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Solicit revocarea (anularea) cererii de portare cu nr. ___________________ din data de ____________________________

cerere de anulare 
a portării numărului mobil

Logo operator

Data depunerii cererii

Semnatura clientului

Punctul de vanzare

Numele consultantului

Telefonul de contact al consultantului

Semnatura consultantului

Serviciul Clienti:

date de contact ale Recipientului

Motivul anulării:

notă:
1. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc (*) este opţională.
2. Operatorul acceptor va transmite administratorului bazei de 
date centralizate (înregistrat în sistem) cererea de anulare a portării 
numărului (numerelor) imediat după completarea şi semnarea 
acesteia de către client. Cererea de anulare a portării numărului 
(numerelor) poate fi transmisă administratorului bazei de date 
centralizate cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de data şi ora 
stabilită pentru realizarea portării numărului (numerelor).
3. Depunerea în termenul prevăzut a unei cereri de anulare a 
portării produce încetarea efectelor juridice ale cererii de portare, 
atât pentru operatorul acceptor, cât şi pentru operatorul donor.
4. În cazul în care termenul indicat la pct. 2 este depăşit, portarea 
numarului (numerelor) va fi finalizată. Clientul poate solicita 
portarea numarului (numerelor) înapoi spre reţeaua de la care a 
fost portat, prin depunerea unei cereri de portare la operatorul 
reţelei de la care a fost portat numărul (numerele).

de la  
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 *

stradă

raion

localitate

număr bloc ap. cod poştal

ţară

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.

anexe:


