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
HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
din ____________20__

Nr. ________

cu privire la aprobarea Formularelor-tip ale actelor aferente activității de furnizare
a serviciilor poştale
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), (6), (7) și (8) și art. 35 alin. (1) din Legea
comunicaţiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114122, art. 225) cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
1) Formularele-tip ale:
a) Notificării privind intenția furnizării serviciilor poştale, conform Anexei nr. 1;
b) Notificării privind modificarea datelor incluse în Notificarea anterioară,
conform Anexei nr. 2;
c) Confirmării privind operarea modificărilor în Registrul public al furnizorilor
de servicii poştale, conform Anexei nr. 3;
d) Notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale, conform
Anexei nr. 4;
e) Confirmării despre recepționarea notificării privind intenţia furnizării
serviciilor poștale/privind modificarea datelor incluse în Notificarea anterioară/privind
sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale, conform Anexei nr. 5.
2) Certificatul-tip privind depunerea notificării și înscrierea în Registrul public al
furnizorilor de servicii poştale, conform Anexei nr. 6.
2.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Consiliului
de Administrație

Octavian RĂU

Membrii Consiliului
de Administrație

Andrei MUNTEAN
Marian POCAZNOI

bd. Ştefan cel Mare, 134,
MD-2012, Chişinău

Telefon:
+373-22-25-13-17

Fax:
+373-22-22-28-85

E-mail: office@anrceti.md
www.anrceti.md

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI
nr. _____ din __ __ 20____

Către,
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației (ANRCETI)
NOTIFICARE
privind intenţia furnizării serviciilor poștale
I. Date necesare pentru identificarea solicitantului şi comunicarea cu acesta
Date generale despre solicitant:
Denumirea și forma juridică de organizare:________________________________________
__________________________________________________________________________________
Înregistrat la data:___ ___ _____
IDNO/IDNP:_______________________
Adresa juridică a sediului solicitantului:
Strada:_________________________________________
bl. ________ ap. _______ of. _____
Cod Poştal: MD- ________
Mun./Raion______________________________________

Oraș/Comună:____________________
Sat:_____________________________

Tel. mobil: ___________Tel. fix:___________________
Fax: _______________________

e-mail: _______________________
Pagina de Internet: ______________

Adresa de corespondenţă a solicitantului:
Strada:__________________________________________ bl. _____ ap. ______of. _______
Cod Poştal: MD- ________
Oraș/Comună: ____________________
Mun./Raion:______________________________________ Sat:_____________________________
Tel mobil: _______________ Tel. fix:_________________
Fax: __________________________

e-mail:________________________

Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume și Prenume:________________________________
IDNP:__________________________
Tel. mobil: _____________ Tel. fix: __________________ e-mail: _________________________
Fax:________________________________
Persoana de contact a solicitantului:
Nume și Prenume:________________________________
IDNP:________________________
Tel. mobil:____________ Tel. fix ___________________
Fax: ________________________

e-mail: ________________________
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II. Tipurile de servicii poștale pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și data
estimativă a începerii activității
Nr.
d/r
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Data estimativă a
începerii
Serviciile poștale
activității
(|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|)
Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), ☐ __/__/_______
sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către
destinatar a trimiterilor de corespondență interne și
internaţionale*
Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), ☐ __/__/______
sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către
destinatar a coletelor poștale interne
Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), ☐ __/__/_______
sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către
destinatar a coletelor poștale internaţionale, expediate de pe
teritoriul Republicii Moldova către o adresă aflată în afara
teritoriului acesteia
Servicii constând în distribuirea sau înmânarea către destinatar ☐ __/__/______
a coletelor poștale internaționale, expediate din afara
teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe
teritoriul Republicii Moldova
Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și ☐ __/__/_______
distribuirea cecogramelor interne și internaționale
Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), ☐ __/__/_______
sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către
destinatar a altor tipuri de trimiteri poștale (cărți, cataloage,
ziare, publicații periodice etc.)
Servicii de trimitere recomandată internă sau internațională
☐ __/__/______

10.

