
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare 
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea tarifelor aplicate pentru 

utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” 

 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite 

 

Art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea 36/2016 prevede că autoritatea de reglementare 
reglementează piața serviciilor poştale, exercitând inter alia funcţia de aprobare, în mod transparent 

şi public, a tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice, în conformitate cu 

metodologia de stabilire a tarifelor. 

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. f) ANRCETI a elaborat și aprobat Hotărârea 

Consiliului de Administrație nr. 25 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire 

a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 347-352, art. 1641), care prevede inclusiv modul de calculare a tarifelor 

aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice de către furnizorii de servicii poștale.  

De asemenea, ANRCETI în temeiul art. 31 alin. (3) a aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. 24 din 29.09.2016 Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru 

servicii poștale din sfera serviciului universal şi din afara sferei serviciului universal prin care a 

stabilit modul de repartizare a costurilor de producţie pentru serviciile poștale furnizate de către 

Î.S.„Poșta  Moldovei”, în calitate de furnizor SPU. 

Ținând cont de cele menționate Î.S.„Poșta Moldovei” a prezentat ANRCETI spre examinare 

și aprobare proiectul tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii poștale a 
rețelei poștale publice. Tarifele date au fost calculate în baza Metodologiei de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 25 din 

29.09.2016 în baza costurilor, veniturilor și capitalul angajat pentru anul 2019 repartizate conform: 

-  Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale din sfera 

serviciului universal şi din afara sferei serviciului universal, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 

24 din 29.09.2016; 

- Metodologiei privind repartizarea costurilor, veniturilor și capitalului angajat a 
Î.S.”Poșta Moldovei” pentru anul 2019. 

Metodologia privind repartizarea costurilor, veniturilor și capitalului angajat a Î.S.”Poșta 

Moldovei” pentru anul 2019, inclusiv Rapoartele/informațiile privind repartizarea costurilor 

(inclusiv a costurilor corectate), veniturilor și capitalului angajat pentru anul 2019 au fost auditate, 

compania de audit neconstatând deficiențe care ar distorsiona semnificativ situația din 

rapoartele/informațiile elaborate de Î.S.„Poșta Moldovei”. 

Menționăm că tarifele aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta 

Moldovei” au fost determinate în baza costurilor pentru anul 2019, ținând cont că anul 2020 a fost 
un an atipic, fiind marcat de pandemia de COVID-19, restricțiile impuse în vederea prevenirii și 

atenuării răspândirii acesteia exercitând un impact negativ asupra activității sectorului de 

comunicații poștale, inclusiv asupra Î.S.”Poșta Moldovei”.  

Prin urmare, ANRCETI consideră că determinarea tarifelor în baza volumelor aferente 

anului 2020 ar fi fost incorectă, întrucât diminuarea volumelor în anul 2020 a determinat majorarea 

costurilor fixe aferente unei trimiteri poștale, inclusiv majorarea costului unitar de prestare a 

serviciilor și, respectiv ar fi condus la tarife mai ridicate decât cele propuse spre aprobare.  

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 

 

Tarifele aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” au fost 

calculate în conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera 

serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25 din 

29.09.2016, ținându-se cont de costurile totale repartizare pe fiecare element de rețea (colectare, 



sortare, transport și distribuire) și pe fiecare categorie de servicii și trepte de greutate.  

Tarifele pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” urmează a fi 

aprobate în premieră de ANRCETI. Astfel, tarifele date, împreună cu Principiile şi regulile de 

utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 61 din 24.12.2019, prin care ANRCETI a 

impus în sarcina Î.S.,,Poșta Moldovei” (în calitate de furnizor de serviciu poștal universal, 

desemnat prin Legea  nr. 36/2016) obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale 
la reţeaua poştală publică pe care o operează, au ca scop dezvoltarea concurenței în sectorul 

comunicațiilor poștale, prin stabilirea de tarife orientate la costuri pentru accesul altor furnizori de 

comunicații poștale la rețeaua poștală publică a Î.S.”Poșta Moldovei”.  

Prin urmare alți furnizori de comunicații poștale, care nu au o rețea dezvoltată la nivel 

național, vor avea posibilitatea de colectare sau distribuire a trimiterilor poștale prin intermediul 

rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” în special din/în zonele rurale unde doar Î.S.”Poșta 

Moldovei” dispune de oficii poștale, selectând doar elementele de rețea necesare pentru furnizarea 

serviciilor proprii de comunicații poștale la prețuri orientate la costuri, astfel evitând costuri 
suplimentare. În acest fel se va dezvolta concurența în sectorul comunicațiilor poștale, în special în 

zonele rurale, iar utilizatorii finali vor avea dreptul de a alege furnizorul de comunicații poștale.      

Totodată menționăm că tarifele aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta 

Moldovei” au fost coordonate cu fondatorul întreprinderii - Agenția Proprietăți Publice, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală.      

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Nu este necesitate. 

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.  
Astfel, în urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau completarea 

cadrului normativ conex. 

6. Avizarea și 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 spre 

consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Consultări pe pagina web, pentru perioada 10.01.2022-

31.01.2022. Obiecții și propuneri la proiectul supus consultării publice nu au parvenit. 

7. Consultările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 
 

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

9. Constatările expertizei juridice 

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

10. Constatările altor expertize 

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

 

 

Director adjunct ANRCETI      Andrei MUNTEAN 

http://www.anrceti.md/

