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

Electronice şi Tehnologia Informației pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informației (ANRCETI) pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI a fost expus 

spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 27.05.2022 - 16.06.2022 inclusiv, 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, MIDR, ”NP BASE” SRL și 

S.A. ”Moldtelecom” care au fost examinate și incluse în tabelul de sinteza de mai jos cu argumentarea poziției ANRCETI.  

 

Nr.  Recomandări parvenite  Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei ANRCETI 

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC 

La proiectul Hotărârii 

1.  La pct. 4 din Hotărâre, se propune înlocuirea 

sintagmei “semnatarii Memorandumului din 27 

aprilie 2022” cu sintagma “administratorul 

bazei de date centralizate”. 

Nu se 

acceptă 

Dat fiind faptul că toate cerințele vizând structura și 

conținutul BDCPN au fost stabilite în Caietul de 

sarcini pentru concursul de selectare a 

administratorului bazei de date centralizate pentru 

implementarea portabilităţii numerelor în Republica 

Moldova (aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 15 din 05.06.2012), 

care a fost coordonat, auditat și consultat public în 

cadrul grupului de lucru cu participarea 

reprezentanților furnizorilor, care după crearea BDC 

au participat la verificarea corespunderii PNBDC cu 

cerinţele Caietului de sarcini, precum și faptul că 

BDCPN este finanțată de furnizori, iar toate 

negocierile vizând continuarea serviciilor au fost duse 

de către furnizori și Administratorul BDCPN, 

considerăm oportun și necesar ca reprezentanții 

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


furnizorilor sa participe în cadrul comisiei de 

inventariere. 

 

La Anexa 1 

ACT ADIŢIONAL NR. ___ LA ACORDUL – GENERAL-TIP 

 

2.  La pct. 1.1. În noua redacţie a lit. (B) a 

Dispoziţiilor generale, introdusă prin Actul 

Adiţional la Acordul General de organizare, 

operare, administrare şi întreţinere a bazei de 

date centralizate pentru implementarea şi 

realizarea portabilităţii numerelor în Republica 

Moldova, se propune înlocuirea ultimelor două 

alineate cu următorul alineat “Hotărârii 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr. 

XX din XX.XX.2022 pentru modificarea unor 

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei;”. 

Se acceptă   

3.  La pct. 1.14. La pct. 19.2, introdus prin Actul 

Adiţional la Acordul General de organizare, 

operare, administrare şi întreţinere a bazei de 

date centralizate pentru implementarea şi 

realizarea portabilităţii numerelor în Republica 

Moldova, se propune înlocuirea textului “către 

orice întreprindere înregistrată în Republica 

Moldova creată și controlată în totalitate 

(100%) de „Mediafon Datapro” UAB” cu textul 

“către „Mediafon Datapro” UAB sau orice altă 

întreprindere care face parte din grupul de 

întreprinderi „Mediafon” şi care îşi are 

reşedinţa într-un stat-membru al Uniunii 

Europene”. 

Nu se 

acceptă 

Activitățile practicate de către Administratorul 

BDCPN pe teritoriul Republicii Moldova constituie 

antreprenoriat și cad sub incidența Legii nr. 845/92 cu 

privire la antreprenoriat și întreprinderi. Având în 

vedere că, potrivit pct. 68 din Regulamentul privind 

portabilitatea numerelor aprobat prin nr. 34 din 

01.12.2011 Baza de date centralizată (PNBDC) este 

proprietatea ANRCETI, resursele de numerotare care 

se conțin în PNBDC, potrivit art. 2 al Legii 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007, sunt resurse 

limitate aflate în proprietatea statului, iar prestarea 

serviciilor de asigurare a portabilității numerelor 

urmează a fi realizată de către o întreprindere 

înregistrată în Republica Moldova cu respectarea 

prevederilor Legislație Republicii Moldova. Această 

cerință a fost inclusă în caietul de sarcini al 



concursului și a constituit una din condițiile de bază 

pentru desemnarea administratorului BDCPN.  

 

La Anexa 2 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 la Acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date 

 centralizate din 12 septembrie 2012 

4.  Punctul 2 din art. 1 al Actului Adiţional la 

Acordul de organizare, operare, administrare şi 

întreţinere a bazei de date centralizate din 12 

septembrie 2012 se propune de a fi expus în 

următoarea redacţie: “Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI Nr. XX din 

XX.XX.2022 pentru modificarea unor Hotărâri 

ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei;”. 

