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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
din

2022

Nr.

pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
În temeiul art. 8 alin. (3) și art. 9 alin. (1), lit. a) și a art. 10 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;
Având în vedere prevederile Memorandumul semnat la 27.04.2022, între ”Mediafon
Datapro” UAB, I.C.S. „NP Base” S.R.L., I.M. ”Moldcell” S.A., ”Moldtelecom” S.A., I.M.
”Orange Moldova” S.A., cu suportul Asociaţiei Companiilor TIC (ATIC), Consiliul de
Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1.
Condițiile tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea
portabilității numerelor în Republica Moldova aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei nr. 8/2013, se modifică după cum urmează:
1)
La Capitolul 4.
a)
la primul alineat:
propoziția a doua se completează în final cu textul „ , cu posibilitatea de
prelungire a acestui termen în conformitate cu pct.90. din Regulamentul nr. 34/2011.”;
textul „Aceste servicii vor fi oferite furnizorilor la nivel local. Alți specialiști
de calificare înaltă vor fi disponibili permanent la distanță în Lituania, sau în Republica
Moldova în termenele stabilite în baza solicitării prealabile a furnizorilor” se substituie cu
textul ”Aceşti şi alţi specialişti de calificare înaltă vor fi disponibili permanent la distanţă în
Lituania, sau în Republica Moldova, în conformitate cu prezentele condiții tehnice și
comerciale şi cu acordurile semnate între Administratorul NPCDB şi furnizorii de reţele
şi/sau servicii de comunicaţii electronic cu obligaţii de implementare a portabilităţii
numerelor şi administratorul bazei de date centralizate”;
b) la punctul 4.1:
propozițiile: „Primul nivel de susţinere este oferit de către personalul local al
Administratorului NPCDB” și „Hardware cu software instalat în NPCDB, care au fost
menţionate mai sus, se vor afla în Republica Moldova” se esclud;
- la alineatul cu numărul 2, prima propoziție va avea următorul cuprins „Asistenţă
pentru asigurarea securităţii reţelei la locaţia principală a NPBDC localizată în Republica
Moldova şi la locația de rezervă a NPCDB localizată în Republica Moldova sau în alte ţări
din Uniunea Europeană, întreţinerea legăturilor de comunicaţii între reţelele furnizorului şi
toate locaţiile NPCDB şi ţara producătorului respectiv”;
- la alineatul cu numărul 5:
bd. Ştefan cel Mare, 134,
MD-2012, Chişinău

Telefon:
+373-22-25-13-17

Fax:
+373-22-22-28-85

E-mail: office@anrceti.md
www.anrceti.md


după textul „Producătorul trebuie să monitorizeze, evalueze calitatea hostingului NPCDB în Republica Moldova” se introduce textul „după caz, și în alte state-membre
ale Uniunii Europene”;

propoziția „Producătorul trebuie să verifice informaţia de contact oferită la
nivel local la capitolul disponibilitate şi accesibilitate” se substituie cu propoziția
„Producătorul trebuie să verifice informaţia de contact oferită la capitolul disponibilitate şi
accesibilitate”.
2)
Subpunctul 5.1.2 va avea următorul cuprins:
„5.1.2 Costuri de implementare, modernizare, operare, administrare şi întreţinere
a NPCDB
Începând cu data de 01.07.2022 până la expirarea a 10 ani de la această dată sau până
la data încetării înainte de termen a acordului de organizare, operare, administrare şi
întreţinere a NPCDB, încheiat între ANRCETI şi Administratorul NPCDB, în funcţie de
faptul care din acestea survine mai devreme, fiecare furnizor va fi obligat să achite
Administratorului NPCDB plăţi pentru serviciile de portabilitate a numerelor, calculate
după cum urmează:
a)
Plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate
(Pa1), calculată după următoarea formulă: 0,0149 Euro (zero virgulă zero unu patru nouă)
Euro, fără TVA, împărţit la 12 şi înmulţit cu cantitatea de numere menţionate la pct. 5 din
Regulamentul nr. 34/2011, deţinută de furnizorul în cauză în bază de licenţă de utilizare a
resurselor de numerotare eliberată de ANRCETI (Cf), din care va fi dedusă cantitatea de
numere portate către alţi furnizori (Cc) şi adăugată cantitatea de numere portate către acest
furnizor (Cd), conform situaţiei din prima zi a lunii pentru care se achită plata.
Pa1 =

