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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 

 

din                                                         Nr.  

 

 

cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera 

serviciului poștal universal 

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. f) și art. 40 alin. (3) al Legii comunicaţiilor 

poștale nr. 36 din 17 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, 

art. 225) 

 

În conformitate cu pct.14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-

144, art. 917), Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal 

universal, conform Anexei.  

2. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

Preşedintele Consiliului        

de Administraţie        Grigore VARANIŢA 

  

Membrii Consiliului        

de Administraţie         Corneliu JALOBA 

 

Iurie URSU 

 

 



   

Anexă 

la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ______2016  

 

 

METODOLOGIA DE STABILIRE A TARIFELOR  

PENTRU SERVICIILE DIN SFERA SERVICIULUI POȘTAL UNIVERSAL  
 

 

I. PREVEDERI GENERALE 
 

 

1. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului 

poștal universal (în continuare – Metodologia) a fost elaborată în conformitate cu 

prevederile Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016 (în continuare – Legea 

nr. 36/2016). 

2. Metodologia statuează modul de calculare și aprobare a tarifelor pentru 

serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal, precum și a tarifelor aplicate 

pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii poștale a rețelei poștale publice. 

3. La calcularea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal 

universal, precum și a tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii 

poștale a rețelei poștale publice: 

a) vor fi utilizate cele mai recente informații disponibile din rapoartele financiare 

separate elaborate în conformitate cu Metodologia de repartizare a costurilor de 

producție pentru servicii rezervate și nerezervate a Î.S.„Poșta Moldovei”, aprobată 

de ANRCETI; 

b) se va ține cont de specificul caracterului intern și internațional al serviciilor. 

 

II. CALCULAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE POȘTALE 

UNIVERSALE 
 

4. Tarifele pentru serviciile poștale interne din sfera serviciului poștal universal 

furnizate de Î.S.„Poșta Moldovei” se calculează aplicând formula:  

 

Ti = Cci/Qi , unde:  

 

Ti – tariful pentru serviciul poștal i; 

i - serviciu poștal intern din sfera serviciului universal poștal furnizat de Î.S.„Poșta 

Moldovei”; 

Cci - totalul costurilor operaționale și de capital din cadrul rapoartelor financiare 

separate pentru serviciul poștal i, din care vor fi excluse : 

a) despăgubirile acordate conform art. 14 din Legea nr. 36/2016; 

b) amenzile, penalităţile şi alte sancţiuni de ordin financiar suportate de 

Î.S.„Poșta Moldovei”; 

c) cheltuielile cu sponsorizări şi acte de binefacere;  



   

  

 Qi – volumul serviciilor poștal de tip i furnizat de Î.S.„Poșta Moldovei”. 

5. Tarifele pentru serviciile poștale internaționale din sfera serviciului poștal 

universal se stabilesc de Î.S.„Poșta Moldovei” utilizând  metoda modelării situaţiilor 

tarifare. 

6. Modelarea situaţiilor tarifare se va realiza de Î.S.„Poșta Moldovei” în așa 

mod ca venitul anual estimat din furnizarea serviciilor poștale internaționale din sfera 

serviciului poștal universal să corespundă sumei costurilor operaționale și de capital din 

cadrul rapoartelor financiare separate pentru serviciile poștale internaționale din sfera 

serviciului poștal universal. 

7.  Din costurile prevăzute la pct. 6 vor fi excluse următoarele: 

a) despăgubirile acordate conform art. 14 din Legea nr. 36/2016; 

b) amenzile, penalităţile şi alte sancţiuni de ordin financiar suportate de 

Î.S.„Poșta Moldovei”; 

c) cheltuielile cu sponsorizări şi acte de binefacere;  

8. Costurile prevăzute la pct. 6 vor fi ajustate conform evoluției ratelor 

terminale stabilite de Uniunea Poștală Universală și a tarifelor de transportare stabilite de 

companiile transportatoare pentru următoarea perioadă. 

9. La modelarea situaţiilor tarifare pentru serviciile poștale internaționale din 

sfera serviciului poștal universal, devierea dintre valoarea venitului şi valoarea costurilor 

prevăzute la pct. 6 trebuie să nu depășească 3%. 

10. Î.S.„Poșta Moldovei” este în drept să aplice tarife speciale, cu respectarea 

principiilor și condițiilor stabilite  la art. 12 alin. (4) și alin.(5) din Legea nr. 36/2016 . 

11. În cazul aplicării tarifelor speciale, Î.S.„Poșta Moldovei” va justifica 

costurile care sunt evitate în cazul furnizării unui volum mare de trimiteri poștale. 

