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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 368 din 13 iunie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PUBLICE
Nr. 1.160 din 19 iunie 2008

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Nr. 212 din 18 iunie 2008

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea
și etichetarea băuturilor tradiționale românești

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Văzând Referatul de aprobare nr. 117.036 din 21 mai 2008, întocmit de Direcția generală implementare politici agricole,
având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției,
circulației și comercializării alimentelor, republicată,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și ale art. 24 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 110/2008 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de
abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.576/89,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea
și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
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ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății publice și președintele Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:
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ulterioare, se fac de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, prin Inspecția tehnică și control în realizarea și
promovarea produselor din industria alimentară.
(4) Verificarea și controlul pe piață al respectării prevederilor
prezentului ordin privind etichetarea băuturilor tradiționale
românești: țuică, horincă, turț, pălincă, vinars, rachiu de fructe,
rachiu de tescovină și rachiu de drojdie de vin și a prevederilor
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 110/2008 se fac de către Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor.
Art. 3. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării.
(2) Comercializarea băuturilor tradiționale românești: țuică,
horincă, turț, pălincă, vinars, rachiu de fructe, rachiu de
tescovină și rachiu de drojdie de vin, produse și etichetate
înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până
la epuizarea stocului; la intrarea în vigoare a prezentului ordin se
interzice utilizarea stocurilor de etichete care nu sunt conforme
cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al
Consiliului (CE) nr. 110/2008.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului
sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru
aprobarea Normelor privind definirea, descrierea și prezentarea
băuturilor spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modificările și
completările ulterioare, se abrogă.
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Art. 1. — Se aprobă Normele privind definirea, descrierea,
prezentarea și etichetarea băuturilor tradiționale românești:
țuică, horincă, turț, pălincă, vinars, rachiu de fructe, rachiu de
tescovină și rachiu de drojdie de vin, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Sănătății Publice și Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor, prin direcțiile pentru agricultură și
dezvoltare rurală județene și a municipiului București, direcțiile
de sănătate publică județene și a municipiului București și,
respectiv, prin inspectoratele regionale pentru protecția
consumatorilor, respectiv prin oficiile județene pentru protecția
consumatorilor și al municipiului București, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se
sancționează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind
producția de produse alimentare destinate comercializării, cu
modificările și completările ulterioare, și actelor normative din
domeniul protecției consumatorilor.
(3) Verificarea și controlul respectării prevederilor
prezentului ordin privind producerea și comercializarea
băuturilor tradiționale românești: țuică, horincă, turț, pălincă,
vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovină și rachiu de drojdie
de vin și a prevederilor Regulamentului Parlamentului
European și al Consiliului (CE) nr. 110/2008 privind definirea,
descrierea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor
geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, constatarea
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Ordonanța
Guvernului nr. 42/1995, cu modificările și completările
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Președintele Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor,
Dan Vlaicu
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ANEXĂ

NORME
privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor tradiționale românești
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Art. 2. — În sensul prezentelor norme, definițiile și cerințele
tehnice sunt următoarele:
1. concentrația alcoolică în volum — raportul dintre volumul
de alcool în stare pură, la temperatura de +20ºC, conținut în
produs, și volumul total al acestui produs la aceeași
temperatură; se exprimă în procente de volum (% vol.);
2. produse îndulcitoare — produsele care conferă gustul
dulce, cum sunt: zahărul semialb, zahărul alb, zahărul alb extra,
dextroza, fructoza, siropul de glucoză, zahărul lichid, zahărul
lichid invertit, siropul de zahăr invertit, zahărul caramelizat,
mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri
concentrat, mustul de struguri proaspeți, mierea de albine,
siropul de roșcove, precum și orice alte zaharuri naturale care
au un efect asemănător cu cel al produselor menționate anterior;
3. zahăr caramelizat — produsul obținut exclusiv prin
tratamentul termic controlat al zaharozei fără adaos de baze,
acizi minerali și aditivi chimici;
4. substanță aromatizantă — substanță chimic definită, cu
proprietăți aromatizante, care se obține prin procese fizice
corespunzătoare (inclusiv distilarea sau extracția cu solvenți) ori
prin procese microbiologice sau enzimatice care pornesc de la
materiale de origine vegetală ori animală, atât în stare brută, cât
și după prelucrare pentru consum uman prin metode tradiționale
de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea și
fermentarea);
5. preparat aromatizant — un produs diferit de substanța
descrisă la pct. 4, concentrat sau nu, care se obține prin procese
fizice corespunzătoare (inclusiv distilarea sau extracția cu
solvenți admiși pentru industria alimentară) sau prin procese
enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii de
origine vegetală sau animală, atât în stare brută, cât și după
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CAPITOLUL II
Definiții și cerințe tehnice
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Art. 1. — (1) Fără a aduce atingere prevederilor
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 110/2008 privind definirea, descrierea, prezentarea,
etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 1.576/89, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L nr. 39 din 13 februarie 2008, prezentele norme definesc
termenii utilizați privind definirea, descrierea, prezentarea și
etichetarea băuturilor tradiționale românești: țuică, horincă, turț,
pălincă, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovină și rachiu
de drojdie de vin și stabilesc autoritățile responsabile cu
verificarea
respectării
prevederilor
Regulamentului
Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 110/2008 și cu
verificarea pe piață a etichetării acestora.
(2) Prevederile prezentelor norme se aplică băuturilor
tradiționale românești: țuică, horincă, turț, pălincă, vinars, rachiu
de fructe, rachiu de tescovină și rachiu de drojdie de vin, din
producția internă.
(3) Operatorii economici care desfășoară o activitate în
domeniul producției și comercializării băuturilor tradiționale
românești: țuică, horincă, turț, pălincă, vinars, rachiu de fructe,
rachiu de tescovină și rachiu de drojdie de vin au obligația de a
respecta prevederile prezentelor norme.

