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Statutul clientului la operatorul donor:

de la  

Cerere de portare

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice
IDNP (IDNO)

sau seria şi nr. documentului de identitate (SNDI) al persoanei fizice

numele, prenumele si IDNP (SNDI) al reprezentantului persoanei juridice

numărul de contact email *

Data depunerii cererii

Semnatura clientului

Punctul de vanzare

Numele consultantului

Telefonul de contact al consultantului

Semnatura consultantului

Serviciul Clienți:

Pentru asistență, apelează gratuit Serviciul automat de informații la 

Cererea va fi procesată din momentul lansării oficiale a portabilității numerelor în Republica Moldova, iar termenul de executare a cererii 
va fi calculat din momentul primirii confirmării la telefon din partea Moldcell. Contractul de abonament va intra în vigoare din momentul 
portării fizice a numărului de telefon.

444 (mobil), 022 444 444 (fix) sau accesează www.moldcell.md 

înregistrat neînregistrat (anonim)

1. SIM (ICC)**

2. SIM (ICC)**

3. SIM (ICC)**

4. SIM (ICC)**

5. SIM (ICC)**

Termenul de portare:

5 zile lucrătoare

30 zile calendaristice, data
şi ora

stradă

raion

localitate număr bloc ap.

cod poştal

notă:
1. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc (*) este opţionala.
2. Completarea câmpului marcat cu asterisc (**) este obligatorie 
dacă statutul clientului numărului respectiv la operatorul donor 
este neînregistrat (anonim).
3. O singură cerere de portare nu poate conţine numere multiple 
care să aibă statut diferit (înregistrat sau neînregistrat (anonim)) la 
operatorul donor.
4. O singură cerere de portare va conţine un termen de portare 
comun pentru toate numerele cuprinse în cerere.

ţară

1. MSISDN

2. MSISDN

3. MSISDN

4. MSISDN

5. MSISDN

sau şirul de MSISDN

sau şirul de MSISDN

sau şirul de MSISDN

sau şirul de MSISDN

sau şirul de MSISDN

Solicit portarea numărului (numerelor) indicat(e) mai jos, după cum urmează:

portării.

Declar că toate datele indicate în prezenta cerere sunt complete şi 
autentice. 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, 
necesare în scopul executării prezentei cereri. 
Sunt de acord cu consultarea Registrului de evidenţă a populaţiei 
în scopul verificării autenticităţii datelor mele cu caracter personal 
indicate în prezenta cerere.

1. Copia actului de identitate al clientului (documentului care 
atestă înregistrarea persoanei juridice).
2. Copia actului de identitate şi a documentului care atestă 
împuternicirile reprezentantului persoanei juridice.
3. Copia cartelei SIM a numărului care urmează să fie portat 
(pentru numerele referitor la care clientul are statut neînregistrat 
(anonim) la operatorul donor).

anexe:

a numărului mobil
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