NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
poştale din sfera serviciului poştal universal şi a tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale
publice a Î.S.”Poșta Moldovei”
1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. b) din Legea comunicaţiilor poștale nr.
36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 225), cu modificările
ulterioare (Legea 36/2016) tarifele stabilite pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal
trebuie să fie orientate în funcţie de costuri şi să stimuleze furnizarea unui serviciu poştal universal
eficient.
Art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea 36/2016 prevede că autoritatea de reglementare
reglementează piața serviciilor poştale, exercitând inter alia funcţia de aprobare, în mod transparent
şi public, a tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal, precum şi a
tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice, în conformitate cu metodologia de
stabilire a tarifelor.
De asemenea art. 12 alin. (3) din Legea 36/2016 stipulează că furnizorul de serviciu poştal
universal are obligaţia să prezinte autorităţii de reglementare proiectul tarifelor pentru serviciile din
sfera serviciului poştal universal, elaborat conform metodologiei de stabilire a tarifelor, aceasta
fiind elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare. Tarifele se aprobă de autoritatea de
reglementare în mod transparent şi public. Menționăm că în temeiul art. 25 alin. (1) din Legea
36/2016 în calitate de furnizor de serviciu poştal universal (furnizor SPU) este desemnată
Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”.
Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. f) ANRCETI a elaborat și aprobat Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 25 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire
a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2016, nr. 347-352, art. 1641).
În vederea calculării tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal,
precum și a tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii poștale a rețelei
poștale publice ANRCETI, în temeiul art. 31 alin. (3) a aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administrație nr. 24 din 29.09.2016 Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru
servicii poștale rezervate și nerezervate prin care a stabilit modul de repartizare a costurilor de
producţie pentru serviciile poștale furnizate de către Î.S.„Poșta Moldovei”, în calitate de furnizor
SPU.
Tarifele actuale la serviciile poștale de bază prestate pe teritoriul Republicii Moldova de
către Î.S.„Poșta Moldovei”, servicii care corespund serviciilor din sfera SPU, au fost aprobate cu
peste 10 ani în urmă prin Hotărârea Guvernului nr. 821 din 06 noiembrie 2012 şi sunt în vigoare de
la 01 decembrie 2012. În ceea ce privește tarifele practicate pentru trimiterile internaționale din
sfera SPU, ultimele ajustări la costuri au fost efectuate cu peste 7 ani în urmă (în anul 2015).
Astfel, în vederea asigurării viabilității rețelei sale poștale, Î.S.„Poșta Moldovei” consideră
imperioasă stabilirea unor tarife noi care ar acoperi costurile generate de furnizarea serviciilor din
sfera serviciului poștal universal și ar asigura o activitate eficientă a furnizorului. Mai mult,
Î.S.„Poșta Moldovei” a informat ANRCETI că, având în vedere condițiile specifice ale anului
2020, în contextul crizei generate de pandemia Covid-19, situația companiei s-a agravat,
înregistrând pe parcursul anului respectiv o pierdere netă de 35,3 milioane lei.
De asemenea este important de menționat că în anul 2021 Curtea de Conturi a Republicii
Moldova a efectuat un audit public extern la Î.S.”Poșta Moldovei” în vederea evaluării
conformității gestionării patrimoniului public de către companie în anul 2020. În rezultatul
auditului efectuat, Curtea de Conturi a aprobat Hotărârea nr. 69 din 14.12.2021 cu privire la

Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Î.S.”Poșta Moldovei” în
anul 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 1-5, art. 1) (Hotărârea nr. 69/2021).
Raportul menționat conține la pct. 2.1 din Capitolul VI RECOMANDĂRI următoarea
recomandare pentru ANRCETI: “Directorul ANRCETI, în comun cu directorul general al
Î.S.”Poșta Moldovei, să asigure aprobarea tarifelor aferente serviciilor poștale din sfera serviciului
poștal universal în conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016.”
Totodată, în conformitate cu pct. 4 din Hotărârea nr. 69/2021, Curtea de Conturi urmează a
fi informată, în termen de 12 luni de la publicarea hotărârii menționate, despre acțiunile întreprinse
în vederea executării recomandărilor din Raportul de Audit.
Ținând cont de cele menționate Î.S.„Poșta Moldovei” a prezentat ANRCETI spre examinare
și aprobare proiectul tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal, precum
și a tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii poștale a rețelei poștale
publice. Tarifele date au fost calculate în baza Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile
din sfera serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 25 din 29.09.2016 în
baza costurilor, veniturilor și capitalul angajat pentru anul 2019 repartizate conform:
- Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și
nerezervate, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 24 din 29.09.2016;
- Metodologiei privind repartizarea costurilor, veniturilor și capitalului angajat a
Î.S.”Poșta Moldovei” pentru anul 2019.
Metodologia privind repartizarea costurilor, veniturilor și capitalului angajat a Î.S.”Poșta
Moldovei” pentru anul 2019, inclusiv Rapoartele/informațiile privind repartizarea costurilor
(inclusiv a costurilor corectate), veniturilor și capitalului angajat pentru anul 2019 au fost auditate,
compania de audit neconstatând deficiențe care ar distorsiona semnificativ situația din
rapoartele/informațiile elaborate de Î.S.„Poșta Moldovei”.
