
1/2 
 

 
 

DECIZIE 
privind modificarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte 
interne și a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia președintelui Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.131/2014  
 
În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 și 4, art. 10 alin. (2) pct. 5 și 10, art. 11 alin. (1) 

și (7), precum și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 40 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu 
modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
 
PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE 

ÎN COMUNICAȚII 
emite prezenta decizie. 
 
 

Art. I. –Codul de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a 
codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.131/2014 , publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 629 din 27 august 2014, se modifică după cum urmează: 

 
1. La capitolul 3 subcapitolul 3.2 al patrulea paragraf, a doua și a treia liniuță vor 

avea următorul cuprins: 
„ –  Pentru servicii de tip premium sunt utilizate numere scurte care încep cu cifrele 12, 13 

sau 14 și coduri scurte care încep cu cifrele 22, 23 și 24. Această categorie include serviciile 
destinate adulților, care pot fi furnizate doar prin intermediul numerelor scurte care încep cu cifrele 
15. 

– Pentru serviciile de microplăți sunt utilizate numere scurte care încep cu cifrele 12, 13 sau 
14 și coduri scurte care încep cu cifra 7. În situația în care microplata se realizează pentru un 
serviciu destinat adulților pot fi utilizate numai numere scurte care încep cu cifrele 15.”  
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2. Anexa va avea următorul cuprins: 
 
 

„ANEXĂ 
la Codul de Conduită 

Lista codurilor scurte SMS/MMS 

Subdomeniul/
Domeniul  

Formatul codului 
scurt SMS/MMS  

Utilizare  Tarif  

2t 
t=2,3,4 

2tvxy Servicii conținut premium (SMS 
MT, utilizare netransparentă 

pentru utilizator) 

 

2t 
t=7, 8 

2tvx(y)  servicii marketing/SSR  Tarif normal/mai mic în rețea  

3t 
t=2,7,8 

3tvx(y) servicii marketing/SSR Tarif normal/mai mic în rețea 

7t 
 

7tvx(y)  microplăți   

8t 
t=0,1,2 

8tvx(y)  Servicii conținut premium  

8t 
t=7  

8tvx(y)  Servicii caritabile”  

 
 
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
p. Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și 

 Reglementare în Comunicații, 
 

Bogdan Iana 
 

  

 
 
 
 
București, 24 mai 2016.  
Nr. 497.  