Se acceptă 

de 

principiu  

Pct. 2 va avea următorul cuprins:  

Punctul 1 al Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI Nr. XX din XX.XX.2022 pentru 

modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI ce ține de modificarea 

Condiţiilor tehnice şi comerciale pentru 

implementarea și realizarea portabilităţii numerelor în 

Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 

26.02.2013, în continuare denumite Condiţiile tehnice 

şi comerciale nr. 8/2013 

5.  La art. 2 al Actului Adiţional la Acordul de 

organizare, operare, administrare şi întreţinere a 

bazei de date centralizate din 12 septembrie 

2012: 

a) În redacţia nouă a art. 1 alin. (2) din 

Acord, introdusă prin Actul Adiţional, se 

propune înlocuirea textului “Condiţiile tehnice 

şi comerciale nr. 8/2013” cu textul “Condiţiile 

tehnice şi comerciale pentru implementarea și 

realizarea portabilităţii numerelor în Republica 

Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

de Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 

26.02.2013”;  

b) La alin. (9) al art. 18 din Acord, introdus 

prin Actul Adiţional, se propune înlocuirea 

textului “către o altă întreprindere înregistrată în 

Republica Moldova, creată și controlată în 

totalitate (100%) de Fidejusor” cu textul “către 

Fidejusor sau orice altă întreprindere care face 

 

 

 

 

Nu se 

acceptă  

 

 

 

 

 

 

 

Nu se 

acceptă 

 

 

 

 

A se vedea punctul de mai sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se vedea argumentele incluse la pct. 3 din prezentul 

tabel 



parte din grupul de întreprinderi „Mediafon” şi 

care îşi are reşedinţa într-un stat-membru al 

Uniunii Europene” 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

La proiectul Hotărârii 

La Condițiile tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova 

6.  La pct. 4.2 Obligațiile şi responsabilitatea 

furnizorilor 

- în tot cuprinsul punctului abrevierea ,,IP se 

substituie cu abrevierea ,,VoIP”; 

 

- la alineatul trei, după abrevierea ,,UMTS se 

completează cu abrevierile ,,LTE, IMT-2020”, 

- la alineatul opt, după abrevierea ,,CDMA” 

se completează cu abrevierile ,,UMTS, LTE, 

IMT-2020” 

 

 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

 

Nu se 

acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederile din condițiile tehnice se referă la 

asigurarea portabilității numerelor în rețelele de 

telefonie fixă  

S.A. ”MOLDTELECOM” 

La proiectul Hotărârii 

La Condițiile tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova 

7.  Este cunoscută problematica ce ține de existența 

în rețeaua publică de telefonie fixă a 

S.A.„Moldtelecom” a unor resurse de 

numerotare, care în plan tehnologic nu asigură 

portabilitatea, acestea sunt resurse de 

numerotare activate în cadrul centralelor 

telefonice de tipul ATSKU, Topex, Elta.  

În acest sens, precizăm că actualmente, 

administratorul bazei de date centralizate Î.C.S. 

„NP Base” S.R.L., prin semnarea Acordului 

suplimentar nr. 3 la Acordul-general, a agreat 

excluderea din Plata lunară de de operare, 

administrare și întreținere a NPCDB a cantității 

de numere, ce nu pot fi portate, menționate la 

Nu se 

acceptă 

În baza modificărilor propuse, pentru numerele care nu 

pot fi portate, dar sunt incluse în BDC, nu se va aplica 

plata unică pentru portarea numerelor. 

Cât privește plata lunară de operare, administrare şi 

întreţinere a bazei de date centralizate pentru numerele 

neportabile, menționăm că, dat fiind faptul că o 

asemenea prevedere nu se regăsește în reglementările 

în vigoare vizând portabilitatea numerelor, iar aceste 

resurse nu pot fi excluse din BDC din motivul că nu 

vor putea fi identificate rețelel furnizorilor în care 

aceste resurse se regăsesc la moment. Totodată, 

menționăm că, chestiunea dată este soluționată la 

moment la direct de către furnizor și Administratorul 

BDC.  

 



pct. 6 subpct. 3 din Regulamentul nr. 34/2011.  

