REFERAT DE APROBARE
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea unor
reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie

I. Context și cadru de reglementare
Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) 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, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM) asigură administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de
numerotaţie. În acest sens, autoritatea de reglementare adoptă Planul naţional de
numerotaţie (PNN), precum şi procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de
utilizare a resurselor de numerotaţie.
În prezent, Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 privind Planul naţional
de numerotaţie şi Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 privind procedura de
solicitarea şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu
completările ulterioare, sunt actele normative cadru care reglementează la nivel
naţional administrarea şi gestionarea resurselor de numerotaţie naţionale.
PNN adoptat în anul 2007 a avut două obiective principale: asigurarea unor
categorii de resurse de numerotaţie adecvate şi diversificate pentru furnizarea de
servicii de comunicaţii electronice, în acord cu evoluţiile care au avut loc pe piaţă şi
închiderea PNN, stabilind şi măsurile necesare pentru realizarea tranziţiei de la un plan
deschis la un plan închis.
Printre altele, PNN a definit numerele geografice scurte, care permit accesul
utilizatorilor la serviciile de interes general la nivel local şi numerele naţionale scurte,
de forma 19xy, pentru servicii de interes public la nivel naţional.
Închiderea PNN a necesitat elaborarea de către S.C. Romtelecom S.A. a unui
plan de migrare a serviciilor furnizate prin intermediul numerelor locale scurte de
forma 9PQ(M) şi 9QM, active până la închiderea domeniului de numerotaţie 0Z = 02,
către resursele de numerotaţie noi prevăzute în PNN (numere geografice scurte sau
numere naţionale scurte). Prin introducerea numerelor geografice de 6 cifre şi a
numerelor naţionale scurte s-a creat posibilitatea furnizării unor servicii similare de
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către alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice, până la data adoptării noului
PNN de această facilitate beneficiind doar S.C. Romtelecom S.A.
Pentru aceste categorii de resurse de numerotaţie, Autoritatea urma să adopte
reglementări speciale, care să stabilească condiţiile de alocare şi utilizare, în
conformitate cu principiile nediscriminării, obiectivităţii şi transparenţei.
Având în vedere că numerele pentru servicii de interes general la nivel local,
din domeniul 0Z = 02, şi numerele pentru servicii de interes public la nivel naţional nu
puteau fi utilizate decât după aprobarea şi implementarea planului de migrare, s-a
prevăzut ca alocarea acestora către alţi furnizori să se facă de la o dată ulterioară.
În aceste condiţii, Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.986/2007 nu a inclus
condiţiile de alocare a acestor categorii de resurse de numerotaţie. Implementarea de
către S.C. Romtelecom S.A. a planului de migrare, precum şi finalizarea închiderii PNN,
au creat premisele alocării şi a resurselor de numerotaţie respective.
Astfel, crearea condiţiilor pentru deschiderea spre alocare a acestor categorii de
resurse de numerotaţie, în vederea promovării concurenţei pe piaţa de comunicaţii
electronice şi a maximizării beneficiilor utilizatorilor finali, este posibilă prin asigurarea
de către ANCOM a cadrului legal necesar. În acest sens, ANCOM a elaborat prezentul
proiect de decizie în vederea modificării şi completării Deciziei preşedintelui ANRCTI
nr. 2.895/2007 şi a Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007, propunând, printre
altele, stabilirea cadrului legal în vederea alocării numerelor geografice pentru servicii
de interes general la nivel local, din domeniul 0Z = 02, precum şi asigurarea
resurselor de numerotaţie suficiente pentru alţi furnizori care ar dori să furnizeze
servicii de interes public la nivel naţional.
În cazul numerelor pentru servicii de interes public la nivel naţional, s-a impus
elaborarea unui proiect distinct de decizie, care să prevadă condiţiile de utilizare
specifice numerelor naţionale scurte pentru serviciile de interes public la nivel naţional,
procedura de alocare a acestor numere către un furnizor de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului, precum şi drepturile şi obligaţiile specifice privind
utilizarea acestei categorii de resurse de numerotaţie, proiect ce a făcut obiectul
consultării publice în aceeaşi perioadă cu prezenta decizie.