prelucrarea pentru consumul uman prin metode tradiționale de
preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea și
fermentarea);
6. aromatizare — operațiunea care constă în adăugarea la
prepararea băuturii spirtoase a uneia sau mai multor arome, așa
cum au fost definite la pct. 4 și 5;
7. colorare — operațiunea care constă în adăugarea la
prepararea băuturii spirtoase a unuia sau a mai multor coloranți;
8. marc de fructe — un produs obținut atât din fructe
proaspete, cât și din fructe aflate în diferite stadii de maturare și
fermentare, zdrobite ori întregi, cu sau fără sâmburi, care
valorifică atât fructele, cât și borhoturile de fructe (resturi de
fructe zdrobite), în special cele care nu pot fi folosite la
fabricarea marcului de fructe materie primă pentru gemuri,
dulcețuri etc.;
9. un grad decalitru (grad dal) — cantitatea de alcool etilic
anhidru (100% vol.) conținut în 0,1 litri; 10% vol. reprezintă un
grad dal la temperatura de +20ºC; un litru de alcool etilic anhidru
conține 10 grade dal;
10. grad german de duritate (ºdH) este egal cu 10 miligrame
de oxid de calciu la un litru de apă;
11. alcool etilic de origine agricolă — alcoolul etilic ale cărui
caracteristici sunt cele enumerate în anexa nr. 1 pct. 1 la
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 110/2008; în cazul în care se face referire la materia primă
utilizată, alcoolul trebuie să fie obținut exclusiv din materia primă
respectivă;
12. distilat de origine agricolă — lichidul alcoolic obținut prin
distilarea, după fermentarea alcoolică, a unuia sau a mai multor
produse agricole menționate în anexa I la Tratatul de instituire a
Comunității Europene, care nu prezintă nici caracteristicile
alcoolului etilic de origine agricolă, nici pe cele ale unei băuturi
spirtoase, dar care păstrează aroma și gustul materiei
(materiilor) prime utilizate; în cazul în care se face referire la
materia primă utilizată, distilatul trebuie să fie obținut exclusiv
din materia primă respectivă;
13. maturare și învechire — operațiunea care constă în a
lăsa să se producă în mod natural, în recipiente potrivite,
anumite reacții care imprimă băuturii caractere organoleptice
calitative pe care nu le avea anterior;
14. conținut în substanțe volatile — cantitatea de substanțe
volatile, altele decât alcoolul etilic și metilic conținut în băutura
obținută exclusiv prin distilarea sau redistilarea materiilor prime
folosite;
15. amestec — operațiunea care constă în combinarea a
două sau mai multe băuturi spirtoase diferite în vederea obținerii
unei băuturi noi;
16. adăugare de alcool — operațiunea care constă în
adăugarea de alcool etilic de origine agricolă și/sau de distilate
de origine agricolă la o băutură spirtoasă;
17. combinare (cupajare) — operațiunea care constă în
punerea împreună a două sau mai multe băuturi din aceeași
categorie, între care există numai diferențe minore de
compoziție, datorate unuia sau mai multora dintre următorii
factori:
— metodele de fabricare;
— aparatele de distilare folosite;
— durata de maturare sau învechire;
— zona geografică de producție.
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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Băuturile astfel obținute aparțin aceleași categorii ca și băuturile
inițiale, înainte de combinare;
18. loc de fabricație — localitatea sau regiunea unde are loc
procesul de fabricare a produsului finit, care conferă băuturii
caracterul și calitățile definitive esențiale.
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Art. 3. — În funcție de tehnologia de fabricație, de materiile
prime și materialele folosite, de calitățile organoleptice și de
proprietățile fizico-chimice, țuica, horinca, turțul, pălinca,
vinarsul, rachiul de fructe, rachiul de tescovină și rachiul de
drojdie de vin se definesc după cum urmează:
1. Țuica este o băutură alcoolică tradițională românească
obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea prunelor
(diverse soiuri), întregi sau zdrobite, ori a sucului obținut din
prune, în prezența sau în lipsa sâmburilor:
a) fermentarea prunelor se realizează în căzi din lemn sau în
cuve de fermentare ori în vase din inox, în funcție de zona în
care s-au produs prunele, de soi, de tehnologia specifică
aplicată;
b) distilarea se face în cazane din cupru cu ardere directă
sau în instalații de distilare, la o concentrație alcoolică de
maximum 86% vol., astfel încât produsul distilării să aibă o
aromă și un gust provenind de la fruct sau fructe; redistilarea la
aceeași tărie alcoolică este autorizată;
c) având un conținut în substanțe volatile mai mare sau egal
cu 200 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
d) având un conținut în acid cianhidric, în cazul țuicii obținute
din prune cu sâmburi, de maximum 7 grame la hectolitrul de
alcool 100% vol.;
e) având un conținut maxim în alcool metilic de 1.200 de
grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
f) în funcție de durata de învechire, denumirea produsului
„țuică” poate fi înlocuită cu denumirile:
— „țuică bătrână” obținută din distilate învechite minimum
3 ani;
— „țuică extra” obținută din distilate învechite minimum 7 ani;
g) în zonele geografice Maramureș și Oaș, țuica poate fi
denumită „horincă” sau „turț”;
h) folosirea la fabricarea țuicii a produselor îndulcitoare, așa
cum au fost definite în art. 2 pct. 2, nu este permisă;
i) folosirea la fabricarea țuicii a substanțelor aromatizante,
preparatelor aromatizante, coloranților, alcoolului etilic de origine
agricolă sau a distilatului de origine agricolă, așa cum au fost
definite în art. 2 pct. 4, 5, 7, 11 și 12, nu este permisă;
j) combinarea (cupajarea), așa cum a fost definită în art. 2
pct. 17, este permisă;
k) concentrația alcoolică minimă este diferită în funcție de
procesul tehnologic de obținere tradițional zonei, dar nu mai
mică de 24% vol. la comercializare pentru consum;
l) depozitarea, păstrarea și învechirea produsului se
realizează în vase din lemn, inox sau din sticlă.
2. Pălinca este o băutura alcoolică tradițională românească
obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea unui
fruct cărnos sau a unui amestec de fructe ori a unui marc de
fructe, așa cum a fost definit în art. 2 pct. 8, sau a unui suc din
acest fruct ori dintr-un amestec de fructe, în prezența sau în
lipsa sâmburilor:
a) fermentarea fructelor se realizează în căzi din lemn sau în
cuve de fermentare ori în vase din inox, în funcție de zona în
care s-au produs fructele, de soiuri, de tehnologia specifică
aplicată;

ce

CAPITOLUL III
Definirea, descrierea și prezentarea băuturilor tradiționale
românești

