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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

mun. Chişinău 

 

  

din __.__.2016           Nr.___  

 

privind aprobarea proiectului Mecanismului de finanțare și compensare a costului 

net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal 

 

În temeiul prevederilor art.4 alin.(2) lit. e) și art.23 alin.(2) din Legea 

comunicațiilor poștale nr.36-XX 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 iulie 2008 (Monitorul Oficial al 

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

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Guvernului spre examinare proiectul Mecanismului de 

finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului 

poștal universal, conform anexei. 

 

 

Preşedintele Consiliului  

de Administraţie      Grigore VARANIŢA 

 

Membrii Consiliului 

de Administraţie      Corneliu JALOBA 

 

 

Iurie URSU 
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PROIECT 

Anexa 

la Hotărîrea Consiliului de Administrație al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

nr._____ din _______ 2016 

  

MECANISMUL 

de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale  

din sfera serviciului poștal universal 

  
I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Mecanismul de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale 

din sfera serviciului poștal universal (în continuare - Mecanism) are drept scop diminuarea 

impactului eventualelor pierderi financiare înregistrate de Î.S. ,,Poșta Moldovei”, în calitatea sa 

de  furnizor de serviciu poștal universal (în continuare - furnizor SPU), desemnat prin Legea 

comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016 (în continuare - Legea nr.36/2016), urmare a 

îndeplinirii  cerințelor și condițiilor privind furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului 

poștal universal, impuse prin Legea nr.36/2016. 

  2. Prezentul Mecanism stabilește modul de calculare și procedura de compensare a 

costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal. 

3. Serviciile poștale din sfera serviciului poştal universal sînt următoarele: 

a) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poștale interne şi 

internaţionale cu o greutate de pînă la 2 kg; 

b) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale interne şi internaţionale 

cu o greutate de pînă la 10 kg; 

c) distribuirea coletelor poştale cu o greutate de pînă la 20 kg, expediate din afara 

teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 

d) serviciul de trimitere recomandată internă sau internaţională; 

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată internă sau internaţională; 

f) colectarea, sortarea, transportul și distribuirea cecogramelor interne și internaționale cu 

o greutate de pînă la 7 kg. 

4. Finanțarea serviciului poștal universal se efectuează prin acordarea furnizorului SPU a 

dreptului exclusiv de furnizare a serviciilor poștale rezervate. 

5. Principiile generale de funcționare a prezentului Mecanism constau în: definirea 

categoriei trimiterilor poștale pentru serviciile poștale rezervate, stabilirea segmentului de 

greutate a trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor poștale rezervate și asigurarea 

nivelului stabilit al tarifului pentru serviciile rezervate. 

  6. În cuprinsul prezentului Mecanism sînt aplicabile noţiunile definite în Legea 

nr.36/2016.  

 

II. SERVICIILE POȘTALE REZERVATE  

      

        Serviciile poștale rezervate sînt următoarele: 

a) serviciile poștale care au ca obiect trimiterile de corespondență internă a căror 

greutate este mai mică de 350 g; 

b) serviciile poștale care au ca obiect trimiterile de corespondență internațională a căror 

greutate este mai mică de 350 g. 
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8. Tarifele pentru furnizarea serviciilor poștale rezervate vor fi calculate și aplicate de 

către furnizorul SPU în conformitate cu Metodologia respectivă, elaborată și aprobată de 

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

(în continuare – ANRCETI) în baza art.12 alin.(3) al Legii nr.36/2016.   

 

III. MODUL DE CALCULARE A COSTULUI NET AL FURNIZĂRII 

SERVICIILOR POȘTALE DIN SFERA SERVICIULUI POȘTAL 

UNIVERSAL 

 

9. Furnizorul SPU va calcula costul net al furnizării serviciilor poștale din sfera 

serviciului poștal universal (în continuare – cost net) după următoarea formulă:  

 
unde: 

CN    –   costul net; 

Vopi  –   venitul operațional înregistrat din furnizarea serviciului poștal”i”; 

Coci  –   costul operațional și de capital înregistrat din furnizarea serviciului poștale ”i”;  

m      –    numărul total al serviciilor poștale incluse în sfera serviciului poștal universal. 

 

10. Se consideră că există cost net doar în cazul în care valoarea CN calculată conform 

formulei prevăzute în pct.9 este negativă. 

11. La efectuarea exercițiului de calculare a costului net al furnizării serviciilor poștale 

din sfera serviciului poștal universal, furnizorul SPU va utiliza datele despre costuri obținute 

conform Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru serviciile rezervate și 

nerezervate, elaborate și aprobate de către ANRCETI conform art.31 alin.(3) al Legii 

comunicațiilor poștale nr.36/2016. 

 

IV. PROCEDURA DE COMPENSARE A COSTULUI NET  

 

12. Anual, pînă la data de 31 mai, furnizorul SPU va prezenta ANRCETI un Raport 

privind costul net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal (în 

continuare – Raport), conform anexei la prezentul Mecanism, care va cuprinde situația din anul 

financiar precedent anului de raportare. 

13. Raportul va conține concluziile furnizorului SPU privind:  

a)  inexistența costului net sau;  

b) existența costului net și care este valoarea acestuia. 

14. ANRCETI va analiza Raportul prezentat și: 

a) în cazul menționat la pct.13. lit. a) - va constata suficiența  finanţării serviciului poştal 

universal prin acordarea furnizorului SPU a dreptului exclusiv de furnizare a serviciilor 

poştale rezervate și va monitoriza în continuare îndeplinirea de către furnizorul SPU a 

obligațiilor impuse prin lege; 

b) în cazul menționat la pct.13. lit. b), dacă valoarea costului net va depăși pragul de 1% 

din valoarea veniturilor operaționale înregistrate de furnizorul SPU din furnizarea serviciilor 

poștale din sfera serviciului poștal universal - va emite, în baza solicitării furnizorului SPU, o 

decizie prin care, în scopul asigurării nivelului stabilit al tarifului pentru serviciile rezervate, va 

rezerva pentru furnizorul SPU și dreptul exclusiv de furnizare a publicității prin poștă în 

limitele de preț și greutate prevăzute la alin. (1) și (3) ale art.28 din Legea comunicațiilor 

poștale nr.36/2016. 
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Anexă 

la Mecanismul de finanțare și compensare 

 a costului net al furnizării serviciilor poștale 

 din sfera serviciului poștal universal  

 

Raport privind costul net  

al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal 

 

Servicii poștale din sfera serviciului 

poștal universal 

Venituri 

operaționale 

Costuri 

operaționale și 

de capital 

Profit net 

(Cost net) 

 1 2 3=1-2 

  a) servicii poștale rezervate:  

  

 

        SPU1:      

  

 

        … 

 

     

  

 

       SPUn:      

TOTAL       

  b) servicii poștale nerezervate: 

   

 

        SPUn+1:      

  

 

        … 

 

     

  

 

        SPUn+m:      

TOTAL    

 

Note:  
 

    1) SPU reprezintă serviciile poștale de la “1” la “m”  incluse în sfera serviciului poștal 

universal, grupate pe servicii poștale rezervate (SPU1,n) și servicii poștale nerezervate 

(SPUn+1,n+m); 

2) Formatul prezentat are rol de orientare. Formatul exact urmează să fie stabilit de 

Î.S.”Poșta Moldovei” în funcție de serviciile furnizate. 

 

 

 


