
TOATE NUMERELE DE TELEFONIE FIXÃ

SE VOR FORMA CU PREFIX,

chiar ºi pentru apelurile locale

AUTORITATEA NAÞIONALÃ PENTRU REGLEMENTARE

ÎN COMUNICAÞII ªI TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI

Furnizorul ai cãrui abonaþi formeazã numere de ºase ºi ºapte cifre la nivel
local are în prezent un avantaj concurenþial faþã de cei ai cãror abonaþi
formeazã numãrul întreg de zece cifre. Din acest motiv, Comisia
Europeanã a recomandat României uniformizarea modului de formare a
numerelor de telefon. Prin închiderea PNN (formarea cu prefix) ºi
uniformizarea numerelor de telefonie fixã dispare o barierã din calea
liberei concurenþe de pe piaþa de comunicaþii electronice ºi se asigurã
condiþii egale pentru toþi furnizorii care utilizeazã resurse de numerotaþie
geografice.

ANRCTI
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei (ANRCTI) este instituţia independentă de reglementare în
domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale,
echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii
electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii
electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale din
România.

ANRCTI ia măsurile necesare pentru funcţionarea pieţelor de comunicaţii
electronice şi servicii poştale în condiţii de concurenţă şi respect pentru
drepturile consumatorilor, în scopul asigurării unui maxim de beneficii
pentru aceştia. 

Date de contact

B-dul. Libertãþii nr. 14, Sector 5, Cod 050706, Bucureºti

Telefon: 021 30 75 437 (apel cu tarif normal)

Numãr gratuit: 0800 855 855
(apelabil numai în reþeaua Romtelecom)

Program: 

Luni, Miercuri, Joi: 8.30 - 17.00

Marþi: 8.30 - 18.30

Vineri: 8.30 - 16.30

e-mail: relatii_cu_publicul@anrcti.ro

www.anrcti.ro

Reproducerea integralã sau parþialã a informaþiilor 

din acest pliant este permisã numai cu precizarea sursei.

Mai 2008 © ANRCTI

De ce este necesară schimbarea formatului
numerelor de telefonie fixã
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TOATE numerele de telefonie fixã 
se formează cu prefix!

ATENÞIE! Modificaţi numerele de telefon salvate în memoria telefonului!
De la 1 august 2008 numerele formate fără prefix nu mai funcþioneazã.

Începând cu 3 mai 2008, toate numerele de telefonie fixã, indiferent
dacã sunt locale sau naþionale, se vor forma cu prefix (prefixul
naþional “0” + indicativul de arie geograficã). 

Abonaþii furnizorilor de servicii de telefonie fixã vor putea fi apelaþi
doar prin formarea întregului numãr naþional de 10 cifre (prefix +
numãr local), pentru toate apelurile locale sau naþionale.

Prefixele sunt de forma 02AB şi 03AB. Numerele naþionale de 10 cifre
au forma 02AB xxx xxx sau 03AB xxx xxx.  

Judeţ Vechiul format al Noua formă a numerelor de telefonie
numerelor pentru fixã, pentru toate tipurile de apeluri, 

