tehnice cedate, şi o decizie de revocare a dreptului cedentului de 

utilizare a resurselor tehnice cedate.” 

 

14. La articolul 28 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice sau 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după caz;” 

 

15. La articolul 28 alineatul (1), după litera b), se introduce o nouă literă, litera 

b1), cu următorul cuprins: 

„b1) ca urmare a încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie pentru care au 

fost acordate RN;” 

 

16. La articolul 28 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„f) dacă în urma divizării sau fuziunii dreptul de utilizare a resurselor tehnice este preluat de o 

persoană care nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de furnizor 

de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după caz;” 

 

17. La articolul 29 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins:  

„a) încălcări grave sau repetate ale condiţiilor sau obligaţiilor prevăzute în decizia de acordare 

a dreptului de utilizare a resurselor tehnice sau în reglementările ANCOM privind resursele tehnice; 

b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza reţele publice de comunicaţii 

electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după caz;” 

 

18. La articolul 29 alineatul (1), după litera b), se introduce o nouă literă, litera 

b1), cu următorul cuprins: 

„b1) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie 

pentru care au fost acordate RN;” 

 

19. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu următorul cuprins: 

„(21) Persoana căreia i-a fost retras, total sau parţial, dreptul de utilizare a resurselor tehnice 

pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) nu mai poate dobândi dreptul de utilizare a unor resurse 

tehnice pentru o perioadă de un an de la data comunicării deciziei preşedintelui ANCOM privind 

retragerea dreptului de utilizare a resurselor tehnice.” 

 

20. La Anexa nr. 1 litera F punctul 2 subpunctul 2.1, a treia secţiune se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

„      Numere naţionale nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la 

puncte mobile din domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07”  

 

Art. V. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte 

pentru servicii armonizate la nivel european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie, cu excepţia numerelor naţionale 

de forma 118(xyz), în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau servicii 

conexe.” 
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2. Articolul 31 se abrogă. 

 

PREŞEDINTE  

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 

Bucureşti,   februarie 2013 

Nr. 

Anexa nr. 1 
ANEXĂ  
 

PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTAŢIE 
 
Secţiunea A0- Prefixe 
0 
 

Prefix naţional 

00 
 

Prefix internaţional 

 
 
Secţiunea A – Numere (Semnificative) Naţionale (ZABPQMCDU) 

Număr 
naţional 

semnificativ  

 
Indicativ  

de 
destinaţie 
naţională 
Z/ZA/ZAB 

(NDC) 

Nr. 
max. 

de 
cifre 

Nr. 
min. 
de 

cifre 

Destinaţie Aria de utilizare 

Z=0 Neutilizabil  
Z=1 Numere scurte –Sectiunea B1 si C 

Z=2 Servicii de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe 

20  Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
21 (NDC) 9 6 Numere geografice municipiul Bucureşti şi 

judeţul Ilfov 
22 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
230 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Suceava 
231 (NDC)  9 6 Numere geografice judeţul Botoşani 
232 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Iaşi 

233 (NDC)  9 6 Numere geografice judeţul Neamţ 
234 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Bacău 
235 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Vaslui 
236 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Galaţi 
237 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Vrancea 
238 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Buzău 
239 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Brăila 
240 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Tulcea 
241 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Constanţa 
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242 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Călăraşi 
243 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Ialomiţa 
244 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Prahova 
245 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Dâmboviţa 
246 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Giurgiu 
247 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Teleorman 
248 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Argeş 
249 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Olt 
250 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Vâlcea 
251 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Dolj 
252 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Mehedinţi 
253 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Gorj 
254 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Hunedoara 
255 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Caraş –Severin 
256 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Timiş 
257 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Arad 
258 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Alba 
259 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Bihor 
260 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Sălaj 
261 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Satu Mare 
262 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Maramureş 
263 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Bistriţa –

Năsăud 
264 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Cluj 
265 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Mureş 
266 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Harghita 
267 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Covasna 
268 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Braşov 
269 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Sibiu 
27  Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
28 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
29 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 

