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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu 

privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru 

resursele de numerotare telefonică 
 

Conform prevederilor art. 9 alin (1) lit. h) din Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15.11.2007, în continuare denumită Legea nr.241/2007, Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) efectuează reglementarea comunicaţiilor electronice prin: elaborarea 

şi managementul Planului Naţional de Numerotare (PNN), reglementarea, 

gestionarea şi atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, transparente, 

nediscriminatorii şi proporţionale a resurselor de numerotare. 

 

Art. 63 alin. (2) din Legea nr.241/2007, prevede că resursele de numerotare sunt 

atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de ANRCETI. Astfel, 

Consiliul de Administraţie al ANRCETI a aprobat p e  data de 21.12.2010 

h otărârea nr.59 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare 

telefonică, fără a modifica tarifele pentru resursele de numerotare solicitate de 

furnizori pentru prestarea serviciilor de comunicaţii electronice (numerele de 

abonat), care au fost stabilite în anul 2004. 

 

Având drept consecință Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea 

seriei naţionale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru 

servicii armonizate cu caracter social și potrivit Deciziei 2009/884/CE de modificare 

a Deciziei 2007/116/CE, a fost adoptat  Ordinul Ministrului tehnologiei informației și 

comunicațiilor nr.57 din 02.07.2014, prin care au fost operate modificări și completări 

la Planul Național de Numerotare privind includerea suplimentară a doua numere 

naționale scurte pentru serviciile armonizate cu caracter social, precum 116006 

pentru serviciul ”linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” și 

116117 pentru „serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de 

urgență”. 

 

În scopul asigurării implementării serviciilor cu caracter social armonizate la nivel 

european și deschiderii spre atribuire a încă 2 numere naționale scurte pentru servicii 

armonizate cu caracter social, ANRCETI propune modificarea poziției 1.3 din anexa 

Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI, nr. 59 din 21.12.2010, care 

prevede atribuirea gratis a acestor numere. Luând în considerație necesitatea 

gestionării eficiente a PNN, nevoia de a asigura utilizarea optimă a resurselor de 

numerotare, precum şi ţinând cont de cheltuielile directe şi indirecte legate de acestea, 

ANRCETI propune stabilirea tarifului pentru resursele de numerotare din șirul 

numerelor naționale scurte „13xx”, care de asemenea au fost incluse spre atribuire, cu 
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destinația de furnizare a serviciilor non-comunicații. În conformitate cu prevederile 

PNN, numerele alocate pentru serviciile non-comunicații sunt numerele utilizate de 

către agenții economici, care deservesc rețele electrice, rețele termice, gaze, rețele de 

apă și canalizare etc. Tariful propus pentru resursele de numerotare din șirul numerelor 

naționale scurte „13xx” este de 15000,0 lei și a fost stabilit ținându-se cont de formatul 

de patru cifre, cu disponibilitate limitată, ceea ce presupune o valoare economică 

importantă a acestor resurse. 

 

În sensul celor relatate mai sus, proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de 

numerotare telefonică a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a 

ANRCETI în perioada 12 septembrie – 26 septembrie  2014. Pe marginea proiectului 

vizat observații şi recomandări nu au parvenit. 
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