
NOTA INFORMATIVĂ  

cu privire la aprobarea proiectului Formularului tipizat al raportului statistic al 

furnizorului de reţele şi/sau servicii poştale şi Instrucţiunii privind modul de 

completare a Formularului tipizat al raportului statistic al furnizorului  

de rețele și/sau servicii poștale 

 

La data de 29 aprilie 2016 a intrat în vigoare Legea comunicațiilor poștale, 

nr.36 din 17 martie 2016. În conformitate cu prevederile acestei legi ANRCETI a 

preluat atribuțiile de reglementare a pieții serviciilor poștale. 

În scopul îndeplinirii noilor sale atribuții, ANRCETI a elaborat: 

a) Formularul tipizat al raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau 

servicii poştale;  

b) Instrucțiunea privind modul de completare a Formularului tipizat al 

Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poștale.  

Elaborarea şi aprobarea formularului raportului statistic este justificată de art. 5 

alin (3) Legii nr. 36/2016 și anume că: ”Autoritatea de reglementare poate impune 

furnizorilor de servicii poştale obligaţia de a transmite periodic anumite categorii de 

informaţii în vederea realizării unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de 

servicii poştale”. 

Întru executarea acestei acțiuni, a studiat legislația Uniunii Poștale Universale 

(UPU) și practica țărilor europene în domeniul statisticii serviciilor poștale (în special 

practica regulatorilor din România și Lituania).  

Formularul raportului statistic este compus din 4 părți:  

1. Coperta, care va include datele de identificare a furnizorului și datele sale 

de contact.  

2. Date generale despre furnizor, care va include datele referitoare la 

situația financiară, ca rezultat ale activității în sectorul poștal, datele referitoare la 

rețeaua poștală, datele privind investițiile și datele privind personalul.  

3. Datele privind traficul poștal, care se referă la numărul de trimiteri a 

corespondenței poștale (scrisori), numărul de trimiteri ale coletelor poștale, trimiteri 

express (EMS) etc.  

4. Datele privind serviciul poştal universal, care se referă la numărul de 

trimiteri ale corespondenței poștale (scrisori), numărul de trimiteri ale coletelor 

poștale și venituri - din serviciul universal inclusiv și cele din serviciile poștale 

rezervate.  



Proiectul de Hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la raportarea 

unor date statistice de către furnizorii de reţele şi/sau servicii poștale, care prevede 

aprobarea formularului tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau 

servicii poștale și a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a acestui formular 

a fost supus consultării publice în perioada 05.07.2016 – 25.07.2016.  

Pe marginea acestor proiecte Biroul Național de Statistică a informat 

ANRCETI că nu are obiecții, iar ÎS ”Poșta Moldovei” a înaintat propuneri și 

recomandări care au fost luate în considerare. În urma examinării acestor propuneri și 

recomandări, ANRCETI a elaborat Sinteza recomandărilor. 

Ținem să menționăm, că furnizorii urmează să prezinte trimestrial către 

ANRCETI Raport statistic privind serviciile poștale furnizate, pînă la data de 10 a 

lunii următoare perioadei de raportare. În baza datelor statistice colectate și analizate, 

ANRCETI va elabora rapoarte statistice trimestriale şi anual privind evoluția pieții 

serviciilor poștale.  

Informaţia prezentată în rapoartele statistice va servi la crearea unei imagini 

clare referitoare la evoluția pieţei serviciilor poștale.  
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http://www.anrceti.md/files/u1/a_2_-_Instructiune_formular_servicii_postale.pdf