 Z = 3 Servicii de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe 

30 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
31 (NDC) 9 6 Numere geografice municipiul Bucureşti şi 

judeţul Ilfov 
32 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
330 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Suceava 
331 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Botoşani 
332 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Iaşi 
333 (NDC)  9 6 Numere geografice judeţul Neamţ 
334 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Bacău 
335 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Vaslui 
336 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Galaţi 
337 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Vrancea 
338 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Buzău 
339 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Brăila 
340 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Tulcea 
341 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Constanţa 
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342 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Călăraşi 
343 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Ialomiţa 
344 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Prahova 
345 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Dâmboviţa 
346 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Giurgiu 
347 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Teleorman 
348 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Argeş 
349 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Olt 
350 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Vâlcea 
351 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Dolj 
352 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Mehedinţi 
353 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Gorj 
354 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Hunedoara 
355 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Caraş -Severin 
356 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Timiş 
357 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Arad 
358 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Alba 
359 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Bihor 
360 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Sălaj 
361 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Satu Mare 
362 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Maramureş 
363 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Bistriţa -

Năsăud 
364 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Cluj 
365 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Mureş 
366 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Harghita 
367 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Covasna 
368 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Braşov 
369 (NDC) 9 6 Numere geografice judeţul Sibiu 
37 (NDC) 9 - Numere independente 

de locaţie  
Naţională 

38 (NDC) 9 - Numere independente 
de locaţie  

Naţională 

39 (NDC) 9 - Numere independente 
de locaţie  

Naţională 

 Z = 4 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări 
viitoare) 

 Z = 5 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări 
viitoare) 

 Z = 6 (NDC) 
 

Servicii de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte mobile 

60  9  Numere nongeografice 
pentru furnizorii de 
reţele mobile virtuale  

Naţională 

61 9  Numere nongeografice  Naţională 
62 9  Numere nongeografice  Naţională 
63  9  Numere nongeografice  Naţională 
64 9  Numere nongeografice  Naţională 
65  9  Numere nongeografice  Naţională 
66  9  Numere nongeografice  Naţională 
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67  9  Numere nongeografice  Naţională 
68  9  Numere nongeografice  Naţională 
69  12 9 Numere nongeografice  Naţională 
Z = 7 (NDC) 
 

Servicii de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte mobile 

70  9  Numere nongeografice 
pentru furnizorii de 
reţele mobile virtuale  

Naţională 

71 9  Numere nongeografice  Naţională 
72 9  Numere nongeografice  Naţională 
73 9  Numere nongeografice  Naţională 
74  9  Numere nongeografice  Naţională 
75  9  Numere nongeografice  Naţională 
76  9  Numere nongeografice  Naţională 
77  9  Numere nongeografice  Naţională 
78  9  Numere nongeografice  Naţională 
79  9  Numere nongeografice  Naţională 
 Z = 8 Servicii diverse (servicii cu valoare 

adăugată) 
800 (NDC) 9 - Numere cu acces 

gratuit pentru apelant  
Naţională 

801(NDC) 9 - Numere pentru servicii 
cu costuri partajate(tarif 
local în interiorul reţelei 
pentru apelant) Numere 
de acces universal 

Naţională 

802 9 - Nealocabil (Rezervat 
pentru dezvoltări 
viitoare) 

 

803 (NDC) 9 - Numere pentru servicii 
cu costuri partajate 
(tarif naţional în 
interiorul reţelei pentru 
apelant) Numere de 
acces universal 

Naţională 

804 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
805 (NDC) 9 - Numere pentru servicii 

cu trafic atipic  
Naţională 

806 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
807 9 - Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
808 (NDC) 9 - Numere pentru accesul 

indirect la servicii 
Naţională 

809 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
81-82 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare ) 
83-85 Numere scurte –Sectiunea B2 
86 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
870 (NDC) 9 - Numere de acces la 

servicii de transmisiuni  
de date şi la internet  

Naţională 

871-879 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
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88 Numere scurte –Sectiunea B2 
89 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
Z = 9 Servicii cu valoare aăugată , servicii cu 

tarif special (Premium rate) 
900 (NDC) 
 

9  Divertisment, jocuri, 
concursuri  

Nationala 

901 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
902 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
903 (NDC) 9  Informaţii diverse 

(generale, de afaceri, 
de marketing, utilitare 
etc.), divertisment, 
jocuri şi concursuri 

 

904-905 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 
906 (NDC) 9  Divertisment adulţi  
907-909 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 

91 -94 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) 

95-99 Numere scurte –Sectiunea B3 

 
Secţiunea B.1 – Numere naţionale scurte (1tvxyz)  
 
Domeniu Destinaţie Aria de utilizare 
Zt=11 
(NDC) 