b) distilarea se face în cazane din cupru cu ardere directă
sau în instalații de distilare, la o concentrație alcoolică de
maximum 70% vol., astfel încât produsul distilării să aibă o
aromă și un gust provenind de la fruct sau fructe; redistilarea la
aceeași concentrație alcoolică este autorizată;
c) având un conținut în substanțe volatile mai mare sau egal
cu 200 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
d) având un conținut în acid cianhidric, în cazul pălincii
obținute din fructe cu sâmburi, de maximum 7 grame la
hectolitrul de alcool 100% vol.;
e) având un conținut maxim în alcool metilic de 1.000 de
grame la hectolitrul de alcool 100% vol.; în cazul următoarelor
fructe: prune (Prunus domestica L.), corcodușe (Prunus
domestica L. subsp. Syriaca-Borkh., Janch. Ex. Mansf.), prune
brumării (Prunus domestica L.), mere (Malus domestica Borkh.),
pere (Pyrus communis L.), cu excepția perelor Williams (Pyrus
communis L. cv „Williams”), zmeură (Rubus idaeus L.), mure
(Rubus fruticosus auct. aggr.), caise (Prunus armeniaca L.) și
piersici [Prunus persica (L.) Batsch], conținutul de alcool metilic
este de maximum 1.200 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
în cazul următoarelor fructe: pere Williams (Pyrus communis L.
cv „Williams”), coacăze roșii (Ribes rubrum L.), coacăze negre
(Ribes nigrum L.), scorușe (Sorbus aucuparia L.), soc
(Sambucus nigra L.), gutui (Cydonia oblonga Mill.) și boabe de
ienupăr (Juniperus communis L. și/sau Juniperus oxicedrus L.),
conținutul de alcool metilic este de maximum 1.350 de grame la
hectolitrul de alcool 100% vol.;
f) folosirea la fabricarea pălincii a produselor îndulcitoare,
așa cum au fost definite în art. 2 pct. 2, nu este permisă;
g) folosirea la fabricarea pălincii a zahărului caramelizat, așa
cum a fost definit în art. 2 pct. 3, nu este permisă nici în scopul
de a adapta culoarea, culoarea galbenă sau galben-aurie
obținându-se prin învechire în butoaie de stejar;
h) folosirea la fabricarea pălincii a substanțelor aromatizante,
preparatelor aromatizante, coloranților, alcoolului etilic de origine
agricolă sau a distilatului de origine agricolă, așa cum au fost
definite în art. 2 pct. 4, 5, 7, 11 și 12, nu este permisă;
i) combinarea (cupajarea), așa cum a fost definită în art. 2
pct. 17, este permisă;
j) concentrația alcoolică minimă este de 40% vol. la
comercializarea pentru consum;
k) depozitarea, păstrarea și învechirea produsului se
realizează în vase din lemn, inox sau din sticlă.
3. Vinarsul este o băutură alcoolică tradițională românească
obținută exclusiv prin distilarea vinului sau a vinului alcoolizat la
maximum 86% vol. sau prin redistilarea unui distilat de vin la
maximum 86% vol.:
a) distilarea se face în instalații de distilare, la o concentrație
alcoolică de maximum 86% vol., astfel încât produsul distilării
să aibă o aromă și un gust specifice vinului respectiv;
b) având un conținut în substanțe volatile mai mare sau egal
cu 125 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
c) având un conținut maxim în alcool metilic de 200 de grame
la hectolitrul de alcool 100% vol.;
d) folosirea la fabricarea vinarsului a produselor îndulcitoare,
așa cum au fost definite în art. 2 pct. 2, nu este permisă;
e) folosirea la fabricarea vinarsului a zahărului caramelizat,
așa cum a fost definit în art. 2 pct. 3, este permisă numai în
scopul de a adapta culoarea;
f) folosirea la fabricarea vinarsului a preparatelor
aromatizante, așa cum au fost definite în art. 2 pct. 5, este
permisă numai în scopul de a îmbunătăți calitățile de gust,
culoare și miros; se pot folosi numai extracte naturale obținute
din fructe și plante;
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i) concentrația alcoolică minimă este de 37,5% vol. la
comercializarea pentru consum;
j) termenul „Williams” este rezervat rachiului de pere, produs
în exclusivitate din pere din soiul Williams;
k) când se obține dintr-un amestec de două sau mai multe
varietăți de fructe în proporții stabilite (de exemplu, 70% mere
și 30% pere), produsul se va numi „rachiu de fructe”, completat
cu numele fiecărei specii, în ordinea descrescătoare a
cantităților de fructe folosite; când se obține dintr-un amestec de
două sau mai multe varietăți de fructe în proporții variabile, se va
numi „rachiu de fructe”;
l) depozitarea, păstrarea și învechirea produsului se
realizează în vase din lemn, inox sau din sticlă.
5. Rachiul de tescovină de struguri este băutura alcoolică
tradițională românească obținută din tescovină de struguri
fermentată și distilată, fie direct prin vapori de apă, fie după un
adaos de apă, la care se poate adăuga drojdie de vin într-o
proporție determinată:
a) fermentarea se realizează în căzi din lemn sau în cuve de
fermentare ori în vase din inox, în funcție de tehnologia specifică
aplicată;
b) distilarea tescovinei sau a lichidului fermentat extras din
tescovină se efectuează în cazane din cupru cu ardere directă
sau în instalații de distilare, la o concentrație alcoolică de
maximum 86% vol.; se permite redistilarea până la aceeași
concentrație alcoolică;
c) cantitatea de drojdie de vin care poate fi adăugată
tescovinei de struguri este de cel mult 25 kg drojdie la 100 kg
tescovină de struguri utilizată; cantitatea de alcool obținută din
drojdia de vin nu trebuie să depășească 35% din cantitatea
totală de alcool din produsul finit;
d) având un conținut în substanțe volatile de minimum
140 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol. și un conținut
maxim în alcool metilic de 1.000 de grame la hectolitrul de alcool
100% vol.;
e) folosirea la fabricarea rachiului de tescovină a produselor
îndulcitoare, a zahărului caramelizat, substanțelor aromatizante,
preparatelor aromatizante și coloranților, așa cum au fost
definite în art. 2 pct. 2, 3, 4, 5 și 7, nu este permisă;
f) folosirea la fabricarea rachiului de tescovină a alcoolului
etilic de origine agricolă sau a distilatului de origine agricolă, așa
cum au fost definite în art. 2 pct. 11 și 12, nu este permisă;
g) combinarea (cupajarea), așa cum a fost definită în art. 2
pct. 17, este permisă;
h) concentrația alcoolică minimă este de 37,5% vol. la
comercializarea pentru consum;
i) depozitarea, păstrarea și învechirea produsului se
realizează în vase din lemn, inox sau din sticlă.
6. Rachiul de drojdie este băutura alcoolică tradițională
românească obținută prin distilarea drojdiei de vin până la o
concentrație de maximum 86% vol.:
a) distilarea se efectuează în prezența drojdiei de vin în
cazane din cupru cu ardere directă sau în instalații de distilare,
la o concentrație alcoolică de maximum 86% vol.; se permite
redistilarea până la aceeași concentrație alcoolică;
b) folosirea la fabricarea rachiului de drojdie a produselor
îndulcitoare, a zahărului caramelizat, substanțelor aromatizante,
preparatelor aromatizante și coloranților, așa cum au fost
definite în art. 2 pct. 2, 3, 4, 5 și 7, nu este permisă;
c) folosirea la fabricarea rachiului de drojdie a alcoolului etilic
de origine agricolă sau a distilatului de origine agricolă, așa cum
au fost definite în art. 2 pct. 11 și 12, nu este permisă;
d) combinarea (cupajarea), așa cum a fost definită în art. 2
pct. 17, este permisă;
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g) folosirea la fabricarea vinarsului a substanțelor
aromatizante, coloranților, alcoolului etilic de origine agricolă sau
a altor distilate de origine agricolă, așa cum au fost definite în
art. 2 pct. 4, 7, 11 și 12, nu este permisă;
h) combinarea (cupajarea), așa cum a fost definită în art. 2
pct. 17, este permisă;
i) concentrația alcoolică minimă este de 37,5% vol. la
comercializarea pentru consum;
j) în funcție de durata de învechire, este admisă indicarea pe
etichetă a perioadei de învechire, după cum urmează:
— V „vinars”, obținut din distilate învechite minimum un an;
— VS „vinars superior”, obținut din distilate învechite
minimum 3 ani;
— VSOP „Very Superior Old Pale”, obținut din distilate
învechite minimum 5 ani;
— XO „Extra Old”, obținut din distilate învechite minimum
7 ani.
4. Rachiul de fructe este o băutură alcoolică tradițională
românească obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică și
distilarea unui fruct cărnos sau a unui amestec de fructe ori a
unui marc de fructe, așa cum a fost definit în art. 2 pct. 8, sau a
unui suc din acest fruct ori dintr-un amestec de fructe, în
prezența sau în lipsa sâmburilor:
a) fermentarea fructelor se realizează în căzi din lemn sau în
cuve de fermentare ori în vase din inox, în funcție de zona în
care s-au produs fructele, de soiuri, de tehnologia specifică
aplicată;
b) distilarea se face în cazane din cupru cu ardere directă
sau în instalații de distilare, la o concentrație alcoolică de
maximum 86% vol., astfel încât produsul distilării să aibă o
aromă și un gust provenind de la fruct sau fructe; redistilarea la
aceeași tărie alcoolică este autorizată;
c) având un conținut în substanțe volatile mai mare sau egal
cu 200 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
d) având un conținut în acid cianhidric, în cazul rachiului
obținut din fructe cu sâmburi, de maximum 7 grame la hectolitrul
de alcool 100% vol.;
e) având un conținut maxim în alcool metilic de 1.000 de
grame la hectolitrul de alcool 100% vol.; în cazul următoarelor
fructe: prune (Prunus domestica L.), corcodușe (Prunus
domestica L. subsp. Syriaca-Borkh., Janch. Ex. Mansf.), prune
brumării (Prunus domestica L.), mere (Malus domestica Borkh.),
pere (Pyrus communis L.), cu excepția perelor Williams (Pyrus
communis L. cv „Williams”), zmeură (Rubus idaeus L.), mure
(Rubus fruticosus auct. aggr.), caise (Prunus armeniaca L.) și
piersici [Prunus persica (L.) Batsch], conținutul de alcool metilic
este de maximum 1.200 de grame la hectolitrul de alcool 100% vol.;
în cazul următoarelor fructe: pere Williams (Pyrus communis L.
cv „Williams”) , coacăze roșii (Ribes rubrum L.), coacăze negre
(Ribes nigrum L.), scorușe (Sorbus aucuparia L.), soc
(Sambucus nigra L.), gutui (Cydonia oblonga Mill.) și boabe de
ienupăr (Juniperus communis L. și/sau Juniperus oxicedrus L.),
conținutul de alcool metilic este de maximum 1.350 de grame la
hectolitrul de alcool 100% vol.;
f) folosirea la fabricarea rachiului a produselor îndulcitoare,
așa cum au fost definite în art. 2 pct. 2, nu este permisă;
g) folosirea la fabricarea rachiului a substanțelor
aromatizante, preparatelor aromatizante, coloranților, alcoolului
etilic de origine agricolă sau a distilatului de origine agricolă, așa
cum au fost definite în art. 2 pct. 4, 5, 7, 11 și 12, nu este
permisă;
h) combinarea (cupajarea), așa cum a fost definită în art. 2
pct. 17, este permisă;
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e) concentrația alcoolică, ce se va înscrie cu cifre cu cel mult
o zecimală urmată de simbolul „% vol.” și care poate fi precedată
de cuvântul „alcool” sau de abrevierea „alc.”;
f) condiții de depozitare sau de folosire, atunci când acestea
necesită indicații speciale;
g) denumirea sau denumirea comercială și adresa
producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului; în
cazul produselor provenite din afara Uniunii Europene, respectiv
din import, se înscriu numele și adresa importatorului sau ale
distribuitorului înregistrat în România;
h) locul de origine sau de proveniență a produsului, dacă
omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea
consumatorilor cu privire la originea sau proveniența reală a
produsului;
i) o mențiune privind lotul, care să permită identificarea datei
îmbutelierii.
(3) Elementele obligatorii de etichetare prevăzute la alin. (2)
se înscriu cu caractere vizibile, lizibile, care să nu permită
ștergerea, să nu fie acoperite de alte înscrisuri, imagini sau
desene;
(4) Denumirile comerciale, precum și orice alt înscris, cuvânt,
desen, literă, element figurativ, combinații de culoare sau orice
altă combinație a acestor semne identice ori similare, utilizate
pentru descrierea băuturilor definite în prezentele norme, nu pot
conține cuvinte, părți de cuvinte, semne sau ilustrații care:
a) pot crea confuzii sau induce în eroare persoanele cărora
le sunt adresate;
b) pot fi confundate de către persoanele cărora le sunt
destinate cu descrierea completă sau parțială a unei produs a
cărui descriere este stabilită prin dispoziții specifice.
(5) Denumirea sub care se vinde produsul, volumul net și
concentrația alcoolică trebuie să fie înscrise în același câmp
vizual.
(6) Pentru băuturile reglementate prin prezentul ordin, care
se supun maturării și învechirii, în recipiente potrivite, înainte de
îmbuteliere, este admisă înscrierea de elemente figurative sub
formă de stea pe etichete sau pe ambalaj; numărul de stele
corespunde anilor de maturare-învechire înainte de îmbuteliere,
astfel: 3 stele — minimum 3 ani, 5 stele — minimum 5 ani și 7
stele — minimum 7 ani; utilizarea acestor elemente figurative,
precum și a oricăror elemente figurative similare pentru alte
băuturi spirtoase decât cele definite prin prezentele norme și
prin Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 110/2008 este interzisă.
(7) Perioada de maturare sau vechimea poate fi indicată în
descrierea, prezentarea ori etichetarea unei băuturi
reglementate prin prezentul ordin numai în cazul în care se
referă la cea mai nouă componentă alcoolică și cu condiția ca
băutura să fie maturată sau învechită sub control fiscal.
Art. 8. — Verificarea pe piață a etichetării băuturilor definite
în prezentele norme și a celor definite în Regulamentul
Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 110/2008,
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în
actele normative din domeniul protecției consumatorilor se fac
de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Art. 9. — Punerea în circulație a băuturilor prevăzute în
prezentele norme se face în conformitate cu reglementările în
vigoare privind preambalarea unor produse în funcție de masă
sau volum, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru
aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală IML 8-01
„Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”,
republicată, cu modificările ulterioare.
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e) concentrația alcoolică minimă este de 38% vol. la
comercializarea pentru consum;
f) depozitarea, păstrarea și învechirea produsului se
realizează în vase din lemn, inox sau din sticlă.
Art. 4. — (1) La fabricarea băuturilor definite în prezentele
norme, adăugarea apei, eventual a apei distilate sau
demineralizate, este permisă fără modificarea naturii băuturii și
cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(2) Băuturile definite în prezentele norme se produc și se
comercializează în baza specificației tehnice de produs care
trebuie să cuprindă: caracteristicile organoleptice, fizico-chimice,
condițiile de îmbuteliere, etichetare și comercializare.
(3) Etichetarea, prezentarea și publicitatea băuturilor
prevăzute în prezentele norme vor respecta prevederile
naționale și comunitare.
(4) Metodele de analiză pentru verificarea caracteristicilor
organoleptice și fizico-chimice ale băuturilor definite în
prezentele norme se fac în conformitate cu reglementările în
vigoare.
Art. 5. — Producătorii, persoane fizice sau juridice, trebuie să
țină un registru special care conține informațiile următoare:
a) tipul de materie primă sau produs de origine agricolă
folosit la fabricarea băuturilor definite în prezentele norme,
însoțit de buletinul de analiză;
b) zahărul caramelizat, preparatele aromatizante și extractele
naturale obținute din fructe și plante și cantitățile utilizate pentru
fabricarea vinarsului;
c) furnizorul materiei prime sau a produsului de origine
agricolă folosit la fabricarea băuturilor definite în prezentele
norme și documentele de evidență a circulației acestora;
d) denumirea sub care se comercializează băutura;
e) loturile de produs finit rezultate; fiecare lot de produs finit
va fi însoțit de fișa tehnică, buletin de analiză, probă-martor.
Art. 6. — (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Inspecția tehnică și control în realizarea și promovarea
produselor din industria alimentară, este instituția responsabilă
pentru verificarea respectării prevederilor prezentelor norme și
a prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al
Consiliului (CE) nr. 110/2008.
(2) Verificarea calității loturilor de produse se face pe baza
documentației tehnice a produsului, buletinului de analiză și a
probei-martor.

