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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 

 

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, Consiliul de Administraţie  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa 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, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 1.1.1: 

textul: ”Cartelă SIM – cartelă SIM, sau cartelă USIM, sau cartelă R-UIM” se 

exclude; 

în final ce completează cu textul: „,precum și Regulamentul cu privire la 

furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 48 din 10.09.2013, în continuare denumit 

Regulamentul nr. 48/2013”; 

2) la pct. 2.2: 

în primul alineat, textul: „În cazul solicitantului - utilizator neînregistrat, cererea 

se va completa de posesorul cartelei SIM” se completează în final cu textul: „sau, 

după caz, al cartelei eSIM.”; 

cuprinsul alineatului cinci: ”În cazul în care, cererea de portare vizează un 

număr utilizat, de către un utilizator neînregistrat, pentru furnizarea de servicii de 

comunicaţii electronice mobile prin intermediul cartelelor preplătite, furnizorul 

Acceptor are obligaţia de a se asigura că solicitantul posedă cartela SIM 

corespunzătoare respectivului număr şi de a păstra o fotocopie a acesteia, vizată de 

persoana responsabilă a furnizorului Acceptor, în care să fie vizibilă seria înscrisă pe 

cartelă. În acest scop, furnizorul Acceptor poate, de asemenea, verifica 
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numărul/numerele care fac/e obiectul cererii de portare pe baza CLI” va avea 

următorul cuprins: ”În cazul în care, cererea de portare vizează un număr utilizat 

pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice mobile prin intermediul 

cartelelor preplătite către un utilizator neînregistrat, furnizorul Acceptor are obligaţia 

de a se asigura că solicitantul posedă cartela SIM sau cartela eSIM corespunzătoare 

respectivului număr. În cazul cartelei SIM, furnizorul Acceptor are obligația de a 

păstra o fotocopie a acesteia, vizată de persoana responsabilă a furnizorului Acceptor, 

în care să fie vizibilă seria înscrisă pe cartelă. În acest scop, furnizorul Acceptor 

poate, de asemenea, verifica numărul/numerele care fac/e obiectul cererii de portare 

pe baza CLI. În cazul cartelei eSIM, furnizorul Acceptor se asigură că solicitantul 

posedă cartela corespunzătoare respectivului număr prin accesarea meniului din 

echipamentul terminal în care este instalată cartela eSIM în scopul aflării numărului 

cartelei eSIM (ICCID)”. 

 

2. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării pe pagina Web 

oficială a ANRCETI. 

 

 

Membrii Consiliului     Andrei MUNTEAN 

de Administrație 

         Marian POCAZNOI 


