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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a 

codurilor scurte SMS/MMS 
 

 
I. Context și cadru de reglementare  

  
Până la revizuirea sa prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013 privind Planul naţional de numerotaţie, Planul Naţional de 
Numerotaţie (PNN) adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, cu 
modificările ulterioare includea numerele naţionale semnificative şi numerele naţionale scurte, domeniul 
Zt=1t fiind destinat numerelor naţionale scurte. Acestea erau de forma generală 1tv(xyz) având o 
lungime de 3 - 6 cifre. Din cadrul numerelor naţionale scurte, unele domenii aveau în PNN destinaţii 
stabilite, în timp ce alte domenii erau rezervate pentru dezvoltări viitoare sau erau blocate întrucât se 
suprapuneau peste unele resurse tehnice.  

În conformitate cu art. 12 alin. (2) şi (3) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007, 
numerele naţionale scurte erau utilizate pentru următoarele destinaţii: 

- accesul la servicii de urgenţă şi alte servicii armonizate la nivel european, prin intermediul 
numerelor naţionale scurte de forma 11v(xyz); 

- furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional, prin intermediul numerelor naţionale 
scurte de forma 19vx sau 19vxy. 
 Conform reglementării în vigoare anterior emiterii prezentei decizii, anumite subdomenii erau 
nealocabile: subdomeniile 1t=13, 1t=17 şi 1t=18 fiind blocate pentru resurse tehnice, iar subdomeniile 
1t=12, 1t=14 şi 1t=15 fiind rezervate pentru dezvoltări viitoare.  

PNN nu prevedea anumite domenii sau subdomenii destinate numerelor interne. Prevederile 
Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2895/2007 nu interziceau utilizarea unor resurse de numerotaţie ca 
numere interne, cu condiţia respectării prevederilor legale privind utilizarea categoriilor specifice de 
numerotaţie din PNN, stipulând, în mod expres, că acestea trebuie eliberate de furnizorul care le 
utilizează în termenul stabilit de Autoritate, în situaţia în care această utilizare limitează sau împiedică 
utilizarea resurselor de numerotaţie din PNN. 

În timp, o parte din resursele de numerotaţie din subdomeniile 1t=12, 1t=13, 1t=14, 1t=15, 
1t=17 şi 1t=18 au fost utilizate, sub formă de numere scurte de 4 cifre, ca numere interne pentru 
furnizarea unor servicii diverse. Iniţial pe aceste resurse de numerotaţie au fost dezvoltate, de către 
furnizorii de servicii de telefonie mobilă, servicii oferite exclusiv prin intermediul SMS/MMS, însă treptat 
utilizarea a fost extinsă şi la servicii oferite prin apeluri vocale.  

Astfel, la momentul adoptăii deciziei, numerele scurte interne şi codurile scurte SMS/MMS din 
subdomeniile menţionate permit accesul abonaţilor proprii ai unei anumite reţele la servicii de conţinut 
oferite de către furnizorul ai căror abonaţi sunt, dar şi la servicii cu valoare adăugată furnizate de către 
terţi. S-a constatat că în piaţă există o tendinţă de armonizare a utilizării acestor numere. Astfel, în 
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situaţia în care terţii respectivi oferă acelaşi serviciu pe acelaşi număr accesibil din mai multe reţele nu 
mai putem vorbi de numere interne de reţea decât din punct de vedere tehnic, aria de accesibilitate a 
serviciului extinzându-se la mai multe reţele. În afara numerelor scurte de forma 1tvxy, pentru 
furnizarea unor servicii diverse au fost utilizate numere interne scurte şi din alte domenii (cu un format 
diferit de 1tvxy), în special pentru furnizarea de servicii exclusiv prin intermediul SMS/MMS.  