De asemenea, prezentul proiect de decizie urmăreşte şi clarificarea şi corelarea
prevederilor cuprinse în Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 şi în Decizia
preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007.

II. Scopul și obiectul reglementării
Prezentul proiect de decizie propune completarea şi modificarea Deciziei
preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 şi a Deciziei preşedintelui ANRCTI nr.
2.896/2007.
1. Modificarea Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007.
În conformitate cu prevederile art. 12 din Decizia preşedintelui ANRCTI nr.
2.895/2007, forma numerelor naţionale scurte utilizate pentru furnizarea serviciilor de
interes public la nivel naţional este 19vx. Serviciile de interes public care pot fi
furnizate prin intermediul acestui tip de resurse de numerotaţie sunt cele prevăzute la
art. 29 din decizie, fără a se limita la acestea.
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Ca urmare a implementării planului de migrare, S.C. Romtelecom S.A. i-a fost
acordat dreptul să utilizeze, cu caracter tranzitoriu, mai multe numere naţionale
scurte pentru serviciile furnizate anterior prin intermediul numerelor locale scurte de
forma 9PQ(M) şi 9QM. Dintre aceste numere de forma 19vx, furnizorul fost
monopolist mai are dreptul să utilizeze, în prezent, 6 numere: 1921, 1930, 1935,
1951, 1957 şi 1958.
Anticipăm că mai mulţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice vor
solicita alocarea de numere de interes public la nivel naţional pentru oferirea
propriilor servicii de interes public la nivel naţional sau pentru a fi asignate unor
furnizori de servicii de interes public la nivel naţional.
De asemenea, considerăm că o parte dintre numerele naţionale scurte, care
sunt asemănătoare cu numerele locale scurte de forma 9PQ(M) şi 9QM utilizate în
trecut şi încetăţenite în conștiinţa publicului (ex. 1955, 1956, 1961, 1981), ar trebui
reţinute de la alocare pentru o anumită perioadă de timp, întrucât sunt cunoscute şi
asociate cu anumite tipuri de servicii de către utilizatorii finali.
Având în vedere aceste obiective, precum şi numărul mare de furnizori de
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cărora li s-au alocat resurse de
numerotaţie şi care ar putea solicita numere naţionale scurte pentru furnizarea unor
servicii de interes public la nivel naţional şi diversitatea serviciilor ce ar putea fi
furnizate utilizând această numerotaţie, ANCOM apreciază că este necesară o
abordare mai flexibilă cu privire la numărul de digiţi din componenţa numerelor
naţionale scurte de forma 19vx, astfel încât aceste numere să poată fi compuse din 4
sau 5 digiţi.
La stabilirea numărului de digiţi aparţinând numerelor naţionale scurte pentru
diferite tipuri de servicii de interes public la nivel naţional, ANCOM a avut în vedere
atât importanţa din punct de vedere social a respectivelor servicii, cât şi estimarea
solicitărilor ce vor fi primite de Autoritate, în vederea alocării numerelor de forma 19vx
sau 19vxy, pentru fiecare categorie de servicii de interes public la nivel naţional.
În acest sens se propune modificarea corespunzătoare a art. 12 alin. (3) din
Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 în sensul că numerele naţionale scurte
pentru servicii de interes public la nivel naţional pot avea 4 sau 5 digiţi fiind de forma
19vx sau 19vxy.
De asemenea, ANCOM propune abrogarea dispoziţiilor art. 37 din Decizia
preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007, ca urmare a faptului că o dată cu intrarea în
vigoare a prezentei decizii şi a deciziei privind alocarea şi utilizarea numerelor
naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, respectivele
prevederi nu îşi mai găsesc aplicabilitatea.
2. Modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007.
Revizuirea Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 urmăreşte extinderea
aplicabilităţii şi cu privire la alocarea numerelor geografice scurte pentru servicii de
interes general la nivel local din domeniul 0Z = 02, clarificarea şi corelarea unor
prevederi cuprinse în această Decizie având în vedere cadrul legal în vigoare,
reglementările propuse prin prezentul proiect de decizie în ceea ce priveşte
modificările aduse Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007, precum şi realităţile
pieţei de servicii de comunicaţii electronice.
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2.1. Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie
Modificările şi completările aduse art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a1) şi art. 15
alin. (2) lit. f) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 au ca scop clarificarea
regimului juridic aplicabil persoanelor străine având sediul principal în statele membre
ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, prin prisma circumstanţelor
concrete ale desfăşurării anumitor activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, în
funcţie de exercitarea acestora în contextul libertăţii de a presta servicii sau a
dreptului de stabilire prevăzute de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Obţinerea dreptului de a furniza servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului este o condiţie necesară pentru acordarea LURN, însă nu şi suficientă. În
general, pentru exercitarea oricărei activităţi reglementate de lege, pe lângă
respectarea cerinţelor legate de dobândirea dreptului respectiv (prevăzute, de regulă,
de legislaţia specială din acel domeniu) este necesară respectarea şi a altor obligaţii,
prevăzute de legislaţia generală.
Potrivit art. 57 teza a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
„Fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului privind dreptul de stabilire, prestatorul
poate, în vederea executării prestaţiei, să îşi desfăşoare temporar activitatea în statul
membru în care prestează serviciul, în aceleaşi condiţii care sunt impuse de acest stat
propriilor resortisanţi”. Prin urmare, libertatea de a presta servicii a unui furnizor de
servicii dintr-un stat membru pe teritoriul unui alt stat membru se aplică doar în ceea
ce priveşte prestarea cu caracter temporar a unor servicii pe teritoriul acestui stat.
După cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, natura temporară a
furnizării serviciului trebuie apreciată nu numai în funcţie de durata furnizării
serviciilor, ci şi în funcţie de regularitatea, periodicitatea şi continuitatea furnizării
acestora.
Având în vedere natura serviciilor de comunicaţii electronice ce pot fi furnizare
prin intermediul resurselor de numerotaţie din PNN, care nu pot fi asignate decât unor
puncte terminale de pe teritoriul naţional, precum şi faptul că LURN se acordă pentru
o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea reînnoirii succesive pentru aceeaşi perioadă,
apreciem că astfel de servicii pot fi furnizate numai cu caracter stabil şi continuu, în
condiţiile dreptului de stabilire, prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, respectiv prin intermediul stabilirii secundare – adică al înfiinţării unor sedii
secundare, precum filiale, sucursale, agenţii sau reprezentanţe.
În aceste condiţii, spre deosebire de procedura de autorizare generală, unde
furnizorul îşi exprimă intenţia de a furniza servicii sau reţele de comunicaţii
electronice, modul concret de furnizare a acestora fiind cunoscut cu exactitate doar de
respectivul furnizor, în cazul dobândirii dreptului de utilizare a resurselor de
numerotaţie, furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul
numerelor din PNN presupune desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României în mod
stabil şi continuu, motiv pentru care este necesar ca solicitanţii să facă dovada
înregistrării în România, în condiţiile legii, cel târziu, la momentul depunerii
documentaţiei necesare în vederea obţinerii LURN.
