
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind stabilirea 

principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu 

poştal universal 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite 
 

Art. 4 alin. (2) lit. h) din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36/2016 (în continuare – 

Legea nr. 36/2016) stipulează atribuția Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) de stabilire a principiilor şi regulilor de 

utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal. 

Ținând cont de aceasta, ANRCETI a elaborat proiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei 

poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal. 

Proiectul  are ca scop dezvoltarea concurenței în sectorul comunicațiilor poștale, prin 

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

desemnat prin Legea  nr. 36/2016, a obligaţiei de a asigura accesul altor furnizori de servicii 

poştale la reţeaua poştală publică, pe care o operează conform principiilor și regulilor stabilite 

în proiectul propus. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 
Art. 20 “Utilizarea partajată a reţelelor poştale” din Legea  nr. 36/2016 stipulează că 

“Furnizorul de serviciu poştal universal are obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de 

servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, pe baze contractuale, în condiţii 

de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare”.  

Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea 

principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal 

universal detaliază principiile date și stabilește regulile de oferire a accesului altor furnizori de 

servicii poştale la reţeaua poştală publică, pe care o operează Î.S. ,,Poșta Moldovei”, în 

principal: 

- obligația furnizării accesului, a unuia sau a mai multor combinații din următoarele 

tipuri de servicii poștale: colectarea, sortarea, transportul și distribuirea trimiterilor 

poștale; 

- obligația de punere la dispoziție a serviciilor de acces în mod degrupat, astfel încât 

orice furnizor-solicitant să poată alege doar serviciile de care are nevoie, fără să fie 

obligat să achiziţioneze şi alte servicii pe care nu le-a solicitat: 

- termenii de răspuns la solicitările de acces la reţeaua poştală publică, termenii de 

negociere a contractului de acces și termenii de furnizare a accesului, dacă a fost 

semnat un contract de acces; 

- cazurile în care poate fi refuzat accesul la reţeaua poştală publică; 

- în caz de refuz de oferire a accesului - justificarea temeinică a motivului refuzului;  

- obligația și termenii de publicare a Condițiilor de acces la rețeaua publică poștală și  

modificarea acestora; 

- informațiile minime pe care trebuie să le conțină Condițiile de acces la rețeaua 

publică poștală; 

- obligația de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală 

publică pe care o operează în condiții nediscriminatorii. 

 



 

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 

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de 

Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

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 privind transparența în procesul decizional 

nr.239/2008, proiectul Hotărârilor Consiliului de Administrație al ANRCETI privind stabilirea 

principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal 

universal a fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 25.11.2019 – 

10.12.2019. Propuneri și recomandări la proiect au parvenit din partea Î.S.„Poșta Moldovei” și 

Ministerului Economiei și Infrastructurii. Poziția ANRCETI este expusă în Sinteza 

recomandărilor la proiectul nominalizat. 

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. 
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