
NOTA INFORMATIVĂ 

 

privind elaborarea proiectului de Hotărârea a Consiliului de Administrație ANRCETI  

pentru aprobarea Condițiilor Tehnice și Comerciale pentru implementarea și realizarea 

portabilității numerelor în Republica Moldova 

 

Proiectul Condițiilor Tehnice și Comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității 

numerelor în Republica Moldova (în continuare Condiții Tehnice și Comerciale) a fost elaborat de 

către UAB ”MEDIAFON”, în comun cu grupul de lucru constituit din reprezentanții ÎM ”Orange 

Moldova” SA, ÎM ”Moldcell” SA, ”Moldtelecom” SA, ”Arax Impex” SRL, ”Riscom” SA și care 

urmează a fi aprobat de către Consiliul de Administrație a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).  

Proiectul Condițiilor Tehnice și Comerciale a fost elaborat în perioada de 25.09.2012 – 

01.02.2013 în conformitate cu: 

1) Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 

2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 52 din 

30.06.2011; 

2) Regulamentul privind portabilitatea numerelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011; 

3) Caietul de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date 

centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 15 din 05.06.2012; 

4) Planul de acțiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 41 din 11.10.2012. 

 

Proiectul Condițiilor Tehnice și Comerciale stabilește un set de cerințe și obligații ce trebuie 

respectate în vederea implementării și realizării portării numerelor și rutării apelurilor către 

numerele portate.  

Condiţiile tehnice şi comerciale reprezintă un document suficient de detaliate care conţine în 

principal următoarele elemente:  

1) specificaţiile tehnice pentru implementarea portabilităţii numerelor, inclusiv şi pentru 

rutarea apelurilor către numerele portate;  

2) formularul-tip al cererii de portare a numărului şi procedura de transmitere, 

procesare, validare şi revocare a acesteia;  

3) descrierea detaliată a procedurii de administrare a procesului de portare;  

4) obligaţiile specifice ale furnizorilor în vederea asigurării implementării şi realizării 

portabilităţii numerelor;  

5) modalităţile şi procedura de decontare a costurilor între furnizori, către 

administratorul bazei de date centralizate;  

6) parametrii de calitate a serviciului de portabilitate a numerelor;  

7) regulamentul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date 

centralizate;  

8) modalităţile de informare a utilizatorilor finali vizînd originarea apelurilor către 

numerele portate;  

9) procedura de modificare şi completare a condiţiilor tehnice şi comerciale în caz de 

necesitate;  

10) alte prevederi relevante realizării procesului de implementare şi realizare a 

portabilităţii numerelor.  

 



Respectarea Condiţiilor tehnice şi comerciale este obligatorie pentru furnizori (inclusiv cei 

care originează apeluri) şi pentru Administratorul bazei de date centralizate.  

 

Condiţiile tehnice şi comerciale vor fi publicate atît pe pagina de Internet a administratorului 

bazei de date centralizate (Întreprinderea cu Capital Străin "NP Base" SRL), cît și pe paginile de 

Internet a furnizorilor de comunicații electronice de telefonie fixă și mobilă și pe pagina de Internet 

a ANRCETI, astfel încît acestea să fie accesibile publicului cu titlu gratuit.  
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