În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) şi (5), ale art.44 lit.f) şi ale art.46 alin.(1)
pct.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de
reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.591/2002,
Având în vedere prevederile pct.3.18.4 din autorizaţia generală pentru furnizarea
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, anexa nr.1 la Decizia preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare
generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice,
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta:
DECIZIE
privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de
semnalizare naţionale şi internaţionale
Art.1. – (1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile în care un furnizor de reţele publice de
comunicaţii electronice dobândeşte şi îşi poate exercita dreptul de a utiliza anumite coduri ale
punctelor de semnalizare naţionale şi internaţionale.
(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare
ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare naţionale
şi internaţionale unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în
condiţiile art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de
reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.591/2002, şi
conform procedurii prevăzute în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Comunicaţii nr. 1.333/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice, care depune o cerere în acest sens.
Art.2. – În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:
a) punct de semnalizare (Signalling Point - SP) – un nod dintr-o reţea de semnalizare
care fie generează şi recepţionează mesaje de semnalizare, fie transferă mesaje de
semnalizare de la o linie de semnalizare către alta, fie îndeplineşte ambele funcţii menţionate;
b) cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code - SPC) – un cod care
identifică, în mod univoc, un punct de semnalizare din cadrul unei reţele de semnalizare care
utilizează sistemul de semnalizare pe canal comun nr.7 (SS7);
c) punct de semnalizare naţional (National Signalling Point - NSP), respectiv cod al
punctului de semnalizare naţional (National Signalling Point Code - NSPC) – punctul de
semnalizare aparţinând reţelei naţionale de semnalizare, utilizat pentru rutarea mesajelor de
semnalizare la nivel naţional, respectiv codul care identifică acest punct;

d) punct de semnalizare internaţional (International Signalling Point - ISP), respectiv
cod al punctului de semnalizare internaţional (International Signalling Point Code - ISPC) –
punctul de semnalizare aparţinând reţelei internaţionale de semnalizare, utilizat pentru rutarea
mesajelor de semnalizare la nivel internaţional, respectiv codul care identifică acest punct.
Art.3. – (1) În vederea dobândirii dreptului de a utiliza anumite coduri ale punctelor de
semnalizare, solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin
serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.
(2) Este considerată dată a înregistrării cererii data înscrierii în registrul general de
intrare-ieşire a corespondenţei al ANRC.
(3) Cererea va cuprinde în mod obligatoriu informaţii cu privire la:
a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numărul de telefon
şi de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numărul de înregistrare la registrul comerţului
şi codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, precum şi, în cazul persoanelor
fizice, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal şi numărul autorizaţiei
pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent;
b) numele reprezentantului legal, numărul de telefon şi de fax al acestuia şi adresa de
e-mail;
c) tipul şi numărul codurilor punctelor de semnalizare solicitate (ISPC şi/sau NSPC) ori,
acolo unde este cazul, codurile punctelor de semnalizare utilizate anterior;
d) descrierea reţelei de semnalizare proprii în cadrul căreia vor fi utilizate codurile
solicitate, cu indicarea amplasării punctelor de semnalizare pentru identificarea cărora se
solicită ISPC şi/sau NSPC;
e) modul de utilizare a codurilor atribuite anterior solicitantului;
f) în cazul alocării unui ISPC, datele solicitate de Uniunea Internaţională a
Telecomunicaţiilor (ITU) în conformitate cu prevederile Recomandării ITU-T M.1400.
(4) În cazul în care ANRC consideră că informaţiile prezentate sunt insuficiente, va
solicita informaţii suplimentare în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii.
Art.4. – (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acordă,
prin decizie a preşedintelui ANRC, în termen de cel mult 3 săptămâni de la data înregistrării
cererii.
(2) În cazul în care ANRC a solicitat informaţii suplimentare, termenul prevăzut la
alin.(1) va curge de la data primirii informaţiilor solicitate.
(3) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare se acordă pe durată
nedeterminată.
Art.5. – (1) Analizarea cererilor de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare se
realizează conform principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.
(2) Evaluarea cererilor are la bază următoarele criterii:
a) necesitatea obţinerii codurilor punctelor de semnalizare respective;
b) structura reţelei furnizate de solicitant;
c) asigurarea unei utilizări eficiente şi raţionale a codurilor punctelor de semnalizare.
(3) Cererea va fi respinsă în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în
prezenta decizie sau în alte acte normative.
(4) Decizia de respingere a cererii va fi motivată şi se va comunica solicitantului.