ra

6

CAPITOLUL IV
Etichetarea
Art. 7. — (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu
modificările și completările ulterioare, etichetarea băuturilor
definite în prezentele norme trebuie să respecte și mențiunile
prevăzute la cap. II — Descrierea, prezentarea și etichetarea
băuturilor spirtoase, art. 7—14 din Regulamentul Parlamentului
European și al Consiliului (CE) nr. 110/2008.
(2) Etichetele băuturilor prevăzute în prezentele norme
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Directivei (CEE) 2000/13 privind etichetarea,
prezentarea și publicitatea produselor alimentare, următoarele
elemente:
a) denumirea sub care este vândut produsul;
b) lista cuprinzând ingredientele;
c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de
ingrediente care dau specificitate produsului;
d) volumul net;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/2.VII.2008

7

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

DECIZIE
privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de
reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 4 alin. (1) lit. f), ale art. 6 alin. (1) pct. 20 și ale art. 7 alin. (1), (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației emite prezenta
decizie.
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Art. 1. — (1) Prezenta decizie stabilește structura, destinația,
procedura de alocare și condițiile de utilizare ale unor resurse
tehnice necesare în vederea operării rețelelor publice de
comunicații electronice sau furnizării serviciilor de comunicații
electronice destinate publicului, după caz.
(2) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații
și Tehnologia Informației, denumită în continuare ANRCTI, poate
acorda dreptul de utilizare a unor resurse tehnice unui furnizor
de rețele publice de comunicații electronice sau unui furnizor de
servicii de telefonie destinate publicului, după caz, autorizat
conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare
a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, în
condițiile prezentei decizii.
Art. 2. — (1) În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni
se definesc astfel:
a) resurse tehnice — resursele necesare pentru identificarea
unor rețele de comunicații electronice sau a unor elemente ale
rețelelor de comunicații electronice în vederea operării acestora
sau pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice;
b) punct de semnalizare (Signalling Point — SP) — un nod
dintr-o rețea de semnalizare care fie generează și recepționează
mesaje de semnalizare, fie transferă mesaje de semnalizare de
la o linie de semnalizare către alta, fie îndeplinește ambele
funcții menționate;
c) punct de semnalizare național (National Signalling Point —
NSP) — un punct de semnalizare aparținând rețelei de
semnalizare la nivel național;
d) punct de semnalizare internațional (International Signalling
Point — ISP) — un punct de semnalizare aparținând rețelei de
semnalizare la nivel internațional;
e) cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code —
SPC) — un cod care identifică în mod univoc un punct de
semnalizare din cadrul unei rețele de semnalizare;
f) identitatea internațională a abonatului mobil (International
Mobile Subscriber Identity — IMSI) — o secvență de cifre
grupate în 3 câmpuri (Mobile Country Code — MCC, Mobile
Network Code — MNC, Mobile Subscriber Identification
Number – MSIN) care identifică în mod unic la nivel internațional
un terminal sau un abonat mobil. IMSI poate fi, de asemenea,
utilizat pentru identificarea unui terminal sau a unui abonat din
cadrul unei rețele publice fixe ori a unui grup de rețele fixe care

oferă servicii de mobilitate sau pentru asigurarea compatibilității
cu rețelele care oferă servicii la puncte mobile;
g) cod mobil de țară (Mobile Country Code — MCC) —
partea componentă a IMSI care identifică o anumită țară. MCC
alocat României de către Uniunea Internațională a
Telecomunicațiilor este 226;
h) cod de rețea mobilă (Mobile Network Code — MNC) —
partea componentă a IMSI care, împreună cu MCC, identifică
în mod univoc rețeaua publică mobilă (Home network) de care
aparține un terminal sau un abonat mobil. MNC poate identifica
și o rețea publică fixă sau un grup de rețele publice fixe care
oferă servicii de mobilitate sau realizează compatibilitatea cu
rețelele care oferă servicii la puncte mobile;
i) indicativ de identificare a rețelei — codul care identifică
rețeaua din care este originat apelul, utilizat în cazul în care
interconectarea dintre rețeaua de originare a apelului și rețeaua
de terminare a apelului se realizează prin tranzit comutat prin
intermediul serviciilor furnizate de un operator terț;
j) alocare — atribuirea de către ANRCTI a unor resurse
tehnice furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice
sau furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate
publicului;
k) activare — punerea în funcțiune a resurselor tehnice în
vederea operării unei rețele de comunicații electronice sau
furnizării unui serviciu de comunicații electronice.
(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea,
aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanța
Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de
comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și
interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările
ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea pentru serviciul universal
și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de
comunicații electronice nr. 304/2003, republicată, la art. 2 din
Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității
numerelor, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2
alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
nr. 2.895/2007 privind Planul național de numerotație.
Art. 3. — (1) Prezenta decizie se aplică în ceea ce privește
alocarea și utilizarea următoarelor categorii de resurse tehnice:
a) coduri ale punctelor de semnalizare naționale, denumite în
continuare NSPC (National Signalling Point Code);

