
 
 

 
 
 În temeiul prevederilor art.11 alin.(1), ale art.38 alin.(1), (3) si (5) si ale art.46 
alin.(1) pct.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de 
reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
591/2002,  
 
 
 
 
 

 
PRESEDINTELE AUTORITATII NATIONALE 

DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII 
 
 

emite prezenta: 
 
 
 

DECIZIE 
 
 

Articol unic . – Se adopta  Planul national de numerotatie  prevazut în anexa care 
face parte integranta din prezenta decizie. 
 
 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE, 

ION SMEEIANU 
 
 
 
 
 
Bucuresti, 16 decembrie 2002 
Nr. 140/EN 
 
 
 
 
 



ANEXA 
 

PLANUL NATIONAL DE NUMEROTATIE    
  
  
 

Art.1. – Planul national de numerotatie , denumit în continuare  PNN, stabileste 
structura si destinatia  resurselor de numerotatie  utilizate în România pentru serviciile de 
telefonie furnizate prin intermediul retele lor publice fixe de comunicatii electronice  si 
pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retele lor publice mobile  de 
comunicatii electronice . 
 
 Art.2. – PNN va a sigura: 

a) dezvoltarea serviciilor de comunicatii electronice în acord cu cele mai recente 
tendinte tehnologice si de piata; 

b) posibilitatea selectiei transportatorului; 
c) implementarea numerelor de urgenta si a numerelor scurte, armonizate la nivel 

european; 
d) rutarea corespunzatoare a traficului pentru numerotatia comuna europeana. 

 
 Art.3. – Elementele PNN  sunt: 

a) prefixul international; 
b) prefixul national; 
c) indicativele  individuale de forma 10xyz pentru selectare a transportatorilor; 
d) numerele nationale scurte de forma 11x; 
e) numerele locale; 
f) numerele nationale de forma 0ZABPQMCDU. 

  
Art.4. – Prefixul international 00 este primul grup de cifre format de catre 

utilizatorul care apeleaza un numar international. Prefixul international precede indicativul 
tarii de destinatie.  

 
Art.5. – Prefixul national 0 este prima cifra (nesemnificativa) a numarului national 

de forma 0ZABPQMCDU.  
 

Art.6. – (1) Indicativul individual de selectare a transportatorului este de forma 
10xyz, unde x si z pot lua valori de la 1 la 9 iar y poate lua valoare între  0 si 9. 

(2) Transportatorul este furnizorul de servicii care efectueaza, fara a afecta 
continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua în care este initiat catre reteaua 
de destinatie. 

(3) În cazul în care utilizatorul formeaza indicativul transportatorului, apelul sau va 
fi rutat catre transportatorul selectat si va fi procesat astfel: 

a) pentru apelurile internationale  se formeaza numarul international conform 
sistemului actual de apel international automat (prefix international 00 + codul de tara + 
numarul national al utilizatorului apelat); 

b) pentru apelurile nationale  se formeaza numarul national conform sistemului 
actual de apel national automat (prefix national 0 + numarul national semnificativ al 
utilizatorului apelat – ZABPQMCDU). 



Art.7. – (1) Numarul national pentru apelurile de urgenta este 112. 
(2) Celelalte 9 numere nationale scurte de forma 11x  vor fi asignate treptat în PNN 

pentru diverse servicii nationale de urgenta, de informatii etc. 
  

Art.8. – Numerele locale sunt utilizate pentru serviciile de telefonie furnizate prin 
intermediul retele lor publice fixe de comunicatii electronice pentru efectuarea de apeluri 
locale (intrajudetene) si au lungimea de 3-7 cifre. 

(2) Marea majoritate a numerelor locale sunt utilizate pentru identificarea univoca 
pe plan local a posturilor telefonice alocate  abonatilor. 

(3) Lungimea numerelor de abonat este de 7 cifre pentru municipiul Bucuresti si 6 
cifre pentru judete. 
 (4) Numerele de abonat din municipiul Bucuresti sunt de forma BPQMCDU, unde B 
poate lua valori de la  2 la 7. 

(5) Numerele de abonat din judete sunt de forma PQMCDU, unde PQ poate lua 
valori între 12 si 88. 

 
 Art.9. – (1) Numerele locale scurte sunt utilizate pentru identificarea univoca pe 
plan local a unor servicii diverse . 

(2)  Lungimea numerelor locale scurte este de 3 sau 4 cifre. 
 (3) Numerele scurte pentru Bucuresti sunt de forma 9PQ(M), unde P poate lua 
valori între  1 si 9, iar Q si M pot lua valori între 0 si 9. 

(4) Numerele  scurte pentru judete sunt de forma 9QM(C), unde Q poate lua valori 
între 1 si 9, iar M si C pot lua valori între  0 si 9. 
  

