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SINTEZA OBIECȚIILOR, PROPUNERILOR ȘI RECOMANDĂRILOR 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei 

poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal. 

 

Nr.                 Recomandări parvenite    Poziţia   

ANRCETI 

                  Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 Î.S.”Poșta Moldovei”   

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           La pct. 2: asigurarea accesului la rețeaua poștală 

publică nu presupune furnizarea de servicii poștale 

(colectarea, sortarea, transportul și distribuirea 

trimiterilor poștale) ci oferirea furnizorilor-

solicitanți accesul la elementele de infrastructură a 

rețelei poștale publice. În acest sens, propunem 

următoarea redacție a pct.2: 

„2. Furnizorul SPU are obligația de a asigura, la 

solicitare, urmare a încheierii contractului, accesul 

furnizorilor-solicitanți la elementele de 

infrastructură a rețelei poștale publice pe care o 

operează. Elementele de infrastructură a rețelei 

poștale publice includ: 

a) elemente de infrastructură nonfizice, cum ar 

fi: sistemul de coduri poștale, baza de date 

cuprinzând adresele la care pot fi livrate trimiterile 

Nu se acceptă În conformitate cu art. 2 din Legea comunicațiilor poștale 

nr. 36/2016 (în continuare Legea 36/2016) rețeaua poștală 

publică se definește astfel:  

“reţea poştală publică – sistem de organizare şi de resurse 

de orice fel utilizate de furnizorul de serviciu poştal 

universal, în special pentru: 

- colectarea trimiterilor poştale de la punctele de acces 

de pe întreg teritoriul ţării; 

- sortarea la centrul de sortare şi transportul 

trimiterilor poştale; 

         - distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate 

pe acestea;” 

Astfel, utilizarea rețelei poștale publice în sensul art. 20 în 

coroborare cu definiția de rețea poștală publică presupune 

asigurarea accesului altor furnizori de servicii poştale la 

reţeaua poştală publică în vederea furnizării serviciilor de 
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poștale, informațiile privind modificarea adreselor; 

b) elemente de infrastructură fizice, cum ar fi: 

cutiile poștale individuale de livrare, căsuțele 

poștale de abonament, puncte de lucru în oficii 

poștale.”. 

 

colectare, sortare, transport și distribuire a trimiterilor 

poștale. 

Mai mult, art. 20 din Legea 36/2016 prevede utilizarea 

rețelei poștale publice prin asigurarea accesului altor 

furnizori de servicii poştale la aceasta.  

Prin urmare, accesul la rețeaua poștală presupune atât 

accesul la elementele de infrastructură fizică, cât și la 

anumite servicii, astfel ca colectare, sortare, transport și 

distribuire . 

2.  Pct. 3 urmează a fi redactat, deoarece furnizorul 

SPU nu este obligat să furnizeze servicii de acces ci 

să ofere accesul la rețea. Propunem următoarea 

redacție a pct. 3: 

„3. Condițiile tehnice și economice în care se 

realizează accesul la rețeaua poștală publică se 

stabilesc pe baza unui contract, care va include și 

un preț, reprezentând contraprestația echitabilă 

pentru folosința elementelor de infrastructură a 

rețelei poștale publice.”. 

 

Nu se acceptă A se vedea comentariul de la pct. 1 

3.  Pct. 4 urmează a fi parte a Hotărâri și nu a regulilor 

de utilizare. 

 

Nu se acceptă Obligațiile prevăzute în pct. 4 fac parte din Principiile şi 

regulile de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului 

de serviciu poştal universal în vederea verificării de către 

ANRCETI a corespunderii Condițiilor de acces prevederilor 

documentului dat.  
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4.  La pct.7 cuvintele „furnizarea accesului” de 

substituit cu cuvântul „accesul”.  Deoarece 

furnizorii-solicitanți solicită accesul și nu servicii 

poștale, textul „și pentru a asigura că furnizori de 

servicii poștale nu vor trebui să plătească pentru 

resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-

au solicitat” urmează a fi exclus. 

 

Nu se acceptă A se vedea comentariul de la pct. 1. De asemenea 

necesitatea asigurării ca furnizori de servicii poștale să nu 

plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe 

care l-au solicitat ține de principiul obiectivității prevăzut de 

art. 20 din Legea 36/2016. 

5.  La pct. 8 urmează a include informația ce se referă 

la accesul la rețea nu și cea care se referă la 

furnizarea serviciilor poștale. Astfel, subpunctele 

2), 5), 6) și 8) urmează a fi excluse. Din aceleași 

considerente urmează a fi exclus și pct. 14. 