apeluri locale în funcţie de furnizor, de la 3 mai 2008
Bucureşti + Ilfov x xxx xxx 021 x xxx xxx   sau   031 x xxx xxx 
Alba xxx xxx 0258 xxx xxx    sau   0358 xxx xxx
Arad xxx xxx 0257 xxx xxx    sau   0357 xxx xxx
Argeş xxx xxx 0248 xxx xxx    sau   0348 xxx xxx
Bacău xxx xxx 0234 xxx xxx    sau   0334 xxx xxx 
Bihor xxx xxx 0259 xxx xxx    sau   0359 xxx xxx 
Bistriţa – Năsăud xxx xxx 0263 xxx xxx    sau   0363 xxx xxx 
Botoşani xxx xxx 0231 xxx xxx    sau   0331 xxx xxx 
Braşov xxx xxx 0268 xxx xxx    sau   0368 xxx xxx 
Brăila xxx xxx 0239 xxx xxx    sau   0339 xxx xxx 
Buzău xxx xxx 0238 xxx xxx    sau   0338  xxx xxx
Caraş-Severin xxx xxx 0255xxx xxx     sau   0355 xxx xxx
Călăraşi xxx xxx 0242 xxx xxx    sau   0342 xxx xxx
Cluj xxx xxx 0264 xxx xxx    sau   0364 xxx xxx
Constanţa xxx xxx 0241 xxx xxx    sau   0341 xxx xxx
Covasna xxx xxx 0267 xxx xxx    sau   0367 xxx xxx
Dâmboviţa xxx xxx 0245 xxx xxx    sau   0345 xxx xxx
Dolj xxx xxx 0251 xxx xxx    sau   0351 xxx xxx
Galaţi xxx xxx 0236 xxx xxx    sau   0336 xxx xxx
Giurgiu xxx xxx 0246 xxx xxx    sau   0346 xxx xxx
Gorj xxx xxx 0253 xxx xxx    sau   0353 xxx xxx
Harghita xxx xxx 0266 xxx xxx    sau   0366 xxx xxx
Hunedoara xxx xxx 0254 xxx xxx    sau   0354 xxx xxx
Ialomiţa xxx xxx 0243 xxx xxx    sau   0343 xxx xxx
Iaşi xxx xxx 0232 xxx xxx    sau   0332 xxx xxx
Maramureş xxx xxx 0262 xxx xxx    sau   0362 xxx xxx
Mehedinţi xxx xxx 0252 xxx xxx    sau   0352 xxx xxx
Mureş xxx xxx 0265 xxx xxx    sau   0365 xxx xxx
Neamţ xxx xxx 0233 xxx xxx    sau   0333 xxx xxx
Olt xxx xxx 0249 xxx xxx    sau   0349 xxx xxx
Prahova xxx xxx 0244 xxx xxx    sau   0344 xxx xxx
Satu Mare xxx xxx 0261 xxx xxx    sau   0361 xxx xxx
Sălaj xxx xxx 0260 xxx xxx    sau   0360 xxx xxx
Sibiu xxx xxx 0269 xxx xxx    sau   0369 xxx xxx
Suceava xxx xxx 0230 xxx xxx    sau   0330 xxx xxx
Teleorman xxx xxx 0247 xxx xxx    sau   0347 xxx xxx
Timiş xxx xxx 0256 xxx xxx    sau   0356 xxx xxx
Tulcea xxx xxx 0240 xxx xxx    sau   0340 xxx xxx
Vaslui xxx xxx 0235 xxx xxx    sau   0335 xxx xxx
Vâlcea xxx xxx 0250 xxx xxx    sau   0350 xxx xxx
Vrancea xxx xxx 0237 xxx xxx    sau   0337 xxx xxx

Astfel, se uniformizează modalitatea de formare a numerelor de telefonie
fixã pentru toţi furnizorii de telefonie şi se elimină numerele locale de şase 

şi şapte cifre, urmând a se folosi numai numere naţionale de 10 cifre.

Numerele scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 
vor avea 4 cifre – se adaugă cifra 1 înaintea numărului actual. 

Numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112 – rămâne
neschimbat.
Numerele scurte pentru servicii de interes general la nivel local
se vor forma cu prefix şi vor avea 7 cifre. 
Vor avea 7 cifre numerele scurte pentru servicii de interes
general la nivel local (în Bucureşti şi în fiecare judeţ): taxi, utilităţi,
jandarmerie, „alo, domnule primar” etc. Pentru a respecta forma
de 7 cifre, se dublează ultima cifră a numerelor care se folosesc în
Bucureşti şi au, în vechiul format, 3 cifre. Mai jos sunt câteva
exemple de numere scurte în noul format: 

Serviciu Bucureşti Bihor Constanţa Iaşi

Protecţia civilã 021 9822 0259 982 0241 982 0232 982

Jandarmeria 021 9566 0259 956 0241 956 0232 956

Alo, domnule primar 021 9844 0259 984 0241 984 0232 984

Taxi 021 9XXX 0259 9XX 0241 9XX 0232 9XX

În această categorie intră numerele pentru diverse servicii oferite
de Romtelecom (ora exactă, deranjamente posturi telefonice,
relaţii clienţi, informaţii privind abonaţii, informaţii în limba
maghiară privind abonaţii, relaţii clienţi – persoane juridice,
informaţii diverse, telegrame telefonate), de exemplu: 

Serviciu Numãr vechi Numãr nou

Informaþii privind abonaþii Romtelecom 931 1931

Deranjamente posturi telefonice 921 1921
Romtelecom

Telegrame telefonate 957 1957

Ora exactã 958 1958

Numerele de telefonie mobilã 
Numerele alocate utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă
(abonamente, cartele pre-plătite) şi numerele alocate serviciilor
oferite de furnizorii de telefonie mobilă (relaţii cu clienţii, cost
control etc.) îşi vor păstra acelaşi format.

Etape de schimbare a formării numerelor de telefon
Numerele formate cu prefix în interiorul judeþului funcþioneazã deja 
din 3 mai 2008!

3.05 – 31.07.2008 Numerele formate Apelantul primeºte un mesaj
fãrã prefix vocal sau scris de informare
funcþioneazã  cu privire la formatul corect
încã. al numãrului.

1.08 – 30.09.2008 Numerele formate Apelantul primeºte un mesaj
fãrã prefix nu mai vocal sau scris de informare
funcþioneazã. cu privire la formatul corect

al numãrului.
De la 1.10.2008 Numerele formate Apelantul este informat cã 

fãrã prefix nu numãrul nu existã.
funcþioneazã.

Numerele scurte