ce

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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b) coduri ale punctelor de semnalizare internaționale,
denumite în continuare ISPC (International Signalling Point
Code);
c) coduri de rețele mobile, denumite în continuare MNC;
d) indicative de identificare a rețelei, denumite în continuare
IIR;
e) numere de rutare, denumite în continuare RN (Routing
Number).
(2) Categoriile de resurse tehnice prevăzute la alin. (1)
lit. a)—c) și e) sunt definite în conformitate cu reglementările
specifice ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor sau cu
standardele Institutului European de Standardizare în
Telecomunicații, după caz.
Art. 4. — Dreptul de utilizare a resurselor tehnice prevăzute
la art. 3 alin. (1) se dobândește numai prin decizie a
președintelui ANRCTI.
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Art. 5. — (1) NSPC sunt secvențe binare de 14 biți, grupați
în 3 câmpuri distincte (3 biți — 8 biți — 3 biți), a căror
reprezentare zecimală este de forma Z-XXX-Y, unde y și z pot
lua valori între 0 și 7, iar xxx poate lua valori între 000 și 255.
(2) Un NSPC identifică în mod univoc un punct de
semnalizare din cadrul unei rețele care utilizează sistemul de
semnalizare pe canal comun nr. 7, denumit în continuare SS7,
la nivel național.
Art. 6. — (1) ISPC sunt secvențe binare de 14 biți, grupați în
3 câmpuri distincte (3 biți — 8 biți — 3 biți), a căror reprezentare
zecimală este de forma Z-XXX-Y, unde y și z pot lua valori între
0 și 7, iar xxx poate lua valori între 000 și 255.
(2) Un ISPC identifică în mod univoc un punct de
semnalizare din cadrul unei rețele de semnalizare care
utilizează SS7, la nivel internațional.
Art. 7. — MNC sunt secvențe de două cifre de forma XY,
unde x și y pot lua valori între 0 și 9.
Art. 8. — IIR sunt secvențe de 4 cifre de forma 17xy, unde x
și y pot lua valori cuprinse între 0 și 9. Grupul xy identifică
rețeaua din care este originat apelul.
Art. 9. — (1) RN sunt secvențe de 5 cifre, de forma 18xyz,
unde x, y și z pot lua valori cuprinse între 0 și 9. Grupul xyz
identifică rețeaua acceptoare sau un comutator din rețeaua
acceptoare.
(2) Combinația 18xyz = 18000 este nealocabilă, fiind utilizată
în cadrul unor procese administrative de portare a numerelor,
conform condițiilor tehnice și comerciale de implementare a
portabilității numerelor, adoptate prin Decizia președintelui
Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și
Tehnologia Informației nr. 3.444/2007.
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CAPITOLUL II
Structura și destinația resurselor tehnice

(3) NSPC sunt utilizate la nivel național pentru rutarea
mesajelor de semnalizare și identificarea punctelor de
semnalizare din cadrul rețelei de semnalizare.
Art. 11. — (1) ISPC se alocă furnizorilor de rețele publice de
comunicații electronice care utilizează SS7 pentru o relație de
semnalizare pentru interconectarea cu cel puțin o rețea publică
de comunicații electronice din afara României.
(2) ISPC se alocă câte unul.
(3) Un furnizor de rețele publice de comunicații electronice
poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur
ISPC.
(4) ISPC se asignează de către furnizorii de rețele publice
de comunicații electronice unor puncte de semnalizare
internaționale aflate la locații fizice de pe teritoriul României.
(5) ISPC sunt utilizate pentru rutarea mesajelor de
semnalizare și identificarea punctelor de semnalizare
internaționale.
Art. 12. — (1) MNC se alocă furnizorilor de rețele publice
mobile sau furnizorilor de rețele publice fixe.
(2) MNC se alocă câte unul.
(3) Un furnizor de rețele publice de comunicații electronice
poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur
MNC.
(4) MNC sunt utilizate de către furnizorii de rețele publice
mobile în vederea stabilirii identității internaționale a abonaților
mobili, împreună cu MCC alocat României. MNC poate fi utilizat
și de către furnizorii de rețele publice fixe, pentru a simula
identitatea internațională a abonaților mobili în vederea furnizării
unor servicii de mobilitate sau asigurării compatibilității cu
rețelele care oferă servicii la puncte mobile.
Art. 13. — (1) IIR se alocă furnizorilor de rețele publice de
comunicații electronice.
(2) IIR se alocă câte unul.
(3) Un furnizor de rețele publice de comunicații electronice
poate beneficia de dreptul de a utiliza un singur IIR.
(4) IIR sunt utilizate în cadrul unor mesaje ale sistemului de
semnalizare SS7 pentru transmiterea identității rețelei din care
a fost originat apelul.
Art. 14. — (1) RN se alocă furnizorilor de servicii de telefonie
destinate publicului care au calitatea de furnizori acceptori în
procesul de portabilitate a numerelor.
(2) Un furnizor de servicii de telefonie destinate publicului
poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur
număr de rutare. În cazul în care se oferă portabilitatea pentru
categorii diferite de numere sau în cazul în care numărul de
rutare identifică un comutator din rețeaua acceptoare, unui
furnizor i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu
respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5).
(3) RN, împreună cu numărul director (DN), asigură
informația completă de rutare a apelurilor sau a altor mesaje
către numere portate.

CAPITOLUL III
Reguli de alocare și utilizare a resurselor tehnice

CAPITOLUL IV
Acordarea dreptului de utilizare a resurselor tehnice

Art. 10. — (1) NSPC se alocă furnizorilor de rețele publice
de comunicații electronice care utilizează SS7 pentru
interconectarea cu alte rețele de comunicații electronice de pe
teritoriul României.
(2) Alocarea se face în blocuri indivizibile de câte 8 coduri
consecutive, prin particularizarea valorilor x, y și z, proporțional
cu numărul punctelor de interconectare cu alte rețele publice de
comunicații electronice ce urmează a fi stabilite.