Servicii de trimitere cu valoare declarată internă sau ☐ __/__/______
internaţională
Servicii poștale electronice (poşta electronică, poşta electronică ☐ __/__/______
recomandată, ştampila poştală electronică de certificare, cutia
poştală electronică pentru scrisori) (se specifică de solicitant)
Servicii de publicitate prin poștă
☐ __/__/______

11.

Servicii de trimitere contra ramburs

☐ __/__/______

12.

Servicii de trimitere cu predare atestată

☐ __/__/______

13.

Servicii de poștă rapidă/trimiteri expres

☐ __/__/______

14.

Servicii de curierat

☐ __/__/______

15.

Alte tipuri de servicii de comunicații poștale (se specifică de
solicitant):

8.
9.

☐ __/__/______
__/__/______
☐

Notă: *Trimiterile de corespondenţă internă şi internațională care fac obiectul serviciilor
poştale rezervate se furnizează în condițiile art. 28 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016
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III. Descrierea generală a rețelei poștale a solicitantului utilizată pentru furnizarea
serviciilor poștale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Lista conţinând toate punctele fixe de acces şi de contact, deservite de personal, precum şi toate
celelalte construcţii aparţinând reţelei poştale utilizate)

IV. Notificarea este însoțită de următoarele documente care fac parte integrantă din
aceasta:
☐ copia de pe buletinul/actul de identitate al administratorului solicitantului;
☐ după caz, procura pentru persoana împuternicită legal să reprezinte solicitantul în
relațiile cu ANRCETI și copia de pe buletinul/actul de identitate al acestei persoane.
V. Îmi exprim acordul pentru publicarea datelor de contact înscrise în Registrul public
al furnizorilor de servicii poștale: ☐ (Da) ☐ (Nu)
VI. Solicit eliberarea, pe suport de hârtie, a Certificatului - tip privind depunerea
notificării și înscrierea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale: ☐ (Da)
☐(Nu)
VII. Îmi asum, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor
şi obligaţiilor autorizării generale pentru furnizarea serviciilor poștale stabilite în Legea
comunicaţiilor poștale nr. 36/2016, alte acte legislative și normative în vigoare aplicabile
furnizării serviciilor poștale pentru care s-a notificat şi pentru veridicitatea datelor şi
autenticitatea documentelor transmise către ANRCETI.

__________________________________________________________________________
Numere, prenumele, semnătura administratorului sau, după caz, a reprezentantului legal
Ștampila solicitantului
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Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI
nr. _____ din __ __ 20____
Către,
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației (ANRCETI)
NOTIFICARE
privind modificarea datelor incluse în Notificarea anterioară
1.

Prin prezenta, ________________________________________________________,
(Denumirea și forma juridică de organizare a furnizorului de servicii poștale)

în temeiul art. 34 alin.(8) din Legea nr. 36/2016,
Notifică următoarele modificări la Notificarea înregistrată la ANRCETI cu nr.
_______ din data ”___”__________20____:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(modificările se indică detaliat conform structurii notificării inițiale)

2. Prezenta Notificare este însoțită de următoarele documente:
☐ copia de pe buletinul/actul de identitate al administratorului solicitantului;
☐ după caz, procura pentru persoana împuternicită legal să reprezinte solicitantul în
relațiile cu ANRCETI și copia de pe buletinul/actul de identitate al acestei persoane.
3. Solicit eliberarea, pe suport de hârtie, a confirmării înregistrării modificărilor în
Registrul public al furnizorilor de servicii poştale: ☐ (Da) ☐ (Nu).
4. Îmi asum, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru veridicitatea datelor şi
autenticitatea documentelor transmise către ANRCETI.
__________________________________________________________________________
Numere, prenumele, semnătura administratorului sau, după caz, a reprezentantului legal
Ștampila furnizorului
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Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI
nr. _____ din __ ___ 20____

CONFIRMARE
privind operarea modificărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale
Nr. de înregistrare __________

Data înregistrării ”___” ___ _____

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și
Tehnologia
Informației
(ANRCETI)
confirmă
modificarea
datelor
___________________________________________________________________________,
(denumirea furnizorului de servicii poștale)
incluse în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, efectuate în baza Notificării
înregistrate la ANRCETI cu nr. la data ”___” ___ 20____.

