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NOTĂ INFORMATIVĂ 

vizând elaborarea Proiectului Hotărârii Consiliului de Administrație privind  
aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice  

în Republica Moldova  
 

 
Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație privind aprobarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova, în continuare 
Hotărîrea, a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 
Electronice și Tehnologia Informației pentru asigurării 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 30.06.2011 (Monitorul 
Oficial, 2011, nr.118-121, art.918), în continuare Program. 

Prin Hotărârea dată se aprobă Planul de acţiuni care stabileşte anumite acţiuni care urmează 
a fi realizate de către Administratorul Bazei de Date Centralizate (BDC), de către furnizorii de 
reţele şi servicii de telefonie fixă şi mobilă  şi ANRCETI pentru implementarea portabilității 
numerelor în Republica Moldova în termenii şi condiţiile: 

• stabilite în Regulamentul privind portabilitatea numerelor, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 01 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr.16-18, art.58);  

• stabilite în Caietul de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului 
bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilității numerelor în 
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 15 din 
05.06.2012,  

• asumate prin Oferta irevocabilă transmisă la data de 30 iulie 2012 de către UAB 
„Mediafon” din Vilnius, Lituania, nominalizată ca ofertă câştigătoare, prin Decizia consemnată 
în Procesul verbal nr. 6 din data de 13 august 2012 al Comisiei de concurs pentru selectarea 
administratorului bazei de date centralizate care a fost instituită în baza Hotărârii Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr. 14 din 5 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2012, nr.120-125, art.702). 

Totodată, prin Hotărârea dată se instituie Grupul de lucru în componenţa căruia sunt 
incluşi specialişti din cadrul ANRCETI, Administratorului BDC precum şi specialişti din 
cadrul furnizorilor, numiţi prin ordinul furnizorilor ca fiind persoane responsabile de 
implementarea portabilităţii numerelor în cadrul furnizorului  respectiv. 

Membrii Grupului de lucru, reprezentanţi ai furnizorilor şi ai Administratorului BDC vor 
prezenta în cadrul şedinţelor Grupului de lucru informaţia vizînd realizarea, în cadrul 
întreprinderii pe care o reprezintă, a acțiunilor propuse în Planul de acţiuni. 

Furnizorii care nu au înaintat candidaturi în cadrul Grupului de lucru, au de asemenea 
obligaţia realizarea şi de prezentare către ANRCETI, a informaţiei privind realizarea Planului de 
acţiuni în termenele stabilite. 

Grupul de lucru va monitoriza, controla, permanent, şi va întocmi, în termenele 
stabilite, rapoartele de realizare a acţiunilor propuse în Planul de acţiuni şi a rezultatelor 
obţinute pentru ca, în caz de necesitate, să fie propuse modificările de rigoare în documentele 
aferente procesului de implementare şi realizare a portabilităţii numerelor.  

De asemenea în baza informaţiilor furnizorilor responsabili de implementarea 
portabilităţii, Grupul de lucru va elabora rapoarte trimestriale, de monitorizare care vor fi 
prezentate ANRCETI şi publicate ulterior pe pagina web a acesteia. Rapoartele vor include 
analiza progresului în implementarea Programului, dificultăţile întâmpinate şi modalităţi de 
depăşire a problemelor apărute.  
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Monitorizarea va permite analiza rezultatelor reale comparativ cu cele scontate şi se va 
efectua cu regularitate de către Grupul de lucru în baza indicatorilor de monitorizare, atît 
cantitativi, cît şi calitativi, stabiliţi pentru fiecare acţiune propusă în program. Monitorizarea va 
estima relevanţa, eficienţa şi eficacitatea Programului. 

Evaluarea se va axa pe impactul Programului şi se efectua o dată, la sfârşitul 
Programului. Evaluarea va estima impactul Programului asupra obiectivelor specifice. În toate 
cazurile se vor utiliza indicatori care măsoară evoluţia Programului în timp, în raport cu criteriile 
stabilite.  

Raportul de evaluare, elaborat de către ANRCETI şi făcut public pe pagina web a 
acesteia va conţine atât analiza performanţei în realizarea acţiunilor, cît şi a efectului acţiunilor 
din Program asupra sectorului comunicaţiilor electronice în ansamblu.  

 
Considerăm că respectarea prevederilor Planului de acţiuni va conduce la implementarea 

portabilităţii numerelor în termenele și condițiile stabilite, reducerea riscurilor de eşuare a 
Programului. 

 
Ala BAIDAUZ, 
 
Șef DRTS 


