
SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informației 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  

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 a fost expus spre consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI în 

perioada 27.05.2022-16.06.2022, la 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, Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și S.A. ”Moldtelecom”, ”NP BASE” SRL și S.A.”Moldcell”. Avizele includ 9 recomandări, 

care  au fost examinate și incluse în tabelul de sinteza de mai jos cu argumentarea poziției ANRCETI  pentru recomandările 

neacceptate.  

Nr. 

d/r 

Recomandările parvenite Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei 

ANRCETI 

                                                                 Ministerul Justiției 

1.  Titlul proiectului se va revedea prin prisma normelor de tehnică legislativă, fiind 

expus în următorul mod: „pentru modificarea Regulamentului privind portabilitatea 

numerelor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației nr. 34/2011” (observație valabilă inclusiv pentru partea dispozitivă a 

pct. 1). 

Se acceptă  

2.  În clauza de adoptare va fi menționat articolul care constituie temeiul legal pentru 

emiterea prezentei hotărîri, or, cele enunțate de autor includ doar norme generale. 

Se acceptă  

3.  Textul cu referire la Memorandum se va exclude din clauza de adoptare, fiind 

plasat în nota informativă 

Se acceptă  

4.  La pct. 1 sbp. 9) se va ține cont că, pentru exprimarea normativă a intenţiei de 

scoatere din vigoare a unor prevederi, se utilizează cuvintele „se abrogă” şi nu „se 

exclude”. Sintagma „se exclude” se utilizează doar în cazul excluderii unor 

cuvinte, sintagme, propoziții. Astfel, se va propune abrogarea punctelor enunțate. 

Se acceptă  

5.  La pct. 2 semnalăm că, regula generală privind intrarea în vigoare a actelor 

normative, statuată în art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, prevede că actele 

normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. Totodată, alin. (3) al acestui articol dispune că „Intrarea în 

vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care 

se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea 

Se acceptă Nota informativă a fost 

completată cu 

argumentările necesare. 

Modificarea are scopul 

reducerii semnificative a 

tarifelor aplicate pentru 

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


angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului 

normativ hotărârilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație 

sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective.”. 

Astfel, intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării trebuie să fie 

argumentată în nota informativă. 

serviciile de asigurare a 

portabilității numerelor 

prin care se asigură 

drepturile utilizatorilor la 

alegerea furnizorilor de 

servicii de comunicații 

electronice  de o anumită 

calitate la tarife accesibile 

fără schimbarea numărului 

de telefon  

                                             Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

6.  Pentru a evita interpretările neuniforme, se propune ca în tot textul Regulamentului 

noțiunea de Furnizori sa fie definită ca – furnizori de rețele și/sau servicii publice 

de telefonie 

Nu se 

acceptă 

Termenul furnizor este 

utilizat ca termen general 

prin abreviere 

                                                                    S.A. ”Moldtelecom” 

7.  Considerăm că, în categoria numerelor portabile trebuie incluse exclusiv resursele 

de numerotaţie destinate pentru comunicaţii inter-personale pasibile tehnic 

procesului de portabilitate, iar pct.6 al Regulamentului nr. 34/2011, urmează a fi 

completat cu alte resurse de numerotaţie, care nu sunt vizibile şi nu sunt formate de 

regulă de către abonați, destinate comunicaţiilor Machine-to-Machine.  

Astfel, propunem introducerea în pct.6 al Regulamentului nr.34/2011 a unei noi 

categorii de numere, cum ar fi: ”4) numerele pentru aplicațiile M2M (machine-to-

machine)” 

Nu se 

acceptă 

Propunerea dată va fi 

examinată după operarea 

modificărilor în PNN al 

Republicii Moldova prin 

stabilirea blocurilor de 

numere care urmează a fi 

utilizate de către furnizori 

pentru servicii M2M 

                                                                 ”NP BASE” SRL 

8.  Articolele 84 și 87 se modifică după caz ca urmare a solicitării de a include dreptul 

NP Base de a cesiona toate drepturile și obligațiile sale conform acordului existent 

oricărei companii din grupul Mediafon, existentă în Uniunea Europeană precum și 

se propune abrogarea pct. 88 

 

Nu se 

acceptă 

Regulamentul include 

prevederi generale față de 

Administratorul BDC 

                                                                  S.A. ”Moldcell” 

9.  Considerăm că punctul 111 al Regulamentului trebuie să rămână și să fie formulat 

în modul următor: ”Administratorul bazei de date centralizate nu are dreptul să 

practice, în Republica Moldova, activităţi economice care ar fi concurențiale cele 

ale furnizorilor de comunicații electronice, în virtutea informației deținute în baza 

Acordului de organizare, operare, administrare și întreținere a bazei de date pentru 

implementarea și realizarea portabilității încheiat cu furnizorii.”  

Nu se 

acceptă  

Prevederea respectivă se 

regăsește deja în pct. 88 al 

Regulamentului  



 

Director adjunct         Andrei MUNTEAN 