0,0149 euro

÷12

x Ci

Ci = Cf – Cc + Cd
Pa1 - Plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a NPCDB
Cf - cantitatea de numere menţionate la pct. 5 din Regulamentul nr. 34/2011, deţinută
de furnizorul în cauză
Cc - cantitatea de numere portate de către furnizorul în cauză către alţi furnizori
Cd - cantitatea de numere portate de către alţi furnizori către furnizor în cauză.
b)
Plata unică pentru portarea numărului (Pa2) în mărime de 1,6334 (unu virgulă
şase trei trei patru) Euro, fără TVA, per număr portat. Plata (Pa2) se achită de furnizorul
Acceptor o singură dată, după încheierea procesului de portare a numărului (te).
Pa2 =

1,6334 euro

x Cp

Pa2 - plata unică pentru portarea numărului
Cp - cantitatea totală de numere care au fost portate în reţeaua furnizorului în cauză în
cursul lunii de referinţă.
Facturile pentru plăţile menţionate la prezentul subpunct vor fi emise de
Administratorul NPCDB în lei moldoveneşti, conform ratei oficiale de schimb a Băncii
Naţionale a Moldovei, în continuare BNM, din ziua emiterii facturii. Facturile vor fi emise
nu mai târziu de data de 10 a lunii ce urmează după luna pentru care se face facturarea şi vor
fi achitate de furnizori în termen de 15 zile de la data primirii facturii.
Cuantumul plăţilor (Pa1 şi Pa2), indicat în prezentul subpunct, nu include TVA şi taxa
de portabilitate, prevăzută de Legea nr. 827-XIV din 18.02.2000, precum şi orice altă taxă
echivalentă impusă Administratorului NPCDB în Republica Moldova. În cazul în care
asemenea taxe sunt aplicabile, cuantumul plăţilor (Pa1 şi Pa2), indicat în prezentul
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subpunct, se majorează astfel încât suma încasată de Administratorul NPCDB după
deducerea taxelor respective să fie egală cu cuantumul plăţilor (Pa1 şi Pa2), indicat în
prezentul subpunct.
Cuantumul plăţilor (Pa1 şi Pa2), indicate în prezentul subpunct, include şi costul
modernizării elementelor platformei tehnice pentru implementarea şi realizarea portabilităţii
numerelor (NPCDB), existente la data de 01 iulie 2022.
Cuantumul plăţilor (Pa1 şi Pa2), indicate în prezentul subpunct, nu include costul
modificărilor platformei tehnice existente pentru implementarea şi realizarea portabilităţii
numerelor (produsului de program NPCDB), solicitate de ANRCETI sau furnizori şi care
sunt specifice pentru Republica Moldova. Condiţiile tehnice şi comerciale pentru efectuarea
unor asemenea modificări, inclusiv preţul suplimentar, vor fi negociate şi agreate cu
Administratorul NPCDB în mod separat.
Administratorul NPCDB va solicita de la ANRCETI informaţia cu privire la blocurile
de numerele deţinute de furnizori. ANRCETI va numi persoana care va fi responsabilă
pentru oferirea acestei informaţii. Administratorul NPCDB este obligat să ofere
utilizatorilor NPCDB cursuri necesare de instruire privind organizarea şi utilizarea unei
interfeţe Web pentru schimbul de informaţii cu NPCDB.


Exemplu de calcul al Pa1 și Pa2 și al taxei de portabilitate în cazul aplicării acesteia în
conformitate cu prevederile Legii 827-XIV din 18.02.2000:
Pentru:
Pentru:
Cf = 10 000;
Cp=700;
Cc= 500;
Pa2=(1,6334 EURO x 700) x 2= 2 286,76
Cd=700;
EURO
Ci=10 000 – 500+700=10 200;
Pa1 = (0,0149 EURO/12 x 10 200)x2=25,33
EURO.