Art. 15. — (1) În vederea dobândirii dreptului de utilizare a
resurselor tehnice prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantul va
transmite o cerere la ANRCTI, prin completarea în mod
obligatoriu a secțiunilor relevante din formularul–tip prevăzut în
anexa nr. 1, în funcție de categoria de resurse tehnice solicitată.
(2) La formularul-tip prevăzut în anexa nr. 1 pot fi anexate
informații sau documente considerate de solicitant relevante
pentru analizarea cererii.
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Art. 19. — (1) ANRCTI poate respinge total sau parțial o
cerere de acordare a dreptului de utilizare a resurselor tehnice
în următoarele cazuri:
a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de rețele publice
de comunicații electronice sau de furnizor de servicii de telefonie
destinate publicului, după caz;
b) nu sunt îndeplinite condițiile de alocare sau de utilizare
prevăzute în prezenta decizie;
c) data la care se estimează că resursele tehnice vor fi
activate depășește termenul prevăzut pentru activarea acestora.
(2) În cazul în care ANRCTI intenționează să respingă total
sau parțial cererea de acordare a dreptului de utilizare a
resurselor tehnice, îl va informa pe solicitant. Solicitantul își
poate modifica sau retrage cererea.
(3) Respingerea totală sau parțială a cererii de acordare a
dreptului de utilizare a resurselor tehnice va fi motivată și se va
comunica solicitantului.
Art. 20. — (1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice se
acordă prin decizie a președintelui ANRCTI, pentru fiecare
categorie de resurse tehnice solicitată.
(2) ANRCTI acordă dreptul de utilizare a resurselor tehnice
solicitate sau comunică respingerea cererii, după caz, în termen
de cel mult 3 săptămâni de la data transmiterii cererii sau a
tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANRCTI, cu
excepția ISPC, care se alocă sau pentru care se respinge
cererea de alocare în termen de 30 de zile de data transmiterii
cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate.
Art. 21. — (1) În vederea alocării unor resurse tehnice
suplimentare din aceeași categorie, solicitantul va depune o
cerere de acordare a resurselor tehnice în condițiile art. 15 și
16, prevederile prezentului capitol aplicându-se în mod
corespunzător.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), președintele ANRCTI va
putea emite o decizie conținând resursele tehnice alocate
suplimentar, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 17
alin. (4) și (5).
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(3) Solicitantul nu poate preciza în cererea de acordare a
resurselor tehnice un anumit format al acestor resurse, cu
excepția cazului prevăzut la art. 33.
Art. 16. — (1) Formularul-tip poate fi obținut de la sediul
central sau de la structurile teritoriale ale ANRCTI ori de pe
pagina de internet a ANRCTI.
(2) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central
sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se
situează domiciliul ori sediul solicitantului numai în unul dintre
următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al
solicitantului, sub luare de semnătură;
b) printr-un serviciu poștal;
c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat,
atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la
momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv
securizat de creare a semnăturii electronice.
(3) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data
înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței
al ANRCTI, data confirmării primirii cererii la sediul central al
ANRCTI printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau
data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
Art. 17. — (1) Analizarea cererilor de acordare a dreptului de
utilizare a resurselor tehnice se realizează conform principiilor
obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității.
(2) ANRCTI verifică îndeplinirea cerințelor legale privind
transmiterea, forma și conținutul cererii.
(3) În cazul în care consideră că informațiile prezentate sunt
insuficiente, ANRCTI poate solicita informații suplimentare.
(4) Criteriile generale de analizare a cererilor privind
resursele tehnice sunt următoarele:
a) necesitatea obținerii resurselor tehnice respective;
b) structura rețelei și caracteristicile serviciilor furnizate de
solicitant;
c) asigurarea unei utilizări eficiente și raționale a resurselor
tehnice.
(5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind
acordarea RN sunt următoarele:
a) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului
furnizate prin intermediul rețelelor publice fixe care utilizează
tehnologia PSTN sau ISDN, cărora li s-au alocat numere
geografice din domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03, li se va putea
acorda dreptul de a utiliza unul sau mai multe RN;
b) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului
furnizate prin intermediul rețelelor publice fixe care utilizează
tehnologia IP, cărora li s-au alocat numere geografice din
domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a
utiliza un singur RN;
c) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului
cărora le-au fost alocate resurse de numerotație din mai multe
categorii de numere portabile li se poate aloca fie un singur RN
pentru toate categoriile de numere portabile, fie câte un RN
pentru fiecare categorie de numere portabile, prevederile lit. a)
aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 18. — (1) Pe baza informațiilor furnizate în cuprinsul
cererii și a eventualelor informații suplimentare primite, ANRCTI
acordă resursele tehnice sau respinge cererea.
(2) ANRCTI poate acorda total sau parțial resursele tehnice
solicitate, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 17 alin. (4)
și (5).
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CAPITOLUL V
Drepturi și obligații privind utilizarea resurselor tehnice
Art. 22. — Decizia de acordare a dreptului de utilizare a unor
resurse tehnice cuprinde datele de identificare ale titularului,
resursele tehnice pe care titularul are dreptul să le utilizeze și
condițiile de utilizare a acestora.
Art. 23. — (1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice se
acordă pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la cererea
justificată a furnizorului de rețele publice de comunicații
electronice sau a furnizorului de servicii de telefonie destinate
publicului, după caz, ANRCTI poate aloca resurse tehnice
pentru teste, pentru o perioadă determinată.
Art. 24. — (1) Titularul dreptului de utilizare a resurselor
tehnice are următoarele obligații:
a) de a utiliza aceste resurse pe teritoriul României, în
conformitate cu destinațiile și în formatul stabilite prin prezenta
decizie;
b) de a activa toate blocurile de NSPC, IIR și RN alocate,
precum și de a utiliza efectiv un număr semnificativ de NSPC
dintr-un bloc, în cel mult 6 luni de la data alocării;
c) de a activa toate ISPC și MNC alocate, în cel mult 12 luni
de la data alocării;
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(7) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării se emite
în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data transmiterii
cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de
ANRCTI, după caz. Prin acordul prealabil, ANRCTI poate stabili
anumite condiții în care poate fi încheiat contractul de cesiune,
astfel încât să se asigure respectarea cerințelor prevăzute la
alin. (2) și (6).
(8) ANRCTI poate refuza emiterea acordului prealabil în
următoarele cazuri:
a) cesionarul nu are calitatea de furnizor de rețele publice de
comunicații electronice sau de furnizor de servicii de telefonie
destinate publicului, după caz;
b) cesionarul nu preia integral sau parțial rețeaua cedentului,
în cazul cedării NSPC, ISPC, MNC și IIR;
c) în urma cedării se schimbă destinația sau condițiile de
utilizare a resurselor tehnice prevăzute în prezenta decizie.
Art. 26. — (1) După încheierea contractului de cesiune pe
baza acordului prealabil, cesionarul va completa și va transmite
ANRCTI informațiile corespunzătoare categoriei de resurse
tehnice cedate, prevăzute în anexa nr. 1, însoțite de o copie a
contractului de cesiune.
(2) Orice acord având ca obiect cedarea dreptului de utilizare
a resurselor tehnice, încheiat cu nerespectarea prevederilor
art. 25, este nul de drept.
(3) În termen de cel mult 3 săptămâni de la data transmiterii
documentelor prevăzute la alin. (1), ANRCTI va emite o decizie
de acordare a dreptului de utilizare a resurselor tehnice în
favoarea cesionarului, incluzând resursele tehnice cedate, în
cazul în care contractul de cesiune a fost încheiat cu
respectarea condițiilor stabilite de ANRCTI, și o decizie de
revocare a dreptului cedentului de utilizare a resurselor tehnice
cedate.
(4) Resursele tehnice cedate pot fi utilizate de către cesionar
după comunicarea deciziei de acordare a dreptului de utilizare
a resurselor tehnice, în condițiile alin. (3), sau de la o altă dată
prevăzută în cuprinsul deciziei, după caz.
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d) de a notifica ANRCTI în termen de o lună de la activarea
fiecărui IIR, RN, ISPC sau MNC alocat, precum și a fiecărui bloc
de NSPC alocat, prin completarea și transmiterea formularului
prevăzut în anexa nr. 2;
e) de a notifica ANRCTI în termen de o lună de la data
încetării utilizării fiecărui IIR, RN, ISPC sau MNC alocat, precum
și a fiecărui bloc de NSPC alocat;
f) de a nu transfera în mod direct altor furnizori resursele
tehnice alocate;
g) de a informa ANRCTI în situația fuziunii sau divizării, în
cazul în care dreptul de utilizare este preluat de o persoană care
are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații
electronice sau de furnizor de servicii de telefonie destinate
publicului, după caz, în vederea realocării resurselor tehnice.
(2) În cazuri excepționale, cu cel puțin 30 de zile înaintea
împlinirii termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c), titularul
dreptului de utilizare a resurselor tehnice poate solicita
prelungirea acestor termene cu cel mult 6 luni, justificând în mod
temeinic situația care determină imposibilitatea respectării
termenelor de activare.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă consideră cererea
justificată, ANRCTI poate prelungi termenul de activare a
resurselor tehnice, o singură dată, cu cel mult 6 luni.
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Art. 25. — (1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice poate
fi cedat către un furnizor de rețele publice de comunicații
electronice sau un furnizor de servicii de telefonie destinate
publicului, după caz, autorizat conform prevederilor art. 4 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, numai cu
acordul prealabil al ANRCTI și cu asumarea de către cesionar a
tuturor obligațiilor privind utilizarea resurselor tehnice.
(2) Cesiunea NSPC, ISPC, MNC și IIR poate avea loc numai
în cazul în care cesionarul preia integral sau parțial rețeaua
cedentului, indiferent de modalitatea juridică de preluare, cu
excepția cazului în care transmiterea drepturilor și obligațiilor cu
privire la utilizarea resurselor tehnice se realizează de drept, prin
transferul unei părți sau al întregului patrimoniu către o altă
persoană juridică.
(3) Un bloc de NSPC poate fi cedat doar în integralitate, iar
ISPC, MNC, IIR și RN câte unul.
(4) În vederea cesionării dreptului de utilizare a resurselor
tehnice, titularul dreptului de utilizare va depune la ANRCTI o
cerere care va cuprinde:
a) datele de identificare ale cedentului;
b) datele de identificare ale cesionarului;
c) resursele tehnice care vor face obiectul acordului;
d) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor
obligațiilor cuprinse în decizia președintelui ANRCTI de acordare
a dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, semnat de
reprezentantul legal și purtând ștampila cesionarului;
e) un proiect al contractului de cesiune ce urmează a fi
încheiat între cedent și cesionar;
f) semnătura reprezentantului legal și ștampila cedentului.
(5) Dacă informațiile furnizate nu sunt suficiente, ANRCTI
poate solicita cedentului sau cesionarului informații
suplimentare.
(6) ANRCTI va analiza dacă cesionarul îndeplinește condițiile
de alocare a resurselor tehnice ce urmează a fi cedate, dacă se
păstrează destinația și se respectă condițiile de utilizare a
resurselor tehnice cedate.
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CAPITOLUL VI
Cedarea dreptului de utilizare a resurselor tehnice