Prin urmare, propunem și solicităm respectuos, 

aplicarea aceluiași tratament, inclusiv în cadrul 

respectivelor proiecte, prin redactarea pct.2) din 

proiectul Hotărârii pentru modificarea unor 

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI (subpunctul 5.1.2 lit. a) din 

Condițiile tehnice și comerciale pentru 

implementarea și realizarea portabilității 

numerelor în Republica Moldova și subpunctul 

1.5 din Anexa nr. 1 la proiectul Hotărârii 

(punctul 8.1 lit. a) din Acordul-general-tip) 

8.  La pct. 5.1.4 ”Costuri de utilizare a resurselor 

de numerotare” 

Se propune completarea cu următorul text: 

”Pentru resursele de numerotare telefonică, 

prevăzute la pct.5 subpunctele 4) - 6) ale 

Regulamentului nr. 34/2011, Furnizorul 

Acceptor este obligat să compenseze 

Furnizorului Donor, tariful pentru resursele de 

numerotare stabilit de către ANRCETI calculat 

proporţional perioadei de utilizare de către 

furnizorul Acceptor a numărului național scurt 

portat pînă la expirarea perioadei de valabilitate 

a licenţei. Plata pentru numerele naționale 

scurte se achită, pînă la încheierea procesului de 

portare, dar nu mai tîrziu de 30 zile din data 

facturării furnizorului Acceptor de către 

Furnizorul donor”.  

 

Se acceptă Subpunctul 5.1.4 va avea următorul cuprins: 

Plata pentru utilizarea resurselor de numerotare portate 

se achită către Agenţie de către Deţinătorul Blocului 

sau a resurselor de numerotare după cum urmează  

Pentru resursele de numerotare telefonică, prevăzute la 

pct.5 subpunctele 1) - 3) ale Regulamentului nr. 

34/2011, furnizorul Acceptor este obligat să 

compenseze deţinătorului blocului, plata pentru 

resursele de numerotare telefonică, achitată de 

Deţinătorul Blocului pentru numărul de abonat portat, 

în mărimea plăţii pentru resursele de numerotare 

stabilite de către ANRCETI. Această plată se 

calculează proporţional perioadei de utilizare de către 

furnizorul Acceptor a numerelor portate, se facturează 

anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, şi 

se achită în cel mult 30 de zile de la data facturării 

furnizorului Acceptor de către deţinătorul blocului.  

Pentru resursele de numerotare telefonică, prevăzute la 

pct.5 subpunctele 4) - 6) ale Regulamentului nr. 

34/2011, furnizorul Acceptor este obligat să 

compenseze Furnizorului Donor, plata pentru resursele 

de numerotare stabilită de către ANRCETI calculată 

proporţional perioadei de utilizare de către furnizorul 

Acceptor a numărului național scurt portat până la 

expirarea perioadei de valabilitate a licenţei. Plata 



pentru numerele naționale scurte se achită, până la 

încheierea procesului de portare, dar nu mai târziu de 

30 zile din data facturării furnizorului Acceptor de 

către furnizorul Donor. 

9.  Considerăm oportun ca concomitent cu 

propunerile de modificare a actelor de 

reglementare a portabilității, ANRCETI să 

intervină cu modificări și completări inclusiv la 

Procedura de administrare şi gestionare a 

resurselor de numerotare și Procedura de 

cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare 

a resurselor limitate, pentru cazurile de portare 

a resurselor de numerotare din șirul „1” cu 

valoare economică semnificativă, în special, 

stabilirea obligativității achitării de către 

cesionar (furnizorul în rețeaua căruia este portat 

numărul) către cedent, până la încheierea 

procesului de portare, a plăților pentru utilizarea 

resurselor de numerotare portate pentru 

perioada restantă a anului cesionării. 

Se acceptă 

de 

principiu 

Având în vedere că chestiunea dată ține de competența 

altor reglementări, ANRCETI va examina și va decide  

necesitatea modificării și altor reglementări după 

aprobarea publicarea modificărilor Regulamentului 

nr.34/2011 propuse în acest sens, având în vedere că 

acesta este reglementarea cadru care include 

prevederile generale ce țin de realizarea portabilității 

numerelor. 

”NP BASE” SRL 

 

La pct. 1. din Hotărâre ”Condițiile tehnice și comerciale” 

10.  În ceea ce privește condițiile, care au fost 

propuse în Memorandum și nu sunt îndeplinite 

în hotărârile consiliului de administrație 

propuse. 

Se acceptă 

parțial  

ANRCETI a examinat recomandările înaintate și a 

acceptat propunerile considerate ca fiind conforme 

legislației din Republica Moldova, acestea fiind 

incluse în proiectele de modificare a reglementărilor 

supuse consultărilor publice. 

Argumentele invocate de către ANRCETI pentru 

recomandările ne acceptate sunt incluse la pct. 3 din 

prezentul tabel 

11.  În ceea ce privește plățile  Se acceptă 

parțial  

Majoritatea chestiunilor care au fost discutate și 

acceptate de către Furnizori și Administratorul BDC și 

incluse în Memorandum au fost deja acceptate și 

incluse în proiectele supuse consultării publice. 