Respectiv:
Taxa de portabilitate = (Pa1+Pa2) x 50%= 1 156,04 EURO
3)
La Capitolul 7 la primul alineat:
- după textul „din Republica Moldova” se introduce textul „după caz, de la distanţă,
din orice stat-membru ale Uniunii Europene”;
- la final, se completează cu următorul text „Serviciul de asistenţă al NPCDB va fi
disponibil la preţul definit în subpct. 5.1.2 în limba engleză sau în altă limbă stabilită de
Administrator și furnizori în Acordul General. La solicitarea furnizorului, serviciul de
asistenţă al NPCDB poate fi disponibil şi în limba română, în condiţiile (inclusiv preţul
suplimentar) stabilite în acordul semnat între Administratorul NPCDB şi furnizor.”.
4)
La Capitolul 9:
a)
la primul alineat, la final se introduce textul „sau legii care o va înlocui pe
aceasta.”;
b)
la alineatul doi în propoziția a doua, după cuvântul „apelurilor” se introduce
textul „inclusiv informaţia privind reţeaua căreia aparţine un număr,”.
5)
La subpunctul 10.6.3 Tabelul 11 compartimentul Furnizor, după cuvântul
„UNITE” se introduce textul „/Moldtelecom”.
2.
Se aprobă Actul Adițional la Acordul – General – Tip de organizare, operare,
administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea
portabilităţii numerelor în Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Consiliului de
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Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei nr. 16 din 09.04.2013 (Anexa 1).
3.
Se aprobă Actul Adițional nr. 3 la Acordul de organizare, operare,
administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate din 12 septembrie 2012 (Anexa 2);
4.
În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei Hotărâri, ANRCETI de
comun cu semnatarii Memorandumului din 27 aprilie 2022 vor definitiva și vor semna
”Inventarul BDC”.
5.
Se împuternicește domnul Andrei Muntean, director adjunct al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru
semnarea, din partea Agenției, a Actului Adițional menționat la pct. 3 din prezenta Hotărâre,
care are ca obiect prelungirea Acordului de organizare, operare, administrare şi întreţinere a
bazei de date centralizate din 12 septembrie 2012.
6.
Prevederile punctelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre intră în vigoare la data 01
iulie 2022 și se publică pe pagina web oficială a Agenției.

