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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru aprobarea Planului 

de Acțiuni privind asigurarea continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilităţii 

numerelor în Republica Moldova pentru anii 2023 -2028 

  
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 Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pentru  

aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNI privind asigurarea continuității serviciilor ce țin de 

realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2023 - 2028, în continuare 

denumit Planul de acțiuni, este elaborat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, (ANRCETI) în temeiul art. 84 al Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679) (Legea nr. 241/2007), în 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice nr. 386 

din 17.06.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.153-158, art. 509) și ale 

Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 58 din 30.12.2020 privind aprobarea 

Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2021 de către ANRCETI.  

Scopul Planului de acțiuni este asigurarea continuității serviciilor ce țin de realizarea 

portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2023 – 2028. Obiective specifice ale 

Planului de acțiunii sunt: asigurarea drepturilor utilizatorilor finali la libera alegere a 

furnizorilor de servicii de telefonie accesibile publicului; dezvoltarea concurenţei în sectorul 

comunicaţiilor electronice; implementarea noilor servicii la tarife accesibile;  creșterea calității 

serviciilor de comunicații electronice; micşorarea diferenţelor dintre tarifele pentru 

convorbirile în reţea şi cele pentru convorbirile în afara reţelei; încurajarea investiţiilor 

eficiente în infrastructură. 

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 Planul de acțiuni nu are scopul 

armonizării. Armonizarea s-a realizat prin Legea nr. 241/2007 care transpune Directivele 

Parlamentului European şi a Consiliului, inclusiv art. 30 ”Facilitarea schimbării furnizorului” 

din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind 

serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de 

comunicaţii.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Prezentul Planul de acţiuni include: obiectivele specifice; acţiunile ce urmează a fi realizate; 

indicatorii de monitorizare; costurile de implementare; termenele de realizare și instituţiile 

responsabile de realizarea acțiunilor. 

5. Fundamentarea economico-financiară  
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Implementarea prezentului Plan de acțiuni generează costurile după cum urmează: 

1) Implementarea acțiunilor prevăzute la pct. 6 alin. 1) – 6) și 8) -11) ale prezentului Plan de 

acțiuni nu generează costuri suplimentare. Aceste acțiuni vor fi realizate în limita competențelor 

și a surselor financiare a autorităților implicate, având în vedere atribuțiile acestora. 

2) Costuri suplimentare nesemnificative vor fi suportate la realizarea acțiunii prevăzută la alin. 

7) pct. 6. legate de organizarea și asigurarea desfășurării concursului. Sursele financiare pentru 

realizarea acestei acțiuni pot proveni din taxele de participare la concurs şi, după caz, din 

garanţiile de participare la concurs, precum și de la bugetul ANRCETI. 

Asigurarea continuității serviciilor de portare a numerelor generează, în principal,  următoarele 

costuri suplimentare semnificative: 

1) Costurile de administrare, operare şi întreţinere a BDCPN. Modul de finanţare a acestor 

costuri vor fi stabilite odată cu desemnarea administratorului BDCPN.. Costurile de 

administrare, operare şi întreţinere a bazei de date centralizate vor fi stabilite în cadrul 

concursului. 

2) Costurile de portare, principiile de recuperare a acestor costuri, precum şi nivelul maxim al 

tarifului de portare vor fi stabilite în Condiţiile tehnice şi comerciale. 

3) Costurile de rutare a apelului către un număr portat. Aceste costuri sunt suportate de către 

furnizori. 

Costurile suportate de către furnizori pot fi recuperate și prin tarifarea utilizatorilor 

finali/abonaţilor. Principiile de recuperare precum şi nivelul maxim al tarifului perceput de la 

utilizatori finali va fi stabilit în reglementările aferente procesului de portare a numerelor. 

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 și completarea cadrului normativ sau elaborarea 

suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia prevăzute  

doar de Planul de acțiuni.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

Proiectul este supus consultării publice, de la data de 17.12.2021 până la data de 06.01.2022, 

prin expunerea pe pagina Web oficială a ANRCETI, compartimentele: 

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