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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea 

pentru modificarea unor Hotărârii ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  
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 pentru 

modificarea unor Hotărârii ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei este elaborat în temeiul art. 8 

alin. (3) și art. 9 alin. (1), lit. a) și a art. 10 alin. (1), lit. a) 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.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

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

modificărilor la Anexa Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8/2013 privind 

aprobarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității 

numerelor în Republica Moldova precum și de aprobare a Actului Adițional la Acordul – General 

– Tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru 

implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 16 din 09.04.2013. 

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul 

de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate din 12 septembrie 

2012, care are ca obiect prelungirea acestui Acord. 

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 
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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 se înaintează spre avizare  

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și se expune spre consultare publică, de la data 

de 27.05.2022 până la data de 16.06.2022 inclusiv, pe pagina web oficială a ANRCETI, 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 avizări de la ATIC 

(scrisoarea nr. 371/03.06.2022), MIDR (scrisoarea nr. 09-2782/03.06.2022), ”NP BASE” SRL 

(Comentariile Mediafon _Datapro_ coments din 15.06. 2022), S.A. ”Moldtelecom” (scrisoarea nr. 

01-10/6575) și S.A. ”Moldcell” (scrisoarea nr. 14549 -06/22 din 17.06.2022) care au fost examinate 

și incluse în tabelul de sinteza cu argumentarea poziției ANRCETI. Având în vedere că unele 

recomandări se regăsesc deja în proiectele supuse consultării, în tabelul de sinteză unele recomandări 

au fost generalizate, astfel fiind incluse 20 de recomandări.    
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