Art.10. – (1) PNN cuprinde doua tipuri de numerotatie: 
a) numerotatia  deschisa, atunci când un post telefonic poate fi apelat fie prin 

numarul sau local, fie  prin numarul sau national; 
b) numerotatia  închisa, atunci când un post telefonic poate fi apelat doar prin 

numarul sau national.  
 (2) Numerele nationale sunt de forma 0ZABPQMCDU si se împart în trei categorii: 

a) numere nationale geografice  care apartin numerotatiei deschise, constituite 
dintr-un numar local precedat de prefixul national 0 si de indicativul interurban ZA(B); 

b) numere nationale geografice care apartin numerotatiei închise, constituite din 
prefixul national 0 urmat întotdeauna de 9 cifre, dintre care unele contin elemente de 
identificare geografica ; 

c) numere nationale non-geografice, constituite din 10 cifre inseparabile (inclusiv 
0), care se formeaza întotdeauna în întregime si nu contin elemente de identificare 
geografica. 
 (3) Destinatiile pentru valorile numerice posibile ale radacin ii 0ZAB din numarul 
national 0ZABPQMCDU sunt prevazute în anexa care face parte integranta din PNN. 
 

Art.11. – Alocarile de resurse de numerotatie  pentru furnizorii de servicii de 
comunicatii electronice se vor face de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în 
Comunicatii pe baza procedurii de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor 
de numerotatie , conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 591/2002. 

 



ANEXA la PNN 
 
 

Destinatiile prevazute pentru grupul 0ZAB 
din numarul national 0ZABPQMCDU 

 
  

0Z = 00 Nealocabil 
 
 

0Z = 01 Numere nationale scurte de forma 01xy    
010 – 019 Nealocabil 

 
 

0Z = 02 Numere nationale geografice care apartin unei  
numerotatii deschise pentru servicii de telefonie furnizate prin 
intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice 
 
   020 Liber 
   021 Municipiul Bucuresti 
   022 Liber 
   023  
   0230 Suceava  
   0231 Botosani 
   0232 Iasi 
   0233 Neamt 
   0234 Bacau 
   0235 Vaslui 
   0236 Galati 
   0237 Vrancea 
   0238 Buzau 
   0239 Braila  
   024  
   0240 Tulcea 
   0241 Constanta  
   0242 Calarasi 
   0243 Ialomita  
   0244 Prahova  
   0245 Dâmbovita 
   0246 Giurgiu 
   0247 Teleorman 
   0248 Arges 
   0249 Olt 
   025  
   0250 Vâlcea 
   0251 Dolj 
   0252 Mehedinti 



   0253 Gorj 
   0254 Hunedoara 
   0255 Caras-Severin 
   0256 T imis 
   0257 Arad 
   0258 Alba 
   0259 Bihor 
   026  
   0260 Salaj 
   0261 Satu Mare  
   0262 Maramures 
   0263 Bistrita 
   0264 Cluj 
   0265 Mures 
   0266 Harghita 
   0267 Covasna  
   0268 Brasov 
   0269 Sibiu 
027 - 029 Liber 
 
 
0Z = 03 Numere nationale geografice si non-geografice care 
apartin numerotatiei închise pentru servicii de telefonie furnizate 
prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice 
 
0Z = 04 Liber 
 
0Z = 05 Liber 
 
0Z = 06 Liber 
 
0Z = 07 Numere nationale non-geografice pentru servicii de 
telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile  de 
comunicatii electronice 
 
   070 Liber 
   071 Liber 
   072  
   0720 Rezervat  S.C. „Mobifon” - S.A .  
   0721 - 0724 Numere utilizate  de catre  S.C. „Mobifon” - S.A. 
   0725 - 0729 Rezervat  S.C. „Mobifon” - S.A 
   073 Liber 
   074  
   0740 Numere utilizate  de catre  S.C. „Orange România ” - S.A. 
   0741 Rezervat S.C. „Orange România” – S.A. 
   0742 Numere exploatate de catre S.C. „Orange România” - 

S.A. 



   0743 Rezervat S.C. „Orange România” – S.A.  
   0744,  0745 Numere utilizate  de catre  S.C. „Orange România” -  S.A. 
   0746 - 0749 Rezervat S.C. „Orange România” – S.A. 
   075 Liber 
   076  
   0760 - 0764 Rezervat S.C. „Cosmorom” - S.A. 
   0765, 0766 Numere utilizate  de catre  S.C. „Cosmorom” - S.A. 
   0767 - 0769  Rezervat S.C. „Cosmorom” - S.A. 
   077 Liber 
   078  
   0780 - 0787 Rezervat S.C. „Telemobil” - S.A. 
   0788 Numere utilizate  de catre  S.C. „Telemobil” - S.A. 
   0789 Rezervat S.C. „Telemobil” - S.A. 
   079 Liber 

 
 

0Z = 08 Numere nationale non-geografice pentru servicii 
diverse                  
   080  
   0800  Numere verzi 
   0801 Numere de acces universal 
   0802 Numere personale universale  
   0803, 0804  Liber 
   0805 Televotare  
   0806 Liber 
   0807 Cartele virtuale  
   0808 Cartele preplatite 
   0809 Liber 
081 - 083 Liber 
   084  
   0840 Liber 
   0841 Numere de rutare tehnica pentru ETNS 
   0842 - 0849 Liber 
085 - 086 Liber 
   087  
   0870 Acces la retele de date si la Internet 
   0871 - 0879 Liber 
088, 089 Liber 
 
0Z = 09 Numere nationale non-geografice pentru servicii  cu 
tarif special (Premium Rate) 
090 – 098 Servicii cu tarif special   
099 Nealocabil (Indicativul Republicii Moldova) 

 