 Utilizarea ca numere scurte interne sau coduri scurte SMS/MMS, pentru furnizarea unor servicii, 
a numerelor din subdomeniile 1t=13, 1t=17 şi 1t=18 nu a fost de natură să împiedice utilizarea lor şi 
ca resurse tehnice, conform destinaţiei prevăzute în PNN. Situaţia subdomeniilor 1t=12, 1t=14 şi 1t=15 
dar şi a numerelor scurte din alte domenii era diferită întrucât acestea erau rezervate în PNN pentru 
dezvoltări viitoare, iar utilizarea lor ca numere scurte interne sau coduri scurte SMS/MMS împiedica 
deschiderea spre alocare a respectivelor resurse de numerotaţie intrând astfel în contradicţie cu 
reglementările în vigoare. Acest mod de utilizare a numerotaţiei scurte interne pentru furnizarea unor 
servicii cu valoare adăugată generează şi alte probleme:  

- lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte resursele de numerotaţie scurtă care puteau fi 
utilizate, în cadrul unei reţele, pentru furnizarea de servicii specifice de reţea dar mai ales pentru 
furnizarea de servicii cu valoare adăugată de către terţi; 

- lipsa unor prevederi referitoare la informarea şi protecţia utilizatorilor finali; 
- lipsa de transparenţă faţă de furnizorii de conţinut;    
- gestionarea ineficientă a numerelor scurte interne de către furnizori; 
- absenţa condiţiilor care să permită o concurenţă deschisă pe piaţa serviciilor furnizate prin 

intermediul numerelor scurte interne. 
Pe termen lung această abordare ar fi amplificat problemele menţionate. În plus, pentru 

dezvoltarea şi extinderea serviciilor furnizate prin intermediul numerelor scurte interne sau al codurilor 
scurte SMS/MMS, numerele scurte din domeniul Zt=1t prevăzute în PNN ar fi fost  insuficiente, iar 
furnizorii ar fi utilizat din ce în ce mai mult numere scurte din alte domenii de numerotatie, ceea ce ar fi 
făcut şi mai dificilă pentru ANCOM administrarea resurselor de numerotaţie din PNN. 

În conformitate cu art. 3 alin. (3) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007, ANCOM 
putea cere eliberarea acelor numere interne, a căror utilizare limitează sau împiedică utilizarea 
resurselor de numerotaţie prevăzute în PNN. Această soluţie ar fi avut însă implicaţii majore pe piaţa 
serviciilor cu valoare adăugată furnizate prin intermediul numerelor scurte interne sau al codurilor 
scurte SMS/MMS. 

Având în vedere problemele menţionate şi faptul că ANCOM are obligaţia de a asigura atât 
resurse suficiente pentru dezvoltarea de noi servicii şi acces nediscriminatoriu la resursele de 
numerotaţie, cât şi promovarea concurenţei şi protejarea intereselor utilizatorilor finali, considerăm că 
este necesar să stabilim o serie de reguli în ceea ce priveşte furnizarea unor servicii prin intermediul 
numerelor scurte interne.  

Astfel, ANCOM a propus o serie de amendamente cu privire la structura PNN, aceste 
amendamente regăsindu-se în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013 privind Planul naţional de numerotaţie. Amendamentele 
amintite vizează deschiderea subdomeniilor de numere naţionale scurte rezervate în PNN actual din 
domeniul Zt=1t şi, în plus, deschiderea unor noi subdomenii în domeniile Zt=8t şi Zt=9t.  

De asemenea, în Decizia privind Planul naţional de numerotaţie a fost introdusă o prevedere 
care stabileşte corespondenţa dintre noile subdomenii de numerotaţie şi serviciile ce vor putea fi 
furnizate prin intermediul acestora. Nu în ultimul rând, pentru clarificări, în textul Deciziei privind Planul 
naţional de numerotaţie au fost introduse definiţii ale serviciilor cu valoare adăugată şi ale serviciilor 
specifice de reţea. 

În concret, condiţiile de utilizare a numerelor naţionale scurte interne, precum drepturile şi 
obligaţiile specifice ale furnizorilor care le utilizează sau le asignează unor terţi sunt stabilite prin 
prezenta decizie.  

Prin prezentul proiect de decizie ANCOM a avut în vedere şi situaţia existentă pe această piaţă. 
În acest sens, ţinând cont de faptul că multe dintre serviciile diverse sunt furnizate exclusiv prin 
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SMS/MMS, prezentul proiect creează cadrul legal pentru aplicarea unor condiţii similare şi în ceea ce 
priveşte utilizarea codurilor scurte SMS/MMS. 
  

