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ANUNŢ 

 
 
 În conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008 
privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la 
nivel european, ca urmare a deschiderii procedurii iniţiale de alocare a numerelor 
naţionale pentru servicii de informaţii privind abonaţii, de forma 118(xyz), în perioada 
1 – 31 august 2008 au fost primite 11 cereri de acordare a licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotaţie de la următorii furnizori de servicii de comunicaţii electronice: 
 
• S.C. 1818 AUSKUNFT A.G. BIEL SUCURSALA BUCUREŞTI 
• S.C. CONCIERGE COMPANY S.R.L. MILANO SUCURSALA BUCUREŞTI 
• S.C. CONDUITE EUROPE S.A. BIEL SUCURSALA BUCUREŞTI 
• S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. 
• S.C. DA DIRECTORY ASSISTANCE COMPANY S.R.L. MILANO SUCURSALA 

BUCUREŞTI 
• S.C. ES ENHANCED SERVICES COMPANY S.R.L. MILANO SUCURSALA BUCUREŞTI 
• S.C. EXPRESS ONLINE S.R.L. 
• S.C. IL NUMERO ITALIA S.R.L. MILANO SUCURSALA BUCUREŞTI 
• S.C. INFOCLICK S.A. 
• S.C. MEDIA SAT S.R.L. 
• S.C. ROMTELECOM S.A. 
 
 În urma analizării cererilor de acordare a licenţelor de utilizare a resurselor de 
numerotaţie (LURN) pentru numerele naţionale pentru servicii de informaţii privind 
abonaţii, primite în perioada menţionată, precum şi a informaţiilor suplimentare 
transmise de furnizorii menţionaţi, Comisia de organizare a procedurii iniţiale, de 
tragere la sorţi, pentru alocarea numerelor naţionale scurte de forma 118(xyz), numită 
prin Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 774/2008, constată îndeplinirea de către 
respectivii solicitanţii a cerinţelor de participare la procedura iniţială de alocare. 
 
 Etapa următoare a procedurii iniţiale de alocare, tragerea la sorţi, va avea loc în 
ziua de marţi 25 noiembrie 2008, ora 12.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii din Bucureşti, str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, conform procedurii descrise la 
art. 22 şi 23 din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008, şi anume: 
 
• Orice solicitant care a îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Decizia 

preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008, îşi poate retrage cererea de acordare a LURN 
înainte de tragerea la sorţi. 

• Tragerea la sorţi se desfăşoară în prezenţa comisiei şi a reprezentanţilor, 
împuterniciţi expres în vederea participarii la această procedură, ai solicitanţilor care 
au îndeplinit cerinţele legale de participare la procedura iniţială de alocare a 
numerelor naţionale scurte de forma 118(xyz).  

• Comisia verifică identitatea şi împuternicirea reprezentanţilor solicitanţilor. 
• Ordinea în care solicitanţii îşi vor exprima opţiunea pentru numerele naţionale scurte, 

de forma 118(xyz), disponibile se stabileşte prin tragere la sorţi, prin extragerea 
denumirii/numelui fiecărui solicitant de către un membru al comisiei. 

• În ordinea stabilită în urma tragerii la sorţi, solicitanţii îşi exprimă opţiunea pentru 
unul din numerele naţionale scurte de forma 118(xyz) rămase disponibile.  
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• Solicitanţii beneficiază de un termen pentru a se decide între numerele rămase 
disponibile, care nu poate depăşi 5 minute din momentul în care aceştia îşi pot 
exprima opţiunea. Dacă solicitantul nu-şi exprimă opţiunea în cadrul unei runde a 
tragerii la sorţi, acesta va putea opta în următoarea rundă, pierzându-şi dreptul de 
opţiune din runda anterioară, iar alocarea numărului naţional scurt se va face în 
conformitate cu procedura curentă de alocare. 

• Tragerea la sorţi se desfăşoară în mai multe runde, în funcţie de numărul maxim de 
numere naţionale scurte de forma 118(xyz) solicitate. 

• Rezultatele tragerii la sorţi se consemnează într-un proces–verbal semnat de 
reprezentanţii solicitanţilor prezenţi şi de membrii comisiei. 

• Solicitanţilor care nu participă la tragerea la sorţi sau care nu optează pentru toate 
numerele solicitate în cadrul tragerii la sorţi li se vor aloca numere naţionale scurte 
de forma 118(xyz) conform procedurii curente de alocare. 

• Pe baza procesului–verbal întocmit, comisia va propune preşedintelui ANC acordarea 
LURN pentru fiecare solicitant, cuprinzând numerele naţionale scurte de forma 
118(xyz) pentru care a optat în cadrul procedurii de tragere la sorţi sau, după caz, 
care i-au fost alocate în baza procedurii curente de alocare. 

 
 
   


