
Cerere de anulare a port`rii

identificarea solicitantului

obiectul cererii

Identificarea cererii1 (nr. de \nregistrare, data \nregistr`rii, alte elemente)

(solicitantul trebuie s` fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunica]ii electronice aferent num`rului/numerelor pentru care se solicit` portarea)

1Se completeaz` de furnizorul de servicii de comunica]ii electronice destinate publicului, la care se porteaz` num`rul.
2Se completeaz` cu num`rul contractului, numai dac` abonatul nu are cod de client.
3Completarea acestei rubrici este op]ional`.

Termeni [i condi]ii
1. Furnizorul acceptor este mandatat s` efectueze demersurile necesare în vederea anul`rii cererii de portare.
2. În urma anul`rii cererii de portare, solicitantul va p`stra num`rul, iar serviciul va fi oferit în continuare de c`tre furnizorul    
donor.
3.  Solicitantul poate depune cererea de anulare a port`rii \nainte de momentul convenit pentru realizarea port`rii. În cazul revoc`rii cererii  
 dup` acest moment, portarea va fi finalizat`, urmând s` fie ini]iat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.
4. Solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit legisla]iei în vigoare, în m`sura în care acest lucru este
 necesar pentru anularea cererii de portare.
5. Solicitantul declar` c` informa]iile furnizate în prezenta cerere sunt complete [i corecte.

Documente anexate, dac` este cazul
1. Copie de pe actul de identitate;
2. Copie de pe ultima factur` emis` de furnizorul donor;
3. În cazul reprezent`rii persoanelor fizice, procura sub semn`tur` privat` în original.

1Pentru tran[ele de numere se vor completa: num`rul cu care începe tran[a [i num`rul cu care se termin` tran[a.

Persoan` fizic` 

Nume [i prenume:  ...................................................................................... 

Act de identitate(B.I./C.I./pa[aport)  ............................................................

CNP:  ...........................................................................................................

Domiciliu:  ....................................................................................................

Cod client (Nr. contract de furnizare a serviciului de comunica]ii 

electronice)2:  ...............................................................................................

Telefon: ....................................... E-mail: ...................................................

Reprezentant (dac` este cazul):  .................................................................

Nume [i prenume: .......................................................................................

Act de identitate(B.I./C.I./pa[aport) .............................................................

Telefon: ....................................... E-mail3: ..................................................

Persoan` juridic`  

Denumire: ....................................................................................................

Cod unic de înregistrare  .............................................

Sediu:  .........................................................................................................

Domiciliu:  ....................................................................................................

Cod client (Nr. contract de furnizare a serviciului de comunica]ii 

electronice)2:  ...............................................................................................

Telefon:  ....................E-mail:  ...............................Fax3: ...............................

Reprezentant:  ............................................................................ .................

Nume [i prenume: .......................................................................................

Act de identitate(B.I./C.I./pa[aport) .............................................................

Telefon: ....................................... E-mail3: ..................................................

Furnizorul care ofer` în prezent serviciul de comunica]ii 
electronice destinate publicului
Denumire  .......................................................................................

Furnizorul de servicii de comunica]ii electronice destinate 
publicului, la care se solicit` portarea
Denumire                         S.C. Orange România S.A.

Num`rul/numerele
pentru care se
solicit` anularea
port`rii1

Adresa la care este furnizat serviciul
de comunica]ii electronice prin 
intermediul num`rului/numerelor 
pentru care se solicit` portarea 
(dup` caz)

Datele de identificare 
ale cererii de portare

Observa]ii Alte informa]ii

Not`: Autoritatea Na]ional` pentru Administrare [i Reglementare \n Comunica]ii prelucreaz` datele dumneavoastr` personale \nscrise 
\n cuprinsul cererii de anulare a port`rii, \n conformitate cu prevederil Legii nr. 677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, \n scopul realiz`rii 
procesului de portare. Datele pot fi dezv`luite unor ter]i \n baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare \[i pot exercita 
drepturile de acces, interven]ie [i de opozi]ie \n condi]iile prev`zute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scris`, semnat` [i datat`, 
trimis` pe adresa autorit`]ii.
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Completat` \n 2 exemplare, pentru solicitant [i furnizorul acceptor.

Solicitant/reprezentant

Nume [i prenume:
Semn`tura:
{tampila (în cazul persoanelor juridice):
Data:

Reprezentant furnizor acceptor
S.C. Orange România S.A.

Nume [i prenume:
Semn`tura:
{tampila:
Data:
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