II. Scopul și obiectul reglementării 
 
Prin prezenta decizie ANCOM a stabilit resursele de numerotaţie care pot fi utilizate ca numere 

naţionale scurte interne pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată şi a serviciilor specifice de 
reţea, drepturile şi obligaţiile specifice ale furnizorilor care le utilizează sau le asignează unor terţi, 
precum şi o serie de reguli generale de utilizare a acestor resurse de numerotaţie. 

Pentru serviciile oferite prin intermediul numerelor naţionale scurte interne, accesul se 
realizează atât prin apeluri vocale, cât şi prin servicii SMS/MMS. Numerele naţionale scurte interne sunt 
resurse de numerotaţie incluse în PNN.  

Având în vedere faptul că unele servicii sunt furnizate exclusiv prin intermediul serviciilor 
SMS/MMS, proiectul de decizie prevede şi posibilitatea utilizării unor coduri scurte SMS/MMS, pe lângă 
subdomeniile de numere naţionale scurte interne. Furnizorii vor avea astfel posibilitatea de a utiliza 
subdomeniile prevăzute pentru numerele naţionale scurte interne atât pentru servicii cu acces prin apel 
vocal, cât şi pentru servicii cu acces SMS/MMS, având suplimentar la dispoziţie domenii speciale care 
nu sunt incluse în PNN, destinate codurilor scurte SMS/MMS pentru serviciile cu acces exclusiv prin 
SMS/MMS.  

În vederea dezvoltării pieţei serviciilor furnizate prin intermediul numerelor naţionale scurte 
interne şi al codurilor scurte SMS/MMS, în condiţiile promovării intereselor atât ale furnizorilor, titulari 
LURN şi ale furnizorilor de conţinut, cât şi ale utilizatorilor finali, a fost necesară reglementarea 
suplimentară a anumitor aspecte, cum ar fi: asignarea în mod nediscriminatoriu şi transparent a 
numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS către terţi, armonizarea utilizării 
numerelor naţionale scurte interne/codurilor scurte SMS/MMS pentru furnizarea de servicii cu valoare 
adăugată, informarea utilizatorilor finali cu privire la tarifele aplicate, măsuri destinate împiedicării 
accesului minorilor la serviciile destinate adulţilor, posibilitatea de blocare a accesului la numerele 
naţionale scurte interne sau la codurile scurte SMS/MMS utilizate pentru furnizarea serviciilor cu valoare 
adăugată.  

Principalele prevederi ale proiectului de decizie se referă la următoarele aspecte: 
 
1. Formatul numerelor naţionale scurte interne şi al codurilor scurte SMS/MMS. 
Subdomeniile de numere naţionale scurte interne care vor putea fi folosite de către furnizorii 

care au dreptul de utilizare a acestor resurse, pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată şi a 
serviciilor specifice de reţea, sunt prevăzute în anexa la proiectul de decizie. Numerele naţionale scurte 
interne sunt resurse de numerotaţie incluse în PNN. La stabilirea acestor resurse s-a avut în vedere atât 
actualul domeniu de numere naţionale scurte, de forma Zt=1t din PNN, dar şi asigurarea unor resurse 
de numerotaţie suficiente pentru extinderea în viitor a acestui gen de servicii. Astfel, ANCOM a 
modificat PNN, deschizând subdomenii noi de numere naţionale scurte în domeniile Zt=8t şi Zt=9t, 
numerele din aceste domenii fiind de forma generală 8tv(xyz) sau 9tv(xzy), cu o lungime de 3 - 6 cifre. 
Numerele naţionale scurte interne sunt destinate furnizării de servicii specifice de reţea dar şi de servicii 
cu valoare adăugată atât prin apeluri vocale, cât şi prin servicii SMS/MMS.   

