








Nr.
Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor

Simbolul şi formula de calcul, conform 

Metodologiei

1. 
Cheltuielile totale  pentru 

organizarea BDCPN
euro 920000 COBDt

2.

Cheltuielile totale  pentru 

organizarea BDCPN, raportate 

la  o lună de plată
euro 7666,7 COBDn = COBDt / (10 x12)

3.

Cantitatea totală de numere 

telefonice portabile din PNN 

deținute de toți Furnizorii în 

bază de licențe de utilizare a 

resurselor de numerotare, 

numere 7 983 889 Ctn

4. 

Tariful calculat pentru 

serviciul de organizare a 

BDCPN

euro/număr 0,00096 TSOn= COBDn/Ctn

1. 

Cheltuielile totale ale 

Administratorului BDCPN în 

anul de gestiune ** lei

68 900 494 CTAn

2. Preţul  pentru dreptul de utilizare a licenţeieuro/număr/an 0,235 Pl

3. Ppreţul  pentru serviciul de întreținere a BDCPNeuro/număr/an 0,056 Pi

4.
Preţul pentru serviciul de 

monitorizarea a performanţei 

BDCPN *** euro/număr/lună 0,002

Pm

Calculul                                                                                                                                                                                                                         

tarifelor   pentru organizarea, administrarea, operarea şi întreținerea  BDCPN

(pe baza datelor de activitate în anul 2020)

 I. Calculul tarifului pentru serviciul de organizare a BDCPN:

II. Calculul tarifului pentru serviciul de asigurare a portării numerelor: 



5.

Cheltuielile aferente plăților  

achitate  în afara ţării în anul de 

gestiune   pentru dreptul de 

utilizare a programului 

specializat (licența), pentru 

serviciul de întreținere a 

BDCPN şi pentru serviciul de 

monitorizare a preformației şi 

disponibilității BDCPN

euro/an 2 514 925 CEBDn= (Pl+Pi+Pm x12) xCtn

6.

Cheltuielile aferente nemijlocit 

activităţii Administratorului 

BDCPN în Moldova, în anul de 

gestiune 

euro/an 882 838 CMBDn= CTAn/Cv -(12 x COBDn +CEBDn)

7. 

Cheltuielile pentru asigurarea 

serviciului de portare a 

numerelor

3 397 763 CABDn= CEBDn+CMBDn

8. Rata de rentabilitate minimă % 15 Rn

9. Indicatorul rentabilităţii 1,15 KRn= 1+Rn/100

10. Rata oficială de schimb al leului 

moldovenesc faţă de Euro

lei/euro

19,7436

Cv

11.

Tariful calculat pentru 

serviciul de asigurare a 

portării numerelor în anul de 
euro/număr/lună

0,0408
TSAn=(CABDn x KRn)/(Ctn x12)

12. Tariful stabilit în Acordul -General-Tip euro/număr/lună 0,0308

13.

Diferenţa dintre tariful 

calculat şi cel stabilit în 

Acord
euro/număr/lună

0,0100

14
Rata de rentabilitate aferentă 

tarifului de 0,0308
%

-13,15
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