Recomandările ne urmează a fi discutate, după caz, în 



cadrul negocierilor a unor noi contracte între furnizori 

și Administratorul NPBDC și la amendarea Acordului 

general tip în acest sens 

 

12.  În ceea ce privește Programul de implementare 

a portabilității numerelor în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor nr. 52 din 30 iunie 2011 (M. Of. 

2011, nr.118-121, art. 918) 

Nu se 

acceptă 

Programul nu este un act de reglementare emis de 

către Agenție, mai mult ca atât, prevederile acestuia au 

fost deja realizate și nu includ careva activități 

ulterioare. 

13.  Cu privire la alte modificări ale 

Regulamentului nr. 34/2011 

Nu se 

acceptă 

Regulamentul include prevederi generale privind 

realizarea portabilității numerelor. 

Administratorul BDC se desemnează prin Hotărâre 

separată a Consiliului de Administrație. Drepturile  și 

obligațiile detaliate ale acestuia se includ în Acordurile 

semnate de Administrator și ANRCETI și 

Administrator și Furnizori 

14.  În ceea ce privește includerea numerelor scurte Se acceptă 

de 

principiu 

Dat fiind faptul că, chestiunea privind portarea 

numerelor scurte este prevăzută în proiectul de 

modificare a Regulamentului nr.34/2011, chestiunea 

dată urmează a fi examinată după aprobarea și 

publicarea modificărilor respective ale acestui 

Regulament. 

15.  Referitor la proiectele propuse de Acte 

adiționale 

Se acceptă 

parțial 

ANRCETI a examinat recomandările înaintate și a 

acceptat unele propuneri considerate ca fiind conforme 

legislației din Republica Moldova și stabilite în 

Memorandumul semnat cu furnizorii, acestea fiind 

incluse în proiectele de modificare a reglementărilor 

supuse consultărilor publice. 

 

16.  Referitor la documentul "Condiții tehnice și 

comerciale 

Nu se 

acceptă 

Orice propunere de modificare a Condițiilor tehnice și 

comerciale, urmează a fi realizată conform cerințelor 

compartimentului 12 al acestora.  

Mai mult ca atât, prevederile care se propun de a fi 

excluse au fost deja implementate  

17.  În ceea ce privește ”Inventarul BDC” Nu se Chestiunea dată va fi detaliată în decizia separată 



acceptă emisă în acest sens 

18.  Referitor la proprietatea BDC Nu se 

acceptă 

Conform actelor normative și de reglementare în 

vigoare, BDC este proprietatea Agenției, respectiv 

ANRCETI urmează să ia decizii cu referire la modul 

de gestionare al acesteia. 

S.A.”Moldcell” 

19.  Cuprinsul pct. 6 din proiectul de Hotărâre de 

substituit cu textul  ”Prevederile prezentei 

Hotărâri întră în vigoare la data de 01 iulie 2022 

și se publică pe pagina oficială a ANRCETI sau 

să fie prevăzut expres data intrării în vigoare a 

punctelor 4 și 5. 

Se acceptă  Pct. 6 s-a modificat și are următorul cuprins:  

”Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a 

Agenției și întră în vigoare la data publicării, cu 

excepția prevederile punctelor 1, 2 și 3 din prezenta 

hotărâre care intră în vigoare la data 01 iulie 2022” 

20.  La pct. 1.14 din Anexa 1 și la pct. 4 din Anexa 

2 la, prevederile care vizează că 

„Administratorul NPCDB are dreptul să 

cesioneze, în orice moment, drepturile şi 

obligațiile sale prevăzute de prezentul Acord 

General către orice întreprindere înregistrată în 

Republica Moldova creată și controlată în 

totalitate (100%) de „Mediafon Datapro” UAB, 

acordând preaviz scris Furnizorului.” să fie 

reformulat în ”Administratorul NPCDB are 

dreptul să cesioneze, în orice moment, 

drepturile şi obligațiile sale prevăzute de 

prezentul Acord General către orice 

întreprindere înregistrată în UE creată și 

controlată în totalitate (100%) de „Mediafon 

Datapro” UAB acordând preaviz scris 

Furnizorului” fiindcă a fost un moment agreat 

de Părți în momentul negocierilor 

Nu se 

acceptă  

A se vedea comentariile ANRCETI incluse la pct. 3 

din prezentul tabel 

 

Director adjunct        Andrei MUNTEAN 

 