Codurile scurte SMS/MMS, în sensul în care sunt definite în decizie, sunt tot numere scurte, dar 
secvenţa de cifre care compune codul scurt se poate suprapune total sau parţial peste primele cifre ale 
resurselor de numerotaţie din PNN, fără a îngrădi utilizarea aceloraşi resurse de numerotaţie din PNN. 
Codurile scurte SMS/MMS sunt resurse de numerotaţie care nu sunt incluse în PNN, iar utilizarea lor 
pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea nu ocupă resurse de 
numerotaţie în PNN. Furnizorii vor utiliza codurile scurte pentru furnizarea unor servicii care atât din 
punct de vedere tehnic, dar şi comercial pot fi furnizate numai prin SMS/MMS şi nu şi prin apeluri 
vocale. Deoarece codurile scurte SMS/MMS nu au fost incluse în PNN, proiectul de decizie prevede 
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faptul că formatul, destinaţia şi condiţiile de utilizare ale acestora vor fi stabilite ulterior şi vor fi incluse 
într-un Cod de Conduită. 

Cu titlu de excepţie, furnizorii vor putea utiliza şi alte numere interne scurte decât cele 
prevăzute în Anexa la proiectul de decizie pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea. Aceste 
situaţii de excepţie au fost acceptate având în vedere specificul acestor servicii şi utilitatea lor pentru 
abonaţii respectivei reţele, astfel cum au fost definite de art. 2 alin. (1) lit. j) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013 privind Planul 
naţional de numerotaţie şi faptul că furnizorii au dezvoltat respectivele servicii în timp, numerele scurte 
interne utilizate fiind de notorietate pentru abonaţii proprii. Aceste situaţii vor fi limitate, iar numerele 
respective vor fi eliberate, în termenul stabilit de ANCOM, dacă împiedică utilizarea sau deschiderea 
unor domenii de numerotaţie din PNN. Precizăm că în cazul modificării PNN în condiţiile art. 37 alin. (3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, termenul în care se va solicita eliberarea va fi cel 
stabilit de ANCOM în urma parcurgerii procesului de consultare publică a proiectului de decizie care 
vizează modificarea PNN. 

De asemenea, ANCOM a introdus în proiectul de decizie, la art. 4 alin. (2), o referire la utilizarea 
ca resurse de numerotaţie în interiorul propriilor reţele a unor numere care au în componenţa lor, 
alături de cifre, şi alte tipuri de caractere. Aceste numere vor putea fi utilizate de către furnizorii de 
reţele de comunicaţii electronice, dacă sunt respectate condiţiile de utilizare prevăzute în standardele 
ETSI sau în recomandările UIT aplicabile, dacă prin utilizarea lor nu se împiedică sau restrânge 
utilizarea resurselor de numerotaţie din PNN, utilizarea lor se face cu respectarea principiilor 
transparenţei şi nediscriminării şi tariful cu amănuntul pentru apelurile, mesajele SMS/MMS către aceste 
numere nu depăşeşte tariful pentru realizarea apelurilor/mesajelor SMS/MMS naţionale în propria reţea, 
cu respectarea planului tarifar aplicat fiecărui utilizator final. 
 

2. Dreptul de utilizare a numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte 
SMS/MMS. 

Având în vedere caracterul lor de resurse interne de reţea, dreptul de utilizare a acestora poate 
fi dobândit de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care sunt şi furnizori de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau care asigură furnizarea serviciilor de 
comunicaţii electronice prin intermediul unor terţi autorizaţi în acest sens, deţinători ai unei Licenţe de 
utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN) pentru numere din domeniile 0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 
0Z=07 ale PNN.  

Numerele naţionale scurte interne şi codurile scurte SMS/MMS pot fi utilizate în nume propriu, 
pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea sau a unor servicii cu valoare adăugată de către 
respectivii furnizori sau pot fi asignate unor terţi, în vederea furnizării unor servicii cu valoare adăugată. 

Această modalitate de acordare a dreptului de utilizare a fost aleasă pentru a permite 
continuarea furnizării serviciilor prin soluţia tehnică utilizată în prezent, dar şi pentru unele avantaje pe 
care acest mod de utilizare a numerotaţiei îl are, respectiv flexibilitate şi rapiditate în implementarea 
unor servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea. 

De asemenea, în cazul în care numerele naţionale scurte interne sau codurile scurte SMS/MMS 
sunt asignate de către titularii LURN unor terţi în vederea furnizării unor servicii cu valoare adăgată, 
proiectul de decizie prevede că titularii LURN au o obligaţie generală de diligenţă, trebuind a se asigura 
că terţii cărora le-au asignat resurse de numerotaţie respectă exigenţele privind utilizarea acestor 
resurse.   

