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privind modificarea și completarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru 

implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 8 din 26.02.2013  

 

În temeiul: 

 art.9 alin. (1) lit. a), u), art.10 alin. (1) lit. a), art. 63 şi 65 din Legea 

comunicaţiilor electronice, nr.241-XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) 

 pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.143-144, art.917) 

 

În conformitate cu: 

 Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor nr. 52 din 30.06.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.918) 

 Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind portabilitatea numerelor, nr.34 din 01.12.2011 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2012, nr.16 - 18, art.58) 

 Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea 

Planului de acțiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova 

nr.41 din 11.10.2012, Consiliul de Administrație 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Condițiile Tehnice și Comerciale pentru implementarea portabilității numerelor 

în Republică Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației Nr. 8 

din 26.02.2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 

La pct. 5.1.6, alineatul în redacţia: ”Tariful care reflectă utilizarea funcţiunilor de 

portabilitate se stabileşte în mărime de 0,0024 (zero virgulă zero zero doi patru) Euro, 

fără TVA, per apel cu sau fără răspuns, şi va fi inclus în acordul de interconectare dintre 

furnizori” se modifică și se expune în următoarea redacţie:  

 

 



”Plata care reflectă utilizarea funcţiilor de portabilitate, inclusiv costurile de 

accesare a BDOp, se stabileşte în mărime de 0,00312 (zero virgulă zero zero trei unu doi) 

dolari SUA, fără TVA, per apel cu răspuns către un număr portat. Această plată va fi 

inclusă în acordul de interconectare dintre furnizori şi se va achita de către furnizorul din 

reţeaua căruia este originat apelul furnizorului în reţeaua căruia este primit apelul. 

Plata respectivă va fi aplicată pîna la 01 august 2013, pentru fiecare apel fără RN 

către un număr portat, primit în reţeaua furnizorului ce utilizează metoda ACQ din 

reţeaua furnizorului ce utilizează metoda OR, dacă numărul apelat este portat din reţeaua 

furnizorului care a primit apelul şi indiferent dacă numărul apelat aparţine sau nu reţelei 

furnizorului care a primit apelul (conform licenţei de utilizare a resurselor de 

numerotare).” 

 

2. În Capitolul 4 ”Funcționare, administrare şi întreţinere” sintagma 

”Funcționarea, administrarea şi întreţinerea (FAÎ) NPCDB începe la data 01 mai 2013, 

data lansării comerciale a portabilităţii numerelor în Republica Moldova, stabilită prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 41 din 11 octombrie 2012, în 

continuare Hotărîrea nr.41/2012” se modifică și se expune în următoarea redacţie: 

”Funcționarea, administrarea şi întreţinerea (FAÎ) NPCDB începe la data 01 iulie 

2013, data lansării comerciale a portabilităţii numerelor în Republica Moldova, stabilită 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 41 din 11 octombrie 2012, 

cu modificările ulterioare, în continuare Hotărîrea nr.41/2012”.  

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina de 

Internet a ANRCETI.  
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