
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI 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 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 24 din 29.09.2016 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii poştale rezervate 

şi nerezervate a fost elaborată în temeiul Legii comunicațiilor poştale nr. 36/2016 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 34).  

Prin Legea nr. 41/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 101, art. 165) 

a fost modificată la Legea comunicațiilor poştale nr. 36/2016. 

Ținând cont de cele menționate, în vederea aducerii în concordanță a Metodologiei de 

repartizare a costurilor de producţie pentru servicii poştale rezervate şi nerezervate cu 

modificările Legii comunicațiilor poştale nr. 36/2016, ANRCETI a elaborat proiectul de 

hotărâre a Consiliului de Administraţie 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.   

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 
Prin Legea nr. 41/2020 a fost modificată limita de greutate, stipulată la art. 28 alin. (1) 

din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36/2016, pentru serviciile dreptul cărora este rezervat 

furnizorului de serviciu poştal universal (servicii poştale având ca obiect trimiteri de 

corespondenţă interne şi internaţionale) de la 350g la 100g. Prin urmare ANRCETI prin 

proiectul propus aduce în concordanţă Metodologia de repartizare a costurilor de producţie 

pentru servicii poştale rezervate şi nerezervate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie nr. 24 din 29.09.2016, cu modificările respective.   

Totodată, menţionăm că Î.S.„Poşta Moldovei” a solicitat prelungirea termenului de 

prezentare a informaţiilor prevăzute la punctul 7 din Metodologia de repartizare a costurilor de 

producţie pentru servicii poştale rezervate şi nerezervate, argumentând că pentru elaborarea 

acestora sunt necesare activităţi complexe, iar termenul actual este restrâns. 

Considerând justificate argumentele prezentate de către Î.S.„Poşta Moldovei”, 

ANRCETI propune în proiectul dat modificarea termenului respectiv. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de 

Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

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.  

Astfel, în urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 



completarea cadrului normativ conex. 

6. Avizarea și 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 plasat pe pagina 

web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența decizională, 

secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 14.08.2020-10.09.2020.  

7. Consultările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

9. Constatările expertizei juridice 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

10. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 
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