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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la aprobarea 

Formularelor-tip ale actelor aferente activității de furnizare a serviciilor poştale  

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în rezultatul reexaminării Hotărârii nr. 18/2016 în temeiul și 

în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

precum și ținând cont de modificările operate prin Legea nr. 41/2020 de modificare a Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016. Proiectul menționat are scopul îmbunătățirii conținutului 

Hotărârii nr. 18/2016 în vederea clarificării sensului unor prevederi ale acesteia precum și 

conformarea la Legea nr. 41/2020. Având în vedere multitudinea de rectificări, precum și 

completarea cu noi formulare, pentru o mai bună înțelegere s-a considerat oportun abrogarea 

Hotărârii nr. 18/2016 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, precum 

și elaborarea unei noi hotărâri. 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

Nu este necesitate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Prin proiectul nou de hotărâre se propune aprobarea următoarelor formulare - tip: 

a) Notificarea privind intenția furnizării serviciilor poştale; 

b) Notificarea privind modificarea datelor incluse în Notificarea anterioară; 

c) Confirmarea privind operarea modificărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii 

poştale; 

d) Notificarea privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale; 

e) Confirmarea despre recepționarea Notificării privind intenţia furnizării serviciilor poștale 

privind modificarea datelor incluse în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale/sistarea 

activităţii de furnizare a serviciilor poștale, precum și a  

Certificatului-tip privind depunerea notificării și înscrierea în Registrul public al 

furnizorilor de servicii poştale. 

Formulare anexate la Hotărârea nr. 18/2016 au fost modificate, în principal după cum 

urmează: 

La Anexa 1, Comp. I, a fost f modificat doar redacțional. În Comp. II, au fost generalizate 

tipurile de servicii poștale, având în vedere că majoritatea furnizorilor notifică intenția furnizării 

tuturor serviciilor poștale. La litera B.: poziția 3 din Hotărârea nr. 18/2016, textul: „către o adresă 

aflată pe teritoriul acesteia” se substituie cu textul: „către o adresă aflată în afara teritoriului 

acesteia” (în redacția nouă pct. 3). Această modificare are un caracter redacțional. La poziția 9., 

după cuvântul: ”rapidă” se introduce textul ”(trimiteri expres)” (în redacția nouă pct. 12), iar 
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textul de la poziția 10 se substituie cu textul: „Alte tipuri de servicii de comunicații poștale 

furnizarea cărora se încadrează în noțiunile relevante definite la art.2 din Legea nr.36/2016 (se 

specifică de către furnizor) (în redacția nouă pct.15). Lista serviciilor care solicitantul 

intenționează să le furnizeze a fost completată cu servicii noi: servicii poștale electronice (poşta 

electronică, poşta electronică recomandată, ştampila poştală electronică de certificare, cutia 

poştală electronică pentru scrisori) (art. 18 din Legea 41/2020). De asemenea a fost retrasă 

necesitatea anexării la cerere a Copiei deciziei de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de 

Stat (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) prin excluderea acestei poziții din acest 

formular (art. 23 din Legea nr. 41/2020). 

Conținutul Anexei 2 a fost modificat mai mult redacțional, în vederea îmbunătățirii acestuia. 

Din anexa 3 au fost excluse unele prevederi ce țin de limitarea activității furnizorilor poștali în 

cazul sistării activității. 

4. Fundamentarea economico-financiară:  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor 

suplimentare atât din partea furnizorilor cât și a statului. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în 

conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în contradicție cu legislația 

națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 

află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 

elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia. 

Dat fiind faptul că Hotărârea propusă va înlocui Hotărârea nr. 18/2016, această Hotărâre este 

propusă spre abrogare prin altă proiect de hotărâre. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost expus spre consultare 

publică pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența 

decizională” de la 11.02.2020 până la 06.03.2020 inclusiv. Obiecții și propuneri la acest proiect 

nu au parvenit. 

 

 

Director        Octavian RĂU 

http://www.anrceti.md/