 
3. Restricţii de utilizare a numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte 

SMS/MMS 
Numerele naţionale scurte interne, codurile scurte SMS/MMS, precum şi alte numere scurte 

interne nu vor putea fi utilizate pentru furnizarea unor categorii de servicii  pentru care în PNN sunt 
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destinate subdomenii de numere naţionale scurte specifice. Această restricţie are ca fundamente: 
asigurarea armonizării la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, asigurarea posibilităţii 
cetăţenilor comunitari de a avea acces la anumite servicii cu caracter social prin intermediul aceloraşi 
numere în toate ţările Uniunii Europene, crearea unui cadru concurenţial pe piaţa furnizării serviciilor de 
informaţii privind abonaţii.  

În ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de informaţii privind abonaţii, trebuie precizat faptul că, 
în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (3) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, toţi 
utilizatorii finali care beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul de acces la 
serviciile de informaţii privind abonaţii. În vederea asigurării acestui acces, ANCOM are obligaţia de a 
asigura premisele existenţei unei concurenţe efective pe piaţa furnizării serviciilor de informaţii privind 
abonaţii. 

În prezent, unii furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice oferă servicii de informaţii 
privind abonaţii prin intermediul unor numere scurte interne, accesul la aceste servicii fiind limitat la 
utilizatorii acelei reţele. Prin utilizarea şi promovarea unor numere scurte interne, accesibile doar în 
interiorul reţelei, este descurajată folosirea numerelor din PNN de forma 118(xyz), la care accesul 
poate fi asigurat din mai multe reţele. Folosirea pentru acest tip de servicii a numerelor scurte interne 
duce la fragmentarea în funcţie de reţea a pieţei furnizării serviciilor de informaţii privind abonaţii, 
având ca efect descurajarea apariţiei pe piaţă a unor noi furnizori de servicii de informaţii privind 
abonaţii, care să asigure accesul la informaţiile privind numerele de telefon ale abonaţilor tuturor 
furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice. 

Proiectul de decizie prevede, de asemenea, faptul că aceste numere interne nu vor putea fi 
utilizate pentru reoriginarea unor apeluri naţionale sau internaţionale.  

Furnizarea unor servicii destinate adulţilor prin intermediul numerelor naţionale scurte interne 
va fi permisă numai în subdomeniul 1t=15. Utilizarea unui singur subdomeniu pentru serviciile 
destinate adulţilor constituie o modalitate adecvată de informare a utilizatorilor cu privire la tipurile de 
servicii care ar putea fi accesate prin intermediul acestor numere. De asemenea, măsura facilitează, din 
punct de vedere tehnic, blocarea accesului la astfel de servicii pentru utilizatorii care solicită acest 
lucru, fără a afecta accesul la serviciile furnizate prin intermediul numerelor din celelalte subdomenii.  

 
4. Obligaţiile de informare ale furnizorilor care utilizează numere naţionale scurte 

interne sau coduri scurte SMS/MMS 
Proiectul de decizie cuprinde anumite prevederi care vizează asigurarea transparenţei în 

utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, atât din punct de vedere al 
conţinutului serviciilor, cât şi din punct de vedere al tarifelor. Utilizatorii finali, dar şi potenţialii parteneri 
care ar dori asignarea unor numere naţionale scurte interne sau a unor  coduri scurte SMS/MMS trebuie 
să aibă posibilitatea de a se informa asupra condiţiilor în care se poate realiza furnizarea serviciilor şi 
asupra tarifelor aplicabile fiecărui serviciu. În acest scop, furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice, titulari LURN, care utilizează/asignează numere naţionale scurte interne sau coduri scurte 
SMS/MMS pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată vor avea obligaţia de a publica pe site-ul 
propriu de internet numerele naţionale scurte interne sau codurile scurte SMS/MMS utilizate (atât cele 
utilizate în nume propriu, cât şi cele asignate către terţi), tipurile de servicii cu valoare adăugată 
furnizate prin intermediul acestora, tarifele aplicabile utilizatorilor finali pentru fiecare număr sau cod 
SMS/MMS, precum şi datele de contact la care utilizatorii finali pot depune reclamaţii în legătură cu 
serviciul furnizat prin intermediul fiecărui număr sau cod SMS/MMS. În situaţia în care se utilizează mai 
multe numere/coduri (tranşe) pentru acelaşi tip de serviciu şi se percepe acelaşi tarif maxim, nu este 
necesară furnizarea informaţiilor pe fiecare număr/cod în parte, fiind suficient să se facă informarea în 
mod global, pe respectiva tranşă de numere sau coduri. În mod corespunzător, vor fi făcute publice şi 
informaţii cu privire la alte numere scurte interne utilizate, tipurile de servicii furnizate prin intermediul 
acestora, precum şi datele de contact la care utilizatorii pot solicita informaţii sau la care pot depune 
reclamaţii.  
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Sunt impuse, de asemenea, anumite obligaţii de informare în relaţia furnizorilor de reţele 
publice de comunicaţii electronice, titulari LURN, cu ANCOM. Astfel, respectivii furnizori vor avea 
obligaţia de a transmite la ANCOM informări referitoare la începerea sau încetarea furnizării de servicii 
prin intermediul numerelor naţionale scurte interne din fiecare subdomeniu prevăzut în Anexa la decizie 
sau prin intermediul codurilor scurte SMS/MMS dintr-un anumit subdomeniu, datele de contact ale 
persoanei responsabile din partea furnizorului cu utilizarea/asignarea numerelor naţionale scurte 
interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, precum şi lista numerelor naţionale scurte interne, a codurilor 
scurte SMS/MMS şi a altor numere scurte interne utilizate şi terţii cărora le-au fost asignate aceste 
resurse, dacă este cazul. 

 
5. Tariful de utilizare a numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte 

SMS/MMS  
În temeiul art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, ANCOM a 

propus pentru numerele naţionale scurte interne un tarif anual de utilizare în cuantum de 1800 lei 
pentru fiecare din subdomeniile 1t=12, 1t=13, 1t=14, 1t=15, 1t=83, 1t=84, 1t=96, 1t=97 şi 1t=99 şi 
un tarif anual de utilizare în cuantum de 900 lei pentru fiecare din subdomeniile 1t=17 şi 1t=18. 
Referitor la tariful de utilizare pentru codurile scurte SMS/MMS, proiectul de decizie prevede cuantumul 
acestora şi principiile de aplicare, urmând ca subdomeniile respective să fie stabilite prin Codul de 
conduită.  

După cum am menţionat anterior, dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie care fac 
obiectul proiectului de decizie poate fi dobândit de către furnizorii care deţin deja licenţe de utilizare a 
resurselor de numerotaţie pentru numere din domeniile 0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 0Z=07 ale PNN. În 
aceste condiţii, dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie care fac obiectul prezentei decizii nu se 
dobândeşte printr-un LURN nou, ci în temeiul unei licenţe deja existente, care atestă dreptul de 
utilizare a unor resurse de numerotaţie din domeniile 0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 0Z=07. Astfel, atât 
dreptul de utilizare, cât şi plata tarifului de utilizare pentru numerele naţionale scurte interne şi codurile 
scurte SMS/MMS îşi au temeiul, potrivit art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011, în licenţa emisă de ANCOM ce atestă dreptul de utilizare a unor numere din domeniile 
0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 0Z=07.  

Furnizorul care are dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie ce fac obiectul prezentului 
proiect de decizie datorează tarif de utilizare de la data activării primului număr naţional scurt intern din 
fiecare subdomeniu sau a primului cod scurt SMS/MMS din fiecare subdomeniu. Potrivit art. 10 alin. (2) 
din proiectul de decizie, se consideră activate numerele naţionale scurte interne sau codurile scurte 
SMS/MMS pentru care a fost lansată o ofertă publică de acces la serviciul specific de reţea sau la 
serviciul cu valoare adăugată furnizat prin intermediul acelui număr, respectiv cod. În acest sens, în 
conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a), furnizorul de reţele publice de comunicaţii 
electronice are obligaţia de a informa ANCOM cu privire la activarea primului număr naţional scurt 
intern din fiecare subdomeniu sau a primului cod scurt SMS/MMS din fiecare subdomeniu, în termen de 
10 zile de la activarea acestuia.  

