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În temeiul prevederilor art.21, ale art.38 alin.(1), (3) si (5) si ale art.46 alin.(1) 

pct.7 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 
privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor 

de numerotatie  
 

 
Art.1. – (1) Prezenta decizie stabileste conditiile în care un furnizor de servicii de 

comunicatii electronice dobândeste si îsi poate exercita dreptul de a utiliza anumite 
blocuri de numere din Planul national de numerotatie , denumit în continuare PNN, 
pentru o perioada limitata, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie . 

 (2) Autoritatea Nationala  de Reglementare în Comunicatii, denumita în 
continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din PNN 
oricarui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat în 
conditiile art.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, denumita în continuare Ordonanta-cadru, si conform procedurii prevazute 
în Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 
nr.131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si 
serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere în acest sens. 

(3) Prezenta decizie nu se aplica în cazul anumitor categorii de numere cu 
valoare economica deosebita, care vor fi acordate printr-o procedura de selectie 
competitiva sau comparativa. 

 
Art.2. –  Resursele de numerotatie care pot face obiectul licentei de utilizare a 

resurselor de numerotatie, denumita în continuare LURN, sunt: 
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a) blocuri de 100.000 si de 10.000 de numere din numerotatia nationala , pentru 
serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retele lor publice fixe de comunicatii 
electronice , prevazute în PNN în domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03. În cazuri temeinic 
justificate se vor putea aloca si blocuri mai mici de 10.000 de numere ; 

b) blocuri de 1.000.000 si de 100.000 de numere din numerotatia nationala 
închisa, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retele lor publice mobile  
de comunicatii electronice, prevazute în PNN în domeniul 0Z = 07; 

c) b locuri de 1.000 de numere din numerotatia nationala închisa, folosite în 
vederea furnizarii de servicii diverse , prevazute în PNN în domeniile 0Z = 08 si 0Z = 09; 

d) indicative individuale de forma 10xyz pentru transportatori. Transportatorul 
este furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care 
efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua în 
care este initiat catre reteaua de destinatie. 

 
Art.3. – (1) Pentru acordarea LURN solicitantul va depune o cerere la 

registratura ANRC sau o va expedia  prin serviciul de trimitere recomandata cu 
confirmare de primire. 

(2) Este considerata data a înregistrarii cererii data înscrierii în registrul general 
de intrare-iesire a corespondentei al ANRC. 

(3) Cererea de acordare a LURN va cuprinde în mod obligatoriu informatii cu 
privire la: 

a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia , numarul de 
telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de înreg istrare  la 
registrul comertului si codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare , 
precum si, în cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul 
numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice 
în mod independent; 

b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si 
adresa  de e-mail; 

c) blocurile de numere sau indicativele individuale solicitate, în conformitate cu 
destinatia stabilita în PNN; 

d) descrierea serviciului, precum si structura si conditiile de implementare a 
acestuia; 

e) modul de utilizare  a resurselor de numerotatie  atribuite anterior solicitantului;  
f) distributia  geografica prevazuta pentru numerele solicitate . 
(4) În cazul în care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, 

va solicita informatii suplimentare în termen de 10 zile  de la data înregistrarii cererii.  
 
Art.4. – (1) Cererile de acordare a LURN se analizeaza de catre o comisie 

formata dintr-un presedinte si mai multi membri, desemnata  prin decizie a p resedintelui 
ANRC, denumita în continuare Comisia . 

(2) Comisia   se va întruni lunar sau ori de câte ori va fi necesar.  
(3) LURN se acorda în termen de cel mult 3 saptamâni de la data înregistrarii 

cererii.  
(4) În cazul în care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la 

alin.(3) va curge de la data primirii informatiilor solicitate. 
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Art.5. – (1) Analiza cererilor de acordare a LURN se face conform  principiilor 
obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii. 

(2) Comisia  va evalua cererea de acordare a LURN pe baza urmatoarelor criterii 
generale : 

a) necesitatea obtin erii resurselor de numerotatie respective; 
b) natura serviciului furnizat de solicitant; 
c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a resurselor de numerotatie ; 
d) pozitia pe piata a solicitantului.  

  
Art.6. – (1) Pe baza informatiilor furnizate în cerere si a eventualelor informatii 

suplimentare primite Comisia va propune presedintelui ANRC emiterea LURN sau 
respingerea cererii. 

