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privind desemnare a câștigătorului concursului de selectare a administratorului 

bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii 
numerelor în Republica Moldova 

 
În temeiul: 
• art. 9 alin. (1) lit. a) u), art.10 lit. a), art. 63 şi art. 65 din Legea comunicaţiilor 

electronice nr.241 din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 
51-54, art. 155) 

• pct.14 şi 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 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917) 

Întru asigurarea: 
• implementării Programului de implementare a portabilităţii numerelor în 

Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 52 din 30 iunie 2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr. 118-121, 
art. 918) 

În conformitate cu: 
• Regulamentul privind portabilitatea numerelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de Administraţie al ANRCETI nr.34 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 16-18, art. 58) 

• Caietului de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date 
centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 15 din 5 iunie 2012 (Monitorul 
Oficial, 2012, nr.120-125, art.703) 

În baza: 
• Deciziei privind nominalizarea câştigătorului concursului pentru selectarea 

administratorului bazei de date centralizate (Procesul verbal nr. 6 din 13 august 2012) a 
Comisiei de concurs de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru 
implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, constituită în 
temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 14 din 5 iunie 2012 
(Monitorul Oficial, 2012, nr.120-125, art.702), Consiliul de Administraţie  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se desemnează ”MEDIAFON” UAB în calitate de câștigător al concursului de 

selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea 
portabilităţii numerelor în Republica Moldova. 



2. ”MEDIAFON” UAB, în termen de 30 de zile calendaristice de la data adoptării 
prezentei Hotărâri, va crea şi înregistra în Registrul unităţilor de drept al Republicii Moldova 
întreprinderea care va negocia şi semna cu ANRCETI acordul de organizare, operare, 
administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate, prevăzut la pct. 4. al prezentei Hotărâri. 

3. ”MEDIAFON” UAB sau întreprinderea creată în Republica Moldova în decurs de 
15 zile calendaristice de la data adoptării prezentei Hotărâri, va depune la ANRCETI garanţia 
contractuală în cuantum de 1 000 000 EURO (un milion EURO) vizând disponibilitatea 
finanţelor necesare pentru asigurarea executării depline şi conforme a tuturor obligaţiilor 
administratorului bazei de date centralizate. 

4. Se aprobă proiectul Acordului de organizare, operare, administrare şi întreţinere a 
bazei de date centralizate, conform Anexei. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică pe pagina de 
Internet a ANRCETI. 

 
Preşedintele Consiliului     Sergiu SÎTNIC 
 
 
Membrii Consiliului      Ion POCHIN 
 
 

Iurie URSU 
 
 
 
 
 
 
 