CAPITOLUL VII
Modificarea și încetarea dreptului de utilizare
a resurselor tehnice
Art. 27. — (1) Decizia președintelui ANRCTI de acordare a
dreptului de utilizare a unor resurse tehnice poate fi modificată,
din oficiu sau la cererea titularului, atunci când:
a) este necesar pentru respectarea obligațiilor României ce
decurg din acorduri internaționale sau din calitatea de membru
într-o organizație internațională;
b) este necesar pentru asigurarea siguranței naționale, a
apărării naționale sau a ordinii publice;
c) s-au schimbat circumstanțele în care a fost acordat dreptul
de utilizare a resurselor tehnice;
d) s-au modificat datele de identificare ale titularului;
e) se modifică Planul național de numerotație.
(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) lit. d), titularul va
depune o cerere însoțită de actele doveditoare.
Art. 28. — (1) Dreptul de a utiliza resursele tehnice încetează
în următoarele cazuri:
a) ca urmare a încetării existenței titularului;
b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza rețele publice
de comunicații electronice sau servicii de telefonie destinate
publicului, după caz;
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Art. 30. — ANRCTI va informa în avans și motivat titularul
dreptului de utilizare a resurselor tehnice cu privire la intenția de
modificare a dreptului de utilizare a resurselor tehnice sau cu
privire la încetarea dreptului de utilizare a resurselor tehnice, în
cazurile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) și e) și la art. 28
alin. (1) lit. e), stabilind totodată un termen de la care
modificarea sau încetarea își va produce efectele.
Art. 31. — (1) În cazul încetării dreptului de a utiliza anumite
resurse tehnice, resursele tehnice pentru care dreptul de
utilizare a încetat nu sunt alocabile pe o perioadă de:
a) 6 luni de la data încetării dreptului de a utiliza anumite
NSPC, IIR și RN;
b) 9 luni de la data încetării dreptului de a utiliza anumite
ISPC și MNC.
(2) Perioada prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul
realocării resurselor tehnice către același furnizor, la cererea
justificată a acestuia.
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CAPITOLUL VIII
Dispoziții tranzitorii și finale
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Art. 32. — Titularii dreptului de utilizare a ISPC sau NSPC
păstrează dreptul de utilizare a resurselor tehnice alocate în
conformitate cu dispozițiile Deciziei președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 1.334/EN/2003
privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor
punctelor de semnalizare naționale și internaționale, drepturile
și obligațiile prevăzute în prezenta decizie aplicându-li-se în mod
corespunzător.
Art. 33. — (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei decizii, furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate
publicului, care beneficiază de dreptul de a utiliza categorii de
resurse tehnice dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1), altele
decât cele prevăzute la art. 32, au obligația de a transmite
ANRCTI o cerere de utilizare a acelorași resurse tehnice, în
conformitate cu dispozițiile prezentei decizii.
(2) Netransmiterea cererii în condițiile alin. (1) produce
încetarea dreptului de a utiliza respectivele resursele tehnice.
Art. 34. — Cererile de acordare a NSPC sau ISPC transmise
până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate
în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
nr. 1.334/EN/2003.
Art. 35. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
decizie.
Art. 36. — (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data
publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Comunicații nr. 1.334/EN/2003 privind procedura de acordare a
dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare
naționale și internaționale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 795 din 11 noiembrie 2003, se abrogă.
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c) la cererea titularului;
d) ca urmare a cedării dreptului de utilizare a resurselor
tehnice alocate;
e) în vederea respectării obligațiilor României ce decurg din
acorduri internaționale sau din calitatea de membru într-o
organizație internațională;
f) dacă în urma divizării sau fuziunii dreptul de utilizare a
resurselor tehnice este preluat de o persoană care nu are
calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice
sau de furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, după
caz;
g) în cazul aplicării sancțiunii retragerii acestui drept, în
condițiile art. 29.
(2) Cererea de renunțare parțială sau totală la dreptul de
utilizare a resurselor tehnice va fi transmisă ANRCTI de către
titularul dreptului de utilizare, prin completarea formularului
prevăzut în anexa nr. 3. Cererea produce efecte de la data
transmiterii către ANRCTI, determinată conform art. 16 alin. (3),
cu excepția cazului în care titularul precizează o dată ulterioară.
Art. 29. — (1) ANRCTI poate suspenda sau retrage, total sau
parțial, dreptul de utilizare a resurselor tehnice, în următoarele
cazuri:
a) încălcări grave și repetate ale condițiilor sau obligațiilor
prevăzute în decizia de acordare a dreptului de utilizare a
resurselor tehnice sau în reglementările ANRCTI privind
resursele tehnice;
b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a
furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de
telefonie destinate publicului, după caz;
c) pentru asigurarea siguranței sau apărării naționale, a
ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor sau pentru
eliminarea amenințării creării unor probleme grave de natură
economică sau operațională altor furnizori de rețele ori de
servicii de comunicații electronice;
d) neactivarea resurselor tehnice alocate în termenul
prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. b) sau c) ori în cel stabilit conform
art. 24 alin. (3), după caz; în acest caz, vor fi retrase doar
resursele tehnice neactivate;
e) resursele tehnice alocate nu sunt utilizate mai mult de
12 luni;
f) resursele tehnice sunt utilizate de altă persoană decât
titularul dreptului de utilizare a resurselor tehnice.
(2) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice se retrage sau
se suspendă prin decizie a președintelui ANRCTI, care se
comunică titularului dreptului de utilizare și se publică pe pagina
de internet a ANRCTI.
(3) Măsura suspendării dreptului de utilizare nu se poate
dispune pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Suspendarea
încetează de drept în situația eliminării cauzelor care au
determinat luarea acestei măsuri. Dacă pe perioada suspendării
dreptului de utilizare nu sunt eliminate cauzele care au
determinat luarea acestei măsuri, ANRCTI poate dispune
retragerea resurselor tehnice.
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Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare
în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu

București, 20 iunie 2008.
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ANEXA Nr. 1

CERERE

de acordare a dreptului de utilizare a unor resurse tehnice
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A. Date necesare identificării solicitantului și comunicării eficiente cu acesta:*)

D
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*) Secțiunea A a cererii este reprodusă în facsimil.
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B. Coduri ale punctelor de semnalizare naționale
1. Resurse tehnice pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:
□ un bloc de 8 coduri ale punctelor de semnalizare naționale
□ blocuri de coduri ale punctelor de semnalizare naționale1).
Numărul de blocuri solicitate:
.........................
2. Informații referitoare la utilizarea codurilor punctelor de semnalizare naționale2)
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Informații cu privire la:
1) tipul/producătorul centralei/centralelor în care vor fi utilizate codurile punctelor
de semnalizare naționale (AXE, EWSD etc.)
2) locația fizică a punctelor de semnalizare identificate cu codurile punctelor de
semnalizare naționale solicitate
3) data estimativă de activare a codurilor punctelor de semnalizare naționale
(lună/an)
4) identificarea relațiilor de semnalizare preconizate a fi realizate prin intermediul
codurilor punctelor de semnalizare naționale solicitate:
— denumirea/numele furnizorilor cu rețelele cărora se realizează relații de
semnalizare
— locația punctelor de semnalizare distante corespondente
— codurile punctelor de semnalizare naționale distante corespondente (în cazul
în care se cunosc)
3. Informații referitoare la utilizarea codurilor punctelor de semnalizare naționale alocate
anterior3)
C. Coduri ale punctelor de semnalizare internaționale
1. Resurse tehnice pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:
□ un cod al punctului de semnalizare internațional
□ coduri ale punctelor de semnalizare internaționale4)
Numărul de coduri solicitate:
.....................................
2. Informații referitoare la utilizarea codurilor punctelor de semnalizare internaționale5)
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Informații cu privire la:
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1) Codul companiei (în conformitate cu Recomandarea ITU-T M.1400)
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2) Date de contact (în conformitate cu Recomandarea ITU-T M.1400):
— numele și prenumele persoanei de contact
— telefon
— fax
— e-mail

