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NOTA INFORMATIVĂ 

 

cu privire la modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului de 

Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 18 din 5 august 2016 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  

Elaborarea proiectului menționat a fost condiționată, în fond, de Hotărârea 

Guvernului nr. 1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor 

poştale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 24-29, art. 46). 

Proiectul menționat are drept scop perfecționarea anexei nr. 1 din Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 18 din 5 august 2016, precum și 

asigurarea concordanţei cu prevederile Hotărârii Guvernului  

nr. 1457/2016. 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu este necesitate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI, modifică unele 

puncte din Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI  

nr. 18 din 5 august 2016 cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării 

privind furnizarea serviciilor poştale, Certificatului-tip privind înregistrarea în 

Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și Notificării privind sistarea 

activităţii de furnizare a serviciilor poștale.  

La titlul II punctul A poziția 1, textul „Trimiteri de corespondență interne și 

internaționale a căror greutate este mai mică de 350 g¹” se substituie cu textul 

„Servicii având ca obiect trimiteri de corespondență interne și internaționale a căror 

greutate este mai mică de 350 g¹” 

La punctul B poziția 10, textul „către o adresă aflată pe teritoriul acesteia” se 

substituie cu textul „către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia”. 

La punctul B poziția 10, textul „Servicii având ca obiect trimiteri  poștale  

expres
3
” se substituie cu textul „Servicii având ca obiect trimiteri de corespondență 

interne și internaționale a căror greutate depășește 350 g”. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului 

proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în 

temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în 

contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte. 

În urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 

completarea cadrului normativ conex. 
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6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI 

a fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 

zz.08.2018 – zz.08.2018. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

9. Constatările expertizei juridice 

Vor fi incluse după efectuarea expertizei. 

10. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 
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