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 În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 4, 5, 8 şi 10, 

art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 21 

alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 

emite prezenta: 
 
 

DECIZIE 
pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor 

de numerotaţie 
 
 

Art.I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de 

numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 

septembrie 2007, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Numerele naţionale scurte de forma 19vx sau de forma 19vxy sunt utilizate 

pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional.” 
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2. Articolul 37 se abrogă. 

 
Art.II. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi 

emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(2) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse de 

numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, 

unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care face dovada 

înregistrării în România, în condiţiile legii. 

(3) Prezenta decizie nu se aplică în cazul numerelor cu valoare economică 

deosebită, stabilite de ANCOM, care se acordă printr-o procedură de selecţie 

competitivă sau comparativă.” 

 

2. La articolul 3 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„g) numere scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional de forma 

19vx sau de forma 19vxy;”. 

 

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, 

litera i), cu următorul cuprins: 

„i) alte categorii de resurse de numerotaţie din PNN, pe baza unor reglementări 

speciale.” 

 

4. La articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, 

litera a1), cu următorul cuprins: 
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„a1) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al 

persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale 

autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie, ori, în 

cazul persoanelor care nu au calitatea de comerciant, certificatul de înregistrare fiscală, 

precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul 

federaţiilor, după caz, în copie, în cazul în care astfel de documente nu au fost 

transmise ANCOM în cadrul procedurii de autorizare generală;”.  

 

5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„d) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general 

la nivel local din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03, caracteristicile şi descrierea detaliată a 

serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere, precizându-se 

categoriile de abonaţi cărora le vor fi asignate aceste numere, precum şi disponibilitatea 

la nivel local a unor servicii similare; solicitantul va transmite copii de pe antecontractele 

sau acordurile încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel 

puţin unul dintre numerele aparţinând blocului de 10 numere solicitat, precum şi 

informaţii privind capacitatea în reţea alocată pentru furnizarea acestor servicii;”. 

 

6. La articolul 6 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„b) 80%, în cazul numerelor geografice formate din 6 cifre din domeniile 0Z = 02 

şi 0Z = 03 din PNN;”. 

 

7. La articolul 15 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„f) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a1) aferente cesionarului şi 

specificaţiile de implementare de către acesta pentru fiecare categorie de resurse de 

numerotaţie cedate, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;”. 

 

8. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
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„(5) ANCOM analizează dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile de alocare a 

resurselor de numerotaţie ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinaţia 

numerelor prevăzută în PNN şi condiţiile tehnice de rutare a apelurilor originate1 de la 

numerele cedate şi a apelurilor terminate la aceste numere, după caz, precum şi dacă 

prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa.” 

 

9. La articolul 15 alineatul (8), litera c) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„c) în urma cedării licenţei se schimbă condiţiile tehnice de rutare a apelurilor 

originate2 de la numerele cedate şi a apelurilor terminate la aceste numere, după caz, 

astfel încât pot rezulta probleme de natură operaţională pentru alţi furnizori de reţele 

sau de servicii de comunicaţii electronice;”.   

 

10. La articolul 19 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă 

literă, litera f), cu următorul cuprins: 

„f) blocurile de numere sau indicativele de selectare a transportatorului nu sunt 

utilizate pentru o perioadă mai mare de 9 luni, cu excepţia situaţiilor temeinic justificate 

ce au făcut imposibilă utilizarea respectivelor resurse de numerotaţie.”  

 

Art.III. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 

intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE  

PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII, 

 

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU 

 

 

Bucureşti, 25 iunie 2010 

Nr. 458. 

                                       
1 În Monitorul Oficial al României, Partea I, „originale”. ANCOM a solicitat rectificarea. 
2 În Monitorul Oficial al României, Partea I, „originale”. ANCOM a solicitat rectificarea. 