Membrii Consiliului
de Administrație

Andrei MUNTEAN
Marian POCAZNOI
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Anexa 1
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice
şi Tehnologia Informaţiei
nr.
din
2022
ACT ADIŢIONAL NR. ___
LA ACORDUL – GENERAL-TIP
de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate
pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova
(1) Administratorul bazei de date centralizate_______________________________
IDNO __________________, cu sediul: ________________________________________,
MD-20____, Chişinău, Republica Moldova, în continuare denumită Administrator,
reprezentată prin ____________________, în calitate de Administrator,
şi
(2) Furnizorul___________________________________, IDNO ______________, cu
sediul: str. ___________________________, MD-20____, ____________________,
Republica
Moldova,
în
continuare
denumit
Furnizor,
reprezentat
prin
_____________________________________, în calitate de Director,
denumite individual „Partea” şi împreună „Părţile”, au convenit următoarele:
1. Părţile au convenit să modifice Acordul General de organizare, operare,
administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea
portabilităţii numerelor în Republica Moldova, încheiat între Părţi, în continuare – „Acordul
General”, după cum urmează:
1.1 La Dispoziţiile generale, lit. (B) va avea următorul cuprins:
„(B) Ţinând cont de dispoziţiile:
Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr. XX din XX.XX.2022 pentru
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 34/2011 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor, (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr.16-18, art.58);
Punctului 1 al prezentei Hotărâri privind modificarea Condițiilor tehnice și comerciale
pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova aprobate
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 8/2013 privind aprobarea; şi
Punctului 3 al prezentei Hotărâri privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul
de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate din 12
septembrie 2012.”
1.2 La pct. 3.1:
subpunctul 1) se exclude;
subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
„de a dezvolta şi implementa soluţiile tehnice ale NPCDB prevăzute în Condiţiile
Tehnice şi Comerciale nr. 8/2013, inclusiv de a moderniza elementele platformei tehnice
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pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor (NPCDB), existente la data de 01
iulie 2022;”;
la subpct. 8), textul „după lansarea comercială a portabilităţii” se exclude.
subpunctul 10) va avea următorul cuprins:
„specialiştii Administratorului trebuie să posede cunoştinţe suficiente pentru a oferi
nivelul 1 al serviciilor de Asistenţă tehnică, în limba engleză, ceea ce înseamnă comunicare
zilnică cu Furnizorul, răspuns prompt, asistenţă la nivel local sau de la distanţă din orice
stat-membru al Uniunii Europene, crearea unei copii de rezervă a datelor din NPCDB, vizite
periodice la Centrul tehnic al NPCDB pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă preventivă
şi corectivă şi oferirea consultaţiilor locale referitor la schimbări şi funcţionalităţi noi. La
solicitarea Furnizorului, serviciile de asistenţă tehnică ale Administratorului (nivelul 1 al
serviciilor de Asistenţă tehnică) pot fi oferite şi în limbilr română, rusă, în condiţiile agreate
între Administrator şi Furnizor;”.
1.3 Punctele 3.3 şi 3.4 se exclud.
1.4 Punctul 6.7 va avea următorul cuprins:
“Indiferent de mijlocul de raportare a problemei selectat în conformitate cu pct. 4.1 din
SLA, toate cererile de asistenţă tehnică (rapoartele, solicitările) adresate serviciului de
asistenta tehnică al Administratorului (nivelul 1 de asistenţă tehnică) şi răspunsurile la
acestea adresate Furnizorului vor fi expuse în limba engleză. La solicitarea Furnizorului,
serviciile de asistenţă tehnică al Administratorului (nivelul 1 de asistenţă tehnică) pot fi
oferite şi în limbile română, rusă, în condiţiile agreate între Administrator şi Furnizor.
Schimbul de informaţii între Furnizor şi celelalte nivele de asistenţă tehnică ale
Administratorului poate avea loc în limba engleză sau în altă limbă acceptată de părţi.”
1.5 Punctul 8.1 va avea următorul cuprins:
„Furnizorul va plăti Administratorului pentru serviciile menţionate la articolul 2 din
prezentul Acord General (serviciile standard), o taxă, denumită în continuare Preţul, după
cum urmează:
a) Plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate
(Pa1), calculată după următoarea formulă:
0,0149 (zero virgulă zero unu patru nouă) Euro, fără TVA, împărţit la 12 şi înmulţit cu
cantitatea de numere menţionate la pct. 5 din Regulamentul nr. 34/2011, deţinută de
Furnizor în bază de licenţă de utilizare a resurselor de numerotare eliberată de ANRCETI
(Cf), din care va fi dedusă cantitatea de numere portate către alţi furnizori (Cc) şi adăugată
cantitatea de numere portate către Furnizor (Cd), conform situaţiei din prima zi a lunii
pentru care se achită plata.
Pa1 =

0,0149 euro

÷12

x Ci

Ci = Cf – Cc + Cd
Pa1 - Plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a NPCDB
Cf - cantitatea de numere menţionate la pct. 5 din Regulamentul nr. 34/2011, deţinută
de furnizorul în cauză
Cc - cantitatea de numere portate de către Furnizor către alţi furnizori
Cd - cantitatea de numere portate de către alţi furnizori către Furnizor.
b)
Plata unică pentru portarea numărului (Pa2) în mărime de 1,6334 (unu virgulă
şase trei trei patru) Euro, fără TVA, per număr portat. Plata (Pa2) se achită de furnizorul
Acceptor o singură dată, după încheierea procesului de portare a numărului (te).
Pa2 =

