
 
  
 
 
În temeiul prevederilor art.11 alin.(1), ale art.21, ale art.38 alin.(1), (3) şi 

(5) şi ale art.46 alin.(1) pct.4 şi 7 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, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 

emite prezenta decizie. 
 
 

DECIZIE 
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Comunicaţii nr.140/2002 privind adoptarea Planului 
naţional de numerotaţie şi a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Comunicaţii nr.141/2002 privind procedura de 
solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de 

numerotaţie 
 

 
Art.I. – Planul naţional de numerotaţie, anexă la Decizia preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.140/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.20 din 15 ianuarie 2003, se modifică 
după cum urmează: 

 
1. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins: 
„c) indicativele individuale de forma 16xy şi 10xyz pentru selectarea 

transportatorilor;” 
 
2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins: 
„Art.6. – (1) Indicativul individual de selectare a transportatorului este de 

forma 16xy, pentru formarea dintr-o dată, şi, respectiv, 10xyz, pentru formarea 
cu ton intermediar a secvenţei numerice care include indicativul individual de 
selectare a transportatorului şi numărul naţional sau internaţional apelat, unde x 
şi z pot lua valori între 1 şi 9, iar y poate lua valori între 0 şi 9.” 

Art.II. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii nr.141/2002 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de 



utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.25 din 17 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează: 

 
1. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins: 
„d) indicative individuale de forma 16xy şi 10xyz pentru transportatori.” 
 
2. Litera c) a alineatului 2 al articolului 5 va avea următorul 

cuprins: 
„c) asigurarea unei utilizări eficiente şi raţionale a resurselor de 

numerotaţie, avându-se în vedere şi resursele de numerotaţie alocate anterior 
solicitantului şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice;” 

 
Art.III. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, şi va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării. 
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ION SMEEIANU 
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