În cazul numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS pe care se 
furnizează, la data intrării în vigoare a prezentei decizii, servicii ce intră în categoria serviciilor specifice 
de reţea sau a serviciilor cu valoare adăugată, data activării este asimilată informării realizate în 
condiţiile art. 14 alin. (1).  

Aplicarea tarifului de utilizare încetează în momentul în care deţinătorul LURN informează 
ANCOM asupra faptului că nu mai utilizează sau nu mai asignează unor terţi niciun număr naţional scurt 
intern/cod scurt SMS/MMS dintr-un anumit subdomeniu, sau, dacă utilizarea încetează la o dată 
ulterioară transmiterii informării, la data comunicată. De asemenea, obligaţia de plată a tarifului de 
utilizare încetează la data încetării ultimei LURN deţinute de respectivul furnizor pentru domeniile 
0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 0Z=07 ale PNN. 
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Având în vedere dispoziţiile tranzitorii prevăzute la art. 14 alin. (3), pentru a nu se crea o 
situaţie de discriminare între furnizorii care vor avea dreptul de a utiliza pentru servicii cu valoare 
adăugată, cu caracter tranzitoriu, alte numere scurte interne decât cele prevăzute în anexă sau alte 
coduri scurte SMS/MMS decât cele prevăzute în Codul de conduită şi furnizorii care le vor utiliza în 
conformitate cu prevederile prezentului proiect de decizie,tariful de utilizare a numerelor naţionale 
scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS va fi aplicat după expirarea termenului maxim de 3 ani de 
la intrarea în vigoare a deciziei în care această situaţie tranzitorie va fi menţinută. 

 
6. Codul de conduită  

Ţinând cont de particularităţile furnizării unor servicii de conţinut prin intermediul serviciilor de 
comunicaţii electronice şi luând ca exemplu iniţiativele similare existente în alte ţări europene, ANCOM 
consideră că armonizarea utilizării resurselor de numerotaţie prevăzute de prezentul proiect de decizie 
poate fi realizată prin intermediul unui Cod de conduită elaborat în colaborare cu furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice, care au alocate, prin LURN, şi activate acele tipuri de resurse de 
numerotaţie care conferă şi dreptul de utilizare a numerelor naţionale scurte interne sau a codurilor 
scurte SMS/MMS (respectiv, cele din domeniile 0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 0Z=07).  

În vederea dezvoltării pieţei serviciilor furnizate prin intermediul numerelor naţionale scurte 
interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, în condiţiile promovării atât a intereselor furnizorilor de reţele 
publice de comunicaţii electronice, titulari LURN, cât şi ale furnizorilor de conţinut, precum şi ale 
utilizatorilor finali, ANCOM a stabilit o serie de prevederi referitoare la conţinutul Codului de Conduită. 
Astfel, acest document va trebui să includă cel puţin următoarele elemente: 
• modalitatea de gestionare a numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, astfel 

încât aceasta să faciliteze: 
- armonizarea utilizării numerelor naţionale scurte interne/codurilor scurte SMS/MMS, astfel 
încât utilizatorii finali ai diferitelor reţele să poată accesa un anumit serviciu cu valoare adăugată 
prin intermediul aceluiaşi număr naţional scurt intern/cod scurt SMS/MMS, indiferent de 
furnizorul la care sunt abonaţi; 
- asignarea în mod nediscriminatoriu şi transparent a numerelor naţionale scurte interne şi a 
codurilor scurte SMS/MMS către terţi, astfel încât fiecare terţ potenţial furnizor de servicii cu 
valoare adăugată să aibă oportunitatea de a intra pe această piaţă. 