Director ANRCETI
_______________________________
Nume, prenume
Semnătura electronică
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Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI
nr. _____ din __ __ 20____
Către,
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației (ANRCETI)
NOTIFICARE
privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale
Date generale despre Furnizor:
Denumirea și forma juridică de organizare:_________________________________________
Înregistrat la data: ____ _____ ______
IDNO/IDNP:_______________________

Adresa juridică a sediului Furnizorului:
Strada:_______________________________________ bl. ________ ap. _______ of. _____
Cod Poştal: MD- ______________
Oraș/Comună:___________________
Mun./Raion:__________________________________ Sat:___________________________
Tel. mobil: ___________Tel. fix:_________________ e-mail: _______________________
Fax: ______________________
Pagina de Internet: ______________
Reprezentantul legal al Furnizorului:
Nume/Prenume:______________________________ IDNP:
Tel. mobil: _____________Tel. fix _______________ e-mail: _______________________
Fax:_______________________
Furnizorul notifică ANRCETI despre sistarea, din data de ”___” ___ 20____, a activității de
furnizare a tuturor serviciilor poștale.
Notificarea este însoțită de următoarele documente:
☐ copia de pe buletinul/actul de identitate al administratorului Furnizorului;
☐ după caz, procura pentru persoana împuternicită legal să reprezinte Furnizorul în raport
cu ANRCETI, precum și copia de pe buletinul/actul de identitate al acestei persoane.
Semnătura şi ştampila Furnizorului _____________________________________________
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Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI
nr. _____ din __ ___ 20____

CONFIRMARE
despre recepționarea Notificării privind intenţia furnizării serviciilor poștale/privind
modificarea datelor incluse în Registrul public al furnizorilor de servicii
poştale/privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației (ANRCETI) confirmă recepționarea Notificării privind
_______________________________________________________________________,
transmise de __________________________________________________________________
(denumirea solicitantului/furnizorului de servicii poștale)
și înregistrate la ANRCETI cu nr.____________ la data ”___” __________ 20_____

Ștampila
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Anexa nr. 6
la Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI
nr. _____ din ____ _____ 20____
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

CERTIFICAT – TIP
privind depunerea notificării și înscrierea în Registrul public al furnizorilor
de servicii poştale
Nr. de înregistrare _______

Data înregistrării ____ _____ 20____

În temeiul Notificării cu privire la intenția furnizării serviciilor poștale, transmise către
ANRCETI la data ___ ______ 20 _____
____________________________________________________________________________
(denumirea persoanei juridice/fizice)
IDNO/IDNP: ___________________________ Adresa sediului (juridică):
str. ___________________________________________________ bloc ____ of. (ap.) ___
MD-______
sat./or.__________________________________________
r-l/mun./comună
____________________________________________________________ Republica Moldova,
a fost înscris în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale cu nr._____ din ___20___,
fapt ce conferă:
1) dreptul furnizării, în condițiile autorizării generale, a următoarelor tipuri de servicii poștale:
a) ___________________________________________________________din ___ ___ 20___
b) ___________________________________________________________din ___ ___ 20___
c) ___________________________________________________________din ___ ___ 20___
d) ___________________________________________________________din ___ ___ 20___
e) ___________________________________________________________din ___ ___ 20___
2) dreptul încheierii acordurilor de utilizare a rețelei poștale.
Condițiile autorizării generale prevăd:
a) respectarea cerinţelor esenţiale stabilite pentru furnizarea serviciilor poștale, în special ce țin
de: respectarea confidenţialităţii corespondenţei; asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce
priveşte transportul produselor periculoase; precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor,
protecţia mediului şi respectarea normelor de planificare a teritoriului etc.;
b) prezentarea informaţiilor către ANRCETI, solicitate în temeiul legii;
c) dispunerea de local pentru deservirea utilizatorilor, de echipament tehnic şi mijloace de
transport necesare furnizării serviciilor.
Serviciile poștale se furnizează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poștale nr. 36/2016
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 225), alte acte normative în
vigoare aplicabile domeniului comunicațiilor poștale.
Director ANRCETI
_________________________________
Nume, prenume

___________________________
Semnătura electronică
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