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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

 în urma consultării publice pe perioada de 01 iulie – 20 iulie 2016 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei (ANTCETI)privind 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 
 

Proiectul  Hotărârii Consiliului  de Administraţie 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, formulare necesare pentru implementarea regimului de autorizare generală în sectorul poștal, a fost expus spre consultare 

publică pe pagina oficială a ANRCETI 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 sinteza de mai jos. Astfel, aducând 

argumentele de rigoare, 5 recomandări au fost respinse, 1 susținută de principiu și nici o  recomandare nu a fost acceptată în totalitate: 

 

Nr.  Recomandări parvenite Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 Î.C.S. ”UPS-MOLDOVA” S.R.L.   

1.  La Cap. I „Date necesare pentru identificarea 

solicitantului” de introdus un alineat suplimentar în 

care să fie indicată “Adresa oficiului poștal central 

unde se vor presta serviciile poștale” 

Se acceptă 

parțial 

Din considerentele că în multe cazuri adresa de 

corespondență poate fi similară cu adresa de oficiu se 

propune ca compartimentul: „adresa de corespondență” să  

se completeze în final cu sintagma “/oficiu”. 
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2.  2. La Cap. II.   alineatul: „Descrierea generală a 

rețelei poștale”:  

De indicat și de anexat mostrele formularelor; 

blanchetelor; tichetelor utilizate:  

a. Aria  de prestare a serviciilor poștale: 

recepționarea; livrarea. 

b. Adresa și Locul de schimb internaţional al 

poştei.  

c. Adresa și Locul supunerii controlului vamal, 

perfectării  documentelor şi efectuării 

procedurilor vamale, eliberării trimiterilor poștale 

internaționale. 

d. Descrierea detaliată a procedurilor 

procesului tehnologic de prelucrare a expedierilor 

poștale expres. 

e. Rutele de expediere  internațională a 

trimiterilor expres. 

f. Utilajul și mijloacele de transport cu logoul 

Operatorului sau a companiei de poștă 

internațională pe care o reprezintă.  

g. Mostre de ambalaj utilizat care să conțină 

marca comercială/logoul Operatorului sau a 

companiei de poștă internațională pe care o 

reprezintă. 

h. Mostrele facturilor, formularelor, tichetelor 

și altor documente de însoțire care se aplică pe    

trimiterile poștale cu marca comercială/logoul 

 

Nu se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunem de a respinge toate propunerile de completare ale  

Î.C.S. ”UPS – MOLDOVA” S.R.L. dat fiind faptul că 

furnizorul nu argumentează necesitatea stringentă a 

completărilor propuse și   reieşind din definiţia notificării 

din art. 2 Legea nr. 36/2016 aceasta reprezintă o declaraţie 

cu un set minim de informaţii. 

Aşa fiind, ANRCETI nu poate deroga de la prevederea 

legală care stabileşte natura juridică a procedurii de 

notificare. 
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Operatorului sau a companiei de poștă 

internațională pe care o reprezintă. 

i. Alte informații despre rețeaua poștală. 

3.   La  Cap. III.   De anexat suplimentar următoarele 

documente: 

a.  Copia Certificatului de constituire în care 

este stipulat ca gen de activitate prestarea    

serviciilor poștale.  

b. Copia documentului ce confirmă dreptul de 

proprietate sau a contractului de locațiune a 

încăperii unde sunt prestate serviciile poștale și 

păstrate trimiterile poștale,  autorizat ca „Depozit 

sub supraveghere vamală” 

c. Copia ordinului Departamentului Vamal sau 

a contractului Solicitantului cu Departamentul 

Vamal de supraveghere și controlului vamal a 

trimiterilor poștale de către colaboratorii 

Serviciului Vamal. 

 

Nu se acceptă 

 

 

 

 

 

 

Propunem de a respinge toate propunerile de completare 

ale  Î.C.S. ”UPS – MOLDOVA” S.R.L. dat fiind faptul că 

furnizorul nu argumentează necesitatea stringentă a 

completărilor propuse și   reieşind din definiţia notificării 

din art. 2 Legea nr. 36/2016 aceasta reprezintă o declaraţie 

cu un set minim de informaţii. 

Aşa fiind, ANRCETI nu poate deroga de la prevederea 

legală care stabileşte natura juridică a procedurii de 

notificare. 

 

4.  4. În  CERTIFICATUL  privind înregistrarea în 

Registrul public al furnizorilor de   servicii  poștale  

de indicat suplimentar: 

b. Denumirea companiei internaționale pe care 

o reprezintă Operatorul Poștal.  

c. Aria  de prestare a serviciilor poștale: 

recepționarea; livrarea. 

d. Locul de schimb internaţional al poştei.  

e. Adresa oficiului/oficiilor unde se 

 

Nu se acceptă 

 

 

Propunem de a respinge toate propunerile de completare ale  

Î.C.S. ”UPS – MOLDOVA” S.R.L. dat fiind faptul că 

furnizorul nu argumentează necesitatea stringentă a 

completărilor propuse și   reieşind din definiţia notificării 

din art. 2 Legea nr. 36/2016 aceasta reprezintă o declaraţie 

cu un set minim de informaţii. 

Aşa fiind, ANRCETI nu poate deroga de la prevederea 

legală care stabileşte natura juridică a procedurii de 

notificare. 
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prestează/se vor presta serviciile poștale.  

5.  Eliberarea Certificatului  privind înregistrarea în 

Registrul public al furnizorilor de   servicii  

poștale: 

a.  Certificatul  se va elibera in urma notificării 

înaintate de către Solicitant  și neapărat în 

rezultatul atestării de către ANRCETI a oficiului de 

prestare a serviciilor poștale și corespunderii lui 

cerințelor  stipulate în  „Legea Comunicațiilor 

Poștale”, „Regulile privind prestarea serviciilor 

poștale” și alte acte normative ce țin de activitatea 

de antreprenoriat. 

Nu se acceptă 

 

 

 

 

 

Propunem de a respinge toate propunerile de completare ale  

Î.C.S. ”UPS – MOLDOVA” S.R.L. dat fiind faptul că 

furnizorul nu argumentează necesitatea stringentă a 

completărilor propuse și   reieşind din definiţia notificării 

din art. 2 Legea nr. 36/2016 aceasta reprezintă o declaraţie 

cu un set minim de informaţii  

Aşa fiind, ANRCETI nu poate deroga de la prevederea 

legală care stabileşte natura juridică a procedurii de 

notificare. 

 

6.  Termenul de valabilitate a CERTIFICATULUI: 

a. Termenul de valabilitate a 

CERTIFICATULUI - 5 ani.  

Nu se acceptă Avînd în vedere art. 35, alin. (5) care stipulează că 

“Dreptul de a furniza servicii poștale în condițiile 

regimului de autorizare generală este valabil fără vreo 

limitare în timp, cu excepția cazurilor prevăzute de 

prezenta lege.” 

 


