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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI 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   
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI)  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea 

Regulamentului privind portabilitatea numerelor aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 34/2011 este elaborat 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 precum și având în 

vedere Memorandumul semnat la 27.04.2022, între ”Mediafon Datapro” UAB, I.C.S. „NP Base” 

S.R.L., I.M. ”Moldcell” S.A., ”Moldtelecom” S.A., I.M. ”Orange Moldova” S.A., cu suportul 

Asociaţiei Companiilor TIC (ATIC) privind continuarea prestării serviciilor de asigurare a 

portabilității numerelor. Conform acestui Memorandum, furnizorii de servicii de telefonie fixă și 

mobilă din Republica Moldova sunt, în general, mulțumiți de soluția tehnică, performanța 

NPCDB și serviciile furnizate de ÎCS ”NP Base” SRL și consideră rezonabil să continue acest 

Administrator prestarea serviciilor de asigurare a portabilității numerelor.  
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că nu are scopul armonizării. 

Prevederi ce țin de implementarea și realizarea portabilității numerelor au fost transpuse în Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Prin proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI se propune operarea 

modificărilor Regulamentului privind portabilitatea numerelor aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de Administraţie al ANRCETI nr. 34/2011, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii 

Moldova nr. 867 din 12 ianuarie 2012, în special, în vederea continuării asigurării portabilității 

numerelor, precum și a altor modificări 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.”; 

Această prevedere are scopul oferirii posibilității beneficiarilor (în mare parte agenți economici) 

ai acestor numere de ași schimba, la dorință furnizorul de servicii de comunicații electronice cu 

păstrarea numărului de telefon. 

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 
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portare.”; 

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

eSIM”; 

Ținând cont de dezvoltările tehnologiilor, în special de faptul că deja pe piața sunt puse la 

dispoziția utilizatorilor finali și  conectate la rețelele de comunicații electronice echipamente 

terminale de comunicații electronice cu cartele eSIM incorporate care nu necesită introducerea 

sau înlocuirea unei cartele SIM fizice. Această prevedere asigură posibilitatea tuturor 

utilizatorilor de servicii de telefonie de ași schimba furnizorul indiferent de echipamentul 

terminal  și tehnologia utilizată. 

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 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.”; 

Propunerea de prelungire a termenului de valabilitate a acordului semnat de ANRCETI cu 

actualul Administrator al BDC pentru portabilitatea numerelor, precum și a Acordurilor semnate 

între Administratorul NPBDC cu furnizorii a parvenit din partea furnizorilor care, la data de 

27.04.2022 au semnat un Memorandum între ”Mediafon Datapro” UAB, I.C.S. „NP Base” 

S.R.L., I.M. ”Moldcell” S.A., ”Moldtelecom” S.A., I.M. ”Orange Moldova” S.A., cu suportul 

Asociaţiei Companiilor TIC (ATIC) privind continuarea prestării serviciilor de asigurare a 

portabilității numerelor. 

Conform acestui Memorandum, furnizorii de servicii de telefonie fixă și mobilă din Republica 

Moldova sunt, în general, mulțumiți de soluția tehnică, performanța NPCDB și serviciile 

furnizate de ÎCS ”NP Base” SRL și consideră rezonabil să continue acest Administrator 

prestarea serviciilor de asigurare a portabilității numerelor. 

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 exclud. Excluderea prevederilor acestor puncte  

este condiționată de faptul ca tarifele vor fi negociate și stabilite de comun cu furnizorii  și nu 

necesită careva argumentări în procesul de aplicare a acestora. 

Prin pct. 2 al proiectului se propune intrarea în vigoare a Hotărârii la data publicării.  
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Intrarea în vigoare în termen restrâns, reiese din prevederile Memorandumului, prin care 

furnizorii au convenit cu Administratorul BDC reducerea tarifelor pentru serviciile de portare 

din data de 01.07.2022 de circa 10 ori a tarifelor aplicate furnizorilor de către Administratorul 

BDC. Intrarea in vigoare a acestei reglementări peste o lună ar condiționa achitarea de către 

furnizor a unei plăți suplimentare de mai mult de 200 000 euro.   
5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 

atât din partea furnizorilor cât și a statului. Modificările propuse au scopul facilitării, în 

continuare, a utilizatorilor pentru a beneficia de dreptul de selectare a furnizorului fără a schimba 

numărul de telefon, având în vedere că reglementările aferente portabilității numerelor prevedeau 

prestarea serviciilor de asigurare a portabilității numerelor pentru un termen de 10 ani. 

Portabilitatea numerelor a fost implementată și serviciile sunt furnizate în totalitate pe cheltuiala 

furnizorilor, nu există nici o implicare a fondurilor publice, ceea ce înseamnă că furnizorii sunt 

principala parte interesată, având în vedere obligația impusă prin art. 27 alin. (3) pct. 10) din 

Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 de a implementa şi realiza portabilitatea numerelor 

în conformitate cu reglementările adoptate de Agenţie.  

Potrivit Memorandumului, Furnizorii doresc să asigure continuitatea serviciilor aferente 

portabilității numerelor în Republica Moldova pentru o perioadă de încă 10 ani cu reducerea 

costurilor aferente serviciilor de portare, asigurând în același timp cea mai înaltă calitate a 

acestora și sporind investițiile și concurența în domeniul comunicațiilor electronice, în beneficiul 

utilizatorilor finali. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și 

europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 

află în conexiune, și necesită modificarea reglementărilor aferente asigurării procesului realizării 

portabilității numerelor.   
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost înaintat spre avizare 

Ministerului Justiției (scrisoarea ANRCETI nr.02-DRAS/647 din 27.05.2022) și Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (scrisoarea ANRCETI nr.02-DRAS/648 din 27.05.2022), 

precum și informat în acest sens și Ministerul Finanțelor. Documentul a fost expus spre consultare 

publică, de la data de 27.05.2022 până la data de 16.06.2022 pe pagina web oficială a ANRCETI, 

compartimentele: https://www.anrceti.md/news și https://www.anrceti.md/consultation/current.  

Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit avize de la Ministerul 

Justiției (scrisoarea nr.  04/5393  din 20.06.2022), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

(scrisoarea nr. 09-2782 din 03.06.2022) și S.A. ”Moldtelecom” (scrisoarea 01-10/6575 din 

13.06.2022), ”NP BASE” SRL( scrisoarea din 15.06.2022) și S.A. ”Moldcell” (scrisoarea nr. 14549 -

06/22 din 17.06.2022).  

Avizele includ 9 recomandări, care au fost examinate, 4 fiind acceptate. Toate recomandările au   fost 

incluse în tabelul de sinteza de mai jos cu argumentarea poziției ANRCETI  pentru recomandările 

neacceptate.   

https://www.anrceti.md/consultation/current
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Director adjunct      Andrei MUNTEAN 


