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Monitorul Oficial nr.232-244/1228 din 29.07.2016 

 

 cu privire la aprobarea  

Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul 

comunicațiilor poștale 

 

Întru asigurarea executării prevederilor art. 36 din Legea comunicaţiilor poștale 

nr.36 din 17 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114 - 122, 

art. 225),  

în conformitate cu pct. 14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de Administraţie, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare în 

domeniul comunicațiilor poștale, conform anexei.  

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

 

Preşedintele Consiliului 

de Administraţie      Grigore VARANIŢA 

 

Membrii Consiliului       

de Administraţie                                                     Corneliu JALOBA 

 

         Iurie URSU 
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Anexă  

la Hotărîrea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI  

nr._16_ din 21.07.2016 

  

 

 

INSTRUCŢIUNE 

privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale 

 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezenta Instrucţiune reglementează procedura de raportare a veniturilor provenite 

din activitatea în domeniul comunicațiilor poștale, modul de calcul şi termenele de achitare 

către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) a plăţilor de reglementare şi monitorizare.  

2. Subiecţii reglementării sunt persoanele autorizate cu dreptul de furnizare a 

serviciilor poștale (în continuare - furnizori). 

  

II. PROCEDURA DE RAPORTARE ŞI ACHITARE 

3. Furnizorii vor prezenta ANRCETI anual, pînă la data de 20 ianuarie, Raportul 

privind venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale (în continuare – 

Raport) pentru anul precedent (anul de raportare), conform anexei la prezenta Instrucțiune. 

4. Venitul provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale (în continuare -  

venit susceptibil), în sensul dat de Legea comunicaţiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016, 

constituie venitul din vînzări (venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor 

poștale conform datelor rulajului contului contabil 611) în anul de raportate minus suma 

deductibilă, care constituie: 

a) sumele transferate altor state ca cheltuieli terminale - în cazul furnizorului de 

serviciu poştal universal; 

b) sumele transferate către reţelele internaţionale de curierat expres - în cazul 

furnizorilor de servicii poştale deschise concurenţei. 

5. Raportul va fi însoțit de copii de pe documentele contabile care să justifice suma 

dedusă din venitul din vînzări în anul de raportare, conform pct.4 din prezenta Instrucțiune.  

6. ANRCETI, în baza Raportului:  

a) calculează mărimea plăţii de reglementare și monitorizare, conform formulei: 

  

Spr = V × Pr, 

unde:  

Spr – suma calculată a plăţii de reglementare și monitorizare ce urmează să fie 

achitată de către furnizor;  

V – venitul din vînzări susceptibil achitării plății de reglementare și monitorizare 

pentru anul de raportare;  

Pr – cuantumul plăţilor de reglementare și monitorizare stabilit de către ANRCETI 

pentru anul de gestiune, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) și (2) din Legea 

comunicaţiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016;  

b) înaintează furnizorului factura (contul de plată) conținând suma plății de 

reglementare și monitorizare calculată spre achitare.  
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7. Plăţile de reglementare și monitorizare se transferă de către furnizori, pînă la data 

de 25 ianuarie următoare anului de raportare, în contul curent al ANRCETI în baza facturii 

(contului de plată) prevăzute la pct.6 lit.b) din prezenta Instrucțiune.  

 

  

III. RESPONSABILITĂŢI 

8. ANRCETI monitorizează procesul de raportare a venitului şi de achitare de către 

furnizori a plăţilor de reglementare și monitorizare.  

9.  Nerespectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni conduce la aplicarea sancţiunilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare.  
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Anexă  

la Instrucţiunea  

privind plata de reglementare şi 

monitorizare în domeniul 

comunicațiilor poștale 

aprobată prin Hotărârea  

Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

nr.16 din 21.07.2016 

 

  

  

RAPORTUL  

privind venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale 

(se prezintă anual până la data de 20 ianuarie al anului următor celui de raportare) 

  

Denumire furnizor 

IDNO 

Rechizite bancare 
  

Adresa juridică: 

Adresa poştală: 
(pentru corespondenţă) 

Telefon fix/mob. 
Fax: 

E-mail: 
http://www. 

  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Anul de raportare 20_______ 

  

Indicatori Suma venitului din vînzări  

1. Venitul din vînzări al furnizorului (cont 611)   

2. Suma deductibilă  

3. Venit susceptibil (rd.1-rd.2)  

  

L.Ş. 
  

  

_________________________Numele conducătorului 

  

_________________________ Semnătura 

  

_________________________ Data 

______________________________________________________________________________________________ 

  

  
Notă: Raportul se va prezenta ANRCETI prin fax* sau în formă electronica la adresa de e-mail*: 

plata.reglementare@anrceti.md şi în unul dintre următoarele moduri: 

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului de comunicaţii poștale, sub luare de 

semnătură; 

b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel 

Mare 134, of.403, mun. Chişinău; 

Raportul va putea fi prezentat prin sistemul informațional “Raportare on-line” pe pagina de Internet a 

ANRCETI la adresa: https://eservicii.anrceti.md, după implementarea acestui sistem. 

  

* Rapoartele prezentate prin fax, e-mail vor fi confirmate cu originalul. 
  

Informaţii de contact: Tel: (0 22) 251-336 Fax: (0 22) 222-885 
 

[Anexa modificată prin Hot. ANRCETI nr.26 din 29.09.2016, în vigoare 07.10.2016] 

http://www/
https://eservicii.anrceti.md/

