
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea proiectului 

Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din 

sfera serviciului poștal universal 

 

Prin Legea comunicaţiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016  (în continuare - Legea 

36/2016),  Î.S.„Poșta Moldovei” a fost desemnată ca furnizor de servicii poștale din sfera 

serviciului poștal universal, cu obligațiile corespunzătoare, în acest sens.  

Dat fiind că realizarea obligațiilor de furnizare a serviciilor poștale din sfera serviciului 

poștal universal poate genera anumite pierderi financiare, legiuitorul a prevăzut și sursele de  

finanțare a serviciului poștal universal. 

Astfel, dreptul exclusiv de furnizare a serviciilor poștale rezervate, care reprezintă 

trimiterile de corespondență interne și internaționale cu greutatea de pînă la 350 grame, a fost 

acordat Î.S.„Poșta Moldovei”.  

În afară de aceasta, Legea 36/2016 prevede și elaborarea de către Agenția Națională pentru 

Reglementări în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (în continuare - ANRCETI) a 

unui mecanism de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera 

serviciului poștal universal, care ar stabili modul de acoperire a eventualelor pierderi financiare 

înregistrate de către Î.S „Poșta Moldovei” urmare a îndeplinirii obligației de furnizare a 

serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal, din contul profitului net înregistrat din 

furnizarea serviciilor poștale rezervate. 

Pentru executarea prevederilor legale menționate, ANRCETI a elaborat, cu consultarea 

experților din cadrul autorităților de reglementare din România și Lituania, dar și ținînd cont de 

practica în domeniul respectiv, a unui șir de țări europene (Cehia, Serbia, Belgia, Portugalia, 

Marea Britanie s.a.) proiectul nominalizat, care presupune că: 

 1. Î.S.„Poșta Moldovei”: 

a) va calcula costul net a furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal 

ca diferența dintre suma veniturilor operaționale ale fiecărui serviciu din sfera 

serviciului poștal universal și suma costurilor operaționale și de capital ale fiecărui 

asemenea serviciu. La efectuarea exercițiului respectiv, Î.S.„Poșta Moldovei” va utiliza 

datele despre costuri obținute conform metodologiei de repartizare a costurilor de 

producție pentru serviciile rezervate și nerezervate elaborată și aprobată de către 

ANRCETI, conform art.31 alin.(3) al Legii 36/2016. 

b) va elabora anual, conform anexei la proiect, Raportul privind costul net al furnizării 

serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal (în continuare Raport), cu 

concluziile ce se impun, și îl va remite ANRCETI pînă la data de 31 mai a anului care 

urmează anul financiar de raportare.   

   2. ANRCETI, în rezultatul analizei Raportului respectiv, va decide privind oportunitatea 

rezervării pentru Î.S.„Poșta Moldovei” și a dreptului exclusiv de furnizare a publicității prin 

poștă în limitele de preț și greutate prevăzute la alin. (1) și (3) ale art.28 din Legea 36/2016. 

Proiectul Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor 

poștale din sfera serviciului poștal universal a fost supus consultării publice în perioada 29 iunie 

13 iulie 2016. Recomandările parvenite în cadrul acesteia de la Î.S.„Poșta Moldovei” au fost 

luate în considerare. 

După aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI, proiectul în cauză va fi 

remis Guvernului, conform art. 40 alin.(4) lit.b) din  Legea 36/2016, spre aprobare. 

 

Șef DDR                                                                       Victor MURADU 


