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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

 

    

Nr.          din   

          

privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 

24 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de 

producţie pentru servicii poştale rezervate şi nerezervate 

În temeiul prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 41/2020 pentru modificarea Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.101, art. 

165); 

Având în vedere prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea comunicaţiilor poştale 

nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art. 225), cu 

modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Anexa la hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 24 din 29.09.2016 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii 

poştale rezervate şi nerezervate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 347-352, 

art. 1640) se modifică, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

2. Prezenta hotărâre se comunică Î.S.„Poşta Moldovei” în termen de 3 zile lucrătoare din 

data aprobării. 

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

Moldova. 

 

 

Preşedintele Consiliului                         Octavian RĂU 

de Administraţie        

 

Membrii Consiliului        Andrei MUNTEAN 

de Administraţie        

          Marian POCAZNOI 
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Anexă 

 la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI 

    nr.     din            

 

Anexa la hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 24 din 29.09.2016 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii 

poştale rezervate şi nerezervate se modifică după cum urmează: 

la punctul 6: 

1) la alin. 1): 

a) la lit. a) sintagma “350g” se substituie cu sintagma “100g”; 

b) la lit. b) sintagma “(3)” se substituie cu sintagma “(2)”; 

2)  la alin. 2) lit. a): 

a) la lit. i) sintagma “350g” se substituie cu sintagma “100g”; 

b) la lit. ii) textul „cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice” se substituie cu textul 

„imprimate (cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice)”. 

la punctul 7 sintagma “31 mai” se substituie cu sintagma “30 iunie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


