NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la raportarea de
date statistice de către furnizorii de servicii poştale
1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul Hotărârii a fost elaborat în rezultatul reexaminării Hotărârii Consiliului de
Administrație al ANRCETI nr. 19/2016 în temeiul prevederilor art. 76 din Legea nr. 100/2017
cu privire la actele normative, precum și a art. I pct. 20 art. II alin. (1) din Legea nr. 41/2021 de
modificare a Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, conform căruia, începând cu 1
septembrie 2021 a fost liberalizată complet piața comunicațiilor poștale prin abrogarea art. 28
Serviciile poștale rezervate din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016, care prevedea că
Dreptul de a furniza servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne şi
internaţionale a căror greutate este mai mică de 100 g este rezervat furnizorului de serviciu
poştal universal (Î.S.”Poșta Moldovei”), iar ceilalți furnizori de comunicații poștale aveau
dreptul de a presta serviciile date doar dacă tariful perceput pentru distribuire este mai mare
sau egal cu de 3 ori tariful furnizorului de serviciu poştal universal stabilit pentru trimiterile de
corespondenţă din prima treaptă de greutate.
Proiectul dat are scopul stabilirii normelor la nivel de detaliu privind colectarea de către
ANRCETI, în temeiul art. 5 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016, de informații
necesare pentru monitorizarea sectorului de comunicații poștale și elaborarea de rapoarte
statistice cu privire la furnizarea de servicii poştale care să ofere publicului larg o imagine clară
despre sectorul comunicațiilor poștale și evoluția acestuia.
Având în vedere că proiectele de formulare statistice expuse spre consultare publică
presupun modificări atât de formă, cât și de conținut față de cele în vigoare, aprobate prin
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 19/2016, considerăm oportună
abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 19/2016 și aprobarea unei
hotărâri noi.
2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi
Proiectul de hotărâre expus spre consultare publică prevede completarea și prezentarea
ANRCETI a 2 formulare statistice cu privire la activitatea furnizorilor de comunicații poștale,
astfel:
1) Formularul tipizat al Raportului statistic trimestrial SP-1 “Reţele şi servicii poștale”
al furnizorului de servicii poştale (Anexa 1 la proiectul de hotărâre) – acest raport conține o
serie de indicatori generali cu privire la activitatea și rețeaua furnizorilor de comunicații poștale
necesari ANRCETI pentru o analiză generală a situației de pe piața comunicațiilor poștale și
pentru prezentarea informației necesare Biroului Național de Statistică.
Considerăm că prezentarea trimestrială doar a anumitor indicatori generali cu privire la
activitatea și rețeaua furnizorilor de comunicații poștale va contribui la reducerea costurilor
administrative ale acestora, ce țin de agregarea, completarea și expedierea ANRCETI a
rapoartelor statistice, iar informații detaliate referitoare la serviciile de comunicații poștale
urmând a fi expediate doar o dată pe an conform formularului din Anexa 2 la proiectul de
hotărâre.
2) Formularul tipizat al Raportului statistic anual SP-2 “Servicii poștale” al
furnizorului de servicii poştale (Anexa 2 la proiectul de hotărâre) – acest raport este unul amplu
și conține indicatori detaliați cu privire la traficul de servicii poștale prestate de furnizori și
veniturile obținute din prestarea serviciilor date. Indicatorii din acest formular sunt necesari
ANRCETI pentru monitorizarea sectorului de comunicații poștale, a evoluției serviciilor de

comunicații poștale și elaborarea de rapoarte statistice anuale care să ofere publicului o imagine
cât mai clară, exactă și amplă despre sectorul comunicațiilor poștale și evoluția acestuia.
Menționăm că pentru prezentarea Raportului statistic anual SP-2 ANRCETI propune un
termen mai extins (de 2 luni), astfel încât furnizorii de comunicații poștale să aibă timp
suficient pentru agregarea informațiilor și prezentarea lor către ANRCETI, diminuând riscul de
prezentare a informațiilor preliminare.
De asemenea, în formularele statistice propuse spre consultare s-a renunțat la evidența
separată a serviciilor rezervate ținând cont de modificările menționate la Legea comunicațiilor
poștale nr. 36/2016 și la evidența separată a serviciilor din sfera serviciului poștal universal
(SPU), din considerentul că orice furnizor autorizat la ANRCETI este în drept să presteze
servicii din cadrul serviciului poștal universal, Î.S.”Poșta Moldovei” însă, fiind desemnată prin
lege în calitate de furnizor de serviciu poștal universal, este obligată să furnizeze serviciile din
sfera serviciului poștal universal în condițiile stabilite de Legea comunicațiilor poștale nr.
36/2016.
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 Consultări pe pagina web, pentru perioada 17.09.2021 – 01.10.2021. Comentarii la
proiect au parvenit din partea Î.S.„Poșta Moldovei”. Poziția ANRCETI este expusă în Sinteza
recomandărilor la proiectul nominalizat
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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