
 

 
 
 

SINTEZA OBSERVAŢIILOR 
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

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

la nivel naţional   
 
 

Perioada de consultare publică a proiectului Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea Deciziei nr. 459/2010 
privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la 
nivel naţional, proiect publicat pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (în continuare, ANCOM) la data de 20 
septembrie 2012, s-a încheiat la data de 1 octombrie 2012. 

Prin proiectul supus consultării, ANCOM propune modificarea Deciziei preşedintelui 
ANCOM nr. 459/2010, în sensul prelungirii până la data de 19 februarie 2013 a termenului în 
care S.C. Romtelecom S.A. (în continuare, Romtelecom) are dreptul de a utiliza numerele 
scurte 1951 şi 1958 în condiţiile existente la data intrării în vigoare a acestui act normativ. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 140/2012, ANCOM are obligaţia de a publica, pe pagina sa de 
internet, cu respectarea principiului confidenţialităţii, un material de sinteză a observaţiilor 
primite cu privire la măsurile supuse consultării în care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste 
observaţii.  

Observaţiile primite în cursul perioadei de consultare cu privire la proiectul Deciziei 
preşedintelui ANCOM pentru modificarea Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010 se 
referă la următoarele aspecte: 

- formatul numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel 
naţional; 

- utilizarea pe termen lung a numerelor 1951 şi 1958 şi a numerelor naţionale scurte 
în general; 

- definirea serviciilor ce se pot oferi prin intermediul numerelor de forma 19vxy. 
 ANCOM subliniază faptul că obiectul deciziei supuse consultării este doar prelungirea 
cu 4 luni a situaţiei tranzitorii prevăzute de Decizia preşedintelui ANCOM nr. 459/2010, prin 
care Romtelecom poate utiliza numerele 1951 şi 1958 pentru o perioadă limitată în condiţiile 
existente la data intrării în vigoare a acestui act normativ. Astfel cum s-a precizat în 
Expunerea de motive la decizia supusă consultării publice, reglementarea pe termen lung a 
utilizării acestor numere va fi realizată ulterior, printr-o nouă intervenţie legislativă asupra 
Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 459/2010, coroborată cu stabilirea condiţiilor de utilizare a 
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numerelor naţionale scurte pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată sau de servicii 
specifice de reţea.  

Motivaţia prelungirii acestei situaţii tranzitorii a fost reliefată în Expunerea de motive 
la decizia supusă consultării publice, iar observaţiile primite nu contestă necesitatea acestei 
prelungiri şi nici nu propun un alt termen decât cel stabilit de ANCOM. Aspectele ridicate în 
cuprinsul acestor observaţii se referă la problematica mai largă a determinării statutului pe 
termen lung al acestor resurse de numerotaţie.  

Pe cale de consecinţă, observaţiile transmise ANCOM nu fac obiectul prezentei 
consultări, dar pot fi învederate Autorităţii cu ocazia proiectului de decizie de modificare şi 
completare a întregului pachetului de reglementări referitoare la administrarea resurselor de 
numerotaţie, care îşi propune să abordeze pe fond problema numerelor naţionale scurte şi 
care va fi supus consultării publice până cel târziu la finele anului curent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