 

Nu se acceptă A se vedea comentariul de la pct. 1.  

Informațiile prevăzute la pct. 8 sunt necesare în vederea 

asigurării principiului transparenței prevăzut la art. 20 din 

Legea 36/2016. 

6.  Pct. 15 urmează a fi expus în redacția: 

„15. Tarifele pentru accesul la elementele de 

infrastructură a rețelei poștale publice se stabilesc 

prin înțelegere comercială între furnizorul SPU și 

furnizorii-solicitanți.”. 

 

Nu se acceptă În conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea 36/2016 

ANRCETI are atribuția de aprobare, în mod transparent şi 

public, a tarifelor pentru serviciile poştale din sfera 

serviciului poştal universal, precum şi a tarifelor aplicate 

pentru utilizarea reţelei poştale publice, în conformitate cu 

metodologia de stabilire a tarifelor, iar în conformitate cu 

art. 4 alin. (2) lit. f) din legea 36/2016 atribuția de elaborare 

şi aprobare a metodologiei de stabilire a tarifelor. Astfel, 

ANRCETI a elaborat Metodologia de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 25 din 29.09.2016. Metodologia dată prevede 

printre altele modul de calcul a tarifelor aplicate pentru 
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utilizarea rețelei poștale publice de către furnizorii de 

servicii poștale. 

7.  La pct. 16 subpunctul 2) cuvintele „servicii și” 

urmează a fi excluse, deoarece furnizorul SPU 

asigură accesul la rețeaua poștală publică. 

 

Nu se acceptă A se vedea comentariul de la pct. 1.  

 

8.  La pct. 17 după cuvintele „poate refuza accesul” de 

completat cu cuvintele „altor furnizori de servicii 

poștale”, iar la subpunctul 1) cuvântul „substanțial” 

de exclus deoarece nu este posibil de cuantificat 

nivelul de afectare. 

 

Se acceptă Au fost incluse cuvintele„altor furnizori de servicii poștale” 

după cuvintele „poate refuza accesul”, iar la  subpunctul 1) 

cuvântul „substanțial”  a fost exclus. 

9.  Pct. 19 urmează a fi exclus, deoarece prevederile 

acestuia au fost incluse în pct. 3 propus mai sus. 

 

Nu se acceptă Pct. 3 propus nu a fost acceptat.  

10.  La pct. 21 propunem după cuvântul 

„disponibilitatea” includerea cuvintelor „negocierii 

și”. 

 

Se acceptă Au fost incluse cuvintele „negocierii și” după cuvântul 

„disponibilitatea”. 

11.  Pct. 22 urmează a fi expus în redacția: 

„22. Furnizorul-solicitant indică în 

solicitarea de acces elementele de infrastructură a 

rețelei poștale publice pentru care se solicită 

accesul.”. 

 

Nu se acceptă A se vedea comentariul de la pct. 1.  

 

12.  Pct. 23 urmează a fi expus în redacția: 

„23. În caz dacă se refuză accesul la rețeaua poștală 
Se acceptă 

parțial 

Sintagma ”serviciilor solicitate” a fost înlocuită cu 

”accesului la rețeaua poștală publică”. 
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publică, furnizorul SPU justifică temeinic motivul 

refuzului și informează, în scris, furnizorul-

solicitant, inclusiv dacă consideră că solicitarea nu 

este rezonabilă.” 

13.  La pct. 24 cuvintele „furnizarea accesului solicitat” 

de substituit cu cuvintele „accesul la elementele de 

infrastructură solicitate ale rețelei poștale publice”. 

Nu se acceptă A se vedea comentariul de la pct. 1.  

 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii   

1.  La pct. 5 textul “pe pagina sa oficială de Internet”, 

se va substitui cu textul “pe pagina web-oficială”, 

conform noțiunii utilizate în Hotărârea Guvernului 

nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale 

autorităților administrației publice în rețeaua 

Internet. 

Se acceptă Textul “pe pagina sa oficială de Internet”a fost substituit cu 

textul “pe pagina web-oficială”. 

2.  La pct. 5 textul “în mod ușor accesibil” se va 

substitui cu textul “ în mod accesibil”. 
Se acceptă Textul “în mod ușor accesibil” a fost substituit cu textul “ în 

mod accesibil”. 

3.  La pct. 15 textul “prin înțelegere comercială”, se va 

substitui cu textul “ pe baze contractuale”, conform 

art. 20 din Legea comunicațiilor poștale nr. 

36/2016. 

Se acceptă Textul “prin înțelegere comercială” a fost substituit cu 

textul “ pe baze contractuale”. 

  

Director ANRCETI    Octavian RĂU 

 