2.2. Utilizarea aceleiaşi proceduri de alocare atât pentru numerele pentru
servicii de interes general la nivel local din domeniul 0Z = 02 cât şi pentru cele din
domeniul 0Z = 03
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Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 stabileşte doar procedura de
alocare a numerelor scurte geografice din domeniul 0Z = 03. Pornind de la existenţa
în PNN a numerelor geografice pentru servicii de interes general la nivel local din
domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03, precum şi de la faptul că aceste numere oferă
utilizatorilor posibilitatea accesării aceleiaşi categorii generice de servicii, ANCOM
propune aplicarea aceleiaşi proceduri de alocare pentru numerele pentru servicii de
interes general la nivel local atât din domeniul 0Z = 02 cât şi din domeniul 0Z = 03.
Astfel, prevederile din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 referitoare la
alocarea numerelor geografice scurte din domeniul 0Z = 03 se vor aplica şi pentru
alocarea numerelor din domeniul 0Z = 02.
În acest sens este necesară modificarea corespunzătoare a art. 5 alin. (1) lit. d)
şi a art. 6 alin. (8) lit. b) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007.
2.3. Relaxarea condiţiilor de alocare a numerelor destinate serviciilor de interes
general la nivel local
ANCOM a analizat volumul alocărilor de numere geografice scurte pentru
servicii de interes general la nivel local din domeniul 0Z = 03. S-a constatat că în
intervalul scurs de la adoptarea Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 au fost
alocate un număr redus de blocuri de numere scurte geografice de forma 0319PQM.
ANCOM consideră că o posibilă cauză pentru această situaţie ar putea fi reprezentată
de condiţiile restrictive stabilite la art. 5 alin. (1) lit. d), potrivit cărora solicitantul
trebuie să transmită copii de pe antecontractele încheiate în vederea furnizării de
servicii din categoria serviciilor de interes general la nivel local, pentru cel puţin 3
numere din fiecare bloc de 10 numere solicitat. ANCOM propune relaxarea condiţiilor
de alocare a numerelor destinate serviciilor de interes general la nivel local.
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.
2.4. Adaptarea cadrului de reglementare din Decizia preşedintelui ANRCTI nr.
2.896/2007 la anumite situaţii existente pe piaţa de servicii de comunicaţii electronice.
ANCOM propune modificarea dispoziţiilor art. 15 alin. (5) şi art. 15 alin. (8) lit.
c) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 astfel încât să se asigure cadrul
legal necesar pentru păstrarea condiţiilor tehnice de rutare atât a apelurilor originate
de la numerele cedate cât şi a apelurilor terminate la aceste numere, în vederea
evitării problemelor de natură operaţională pentru alţi furnizori de reţele sau de
servicii de comunicaţii electronice.
În plus, având în vedere că activarea resurselor de numerotaţie nu corespunde,
în anumite cazuri, cu utilizarea acestora în mod efectiv şi eficient, ANCOM propune
stabilirea unui nou caz de suspendare sau retragere, totală sau parţială, a LURN,
respectiv neutilizarea pentru o perioadă mai mare de 9 luni a blocurilor de numere sau
a indicativelor de selectare a transportatorului, cu excepţia situaţiilor temeinic
justificate ce au făcut imposibilă utilizarea respectivelor resurse de numerotaţie.
De asemenea, au fost operate o serie de modificări la art. 1 alin. (3) şi art. 3
alin. (2) lit. g) pentru a se asigura corelarea respectivelor dispoziţii legale cu
prevederile din actele normative prin care sunt stabilite proceduri speciale de alocare
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şi reguli de utilizare specifice pentru anumite categorii de resurse de numerotaţie din
PNN.
În perioada 23 martie 2010 – 22 aprilie 2010 proiectul Deciziei preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru
modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie,
a fost supus consultării publice, prin publicarea pe pagina de internet a ANCOM.
ANCOM a analizat observaţiile primite în perioada de consultare publică, a
întocmit un material de sinteză a observaţiilor primite cu privire la proiectul deciziei
supuse consultării publice, în care a precizat şi poziţia sa faţă de aceste observaţii.
De asemenea, proiectul a fost supus dezbaterilor din cadrul Consiliului
Consultativ din data de 22 iunie 2010.
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de
numerotaţie, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi.
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