(2) În conformitate cu PNN, Comisia  va analiza cererea de acordare a LURN, 
având în vedere urmatoarele criterii speciale :  

a) în domeniul 0Z=02 se vor aloca furnizorilor de servicii de telefonie furnizate 
prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice blocuri de numere care 
vor pastra structura geografica actuala a numerotatiei deschise, prin utilizarea 
indicativelor PQ nealocate;   

b) în domeniul 0Z=03 se vor aloca blocuri de numere furnizorilor de servicii de 
telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice , 
carora nu li se vor putea aloca integral blocurile de numere solicitate în domeniul 
0Z=02. 

(3) Alocarile initiale si ulterioare ale resurselor de numerotatie se vor face în 
blocurile de numere  prevazute la art.2. 

(4) Cererea de acordare  a LURN va fi re spinsa în cazul în care nu sunt îndeplinite 
conditiile prevazute în prezenta decizie sau în alte acte normative. 

(5) Decizia de respingere a cererii de acordare a LURN va fi motivata si se va 
comunica solicitantului. 

 
Art.7. – (1) În situatia în care aceleasi resurse de numerotatie fac obiectul mai 

multor solicitari, Comisia  va examina cererile de acordare a LURN în ordinea în care 
acestea au fost înregistrate la ANRC.  

(2) Daca toate conditiile prevazute în prezenta decizie sau în alte acte normative 
sunt îndeplinite , LURN pentru resursele solicitate va fi acordata primului furnizor care a 
înregistrat cererea la ANRC. 

  
Art.8. – LURN va contine: 
a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia , numarul de 

înregistrare la registrul comertului si codul de înregistrare fiscala sau codul unic de 
înregis trare, precum si, în cazul persoanelor fizice , seria si numarul actului de identitate, 
codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati 
economice în mod independent; 

b) serviciul pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de 
numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu; 

c) resursele de numerotatie ce vor putea fi utilizate de catre titular; 
d) conditiile în care vor putea fi utilizate resursele de numerotatie ; 
e) durata pentru care se acorda LURN; 
f) conditii privind cedarea LURN; 
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g) obligatia titularului de a aplica principiul nediscriminarii si transparentei fata de 
alti furnizori de serv icii de comunicatii electronice  în privinta secventelor de numere 
utilizate pentru accesul la serviciile lor; 

h) obligatia titularului de a transmite ANRC, pâna la data de 31 ianuarie a fiecarui 
an, raportul privind utilizarea efectiva a resurselor de numerotatie  în cursul anului 
precedent; 

i) obligatiile asumate de titular în cursul unei proceduri de selectie competitive 
sau comparative, în cazul acordarii LURN prin intermediul unei asemenea proceduri; 

j) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu 
prevederile  art.19 din Ordonanta-cadru; 

k) obligatia inserarii în registrele publice de abonati a informatiilor privind 
resursele de numerotatie alocate; 

l) alte obligatii impuse titularului. 
 
Art.9. – Durata de valabilitate a LURN este de 10 ani de la data acordarii 

acesteia. 
 
Art.10. – Raportul anual al titularului LURN va cuprinde: 
a) blocurile de numere  asignate utilizatorilor finali; 
b) detalii cu privire la numerele prevazute în planurile de dezvoltare, rezervarile 

facute pentru utilizatorii finali; 
c) procentul asignat din resursele de numerotatie alocate. 
 
Art.11. – Personalul ANRC  împuternicit în acest scop  are dreptul de a verifica : 
a) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie alocate 

anterior, în cazul solicitarii unor resurse suplimentare; 
b) modul de asignare a resurselor de numerotatie alocate, în cazul constatarii 

neutilizarii acestora în conformitate cu prevederile LURN. 
 
Art.12. – (1) LURN poate fi cedata catre un furnizor de servicii de comunicatii 

electronice destinate publicului,  autorizat în conditiile art.4 din Ordonanta -cadru  si 
conform procedurii prevazute în Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare în Comunicatii nr.131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru 
furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, numai cu acordul prealabil al 
ANRC. Comisia  va analiza daca prin cedarea licentei se restrânge, se împiedica sau se 
denatureaza concurenta în domeniul comunicatiilor electronice  sau sunt afectate 
interesele utilizatorilor.  

