
                                                                                                           
                                            

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 

 

din 09.04.2013         Nr. 17 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 

privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Anexa 1 a 

Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 41 din 11 octombrie 2012 
 

În temeiul:  

 art.9 alin. (1) lit. u), art.10 lit. a), art. 65 din Legea comunicaţiilor electronice, 

nr.241 din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, 

art.155)  

 pct.14 și pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917)  

 

Întru realizarea:  

 Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor nr. 52 din 30 iunie 2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.918)  

Consiliul de Administraţie,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Anexa 1 a Hotărârii 

Consiliului de Administrație Nr. 41 din 11 octombrie 2012 privind aprobarea Planului de 

acțiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova, 

conform Anexei. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina de 

Internet a ANRCETI.  

 

Preşedintele  

Consiliului de Administraţie    Sergiu SÎTNIC 

 

 

Membrul  

Consiliului de Administraţie    Ion POCHIN 

 

        

 

 



Anexă  

la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI 

nr. 17 din 09.04.2013 

  

MODIFICĂRILE 

ce se operează la Anexa 1 a  

Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 41 din 11 octombrie 2012 

 

1. La pct. 3: 

a) acțiunea ”Semnarea contractelor între furnizorii de telefonie mobilă și 

administratorul BDC” termenul limită de realizare a acțiunii ”01.02.2013” se substituie 

cu ”15.04.2013”. 

b) acțiunea ”Prezentarea informaţiei” termenul limită de realizare a acțiunii 

”05.02.2013” se substituie cu ”19.04.2013”. 

c) acțiunea ”Întocmirea raportului” termenul limită de realizare a acțiunii 

”15.02.2013” se substituie cu ”25.04.2013”. 

2. La pct. 4: 

a) acțiunea ”Semnarea contractelor între furnizorii de telefonie fixă și 

administratorul BDC” termenul limită de realizare a acțiunii ”01.04.2013” se substituie 

cu ”22.04.2013”. 

b) acțiunea ”Prezentarea informaţiei” termenul limită de realizare a acțiunii 

”05.04.2013” se substituie cu ”24.04.2013”. 

c) acțiunea ”Întocmirea raportului” termenul limită de realizare a acțiunii 

”15.04.2013” se substituie cu ”25.04.2013”. 

3. La pct. 6: 

a) acțiunea ”Implementarea portabilității numerelor în rețelele publice de 

telefonie mobilă” se substituie cu acţiunea ”Lansarea tehnică a portabilității numerelor 

în rețelele publice de telefonie mobile”. 

b) Planul de acțiuni se completează cu un punct nou 6′ în următoarea redacție: 

 

Nr. 

d/or 

Acțiunea Termenul limită de 

realizare a acțiunii 

Responsabili 

6′ Lansarea comercială a 

portabilității numerelor în rețelele 

publice de telefonie mobilă 

01.07.2013 Administratorul 

Bazei de date 

centralizate  

Furnizorii de 

rețele și servicii 

publice de telefonie 

mobilă  

 

 