Servicii de urgenţă şi alte servicii armonizate la nivel european  

110 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
111 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
112 Număr unic pentru apeluri de urgenţă Naţională 
113 Nealocabil (Blocat pentruresurse tehnice servicii de 

urgenţă) 
Naţională 

114 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
115 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  

116(xyz) Numere naţionale pentru servicii armonizate cu 
caracter social 

Naţională 

116000 Număr de urgenţă pentru copii dispăruţi Naţională 
117 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  

118(xyz) Numere naţionale pentru serviciul de informaţii 
privind abonaţii 

Naţională 

119 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
Zt=12 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=13 Blocat resurse tehnice* 
Zt=14 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=15 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=17 Blocat resurse tehnice* 
Zt=18 Blocat resurse tehnice* 
Zt=19 Servicii de interes public la nivel naţional şi servicii de Naţională 
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(NDC) interes general 
* Pot fi utilizate şi ca numere naţionale scurte interne pentru furnizarea unor servicii 

specifice de reţea sau pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată numai dacă 
această utilizare nu contravine folosirii acestora ca resurse tehnice. 

 
 
 
 
Secţiunea B.2 – Numere naţionale scurte (8tvxy)  
 
Domeniu  Destinaţie Aria de utilizare 
Zt=83 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=84 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=85 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
Zt=88 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

 
Secţiunea B.3 – Numere naţionale scurte (9tvxy)  
 
Domeniu  Destinaţie Aria de utilizare 
Zt=95 Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
Zt=96 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=97 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=98 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

Zt=99 
(NDC) 

Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională 

 
 
Secţiunea C – Indicative de selectare a transportatorului 
 
Domeniu Destinaţie 
10  
10xy  Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea cu ton 

intermediar 
16  
16xy  Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea fără ton 

intermediar şi pentru preselectarea transportatorului 
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Anexa nr. 2 
ANEXA Nr. 2 

 
SPECIFICAŢIE DE IMPLEMENTARE A RESURSELOR DE NUMEROTAŢIE  SOLICITATE1) 

 
 

I. Categoria de resurse de numerotaţie solicitată, în conformitate cu pct. 2 din 
anexa nr. 1  

 
II. Serviciile de comunicaţii electronice care vor fi furnizate prin intermediul 

resurselor de numerotaţie solicitate  
 
a) Tipul serviciilor:  

 servicii de telefonie destinate publicului; 
 alte servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce; 
 alte servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut; 
 alte tipuri de servicii care necesită resurse de numerotaţie.  

 
b) Caracteristicile serviciilor:  
- Se permite originarea de apeluri 

 Apeluri naţionale 
 Apeluri internaţionale 

- Se permite primirea de apeluri: 
 Apeluri naţionale 
 Apeluri internaţionale 

- Metoda de rutare utilizată pentru rutarea apelurilor către numere portate:    
 ACQ 
 OR2) 

 
III. Condiţiile tehnice de implementare3) 
 
a) Informaţii privind configuraţia hardware şi software a echipamentelor necesare abonaţilor 

pentru accesul la servicii: terminale, modemuri (xDSL, cablu, PLC, radio), PC, soft (standard sau 
dedicat)  

b) Informaţii privind modalitatea de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate 
de solicitant 

- tipul conexiunii la platforma furnizorului de servicii de comunicaţii electronice (conexiune 
dedicată serviciului de telefonie sau conexiune de acces la internet); 

- controlul accesului utilizatorului final la servicii (înregistrare, autentificare etc.); 
- protocolul de semnalizare utilizat în reţeaua de acces (IP, ISDN etc.);  
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- mobilitatea abonatului (punct fix, nomadicitate, mobilitate limitată, servicii la puncte 
mobile); 

- posibilităţile tehnice de localizare a apelantului.  
c) Informaţii privind reţeaua de transport: tipul reţelei de transport (reţea dedicată traficului 

pentru serviciul de telefonie (comutare de circuite, IP, ATM), reţea IP), protocoalele de semnalizare 
utilizate 

d) Informaţii privind modalitatea de utilizare a resurselor de numerotaţie în procesul de 
rutare:  

- rutare directă pe baza numărului de abonat; 
- translatare a numerelor E.164/E.164 (prin utilizarea funcţiilor unei platforme IN sau ale 

VLR); 
- translatare a numerelor E.164/IP [(baze de date locale, ENUM (User, Infrastructure, Private) 

etc.)]. 
 