1,6334 euro

x Cp
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Pa2 - plata unică pentru portarea numărului
Cp - cantitatea totală de numere care au fost portate în reţeaua Furnizorului în cursul
lunii de referinţă.
Cuantumul plăţilor (Pa1 şi Pa2) indicat în prezentul punct include şi costul
modernizării elementelor platformei tehnice pentru implementarea şi realizarea portabilităţii
numerelor (NPCDB), existente la data de 01.07.2022.”
1.6 Punctul 8.6 şi va avea următorul cuprins:
„Plăţile menţionate la pct. 8.1 din prezentul articol includ toate impozitele şi taxele, cu
excepţia TVA, a taxei de portabilitate, prevăzute de Legea nr. 827-XIV din 18.02.2000,
precum şi a oricărei alte taxe echivalente impuse Administratorului în Republica Moldova.
În cazul în care asemenea taxe sunt aplicabile, cuantumul plăţilor menţionate la pct. 8.1 din
prezentul articol se majorează astfel încât suma încasată de Administratorul după deducerea
taxelor respective să fie egală cu cuantumul plăţilor menţionate la pct. 8.1 din prezentul
articol.”
1.7 Punctul 8.7 se completează la final cu următoarea propoziţie:
„Cuantumul plăţilor menţionate la pct. 8.1 din prezentul articol nu include costul
modificărilor platformei tehnice existente pentru implementarea şi realizarea portabilităţii
numerelor (produsului de program NPCDB), solicitate de ANRCETI sau furnizori şi care
sunt specifice pentru Republica Moldova. Condiţiile tehnice şi comerciale pentru efectuarea
unor asemenea modificări, inclusiv preţul suplimentar, se negociază şi se agreează cu
Administratorul în mod separat.”
1.8 Punctele 8.10 - 8.13 se exclud.
1.9 La pct. 13.2 și pct. 13.3 textul “pct. 8.1 lit. b)” se substituie cu textul “pct. 8.1
lit. a)”.
1.10 Articolul 14 se completează cu un punct nou 14.6 cu următorul cuprins:
„Informaţia cu privire la reţeaua căreia îi aparţine un anumit număr poate fi obţinută de
terţe persoane, în conformitate cu prevederile legale.”
1.11 La pct. 15.1, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
„Prezentul Acord General intră în vigoare la momentul semnării acestuia de Părţi şi
este valabil până la data de 30 iunie 2032, inclusiv sau până la data încetării înainte de
termen a acordului de organizare, operare, administrare şi întreţinere a NPCDB, încheiat
între ANRCETI şi Administrator, în funcţie de faptul care din acestea survine mai
devreme.”
1.12 Punctul 17.1 va avea următorul cuprins:
„Sub rezerva pct. 17.2 de mai jos, orice notificare sau preaviz care trebuie sau poate fi
expediat în baza prezentului Acord General se va realiza prin scrisoare înmânată personal
contra confirmare scrisă, sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, sau prin poştă
electronică sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată.
Orice asemenea scrisoare sau mesaj electronic vor fi expediate la adresele Părţilor
destinatare indicate în prezentul Acord General sau alte adrese care pot fi indicate de Partea
destinatar în conformitate cu acest articol. Orice notificare înmânată personal sau trimisă
prin poştă electronică sau scrisoare recomandată va fi considerată ca fiind realizată:
17.1.1 în cazul înmânării personale, la momentul înmânării;
17.1.2 în cazul trimiterii prin poştă electronică, în momentul expedierii, cu condiţia că
s-a primit un raport privind transmiterea reuşită; şi
17.1.3 în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată, la momentul livrării către
destinatar, înregistrat de serviciul poştal respectiv;
17.1.4 cu excepţia cazurilor în care există probe că notificarea a fost recepţionată mai
devreme şi cu condiţia că în cazul în care transmiterea are loc după ora 18:00 într-o zi
lucrătoare sau în orice timp într-o zi care nu este zi lucrătoare, transmiterea va fi considerată
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ca având loc la ora 09:00 a următoarei zile lucrătoare. Ca bază se va lua ora locală a
Republicii Moldova.”
1.13 La pct. 18.1, textul “, cu excepţia Condiţiilor Tehnice şi Comerciale nr. 8/2013”
se exclude.
1.14 Articolul 19 se completează cu punctul 19.2 cu următorul cuprins:
„Administratorul NPCDB are dreptul să cesioneze, în orice moment, drepturile şi
obligaţiile sale prevăzute de prezentul Acord General către orice întreprindere înregistrată în
Republica Moldova creată și controlată în totalitate (100%) de „Mediafon Datapro” UAB,
acordând preaviz scris Furnizorului. Administratorul are dreptul să cesioneze drepturile şi
obligaţiile sale prevăzute de prezentul Acord numai odată cu cesionarea drepturilor şi
obligaţiilor sale prevăzute de Acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a
bazei de date centralizate din 12 septembrie 2012, încheiat cu ANRCETI, cu modificările
ulterioare, şi de acordurile pentru oferirea serviciilor de implementare şi realizare a
portabilităţii numerelor, încheiate cu alţi furnizori.”.
2.
Celelalte prevederi ale Acordului General, care nu au fost modificate prin
prezentul Act Adițional, rămân în vigoare, şi Părţile îşi confirmă obligaţiile conţinute în
aceste prevederi.
3.
Prezentul Act Adiţional constituie parte integrantă a Acordului General.
4.
Prezentul Act Adiţional intră în vigoare la data de 01 iulie 2022.
5.
Prezentul Act Adiţional este încheiat astăzi, xx.xx.2022, în Chişinău, în 2
(două) exemplare originale în limba română, fiecare având cu putere juridică egală, câte un
exemplar pentru fiecare Parte.
6.
Datele de identificare ale Părţilor:
Administrator
Denumirea___________________________
Adresa ______________________________
Cod INNO ___________________________
Denumirea Băncii _____________________
Cod bancar __________________________
Tel. ________________________________
Fax _______________________________
e-mail _____________________________
Semnătura ___________________________