 

 

III. CALCULAREA TARIFELOR APLICATE PENTRU UTILIZAREA 

REȚELEI POȘTALE PUBLICE DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII 

POȘTALE 

 

12. Tarifele aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice, în sensul prezentei 

Metodologii, reprezintă tarifele pentru serviciile de acces la elementele rețelei poștale 

publice furnizate de către Î.S.„Poșta Moldovei” altor furnizori de servicii de comunicații 

poștale în vederea furnizării de către aceștia a serviciilor poștale din cadrul serviciului 

poștal universal, și se calculează aplicând formula: 

 

Tai,j = Caci,j/Qi,j, unde:   

 

Tai,j – tariful pentru serviciul de acces la elementul de rețea j furnizat de Î.S.„Poșta 

Moldovei” altor furnizori de servicii de comunicații poștale pentru furnizarea serviciului 

poștal i; 

i - serviciu poștal din cadrul sferei serviciului universal poștal furnizat de Î.S.„Poșta 

Moldovei”; 



   

j – element al rețelei poștale publice furnizat de Î.S.„Poșta Moldovei” altor furnizori 

de comunicații poștale. Elementele rețelei poștale publice sunt: colectarea, sortarea, 

transportul și distribuirea trimiterilor poștale. 

Caci,j –totalul costurilor operaționale și de capital din cadrul rapoartelor financiare 

separate de furnizare de Î.S.„Poșta Moldovei” a serviciului de acces la elementul j al 

rețelei sale altor furnizori de servicii de comunicații poștale pentru furnizarea serviciului 

poștal i, din care vor fi excluse : 

a) despăgubirile acordate conform art. 14 din Legea nr. 36/2016; 

b) amenzile, penalităţile şi alte sancţiuni de ordin financiar suportate de 

Î.S.„Poșta Moldovei”; 

c) cheltuielile cu sponsorizări şi acte de binefacere;  

d) cheltuielile comerciale. 

Qi,j – volumul serviciilor de acces la elementul de rețea j furnizat de Î.S.„Poșta 

Moldovei” altor furnizori de servicii de comunicații poștale pentru furnizarea serviciului 

poștal i. 

13. Tarifele pentru serviciile de acces la elementele rețelei poștale publice 

furnizate de către Î.S.„Poșta Moldovei” vor fi transparente și nediscriminatorii pentru toți 

furnizorii de servicii de comunicații poștale. 

14. În cazul aplicării tarifelor speciale pentru furnizarea serviciilor de acces la 

elementele rețelei poștale publice, Î.S.„Poșta Moldovei” va justifica costurile care sunt 

evitate în cazul furnizării unui volum mare de trimiteri poștale. 

 

IV. APROBAREA ȘI TRANSPARENȚA TARIFELOR  

 

15. Proiectul tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal 

universal, precum și al tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii 

poștale a rețelei poștale publice, însoțite de calculele acestora, efectuate de către 

Î.S.„Poșta Moldovei”, în conformitate cu prezenta Metodologie, vor fi prezentate  

ANRCETI spre aprobare.  

16. Tarifele aprobate, în mod public și transparent, de ANRCETI,  vor fi aduse 

la cunoştinţa publicului prin afişare la toate oficiile poștale a Î.S.„Poșta Moldovei” și prin 

publicarea pe pagina sa de Internet, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care acestea 

urmează să intre în vigoare. 

17. Anual, până pe data de 30 iunie, Î.S.„Poșta Moldovei” va prezenta 

ANRCETI un Raport, care va conține următoarele informații: 

a) costurile operaționale și de capital de furnizare a serviciilor poștale interne și 

internaționale din sfera serviciului poștal universal (corectate conform pct. 4 

și 7 al prezentei Metodologii); 

b) costurile operaționale și de capital  de furnizare a serviciilor de acces la 

elementele de rețea furnizate de Î.S.„Poșta Moldovei” altor furnizori de 

servicii de comunicații poștale pentru furnizarea serviciilor poștale din 

cadrul serviciului poștal universal (corectate conform pct. 12 al prezentei 

Metodologii); 

c) veniturile operaționale obținute din furnizarea serviciilor poștale interne și 

internaționale din sfera serviciului poștal universal; 



   

d) veniturile operaționale obținute din furnizarea serviciilor de acces la 

elementele de rețea furnizate de Î.S.„Poșta Moldovei” altor furnizori de 

servicii de comunicații poștale. 

18. Dacă, în urma analizei Raportului, se va constata că diferenţa dintre suma 

veniturilor operaționale prevăzute la pct. 17 lit. c) și d) și suma costurilor prevăzute la 

pct. 17 lit. a) și b) este mai mare de 3%, ANRCETI va cere Î.S.„Poșta Moldovei” 

revizuirea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal, precum 

și a tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii poștale a rețelei 

poștale publice. 

19. Primul Raport prevăzut la pct. 17 va fi remis de Î.S.„Poșta Moldovei” în 

adresa ANRCETI până pe data de 30 iunie 2018.   


