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ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

nr.  din     2022  

Ministru__________Sergiu LITVINENCO 

 

pentru modificarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 34/2011  

 

În temeiul art. 27 alin. (3) p. 10) și art. 84 alin. (1) din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 

399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul privind portabilitatea numerelor aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 34/2011, înregistrat la Ministerul Justiţiei al 

Republicii Moldova nr. 867 din 12 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr. 16-18, art. 58), se modifică după cum urmează: 

1) punctul 5 se completează cu subpunctele 4) - 6) cu următorul cuprins: 

„4) numerele scurte pentru servicii noncomunicații din blocul de numere: 1300-1319; 

5) numerele scurte pentru servicii de interes general de forma 14xxx; 

6) numerele scurte pentru servicii cu tarif special (Premium rate) din blocul de 

numere: 1500-1559.”; 

2) punctul 14 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: 

„4) să contacteze abonaţii care solicită portarea numărului la un alt furnizor pentru 

executarea obligaţiilor abonatului rezultate din prevederile contractului încheiat cu 

furnizorul donor, din momentul primirii de la abonat a cererii de portare a numărului până la 

încheierea procesului de portare.”; 

3) la punctul 33 subpunctul 3), după abrevierea „SIM” se introduce textul „ ,USIM, 

R-UIM sau eSIM”; 

4) punctul 90 va avea următorul cuprins: 

„90. Agenţia semnează cu administratorul bazei de date centralizate un acord de 

organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pe un termen de 

10 ani, cu dreptul de reînnoire în baza unui nou concurs sau de prelungire în condițiile 

stabilite prin negocieri directe între administratorul bazei de date centralizate și furnizori și 
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aduse la cunoștința Agenției cu cel puțin un an înainte de expirarea termenului de 

valabilitate a acordului menționat.”; 

5) punctul 92 va avea următorul cuprins: 

„92. În cazul în care acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei 

de date centralizate nu este prelungit în conformitate cu pct.90, Agenţia, cu cel puţin 90 de 

zile înainte de expirarea dreptului administratorului de organizare, operare, administrare şi 

întreţinere a bazei de date centralizate, va anunţa data organizării unui nou concurs. 

Termenul pentru organizarea concursului şi selectarea noului administrator nu poate fi mai 

mare de 90 de zile.”; 

6) punctul 102, va avea următorul cuprins: 

„102. Costurile legate de organizarea, operarea, administrarea şi întreţinerea bazei de 

date centralizate se determină în cadrul concursului menţionat la pct.79. al prezentului 

Regulament sau prin negocieri directe între administratorul bazei de date centralizate și 

furnizori în conformitate cu pct. 90.”; 

7) la punctul 103, textul „pct.104-107” se substituie cu textul „pct. 104”; 

8) punctul 104 va avea următorul cuprins: 

„104. Toţi furnizorii sunt obligaţi să achite administratorului bazei de date 

centralizate plăţi lunare pentru serviciile de portabilitate a numerelor în conformitate cu 

condițiile tehnice și comerciale şi cu acordurile semnate între administratorul bazei de date 

centralizate şi furnizori.”; 

9) punctele 105, 106, 107, 109, 110 și 111 se abrogă. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Membrii Consiliului      Andrei MUNTEAN 

de Administrație 

         Marian POCAZNOI 
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Avizat: 

 

  

_____________________Dumitru GRICIUC 

                                           Şef DRAS 

 

  

_____________________Denis SITARI  

                                           Şef DCAJ 

 