• modalităţile de informare a utilizatorilor finali cu privire la tarifele aplicate, înainte şi/sau în timpul 
efectuării apelurilor, având ca efect limitarea abuzurilor şi a erorilor care pot duce la tarifarea 
excesivă în raport cu aşteptările abonaţilor; 

• măsuri destinate împiedicării accesului minorilor la serviciile destinate adulţilor, inclusiv prin acţiuni 
care să determine conştientizarea de către abonaţi a faptului că minorii ar putea avea acces la astfel 
de servicii şi că este posibilă limitarea acestui acces; 

• graficul (principiile, ordinea şi perioada) de migrare a serviciilor cu valoare adăugată  furnizate în 
prezent şi care nu sunt conforme cu noua reglementare 

Proiectul prevede organizarea, în termen de o lună de la intrarea sa în vigoare, a unui Grup de 
lucru format din reprezentanţi ANCOM şi din reprezentanţi ai furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii electronice, grup care va fi coordonat de un specialist desemnat de ANCOM. Acest grup de 
lucru va avea sarcina de a elabora Codul de conduită privitor la utilizarea numerelor naţionale scurte 
interne şi a codurilor scurte SMS/MMS. Pentru a se asigura condiţiile implementării armonizate a 
acestuia de către toti furnizorii de reţele de comunicaţii electronice ce utilizează şi/sau asignează 
numere naţionale scurte interne şi coduri scurte SMS/MMS, Codul de conduită va fi adoptat de ANCOM 
prin decizie, pe baza propunerilor Grupului de lucru, dacă acestea au fost înaintate ANCOM în termen 
de 7 luni de la intrarea în vigoare a deciziei.  

Considerăm că existenţa unor reguli clare care să fie respectate de către actorii implicaţi în 
piaţă, va determina o creştere a încrederii utilizatorilor finali şi pe cale de consecinţă a gradului de 
utilizare a serviciilor cu valoare adăugată.  
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7. Utilizarea altor numere scurte pentru servicii cu valoare adăugată  
Având în vedere stabilirea unor subdomenii de numere naţionale scurte interne şi coduri scurte 

SMS/MMS destinate furnizării serviciilor cu valoare adăugată, proiectul de decizie prevede faptul că alte 
numere scurte interne şi alte coduri scurte SMS/MMS decât cele prevăzute în Anexa deciziei, respectiv 
în Codul de conduită, cu excepţia celor prevăzute la art. 4, nu vor mai putea fi utilizate.  

Prin această interdicţie, ANCOM urmăreşte, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (2) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice, fiind o măsură 
menită să prevină acele acţiuni ce au potenţialul de a împiedica dezvoltarea în condiţiile unei 
concurenţe deschise a unor servicii din acest domeniu, respectiv furnizarea serviciilor cu valoare 
adăugată accesibile prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice.  

Cu caracter tranzitoriu, serviciile cu valoare adăugată furnizate în prezent pe alte numere scurte 
interne decât cele prevăzute în anexa la prezenta decizie, sau pe alte coduri scurte SMS/MMS decât 
cele ce vor fi prevăzute în Codul de conduită, vor mai putea fi furnizate în condiţiile existente până la 
încetarea contractelor în vigoare, dar nu mai mult de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, 
dacă nu împiedică utilizarea altor resurse de numerotaţie din PNN. Referitor la serviciile de informaţii 
privind abonaţii, acestea vor mai putea fi furnizate pe alte numere decât cele de forma 118xyz, 
indiferent de tipul caracterelor ce compun aceste numere, cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a 
deciziei. Numerele interne din subdomeniile 1t=13, 1t=17 şi 1t=18 vor putea fi utilizate pentru 
furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea numai în măsura în 
care utilizarea acestora nu împiedică utilizarea lor ca resurse tehnice, conform PNN.  
  
 
 

Procedura de consultare publică  
 
În perioada 11 decembrie 2012 – 31 ianuarie 2013 a fost supus consultării publice, prin afişarea 

pe pagina de internet a Autorităţii, proiectul de decizie privind utilizarea numerelor naţionale scurte 
interne şi a codurilor scurte SMS/MMS.  

ANCOM a analizat observaţiile primite în perioada de consultare publică, întocmind un document 
în cuprinsul căruia a precizat poziţia sa faţă de aceste observaţii. Ulterior, proiectul de decizie a fost 
supus dezbaterilor în cadrul Consiliului Consultativ din data de 30 aprilie 2013.  

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

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind utilizarea 
numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, pe care, dacă sunteţi de acord, vă 
rugăm să-l aprobaţi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