tin

at

3) tipul/producătorul centralei la care va fi implementat codul punctului de
semnalizare internațional (AXE, EWSD etc.)
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4) locația fizică a punctului de semnalizare identificat cu codul punctului de
semnalizare internațional solicitat
5) data estimativă de activare a codurilor punctelor de semnalizare internaționale
(lună/an)
6) identificarea relațiilor de semnalizare preconizate a fi realizate prin intermediul
codului punctului de semnalizare solicitat6):
— denumirea/numele furnizorilor cu care se realizează relații de semnalizare
— locația punctelor de semnalizare distante corespondente
— codurile punctelor de semnalizare internaționale distante corespondente (în
cazul în care se cunosc)
1) În situația în care se solicită mai multe blocuri de coduri ale punctelor de semnalizare naționale sau se solicită un bloc/blocuri
suplimentare de coduri ale punctelor de semnalizare naționale, se anexează la formular o justificare a solicitării, pentru fiecare bloc
suplimentar.
2) În situația în care se solicită un bloc de coduri ale punctelor de semnalizare naționale, se va completa tabelul pentru cel
puțin un cod.
3) În situația în care se solicită coduri ale punctelor de semnalizare naționale suplimentare, se va completa tabelul de la pct. 2
pentru fiecare cod al punctului de semnalizare național alocat anterior.
4) În situația în care se solicită mai multe coduri ale punctelor de semnalizare internaționale sau un cod al punctului de
semnalizare internațional suplimentar, se anexează la formular o justificare a solicitării.
5) În situația în care se solicită mai multe coduri ale punctelor de semnalizare internaționale, se completează câte un tabel
pentru fiecare cod al punctului de semnalizare internațional.
6) Se va completa cu cel puțin o relație de semnalizare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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3. Informații referitoare la utilizarea codurilor punctelor de semnalizare internaționale alocate
anterior7)
D. Indicative de identificare a rețelei
1. Resurse tehnice pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:
□ un indicativ de identificare a rețelei
2. Informații referitoare la utilizarea indicativului de identificare a rețelei:
Informații cu privire la:
1) rețeaua de tranzit prin intermediul căreia solicitantul preconizează
interconectarea
2) rețeaua/rețelele de destinație a traficului pentru care solicitantul preconizează
interconectarea prin tranzit

ce

E. Coduri de rețele mobile
1. Resurse tehnice pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:
□ un cod de rețele mobile8)
2. Informații referitoare la utilizarea codului de rețele mobile:

or
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Informații cu privire la:

□ — rețea publică mobilă
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1) Tipul rețelei
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□ — rețea mobilă virtuală
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□ — rețea publică fixă
□ — GSM

a

2) Tehnologie

□ — IMT 2000
□ — WCDMA
□ — CDMA 2000
□ — alte tehnologii .................................
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□ — CDMA 450

Descriere
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3) Infrastructura proprie a furnizorului de rețele mobile
virtuale (MVNO)

at

ex

4) Justificarea necesității utilizării codului de rețele mobile Descrierea serviciilor de mobilitate
furnizate prin intermediul rețelei
(pentru rețele, altele decât cele mobile)
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5) Data estimativă a activării codului de rețele mobile
3. Justificarea necesității alocării unui cod de rețele mobile suplimentar (în conformitate cu
prevederile Recomandării ITU-T E.212)
F. Numere de rutare
1. Resurse tehnice pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:
□ numere de rutare care identifică furnizorul acceptor
Data estimativă la care vor fi activate:
□ numere de rutare care identifică un comutator în rețeaua furnizorului acceptor
Data estimativă la care vor fi activate:
2. Informații referitoare la utilizarea numerelor de rutare
2.1. Categoria de resurse de numerotație portabile pentru care se solicită numerele de rutare:

□ Numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul
0Z = 02 și 0Z = 03
□ Numere independente de locație din domeniul 0Z = 03
□ Numere naționale nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte
mobile din domeniul 0Z = 07
□ Numere naționale nongeografice pentru servicii diverse din domeniul 0Z = 08
□ Numere naționale nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium rate) din domeniul 0Z = 09.
7) În situația în care se solicită coduri ale punctelor de semnalizare internaționale suplimentare, se va completa tabelul de la
pct. 2 și pentru acestea, cu indicarea tuturor relațiilor de semnalizare în funcțiune.
8) În situația în care se solicită un cod pentru rețele mobile suplimentar, se anexează la formular o justificare a solicitării.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/2.VII.2008
2.2. Tipul rețelei de comunicații electronice prin intermediul căreia se furnizează serviciile pentru care
se solicită numerele de rutare:

Tipul rețelei

□ — rețea publică fixă
□ — rețea publică mobilă

Tehnologia (numai pentru rețele publice fixe)

□ — PSTN/ISDN
□ — internet/IP

2.3. Justificarea necesității alocării numerelor de rutare solicitate9)

3. Informații referitoare la utilizarea numerelor de rutare alocate anterior10)
Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului
................................................................

ce

9) În cazul în care un furnizor solicită mai mult de un număr de rutare care identifică rețeaua furnizorului, va justifica necesitatea
acestor resurse prezentând structura rețelei (rețelelor) și modul de utilizare a acestora în procesul de rutare a diferitelor categorii de
numere. Dacă un furnizor solicită numere de rutare care să identifice diferite comutatoare din rețea, va justifica necesitatea acestor
resurse prezentând structura rețelei, sistemul de semnalizare utilizat și modul de rutare a apelurilor către numerele portate.
10) În cazul în care un furnizor solicită numere de rutare suplimentare, se va justifica modul în care au fost utilizate resursele
alocate anterior.
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NOTIFICARE

privind activarea resurselor tehnice

ANEXA Nr. 2
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1. Date necesare identificării solicitantului
Denumirea/Numele solicitantului:
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2. Resurse tehnice pentru care se realizează notificarea:
□ coduri ale punctelor de semnalizare naționale
□ coduri ale punctelor de semnalizare internaționale
□ indicative de identificare a rețelei
□ coduri pentru rețele mobile
□ numere de rutare
3. Resursele tehnice activate (blocul de coduri ale punctelor de semnalizare naționale,
codurile punctelor de semnalizare internaționale, indicativele de identificare a rețelei, codurile
pentru rețele mobile sau numerele de rutare, după caz), în formatul prevăzut în decizia
președintelui ANRCTI prin care s-a acordat dreptul de utilizare:

at

4. Data activării (pentru fiecare resursă tehnică activată, în conformitate cu pct. 3):
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Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului
................................................................
ANEXA Nr. 3

CERERE-TIP

de renunțare la dreptul de utilizare a resurselor tehnice
Solicitantul,
.......................
.., titular al dreptului de utilizare a resurselor tehnice,
în conformitate cu Decizia președintelui ANRCTI nr. .............................. din .. .....
.,
cu sediul/domiciliul în
..............
.. , str.
nr. ...., bl.
.., sc. . , et. ..., ap. ...., județul/sectorul
..
, codul unic de
înregistrare
.
, reprezentat legal prin domnul/doamna ..
, renunț, începând
cu data de
*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse tehnice alocate**):
....................................................................................................................................................................
Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului
.................................................................
*) Cererea de renunțare totală sau parțială produce efecte de la data transmiterii. Solicitantul poate preciza o dată ulterioară
datei transmiterii cererii.
**) În cazul renunțării totale la o anumită categorie de resurse tehnice, se vor preciza „renunțare totală” și categoria de resurse
tehnice la care se renunță, iar în cazul renunțării parțiale se vor preciza explicit resursele tehnice la care se renunță, în formatul
prevăzut în decizia președintelui ANRCTI prin care s-a acordat dreptul de utilizare pentru respectivele resurse tehnice.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
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 INFO EUROTRADING — S.A.
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 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
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 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
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 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 PRESS EXPRES — S.R.L.
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 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
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 ART ADVERTISING — S.R.L.
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 CALLIOPE — S.R.L.
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 DIFSTARPRESS — S.R.L.
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 CURIER PRESS — S.A.
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 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

or

 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.
 ACTA LEGIS — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
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