
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărîre a Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la 

aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii 

poștale rezervate și nerezervate  

 
În conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale nr.36 din 17 martie 

2016 (în vigoare din 29 aprilie 2016), Î.S.„Poșta Moldovei” a fost desemnată furnizor de 

serviciu poștal universal. 

Potrivit legii menționate, furnizorului de serviciu poștal universal îi revin un șir de 

obligații, care, pe lîngă asigurarea furnizării setului de servicii incluse în Serviciul 

universal, presupun și cerințe suplimentare față de evidența contabilă a serviciilor 

furnizate. 

 Astfel, în virtutea prevederilor art. 31 din lege, Î.S.„Poșta Moldovei” , în noua 

calitate a sa, urmează să țină evidența analitică în contabilitatea financiară separat pentru 

fiecare serviciu din sectorul rezervat și cel nerezervat, cel din urmă fiind supus evidenței 

contabile separate pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal și pentru cele din 

afara acestuia.  

Prevederile legale respective presupun repartizarea costurilor de producție aferente 

serviciilor prestate pentru toate serviciile rezervate și nerezervate conform unei 

metodologii, care se elaborează și se aprobă de către autoritatea de reglementare în urma 

coordonării cu Ministerul Finanțelor. 

Cerințele menționate sînt în concordanță cu art. 14 al Directivei 97/67/CE din 15 

decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor 

poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, care prevede obligația 

furnizorilor de serviciu poștal universal de a: 

- ține conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate cel puțin 

pentru fiecare serviciu din sectorul rezervat, pe de o parte, și din sectorul nerezervat, pe 

de altă parte; 

- distinge clar, în conturile pentru serviciile nerezervate, serviciile care fac parte din 

serviciul universal și serviciile care nu fac parte din serviciul universal.  

În baza celor expuse și luînd în considerare cele mai bune practici europene, 

ANRCETI, în conformitate cu art.40 alin.(3) din Legea nr.36 din 17 martie 2016, a 

elaborat proiectul Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii 

poștale rezervate și nerezervate. 

Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea Metodologiei 

în cauză a fost supus consultării publice, în perioada 21 iunie – 21 iulie 2016, avizat de 

către Î.S.„Poșta Moldovei”, coordonat cu Ministerul Finanțelor și definitivat în contextul 

propunerilor și recomandărilor parvenite în cadrul acestor exerciții. 

Aplicarea prevederilor Metodologiei va asigura elaborarea conformă a 

documentelor necesare pentru fundamentarea tarifelor aplicate de către furnizorul de 

serviciu poștal universal sau a eventualelor modificări a acestora. 
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