
Întreprinderea Mixtă Moldcell S.A., înregistrată cu nr. 0000048-002 în 
Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, IDNO 
1002600046027, adresa juridică: str. Belgrad 3, mun. Chișinău, MD-2060, 
Informaţii la 500, 444 (mob), 078500500 (fix) 

 

 

 
 

Data                                 
Дата 

Număr GSM                                
GSM номер:  

Plan tarifar                                                      
Тарифный план  

Numele, Prenumele                                   
Фамилия, Имя 

IDNO                                   
Идентификационный номер 

Nr. de contact                                   
Контактный номер 

 

 
 
 

CERERE – MIGRARE 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПЕРЕХОД 
 

Solicit transferul numărului / Прошу перевести номер 
 

 

Abonament Moldcell: 

Plata lunară 
 Giga ofertă  

80 lei (100 lei) 4  100 lei 
 Giga ofertă 

110 lei (140 lei) 4  140 lei  160 lei  180 lei  250 lei  400 lei 

Minute în reţea 600 600 nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat 

Minute în afara reţelei 
și SMS naționale 1 60 60 120 120 200 300 

Naționale 500 min, 
Internaționale 150 min 

Naționale nelimitat, 
Internaționale 300 

min 2 

Trafic Internet 3G/4G 1 GB 1 GB 3 GB 3 GB 5 GB 6 GB 12 GB 30 GB 

Limita de credit 3 150 150 210 210 310 350 350 500 
 

 începând cu data de / начиная с                     
 

Rog să fie activate următoarele servicii: 
Прошу активировать следующие услуги: 
 

 Ton de aşteptare  Număr drag:                Parola:                         
 Пароль 

 

 Numere preferate:                                                                              
 

 Factură detaliată prin e-mail E-mail                                                             
  Детальная распечатка на e-mail Parola                                                             

Пароль  Minimum 6 simboluri, primul simbol al parolei trebuie sa fie în mod obligatoriu - litera 
Минимум 6 символов, первый символ обязательно должен быть буквой 

 

 Modalitate de achitare:  puncte de loialitate  MDL 
 
 
1 1 minut în afara reţelei = 1 SMS național (cu excepția Premium 400) 
2 300 min internaționale se convertesc în SMS naționale 1:1 
3 Limita de credit se acordă după 3 luni 
4 Perioada minimă obligatorie – 12 luni. După expirarea acesteia se vor aplica tarifele Abonament 100 și, respectiv, Abonament 140. 
 

Garantez achitarea datoriilor, inclusiv și acelor datorii care se fac cunoscute după migrarea la Cartela Moldcell (datoriile pentru serviciul Roaming), atât și 
sesiunile voce/GPRS/SMS înregistrate în sistemul de facturare. 
Гарантирую оплату долгов, в том числе и те долги, которые могут быть известны после перехода на Cartela Moldcell (задолженности за услугу Роуминг) также и 
голосовая/GPRS/SMS сессии, записанные в биллинговой системе. 
 

„Am luat cunoștință şi sunt de acord cu condiţiile noului plan tarifar şi serviciile incluse în el. În cazul în care nu voi avea suficiente mijloace bănești în cont la 
momentul executării cererii pentru activarea serviciilor, cererea se va considera anulată”. 
„С условиями подключения к новому тарифному плану и его сервисами ознакомлен и согласен, если на момент выполнения заявления на счету не будет 
достаточной суммы для активирования услуги, заявление считается аннулированным”. 
 

Prin prezenta, îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scopul derulării prezentei cereri conform prevederilor legislației 
în vigoare. Declar că sunt informat/-ă despre drepturile mele referitoare la accesul și intervenita asupra datelor mele personale, dreptul de informare și de 
opoziție stabilite conform Legii nr. 133 din 08.07.2011. 
 
 

Numele Prenumele Reprezentantului                                       IDNO                                 
Фамилия и Имя Доверенного лица Идентификационный номер 
 

 

Commentarii (Комментарии):                                                                        
 

 

 Documentele au fost verificate si datele din ele corespund cu cele din sistem 

 
 
Abonat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Reprezentant Furnizor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

semnătura/ștampila  semnătura/ștampila 


