
Cerere de portare

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 con-
tractului, numai dac` abonatul nu are cod de client; 3Completarea acestei rubrici este op]ional`.

Solicitant/reprezentant

Nume [i prenume:
Semn`tura:
{tampila (în cazul persoanelor juridice):
Data:
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Reprezentant furnizor acceptor
S.C. Orange România S.A.
Nume [i prenume:
Semn`tura:
{tampila:
Data:

* Se completeaz` în cazul port`rii numerelor geografice, a numerelor independente de loca]ie [i a numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de 
comunica]ii electronice la puncte mobile, dac` este cazul.

Abonatul accept` portarea par]ial`5   Abonatul NU accept` portarea par]ial`5   

* Se completeaz` în cazul port`rii numerelor nongeografice pentru servicii de comunica]ii electronice la puncte mobile.

1Pentru tran[ele de numere se vor completa: num`rul cu care începe tran[a [i num`rul cu care se termin` tran[a. 2Se completeaz` de c`tre furnizorul 
de servicii de comunica] ii electronice destinate publicului, la care se porteaz` num`rul. 3În situa]ia în care termenul de portare este mai mare de 3 zile 
lucr`toare, furnizorul acceptor va preciza dac` aceasta a fost op]iunea abonatului sau a furnizorului acceptor. 4Se poate preciza tipul de acces (de exemplu 
ISDN-BRA, ISDN-PRA, PABX etc.). 5Se completeaz` în cazul cererilor de portare pentru numere multiple.

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 legal:  ....................................................

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

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

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

*Num`rul/
numerele pentru 
care se solicit` 
portarea1

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

Intervalul de portare2
Observa]ii3 Alte informa]ii4

Momentul
ini]ial
(dat`, or`)

Momentul
final
(dat`, or`)

*Num`rul/
numerele pentru
care se solicit`
portarea1

Serie SIM
(dup` caz)

Tip serviciu (cu plata
în avans sau ulterioar`

furniz`rii serviciului)

Intervalul de portare2 Observa]ii3 Alte informa]ii4

Momentul
ini]ial
(dat`, or`)

Momentul
final
(dat`, or`)

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.
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Termeni [i condi]ii

1.  Solicitantul are un contract în vigoare cu furnizorul de la care se solicit` portarea (furnizor donor) pentru furnizarea de servicii de
 comunica]ii electronice destinate publicului prin intermediul num`rului sau numerelor care fac obiectul acestei cereri.
2.  Solicitantul nu a transmis o alt` cerere de portare, având acela[i obiect, care a r`mas nefinalizat`.
3.  
 
 

4. Contractul cu furnizorul donor înceteaz` în momentul finaliz`rii cererii de portare. Rezilierea contractului între solicitant [i furnizorul
 donor se va face cu respectarea condi] iilor prev`zute în contractul respectiv. Portarea num`rului/numerelor nu aduce atingere 
 obliga]  iilor abonatului [i furnizorului donor rezultate din contractul încheiat, generate [i neexecutate anterior încet`rii acestuia. În cazul
 serviciilor de telefonie mobil` pentru care plata se realizeaz` în avans, creditul existent în momentul realiz`rii port`rii nu va putea fi
 recuperat de c`tre solicitant.
5.  Ulterior procesului de portare, solicitantul va p`stra num`rul de telefon, iar serviciul va fi oferit de S.C. Orange România S.A., conform
 unui contract încheiat între furnizorul acceptor [i solicitant pentru furnizarea de servicii de 
6. 