Art.6. – Titularul dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare are
următoarele obligaţii:
a) de a folosi codurile alocate pe teritoriul României şi în conformitate cu destinaţia
specificată în solicitare;
b) de a respecta condiţiile de utilizare a codurilor, prevăzute în decizia preşedintelui
ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare, acolo
unde este cazul;
c) de a pune în funcţiune şi de a utiliza efectiv toate ISPC şi un număr semnificativ din
blocurile de NSPC alocate, în cel mult 6 luni de la data alocării, precum şi de a notifica ANRC
în termen de o lună de la punerea în funcţiune a codurilor;
d) de a informa ANRC în situaţia reorganizării, prin comasare sau divizare, ori a încetării
activităţii în domeniul comunicaţiilor electronice, în vederea realocării codurilor punctelor de
semnalizare, acolo unde este cazul.
Art.7. – (1) Dreptul de utilizare a unor coduri ale punctelor de semnalizare poate fi
cedat către un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile art.4
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.591/2002, şi conform procedurii prevăzute în Decizia preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.333/2003, numai în situaţii temeinic justificate,
precum reorganizarea persoanei juridice, prin comasare sau divizare, şi numai cu acordul
prealabil al ANRC.
(2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului dreptului de utilizare în termen de 3
săptămâni de la data înregistrării cererii privind cedarea dreptului.
(3) Cererea privind cedarea dreptului va cuprinde:
a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numărul de
înregistrare la registrul comerţului şi codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare,
precum şi, în cazul persoanelor fizice, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric
personal şi numărul autorizaţiei pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod
independent;
b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numărul de
înregistrare la registrul comerţului şi codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare,
precum şi, în cazul persoanelor fizice, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric
personal şi numărul autorizaţiei pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod
independent;
c) informaţii privind acordul de cesiune care se va încheia (natura acestuia, data la care
ar urma să intre în vigoare, condiţii speciale contractuale, precum şi modul de implementare a
acordului);
d) codurile punctelor de semnalizare care vor face obiectul acordului;
e) descrierea reţelei în cadrul căreia vor fi utilizate codurile care vor face obiectul
acordului.
(4) Acordul de cesiune va respecta condiţiile cu privire la cedarea dreptului, prevăzute
în decizia preşedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor
de semnalizare.
(5) Cesionarul trebuie să-şi asume toate obligaţiile corelative dreptului de utilizare a
codurilor punctelor de semnalizare.
(6) Orice acord având ca obiect cedarea dreptului de utilizare a unor coduri ale
punctelor de semnalizare, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin.(1), (4) şi (5), este nul
de drept.

Art.8. – Decizia preşedintelui ANRC de acordare a dreptului de utilizare a unor coduri
ale punctelor de semnalizare va putea fi modificată atunci când:
a) este necesar pentru respectarea obligaţiilor României ce decurg din acorduri
internaţionale sau din calitatea de membru într-o organizaţie internaţională;
b) este necesar pentru asigurarea siguranţei sau apărării naţionale;
c) s-au schimbat circumstanţele în care decizia preşedintelui ANRC a fost emisă;
d) titularul solicită alocarea unor blocuri suplimentare de coduri.
Art.9. – Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare încetează în
următoarele cazuri:
a) la cererea titularului;
b) în cazul aplicării sancţiunii retragerii acestui drept, în condiţiile prevăzute la art.10.
Art.10. – Dreptul de a utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare poate fi
suspendat sau retras, prin decizie a preşedintelui ANRC, în următoarele cazuri:
a) titularul nu respectă obligaţiile prevăzute la art.6;
b) în urma retragerii sau suspendării dreptului titularului de a furniza reţele de
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale.
Art.11. – (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii,
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice cărora le-a fost acordat dreptul de a
utiliza anumite coduri ale punctelor de semnalizare vor depune la ANRC o cerere de utilizare a
aceloraşi coduri ale punctelor de semnalizare, care va cuprinde informaţiile prevăzute la art.3
alin.(3).
(2) Cererile de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare, altele decât cele prevăzute
la alin.(1), se pot depune la ANRC după expirarea unui termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei decizii.
Art.12. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREŞEDINTE,
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