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REFERAT DE APROBARE 
privind proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Comunicaţii privind 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 

 
 
Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul 

general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 
nr.591/2002, ANRC asigură administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de 
numerotaţie, punând la dispoziţia tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice 
resurse de numerotaţie adecvate. Prin acţiunea sa, ANRC urmăreşte maximizarea beneficiilor 
utilizatorilor, asigurându-le acestora posibilitatea de a utiliza servicii de comunicaţii electronice 
diverse, prin crearea condiţiilor necesare pentru ca piaţa să răspundă nevoilor acestora. 

Proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
privind 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 asigură cadrul de 
reglementare necesar pentru implementarea procedurii de selectare a transportatorului fără 
ton intermediar.  

În prezent, este implementată procedura de selectare a transportatorului cu ton 
intermediar, prin utilizarea indicativelor de selectare a transportatorului de forma 10xyz. 
Această modalitate este considerată de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului ca nesatisfăcătoare, deoarece este dificil de utilizat şi poate crea probleme 
legate de modul de facturare a traficului. Aşadar, implementarea procedurii de selectare a 
transportatorului fără ton intermediar este necesară pentru dezvoltarea pieţei de comunicaţii 
electronice şi creşterea competitivităţii pe piaţa serviciilor de telefonie interurbană şi 
internaţională.  

Datorită limitărilor reţelelor existente, implementarea procedurii de selectare a 
transportatorului fără ton intermediar a necesitat găsirea unor soluţii tehnice acceptate de 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Aceste aspecte au fost 
discutate în cadrul subcomisiei „Aspecte tehnice ale interconectării” din cadrul Comisiei tehnice 
şi de standardizare a Consiliului Consultativ al ANRC, pe parcursul mai multor întâlniri. De 
asemenea, în vederea găsirii unor soluţii optime, au fost efectuate teste, la care au participat 



 

S.C. Romtelecom S.A., Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. şi S.C. Astral Telecom 
S.A. Rezultatele testelor, precum şi raportul final al subcomisiei, sunt publicate pe pagina de 
Internet a ANRC. 

Soluţia tehnică agreată constă în transmiterea indicativului de selectare a 
transportatorului prin intermediul semnalelor de adresă din câmpul „Called Party Number” al 
mesajului „Initial Address Mesage” din sistemul de semnalizare pe canal comun nr.7 (SS7), 
concatenat cu numărul apelat. Această soluţie presupune utilizarea unor noi indicative de 
selectare a transportatorului, în vederea implementării procedurii de selectare a 
transportatorului fără ton intermediar, de forma 16xy.  

În prezent, indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy nu sunt 
prevăzute în Planul naţional de numerotaţie şi nu s-a prevăzut o altă utilizare a acestora în 
viitorul apropiat, astfel încât impactul tehnic asupra furnizării altor servicii de comunicaţii 
electronice este minim. Din punct de vedere legal, introducerea unor indicative de selectare a 
transportatorului de forma 16xy presupune modificarea Planului naţional de numerotaţie, 
aprobat prin Decizia preşedintelui ANRC nr.140/2002, şi a Deciziei preşedintelui ANRC 
nr.141/2002 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de 
numerotaţie, pentru a fi posibilă alocarea acestor indicative furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice. 

Indicativele individuale de selectare a transportatorilor de forma 16xy vor fi utilizate în 
paralel cu indicativele existente, de forma 10xyz, care vor fi utilizate pentru procedura de 
selectare a transportatorului cu ton intermediar. Prin urmare, fiecare furnizor de servicii de 
comunicaţii electronice va putea alege varianta adecvată pentru utilizatorii săi, implementând 
procedura de selectare a transportatorului cu ton intermediar sau fără ton intermediar ori 
ambele proceduri.  

Procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
pentru indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy este aceeaşi ca şi pentru 
celelalte resurse de numerotaţie alocate de către ANRC. Alocarea indicativului de selectare a 
transportatorului de forma 16xy nu este condiţionată de alocarea anterioară a unui indicativ de 
selectare a transportatorului de forma 10xyz.  

La acordarea noilor indicative, ANRC va ţine seama de indicativele de forma 10xyz  
alocate solicitantului şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice, corelându-le cu 
indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy alocate, pentru a minimiza impactul 
asupra transportatorilor şi a utilizatorilor finali. Astfel, de exemplu, dacă unui furnizor de 
servicii de comunicaţii electronice i s-a alocat anterior indicativul de selectare a 
transportatorului 1071, atunci indicativul de selectare a transportatorului fără ton intermediar 
va fi, de regulă, 1671, x şi y având aceeaşi valoare. Aplicarea acestui principiu va permite 
utilizarea eficientă şi raţională a resurselor de numerotaţie, în condiţii de concurenţă loială.  

 
Având în vedere cele de mai sus a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei 

preşedintelui ANRC privind modificarea Deciziei preşedintelui ANRC nr.140/2002 privind 
adoptarea Planului naţional de numerotaţie şi a Deciziei preşedintelui ANRC nr.141/2002 
privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 
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