7.  Solicitantul poate renun]a la cerere cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora ini]ial` a ferestrei stabilite 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.
8. Pentru portarea num`rului, solicitantului i se va percepe un tarif de portare în cuantum de 4 EUR f`r` TVA pentru fiecare num`r portat
 \n re]eaua Orange pe serviciul Postpaid, respectiv de 6 EUR f`r` TVA, \ncepând de la a treilea num`r portat \n re]eaua Orange pe
 serviciul PrePay. În situa]ia renun]`rii la cererea de portare dup` data limit` stabilit` conform pct. 7 [i ini]ierea unei noi cereri de
 portare, solicitantul va datora atât un tarif de portare furnizorului acceptor, cât [i un tarif de portare furnizorului donor (care în urma
 renun]`rii la portare devine furnizor acceptor).
9. Solicitantul accept` c` exist` posibilitatea întreruperii temporare a serviciului, în timpul c`reia nu vor putea fi ini]iate apeluri, inclusiv
 apeluri de urgen]`. Aceast` întrerupere nu poate dep`[i, de regul`, 3 ore în cazul numerelor nongeografice pentru servicii de
 comunica] ii electronice la puncte mobile [i 4 ore, în cazul numerelor geografice [i al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru
 servicii de comunica]ii electronice la puncte mobile.
10. Solicitantul este de acord cu prelucrarea automat` a datelor cu caracter personal, potrivit legisla]iei în vigoare aplicabile, în m`sura în
 care acest lucru este necesar în vederea realiz`rii port`rii.
11. Solicitantul declar` c` informa]iile furnizate prin prezenta cerere sunt complete [i corecte.

Documente anexate, dac` este cazul

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

Am citit [i sunt de acord cu termenii [i condi]iile de mai sus.

S.C. Orange România S.A.

 

Furnizorul care va oferi serviciul de comunica]ii electronice destinat publicului dup` portarea num`rului (furnizorul acceptor) este 
mandatat s` efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractului dintre solicitant [i furnizorul donor prin intermediul 
num`rului/numerelor pentru care se solicit` portarea. Furnizorul acceptor este responsabil fa]` de solicitant cu privire la realizarea 
port`rii.

Furnizorul acceptor va comunica solicitantului, dup` caz, intervalul de portare [i perioada de întrerupere a serviciului sau faptul c` 
portarea nu va putea fi realizat` [i motivele \n acest sens, cel tårziu \n ziua precedent` momentului ini]ial al intervalului de portare 
stabilit prin cerere. |n cazul din urma serviciul de comunica]ii electronice va fi furnizat \n continuare de c`tre furnizorul donor.

NOT~: Autoritatea Na]ional` pentru Administrare [i Reglementare în Comunica]ii (ANCOM, www.ancom.org.ro – Contact) 
prelucreaz`, prin utilizarea unui sistem informatic, datele dumneavoastr` personale, înscrise în sec]iunea „Identificarea solicitantului” 
din cuprinsul cererii portare/cererii de anulare a port`rii, în conformitate cu dispozi]iile Regulamentului (UE) 2016/679. Scopul în care 
ANCOM prelucreaz` datele este derularea procesului de portare ori a celui de anulare a port`rii, asigurarea protec]iei utilizatorilor 
finali împotriva port`rilor abuzive, respectiv realizarea de statistici privind procesul de portare. Temeiul juridic în care ANCOM 
prelucreaz` datele este constituit de prevederile art. 75 alin. (1), (3) [i (7) din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 111/2011, 
respectiv ale art. 10 alin. (2) pct. 27 din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 22/2009. Datele sunt prelucrate de ANCOM în sistemul 
informatic care gestioneaz` procesele de portare. Datele pot fi dezv`luite de ANCOM unor ter]i în baza unui temei legal. Persoanele 
vizate de prelucrare î[i pot exercita drepturile de acces, rectificare, [tergere, restric]ionare a prelucr`rii, opozi]ie la prelucrare, precum 
[i de portabilitate a datelor, în condi]iile prev`zute de dispozi]iile Regulamentului (UE) 2016/679, printr-o cerere scris`, semnat` [i 
datat`, transmis` ANCOM. Informa]iile de contact ale responsabilului cu protec]ia datelor din cadrul ANCOM sunt disponibile pe 
pagina de internet a institu]iei, la sec]iunea „Contact”. Plângerile privind condi]iile de prelucrare a datelor se pot transmite Autorit`]ii 
Na]ionale de Supraveghere a Prelucr`rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, http://www.dataprotection.ro).