Furnizor
Denumirea___________________________
Adresa ______________________________
Cod INNO ___________________________
Denumirea Băncii _____________________
Cod bancar __________________________
Tel. ________________________________
Fax _______________________________
e-mail ______________________________
Semnătura ___________________________

Ștampila

Ștampila
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Anexa 2
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice
şi Tehnologia Informaţiei
nr.
din
2022

ACT ADIŢIONAL NR. 3
la Acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date
centralizate din 12 septembrie 2012
Părțile semnatare ale Actului
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei, cu datele de identificare: IDNO 1006601003359, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt
134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, în continuare denumită ANRCETI,
reprezentată de
în calitate de
şi
Î.C.S. „NP Base” S.R.L. cu datele de identificare IDNO 1012600028396, str. Serghei
Lazo 40, of.47, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, în continuare denumită
Administrator, reprezentată de ,
în calitate de Director,
„Mediafon Datapro” UAB, cu datele de identificare (nr. de înregistrare):
___________________, str. ___________________________, cod poștal_____ Vilnius,
Lituania, în continuare denumită Fidejusor, reprezentată de
, în calitate de
,
Au convenit următoarele:
ARTICOLUL 1. Obiectul Actului adițional
Obiectul prezentului Act adițional îl constituie prelungirea Acordului de organizare,
operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate din 12 septembrie 2012,
până la data de 30 iunie 2032, având în vedere:
1. Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. xx din xx.xx.2022 privind
modificarea Regulamentului 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), în continuare denumit Regulamentul
nr. 34/2011;
2. Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. xx din xx.xx.2022 privind
modificarea Condiţiilor tehnice şi comerciale pentru implementarea și realizarea
portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 26.02.2013, în continuare denumite Condiţiile tehnice
şi comerciale nr. 8/2013;
3. Memorandumul semnat la 27.04.2022, între ”Mediafon Datapro” UAB, I.C.S. „NP
Base” S.R.L., I.M. ”Moldcell” S.A., ”Moldtelecom” S.A., I.M. ”Orange Moldova” S.A., cu
suportul Asociaţiei Companiilor TIC (ATIC),
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ARTICOLUL 2. Modificarea Acordului de organizare, operare, administrare şi
întreţinere a bazei de date centralizate din 12 septembrie 2012 (în continuare denumit
Acord)
PĂRȚILE, în conformitate cu Articolul 13 din Acord, modifică, de comun acord,
Acordul după cum urmează:
(1) La Articolul 1, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Regulamentul nr. 34/2011 şi Condiţiile tehnice şi comerciale nr. 8/2013, denumite
în continuare Reglementările ANRCETI, sunt parte integrantă a Acordului.”
(2) La Articolul 2, alin. (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Acordul intră în vigoare la data de 01 iulie 2022 şi este valabil până la data de 30 iunie
2032 inclusiv, cu dreptul de reînnoire sau prelungire a acestuia în condițiile punctului 90 din
Regulamentul privind portabilitatea numerelor aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI nr. 34/2011 cu modificările ulterioare.”
(3) La art. 3:

la alin. (1):
 textul „Pentru evitarea oricăror confuzii, Administratorul nu transmite prin
licență proprietatea intelectuală care aparține terților” se exclude;
 la final se introduce textul „Administratorul își exprimă în mod neechivoc
acordul pentru trecerea în proprietatea ANRCETI a BDC la momentul încetării acordului”;

se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
„(4) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului acord vor fi proprietatea
exclusivă a ANRCETI.”;
„(5) Transferul de la Administrator către ANRCETI a infrastructurii sau al oricăror bunuri
legate de dreptul de proprietate asupra BDC, în cazul neutilizării acestora în procesul de
asigurare a funcționării BDC, poate avea loc în orice moment la solicitarea ANRCETI, cu
stabilirea prealabilă a acestora.”;
(4) La Articolul 4:
 la alin. (1):
 la lit. a) și g), textul „condiţiile tehnice și comerciale privind implementarea
portabilităţii numerelor” se exclude;
 lit. j) se exclude.
(5) La Articolul 7:
 la alin. (1), după cuvântul „realizării” se introduce textul „ , modernizării”;
 la alin. (6), lit. a)-c) se exclud.
(6) La Articolul 14:
 alin. (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Acordului va fi
notificat de către Părţi la adresele precizate mai jos:
Pentru ANRCETI:
Persoana de contact: __________________________________________
Adresă:
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 134, MD -2012, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +37322251xxx; +373 22251xxx; +373xxxxxxxx
Fax:+37322222885
E-mail:
office@anrceti.md
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Pentru Administrator:
Persoana de contact: _______________________________________________
Adresă:
str. Serghei Lazo 40, of.47 MD-2004, Chişinău,Republica Moldova
Tel: +373xxxxxxxxx
E-mail:
info@npbase.md”;

alin. (4) se completează la final cu textul: „ , sau în limba rusă, sau în limba
engleză”.
(7)
La Articolul 16 alin. (3), textul „celui de-al zecelea (10) an” se substituie cu
textul „termenului de valabilitate a Acordului”.
(8)
La Articolul 18 se introduc alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins:
„(8) Fidejusorul garantează buna execuţie a obligaţiilor Administratorului prevăzute
de prezentul Acord.
(9) Administratorul are dreptul să cesioneze, în orice moment, drepturile şi obligaţiile
sale prevăzute de prezentul Acord către o altă întreprindere înregistrată în Republica
Moldova, creată și controlată în totalitate (100%) de Fidejusor, acordând preaviz scris
ANRCETI şi furnizorilor cu care are încheiate acorduri pentru oferirea serviciilor de
implementare şi realizare a portabilităţii numerelor. Administratorul are dreptul să
cesioneze drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul Acord numai odată cu
cesionarea drepturilor şi obligaţiilor sale prevăzute de acordurile pentru oferirea serviciilor
de implementare şi realizare a portabilităţii numerelor, încheiate cu furnizorii, şi vice
versa.”
ARTICOLUL 3
(1) Restul clauzelor contractuale ale Acordului rămân neschimbate, valabile şi
executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către Părţi.
(2) Prezentul Act adiţional nr. 3 constituie parte integrantă a Acordului și intră în
vigoare la data de 01 iulie 2022.
Actul Adiţional nr. 3 s-a încheiat astăzi, xx.xx.2022, în Chişinău, s-a întocmit în 3
(trei) exemplare originale a câte 3 pagini fiecare, în limba română, toate exemplarele fiind
cu putere juridică egală.
Câte un original este păstrat de fiecare dintre Părţile contractante.

ANRCETI,
Prin: __________________
Reprezentant autorizat
Funcţia: _______________

Administrator,
Prin: _________________
Funcția: Director
Î.C.S. „NP Base” S.R.L.

Fidejusor,
Prin: _________________
Funcția: ______________
„Mediafon Datapro” UAB
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