 
 
 
IV. Condiţiile economice de implementare3) 
 
a) Descrierea condiţiilor de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate, 

precum şi posibilităţile de acces la numerele din alte reţele publice de comunicaţii electronice 
b) Modalitatea de plată (plata în avans/ulterior furnizării serviciilor) şi principiile de tarifare 

(tarife diferenţiate: local/naţional, în interiorul reţelei/în afara reţelei, gratuite pentru apelant/cu 
valoare adăugată, tarife maxime etc.). 

 
 

1) Se va întocmi câte o specificaţie pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie solicitată, pentru prima 
solicitare de resurse de numerotaţie dintr-o anumită categorie. 
2) În situaţia în care furnizorul intenţionează să utilizeze pentru rutarea apelurilor către numerele portate 
metoda de rutare OR, va anexa la cererea de acordare a LURN justificarea temeinică a utilizării acestei metode.   
3) Solicitantul va transmite toate informaţiile relevante, în funcţie de caracteristicile serviciului furnizat, cu 
respectarea cerinţelor minime de specificaţie. ” 
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Anexa nr. 3 
ANEXA Nr. 3  
 

RAPORT ANUAL 

privind utilizarea resurselor de numerotaţie alocate prin  

licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie 

 
Titular LURN .................................................................... 
 
A. Raport privind utilizarea numerotaţiei:.......... 

(geografice de 9 cifre/geografice de 6 cifre/independente de locatie/nongeografice mobile) 
 
Tabelul 1 

 
Note Tabel 1: 
1. Se va completa câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie alocată. 
2. Pentru numerotaţia geografică, informaţiile vor fi furnizate detaliat pentru fiecare arie 

geografică. 
 

 
B. Raport privind utilizarea numerotaţiei:.......... 

(nongeografice pentru servicii diverse din domeniul 0Z=08/ nongeografice pentru servicii cu tarif 
special din domeniul 0Z=09) 
 
Tabelul 2 
 

Total numere utilizate Nr. 
crt. 

Indicativ 
de 

destinaţie 

Numere 
alocate 

Numere asignate Numere transferate la alţi 

Grad de utilizare 
(Total numere utilizate / 

numere alocate) 

Total numere utilizate 

Numere asignate Numere transferate la alţi 
furnizori 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Indicativ de 
destinaţie 
naţională 

ZA(B) 

 
Numere 
alocate 

Activate Neactivate + 
Carantina 

Numere 
tehnice 

Portate Transferate 
direct 

Grad de 
utilizare 
(Total 

numere 
utilizate / 
numere 
alocate) 

 ............ ........ ........ ................. .......... .......... ........ ............ 
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naţională 
ZA(B) Activate Neactivate + 

Carantina 
furnizori (portate) 

1 ............ ........ ........ ................. ............... 
............  

       

 
 
Note Tabelul 2:  
1. Se va completa câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie alocată. 
2. În cadrul aceleiaşi categorii, informaţiile vor fi furnizate detaliat pentru fiecare indicativ de 

destinaţie naţională ZAB (de ex: 800, 801,..).  
 
 

C. Raport privind utilizarea indicativelor de selectare a transportatorului 
 

Se vor preciza: 
- dacă indicativele alocate au fost activate; 
- numărul estimativ de utilizatori finali care au originat apeluri prin intermediul acestor 

indicative; 
- categoriile de apeluri care pot fi originate prin intermediul acestor indicative. 

 
 

D. Raport privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne:.......... 
 
 

Tabelul 3 
 

Nr. 
crt. 

Număr naţional 
scurt intern Serviciul furnizat Entitatea căreia i-a fost asignat numărul 

1    

    

 
Note Tabelul 3:  
1.Se va completa câte un tabel pentru fiecare subdomeniu de numere naţionale scurte 

interne. 
2. Informaţiile vor fi furnizate numai de către tituarii LURN care asigură propriilor abonaţi 

accesul la servicii prin intermediul acestei categorii de resurse de numerotaţie.” 
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Anexa nr. 4 
 
ANEXA Nr. 1 

 
FORMATUL 

 numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 
şi pentru servicii de interes general şi disponibilitatea acestora pentru alocare 

 
Subdomeniul Lungimea 

numărului 
Destinaţie Statut 

190xy 5 Deschis spre alocare în condiţiile art. 
19 alin (3) din decizie  

191x 4 
 

192x 4 
193x 4 

 
194x 4 

Servicii de interes 
public la nivel 

naţional sau servicii 
de interes general 

Deschis spre alocare 
 

195x 4 
196x 4 

 
197x 4 

 
198x 4 

 

