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NOTA INFORMATIVĂ 

 

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

Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 8/2013 privind aprobarea Condițiilor 

tehnice și comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova 

  
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 ANRCETI privind modificarea Hotărârii 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8/2013 privind aprobarea Condițiilor tehnice și 

comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova este elaborat în 

temeiul art. 9 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. 

Modificarea Condițiilor tehnice și comerciale sus menționate este condiționată de solicitările 

furnizorilor, ținând cont de dezvoltările tehnologiilor comunicațiilor electronice, în special de 

faptul că deja pe piață sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali și sunt 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 precum și de 

modificările operate în acest sens, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 

23 din 22.07.2021, la Regulamentul cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 48 din 10.09.2013.  

Condițiile menționate includ prevederi ce țin de realizarea procedurii de portare a numerelor 

doar pentru echipamente terminale care conțin cartele SIM fizice. Astfel, modificarea Condițiilor 

are scopul asigurării drepturilor la portarea numerelor pentru toți utilizatorii, indiferent de 

echipamentul deținut de utilizatorul final.  

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 se propune modificarea pct. 1.1.1 din Condițiile tehnice și comerciale 

pentru implementarea portabilităţii numerelor prin excluderea termenului și definiției Cartelei 

SIM, având în vedere că definirea acestui termen este redată în Regulamentul cu privire la 

furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație nr. 48 din 10.09.2013 cu modificările ulterioare. 

De asemenea modificări se propun și la pct. 2.2, prin completarea cu prevederi ce țin de 

procedura de asigurare a portabilității numerelor, în cazul în care echipamentul terminal al 

solicitantului are incorporată o cartelă eSIM. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 

atât din partea furnizorilor cât și a statului. Această modificare facilitează furnizorii și utilizatorii 

prin oferirea drepturilor și posibilităților acestora de a realiza și beneficia de portabilitatea 

numerelor indiferent de echipamentul terminal utilizat. 
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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 nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 

elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia.  

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 expus spre consultare 

publică, de la data de 10.02.2022 până la data de 03.03.2022, inclusiv pe pagina web oficială a 

ANRCETI, compartimentele:  

https://www.anrceti.md/news_100222 și https://www.anrceti.md/consultation/current. 

Propuneri și obiecții la proiect, în perioada de consultare publică, nu au parvenit în adresa 

ANRCETI. 

Totodată, S.A. ”Moldtelecom”, prin scrisoarea cu nr. 01-10-01/2508 din 03.03.2022, a informat 

ANRCETI despre faptul că în prezent S.A. ”Moldtelecom” nu dispune de echipament special care 

ar permite furnizarea serviciilor și asigurarea portabilității numerelor deținătorilor de echipamente 

terminale care utilizează cartele eSIM. S.A. ”Moldtelecom” intenționează să implementeze 

această tehnologie în trim. II a. 2022.  

 

Director adjunct      Andrei MUNTEAN 
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