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RESURSE DE NUMEROTARE  
care pot fi atribuite pentru furnizarea de reţele şi servicii publice  

de comunicaţii electronice 
 
1. Numere şi coduri scurte din şirul de numere „1” atribuite pentru acces la 

servicii şi reţele publice de telefonie fixă. 
1010 ÷ 1049  - coduri de selectare a transportatorului /carrier access codes); 
1050 ÷ 1099   - rezervă; 
110 ÷ 111  - rezervă; 
112    - număr unic pentru apelurile de urgenţă; 
113 ÷ 115   - rezervă; 
116000    - număr de urgenţă pentru copiii dispăruţi; 
116001÷ 116110  - rezervă; 
116111    - asistenţă telefonică pentru copii; 
116112    - nealocabil; 
116113÷ 116122  - rezervă; 
116123    - asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional; 
116124 ÷ 116999  - rezervă; 
117    - serviciul clientelă*; 
1180 ÷ 1181, 1187 ÷ 1189, 11820 ÷ 11869 - numere scurte pentru serviciile de 

informaţii (directoriu); 
119    - serviciul de înlăturare a deranjamentelor în reţea*;  
12XX ÷ 14XX, unde X = 0...9 - rezervă; 
1500 ÷ 1539   - numere scurte pentru servicii non-comunicaţii; 
1540 ÷ 1599   - rezervă; 
1600 ÷ 1639   - coduri de acces la servicii de comunicaţii electronice;  
1640 ÷ 1679   - rezervă; 
1680 ÷ 1699 - coduri de acces la servicii publice de telefonie fixă 

interurbană/internaţională prin operatoare;  
17XX, unde X = 0...9 - rezervat pentru resurse tehnice; 
18XX, unde X = 0…9 - numere tehnologice; 
1900 ÷ 1949   - coduri de acces la servicii transport date (Internet)*; 
1950 ÷ 1999  - rezervă. 
 



2  Numerele pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe se atribuie din şirul de numere „2”, „3”si „5”: 

• Numerele din şirurile „2” şi „5” de forma ZA(B)yxxxx(x), unde ZA(B) – coduri naţionale de 
destinaţie (NDC), Z = 2; A = 2…9; B =0…9; y = 2...9 şi x = 0...9. 

• Numere scurte locale de forma ZA(B) 14xx din şirul „2”, unde Z = 2, A= 1...9, B = 
0...9, x = 0...9. - pentru servicii transport auto de pasageri şi alte servicii, 

• Numere independente de locaţie din blocurile de numere „030xxxxxx” şi 
„038xxxxxx” (şirul de numere „3”) - pentru reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice, care utilizează tehnologii cu comutare de pachete IP.  

 
3. Şirul de numere „4” este rezervă strategică pe termen lung.  
 
4. Numerele nongeografice din şirul de numere „6” se atribuie pentru 

următoarele reţele şi servicii:  
060Xxxxxx ÷ 069Xxxxxx  - reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 

furnizate la puncte mobile, unde X şi x = 0…9; 
5. Numerele din şirul de numere „7” se atribuie pentru următoarele reţele şi 

servicii:  
0700 xxxxx     - rezervă;  
071Xxxxxx  - numere pentru furnizorii de reţele mobile virtuale 

(MVNO); 
072X xxxxx ÷ 077X xxxxx   - rezervă; 
078X xxxxx ÷ 079X xxxxx  - reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 

furnizate la puncte mobile; 
0701xxxxx ÷ 0709xxxx, - rezervă. 
unde X şi х = 0…9. 
6. Numerele non-geografice pentru servicii din şirul de numere „8” se atribuie 

pentru următoarele servicii:  
0800 00000 ÷ 0800 95999      - numere cu acces gratuit pentru apelant “Freephone”; 
0800 60000 ÷ 0800 69999   - servicii internaţionale „Freephone”; 
0800 70000 – 0800 99999   - numere cu acces gratuit pentru apelant “Freephone”;  
0801 ÷ 0802     - rezervă; 
0803 xxxxx    - numere cu acces universal; 
0804 ÷ 0807     - rezervă; 
0808 xxxxx     - servicii cu cost partajat; 
0809 ÷ 0813     - rezervă; 
0814 xxxxx     - numere pentru servicii transport; 
0815 ÷ 0820     - rezervă; 
821 xxxxx  - numere de acces la servicii de transmisiuni de date şi 

la „Internet”; 
0822 ÷0829    - rezervă; 
083 ÷ 089    - rezervă 
unde x = 0…9  
7. Numerele non-geografice pentru servicii cu tarif special „Premium rate” din 

şirul de numere „9” se atribuie pentru următoarele servicii:  



0900 00000 ÷0900 89999  -divertisment, jocuri şi concursuri; 
0900 90000 ÷ 0900 99999 - televotare; 
0901 ÷ 0904    - rezervă; 
0905 xxxxx    - informaţii diverse (generale, de afaceri, marketing etc.); 
0906 xxxxx    - divertisment adulţi; 
0907xxxxx ÷ 0909xxxxx, 091 Xxxxxx ÷ 099Xxxxxx  - rezervă 
unde X şi x = 0…9 
 
Notă: *Utilizare temporară. Termenul de utilizare va fi stabilit de ANRCETI. 

 


