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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind 
alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la 

nivel naţional 
 

 
 În Planul naţional de numerotaţie (în continuare, PNN), adoptat prin Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare, au fost definite numere naţionale scurte pentru 
servicii de interes public la nivel naţional, cărora le-a fost destinat subdomeniul de 
numere de forma 19vx(y).  
 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii 
de interes public la nivel naţional, cu modificările ulterioare, stabileşte regulile de alocare a 
numerelor naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy, respectiv drepturile şi obligaţiile pe care le 
presupune utilizarea acestor resurse de numerotaţie. 

 
Urmare a aplicării dispoziţiilor tranzitorii ale Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010, 

numerele naţionale scurte 1951 şi 1958 pot fi utilizate de către S.C. Romtelecom S.A. (în 
continuare, Romtelecom)  în condiţiile existente la data intrării în vigoare a acestui act normativ 
până la data de 19 octombrie 2012.  

 
Dispoziţiile tranzitorii referitoare la numerele 1951 şi 1958 au avut în vedere deschiderea 

de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (în 
continuare, ANCOM) a unui domeniu de numerotaţie scurtă destinat furnizării serviciilor cu 
valoare adăugată, astfel încât Romtelecom să îşi poată migra serviciile de conţinut pe care le 
asigură pe numerele 1951 şi 1958 pe resursele de numerotaţie din noul domeniu care ar fi fost 
deschis spre alocare. ANCOM a supus consultării publice în cursul anului 2011 un proiect de 
decizie privind deschiderea unui domeniu de numere scurte, de forma 14vx, în vederea 
furnizării de servicii cu valoare adăugată de interes general. Consultarea publică a acestei decizii 
a evidenţiat necesitatea unei analize suplimentare cu privire la numerotaţia scurtă necesară 
pentru furnizarea şi dezvoltarea în continuare a serviciilor cu valoare adăugată sau a unor 
servicii specifice de reţea, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestei numerotaţii. Analiza s-a 
desfăşurat în dialog permanent cu furnizorii.  

 
În cadrul acestei analize s-a avut în vedere şi numerotaţia scurtă de forma 19vx(y) care, 

potrivit Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010 este destinată furnizării serviciilor de interes 
public la nivel naţional la tarife ce nu depăşesc tariful unui apel naţional. În acest context 
ANCOM a constatat gradul relativ scăzut de interes al furnizorilor pentru alocarea numerotaţiei 
naţionale scurte de forma 19vx(y).  
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Pentru a asigura o utilizare eficientă a resurselor de numerotaţie din PNN, ANCOM 
consideră oportună extinderea gamei serviciilor ce pot fi furnizate prin intermediul numerelor de 
forma 19vx(y). În acest sens ANCOM are în vedere modificarea şi completarea Deciziei 
preşedintelui ANCOM nr. 459/2010, astfel încât pe numerotaţia de forma 19vx(y) să fie permisă 
şi furnizarea unor servicii de informaţii de interes general la un tarif mai mare decât cel 
perceput pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel naţional.   

 
Aceaste intervenţii pe textul Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010 vor crea 

premisele continuării de către Romtelecom a utilizării numerelor naţionale scurte 1951 şi 1958 
fără să mai fie necesară migrarea serviciilor de conţinut asigurate în prezent prin intermediul 
acestora pe o altă numerotaţie. 

 
În acelaşi timp, ANCOM este într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte elaborarea unui 

proiect de decizie referitor la deschiderea unor noi domenii de numere scurte. 
 
Deschiderea unor noi domenii de numere scurte, respectiv modificarea şi completarea 

Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010 impun şi modificarea Deciziei preşedintelui ANRCTI 
nr. 2895 /2007.  

 
Pe lângă aceasta, intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012 
reclamă o serie de intervenţii la nivelul legislaţiei secundare privind cadrul general de 
reglementare a condiţiilor de alocare şi utilizare a resurselor de numerotaţie, respectiv a 
resurselor tehnice.  

 
Pentru a reflecta toate aspectele la care s-a făcut referire mai sus ANCOM pregăteşte un 

set de decizii pentru care este necesară o perioadă de consultare şi, cel mai probabil, mai multe 
runde de dezbateri cu furnizorii. ANCOM estimează că procedura de consultare şi adoptare a 
acestui set de decizii se va finaliza după data de 20 octombrie 2012.  

 
În acest condiţii, pentru a nu afecta furnizarea serviciilor de conţinut asigurate în 

prezent prin intermediul numerelor 1951 şi 1958, până la data intrării în vigoare a setului de 
decizii care urmează a fi supus consultării publice ANCOM consideră oportun prelungirea 
termenului în care Romtelecom are dreptul de utilizare a acestor resurse de numerotaţie până 
la data de 19 februarie 2013. 
 

Având în vedere apropierea termenului de 19 octombrie 2012, luând în considerare 
intervalul de timp necesar în scopul îndeplinirii formalităţilor de adoptare şi publicare în 
Monitorul Oficial al României a prezentului proiect de decizie, pentru a nu afecta posibilitatea 
utilizatorilor finali de a accesa serviciile de conţinut asigurate prin intermediul numerelor 1951 şi 
1958, în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (3) teza a II a din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011, ANCOM stabileşte termenul limită pentru depunerea observaţiilor la 
proiectul de decizie supus consultării publice pentru data 1 octombrie 2012.    
 
 
 


