
SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

la proiectele actelor normative ale ANRCETI privind numerele naţionale scurte armonizate la nivel european 

cu caracter social de forma 116xxx 
 

  
Recomandările parvenite 

 
Poziţia  ANRCETI 

 
Expunerea 
prevederilor/ 

Argumentarea 
poziţiei ANRCETI 

1. S.A.”Orange” 
 
Hotărârea privind reglementarea accesului la numerele 116xxx 
 

La pct. 3 din Hotărârea privind reglementarea accesului la numerele 
menţionate, propunem introducerea sintagmei „până la punctul de 
interconectare cu furnizorul solicitant” după sintagma „va asigura 
transportul”, pentru a defini limitele responsabilităţii furnizorului-
ofertant şi a furnizorului-solicitant. 
 

 
 
 
 
 
Se acceptă 

 

2. La pct. 20 din Hotărârea privind reglementarea accesului la numerele 
menţionate, considerăm că modificarea acordurilor de interconectare în 
termen de 45 de zile de la data adoptării hotărârii respective nu are sens, 
deoarece nu se cunosc încă furnizorii cărora le vor fi atribuite numerele 
în cauză. Propunem ca termenul să fie de 45 de zile de la data primirii 
cererii respective din partea furnizorului-solicitant sau a furnizorului-
ofertant. 
 

 
Se acceptă 

 

 
 
 
 
3. 

S.A.”Orange” 
 
Hotărârea privind reglementarea accesului la numerele 116xxx 
La pct. 10 din Condiţiile speciale de licenţă, propunem înlocuirea 
cuvântului „serviciul” cu sintagma „accesul la serviciu”, deoarece 
disponibilitatea serviciului armonizat cu caracter social este 
responsabilitatea prestatorului de servicii armonizate cu caracter social.   

 

 
 
 
 
 
Se acceptă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. La pct. 14(4) din Condiţiile speciale de licenţă, propunem înlocuirea 
cuvintelor „serviciile sunt”, „serviciului” şi „serviciul” cu sintagmele 
„accesul la servicii este”, „accesului la serviciu” şi „accesul la serviciu” 
respectiv, pentru acelaşi motiv. 
 

 
Se acceptă 
 

 

5 La pct. 14(5) din Condiţiile speciale de licenţă, propunem înlocuirea 
sintagmei „să se asigure că numărul 116xxx este utilizat în conformitate 
cu” cu sintagma „să respecte”, deoarece responsabilitatea pentru 
prestarea serviciilor armonizate cu caracter social este a prestatorului 
acestor servicii, iar titularul licenţei nu are dreptul să monitorizeze 
(intercepteze) conţinutul comunicaţiilor realizate prin intermediul 
numerelor naţionale scurte respective. 
 

 
Se acceptă 
 

 

6 La pct. 14(6) din Condiţiile speciale de licenţă, propunem excluderea lit. 
b), pentru motivul indicat mai sus. Totodată, se propune completarea 
acestui punct cu un subpunct nou, care să prevadă obligaţia titularului 
licenţei de a include în contractul cu prestatorul serviciilor armonizate cu 
caracter social obligaţia ultimului de a respecta condiţiile generale şi 
speciale de licenţă pentru utilizarea numerelor naţionale scurte 
respective.  
 

 
Nu se acceptă excluderea lit.b) la p.14(6) 
şi completarea propusă. 
 
  

Serviciile prestate prin 
numerele 116000, 
116111 şi 116123 sunt 
stabilite în PNN şi nu pot 
fi utilizate pentru alte 
servicii. 
Obligaţia din partea 
ANRCETI nu este 
necesară deoarece 
condiţiile speciale de 
licenţă sunt obligatorii 
numai  pentru deţinătorii 
licenţelor pentru 
utilizarea resurselor de 
numerotare ,dar nu şi 
pentru prestatorii 
serviciilor armonizate.  
 

7 La pct. 14(6) din Condiţiile speciale de licenţă, propunem excluderea lit. 
c), care repetă prevederile pct. 12 şi totodată exclude posibilitatea 
asignării numărului respectiv prestatorului serviciilor armonizate cu 
caracter social.  
 

 
Se acceptă 
 

 

 