Deschis spre alocare  

199xy 5 

Servicii de interes 
general 

Deschis spre alocare în condiţiile art. 
19 alin (3) din decizie 
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Anexa nr. 5 
 
 ANEXA  Nr. 2 

 
FORMULAR-TIP 

 de acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie pentru numere naţionale 
pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general 

 

A. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta 

 

Denumirea/Numele solicitantului:  

 

Sediul/Domiciliul solicitantului: 

Strada: 
 

Nr. 
    

Bl. 
     

Sc. 
   

Apt. 
   

 

Localitatea: 
 

 

Judeţ/Sector: 
 

Telefon:  
           

Fax:   
           

E-mail: 
 

Pagina de internet: 
                  

Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: 

Judeţ/Sector: 

Cont bancar : 
 

Cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală: 
         

Reprezentantul legal al solicitantului - date de identificare şi date de contact: 

Nume: 

 

Prenume: 
                   

CNP: 
              

Strada: 
 

Nr. 
    

Bl. 
     

Sc. 
   

Apt. 
     

Localitatea: 
 

 

Judeţ/Sector: 
 

Telefon:   
           

Fax:   
           

E-mail: 
 

Adresa de corespondenţă a solicitantului: 
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B. Numere naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy 

 

1. Numere naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy pentru care se solicită acordarea dreptului de 
utilizare:  

Nr. crt. Serviciul de interes public la nivel 
naţional/serviciul de interes general 

Numărul 
propus pentru  

alocare* 
Data estimativă de activare 

 
* Solicitantul poate propune un anumit format al numărului de forma 19vx sau 19vxy. ANCOM alocă resursele de numerotaţie în 
conformitate cu principiile de gestionare a acestora, având în vedere formatul numărului precizat. 

 
2. Furnizorul serviciului de interes public la nivel naţional/serviciului de interes general căruia îi va fi 
asignat numărul naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy (dacă este cazul). 

 
  
 
 
 
 
 

 
Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului,  

........................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strada: 
 

Nr. 

 

Bl. 

 

Sc. Apt. 

 

Localitatea: 
 

 

Judeţ/Sector: 
 

Telefon:   
           

Fax:   
           

Persoana de contact a solicitantului: 

Nume: 

 

Prenume: 
                

Telefon: 

 

Fax:   

 

E-mail: 
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Anexa nr. 6 

 
ANEXA  Nr. 3  

 
 

SPECIFICAŢIE 
de implementare a numerelor naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy1 

 
 
I. Condiţiile tehnice de implementare2: 
 
a) informaţii privind configuraţia echipamentelor prin intermediul cărora se furnizează 

serviciul [un singur punct de acces centralizat la nivel naţional (call center)/mai multe puncte de 
acces distribuite în funcţie de locaţia apelantului]; 

 
b) informaţii privind modalitatea de rutare a apelurilor către serviciul furnizat prin intermediul 

numărului 19vx sau 19vxy (informaţii referitoare la sistemul de semnalizare utilizat în cadrul reţelei şi 
la cel utilizat pentru conectarea echipamentelor dedicate furnizării efective a serviciului); 

 
c) informaţii referitoare la contractele de acces şi interconectare încheiate cu furnizorii de 

reţele şi servicii de comunicaţii electronice, operaţionale până în prezent, precum şi, dacă este cazul, 
contractele care urmează a fi încheiate în vederea asigurării accesului persoanelor interesate la 
serviciile furnizate prin intermediul numărului naţional scurt; 

 
d) aria de interes a serviciului 

 naţional 
regional:  .............................................................................................................. 

(vor fi enumerate judeţele şi, dacă este cazul, municipiul Bucureşti) 
 
e) accesul la serviciu şi furnizarea serviciului se pot face: 

 vocal 
 SMS 

 
  
II. Condiţiile economice de implementare: 
 a) principiile de tarifare a utilizatorilor finali; 
b) modalitatea de informare a utilizatorilor finali privind tarifele aplicabile.    
 

                                                 
1 Se va întocmi o specificaţie pentru fiecare număr naţional scurt de forma 19vx sau 19vxy solicitat. 
2 Solicitantul va transmite toate informaţiile relevante, în funcţie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerinţelor minime din 
specificaţie. 
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