
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI 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. 

Conform aprecierilor Uniunii Europene serviciile poștale au o importanță 

socio-economică considerabilă pentru coeziunea economică, socială și teritorială. 

Acestea contribuie direct la dezvoltarea relațiilor sociale și la respectarea 

drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane, la crearea unor rețele de contacte și 

la solidaritatea între oameni și teritorii, la competitivitatea economiei și, în sfârșit, 

la dezvoltarea durabilă. 

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 

Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) propune de a implementa 

regimul de autorizare generală în sectorul poştal, prin aprobarea unor formulare, 

fără intervenţii de natură de reglementare (fără a impune întreprinderile să solicite 

vreo decizie explicită sau vreun act administrativ emis de ANRCETI, ci limitează 

toate cerințele procedurale doar la notificări), cu scopul de a menține un sector 

poștal performant și competitiv care să ofere în continuare un serviciu universal de 

calitate superioară, la tarife accesibile, persoanelor fizice și întreprinderilor. 

Aşa fiind, formularele propuse spre aprobare nu presupun obţinerea unei 

decizii explicite din partea ANRCETI înainte de a exercita drepturile care decurg 

din regimul de autorizare generală în sectorul poştal, ci oferă cadrul procedural/ 

formal de notificare a intenţiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor 

poştale cu scopul de a include solicitantul în Registrul public al furnizorilor de 

servicii poştale.  

Documentele nominalizate au fost elaborate în conformitate cu prevederile 

Legii comunicațiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016 (Legea 36/2016). 

În conformitate cu art. 33 din legea nominalizată furnizarea serviciilor 

poștale se realizează în condițiile regimului de autorizare generală. Regimul de 

autorizare generală permite furnizarea de servicii poștale prin notificarea intenției 

de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.  

Astfel,  în conformitate cu art.34 alin. (2) și (6) orice persoană fizică sau 

juridică care intenționează sa furnizeze servicii poștale, înainte de a începe 

activitatea are obligația de a transmite  autorității de reglementare o notificare cu 

privire la aceasta intenție. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin 

completarea Formularului-tip stabilit şi actualizat de autoritatea de reglementare. 

Autoritatea de reglementare va elibera persoanei care a transmis notificarea cu 

respectarea dispozițiilor legale un Certificat-tip, prin care se atesta depunerea 



notificării şi înscrierea acesteia în Registrul public al furnizorilor de servicii 

poștale, precum  şi drepturile și obligațiile furnizorului de servicii poștale. 

Obiectivul prezentei hotărâri este de a crea un cadru juridic care să garanteze 

libertatea de a furniza servicii poştale, sub rezerva doar a condițiilor prevăzute de 

Legea 36/2016 și a oricăror restricții în conformitate cu legislaţia în vigoare ce ţine 

în special de măsuri cu privire la ordinea, siguranța și sănătatea publică. 

Consultarea publică a proiectului Hotărârii Consiliului de Administrație 

al ANRCETI 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 s-a desfăşurat în perioada 01 

iulie – 20 iulie 2016. Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa 

ANRCETI, a parvenit o recomandare de la Î.C.S.”UPS-MOLDOVA” S.R.L., 

propunerile căreia au fost incluse în sinteză. Astfel, aducând argumentele de 

rigoare, 5 recomandări au fost respinse, una susținută de principiu și nici o 

recomandare nu a fost acceptată în totalitate. 
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