(2) Acordul ANRC  va fi comunicat titularului LURN  în termen de 15 zile de la 
data înregistrarii cererii privind cedare a LURN. 

(3) Cererea privind cedarea LURN va cuprinde: 
a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia , numarul de 

înregistrare  la registrul comertului si codul de înregistrare fiscala sau codul unic de 
înregistrare, precum si, în cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, 
codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati 
economice în mod independent; 

b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia , numarul de 
înregistrare  la registrul comertului si codul de înregistrare fiscala sau codul unic de 
înregistrare, precum si, în cazul persoanelo r fizice, seria si numarul actului de identitate, 
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codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati 
economice în mod independent; 

c) informatii privind acordul de cesiune care se va încheia  (natura acestuia, data 
la care ar urma sa intre în vigoare, conditii speciale contractuale , precum si modul de 
implementare a acordului); 

d) resursele de numerotatie  care vor face obiectul acordului; 
e) descrierea serviciului pe care cesionarul intentioneaza sa îl ofere, precum si 

structura si conditiile de implementare a acestuia . 
(4) Acordul de cesiune va respecta conditiile prevazute în LURN cu privire la 

cedarea acesteia . 
(5) Cesionarul trebuie sa-si asume toate obligatiile care decurg din  respectiva 

LURN. 
(6) Orice acord având ca obiect cedarea LURN, încheiat cu nerespectarea 

prevederilor alin.(1),(4) si (5), este nul de drept. 
(7) Cedarea LURN se publica pe pagina de Internet a ANRC.  

 
Art.13. – (1) ANRC va putea modifica prevederile LURN atunci când: 
a) este necesar pentru respectarea obligatiilor României ce decurg din acorduri 

internationale sau din calitatea de membru într -o organizatie internationala; 
b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;  
c) s-au schimbat circumstantele în care LURN a fost emisa; 
d) se modific a PNN; 
e) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de numere;  
f) titularul LURN  cere modificarea datelor prevazute la art.8 lit.a). 
(2) În cazul modificarii prevederilor LURN, ANRC va elibera o noua licenta, 

pastrându-se data expirarii din licenta anterioara. 
 
Art.14. – (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotatie prevazute în LURN 

înceteaza în urmatoarele cazuri: 
a) la cererea titularului; 
b) în cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, în conditiile prevederilor 

art.57 alin.(2) sau ale art.59 din Ordonanta-cadru ; 
c) la expirarea duratei de valabilitate a LURN. 
(2) Cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a LURN, 

titularul poate trimite ANRC o cerere de reînnoire a valabilitatii LURN, care  va cuprinde 
informatiile prevazute la art.3 alin.(3), cu exceptia celor prevazute la lit.d), e) si f). 

 (3) Daca sunt îndeplinite conditiile prevazute în prezenta decizie  sau în alte acte 
normative, se va acorda titularului o noua licenta privind utilizarea acelorasi resurse de 
numerotatie. 

 
Art.15. – (1) LURN va putea fi suspendata sau retrasa, în conditiile prevederilor 

art.57 alin.(2) sau ale art.59 din Ordonanta-cadru , în urmatoarele situatii:  
a) titularul nu respecta conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie;  
b) titularul nu a utilizat efectiv în ultimele 12 luni un numar semnificativ din 

blocurile de numere alocate; 
c) în urma retragerii dreptului titularului de a furniza servicii de comunicatii 

electronice pe baza autorizatiei generale . 
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(2) LURN este retrasa sau suspendata prin decizie a presedintelui ANRC. 
 
Art.16. – În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului carora  
le -a fost acordat dreptul de a utiliza anumite resurse  de numerotatie în temeiul 
prevederilor Legii telecomunicatiilor nr.74/1996, cu modificarile ulterioare, vor depune la 
ANRC o cerere de acordare a LURN pentru aceleasi resurse de numerotatie , care va 
respecta conditiile prevazute la art.14 alin.(2). 

 
Art.17. - Cererile de acordare a LURN, cu exceptia celor privind alocarea 

indicativelor individuale de selectare pentru transportatori, în alte conditii decât cele 
prevazute la art.16 se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de 
la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Art.18. – Prezenta decizie va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
ION SMEEIANU 

 
 
 
 
 

Bucuresti, 16 decembrie 2002 
Nr. 141/ EN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