Menționăm că tarifele pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal şi a
tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” au fost determinate
în baza costurilor pentru anul 2019, ținând cont că anul 2020 a fost un an atipic, fiind marcat
de pandemia de COVID-19, restricțiile impuse în vederea prevenirii și atenuării răspândirii acesteia
exercitând un impact negativ asupra activității sectorului de comunicații poștale, inclusiv asupra
Î.S.”Poșta Moldovei”. Astfel, din cauza restricțiilor impuse în legătură cu pandemia COVID-19 a
avut loc o scădere semnificativă a volumelor de trimiteri poștale ale Î.S.”Poșta Moldovei” (volumul
total al trimiterilor poștale diminuându-se în anul 2020 cu circa 44,4% față de anul 2019, iar
volumul trimiterilor poștale din sfera serviciului poștal universal cu circa 27,5%), comparativ cu
costurile totale de prestare a serviciilor poștale (costurile de prestare a trimiterilor poștale
diminuându-se în anul 2020 doar cu circa 10% față de anul 2019, iar costurile de prestare a
trimiterilor poștale din sfera serviciului poștal universal doar cu circa 8,9%), fapt care se datorează
ponderii semnificative a costurilor fixe în totalul costurilor de prestare a serviciilor poștale.
Prin urmare, ANRCETI consideră că determinarea tarifelor în baza volumelor aferente
anului 2020 ar fi fost incorectă, întrucât diminuarea volumelor în anul 2020 a determinat majorarea
costurilor fixe aferente unei trimiteri poștale, inclusiv majorarea costului unitar de prestare a
serviciilor și, respectiv ar fi condus la tarife mai ridicate decât cele propuse spre aprobare.
Tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei
poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” urmează să intre în vigoare începând cu 1 aprilie 2022.
2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi
Proiectul noilor tarife propuse de Î.S.„Poșta Moldovei” nu diferă esențial de tarifele în
vigoare din punct de vedere structural al tipurilor de servicii, păstrându-se principiile de bază de
clasificare a trimiterilor poștale. Însă, dat fiind faptul că actualele tarife au fost aprobate înainte de
intrarea în vigoare a Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 nomenclatorul serviciilor necesită
modificare și corelare cu cadrul legal în vigoare. Astfel, Î.S.„Poșta Moldovei” a prezentat
ANRCETI:
- proiect de tarife pentru serviciile din sfera SPU având ca obiect trimiterile poștale

interne și internaționale;
- proiect de tarife pentru acces la rețeaua poștală publică. Menționăm că în conformitate
cu art. 20 din Legea 36/2016 furnizorul de serviciu poştal universal are obligaţia de a asigura
accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, pe baze
contractuale, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare, anterior aprobării legii
respective neavând o astfel de obligație.
La stabilirea tarifelor Î.S.„Poșta Moldovei” a luat în considerație următoarele principii:
1) tarifele vor fi aplicate unic pe întreg teritoriul țării (art.12 alin.(2) din Legea 36/2016);
2) tarifele pentru serviciile din sfera SPU trebuie să fie fundamentate în funcție de costuri și
să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient;
3) tarifele vor fi stabilite conform costurilor unitare;
4) tarifele vor asigura comoditatea de utilizare: excluderea fracțiunilor de unitate și
rotunjire la cifrele 0 și 5;
5) tarifele stabilite vor reieși și din nominalul mărcilor poștale care se află în stoc la
depozitul întreprinderii întru lichidarea stocurilor și reducerea cheltuielilor suportate la tipărirea
tirajelor noi de mărci poștale.
1. Tarifele SPU având ca obiect trimiterile poștale interne
Proiectul noilor tarife pentru serviciile poștale având ca obiect trimiteri poștale interne din
sfera serviciului poștal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei” sunt prezentate în Anexa 1 la
proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI propus spre consultare publică.
Criteriile ce au stat la determinarea acestor tarife sunt:
- stabilirea unui singur tarif pentru toate tipurile de trimiteri din categoria poștei de
scrisori: cărți poștale, scrisori și imprimate, deoarece costurile aferente prelucrării, transportării și
distribuirii acestor trimiteri sunt similare. Totodată acest lucru va facilita procesul tehnologic la
etapa de recepționare și tarifare a trimiterilor, fiind evitate încălcările ce țin de aprecierea categoriei
trimiterilor;
- excluderea divizării tarifelor pe tarife ”loco” și ”naționale” în virtutea principiului de
aplicare a unui tarif unic pe întreg teritoriul țării. Tariful a fost stabilit în baza valorii medii
ponderate a costurilor între expedierea scrisorilor ”loco” și ”naționale”. Minimizarea tipurilor de
trimiteri va simplifica utilizarea tarifelor și controlul corectitudinii aplicării lor;
- diminuarea taxei pentru valoarea declarată de la 3% la 1,5%. Acest lucru va face mai
atractiv serviciul de trimiteri cu valoarea declarată.
2. Tarifele SPU având ca obiect trimiterile poștale internaționale
Proiectul noilor tarife pentru serviciile poștale având ca obiect trimiteri poștale
internaționale din sfera serviciului poștal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei” sunt
prezentate în Anexa 2 la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI propus
spre consultare publică.
Tarifele SPU având ca obiect trimiterile poștale internaționale au fost calculate prin
modelare (în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din
sfera serviciului poștal universal), fiind condiționată de particularitățile procesului tehnologic de
prestare a serviciilor poștale internaționale, care include divizarea în etape efectuate pe teritoriul
țării și etape efectuate în afara țării.
Etapele efectuate în afara țării presupun:
1) transportarea trimiterilor poștale peste hotarele Republicii Moldova care presupun
cheltuieli de transportare (remunerație pentru prestațiile privind transportarea și tranzitul teritorial
până la punctul de schimb declarat al țării de destinație);
2) distribuirea în țara de destinație care presupune cheltuieli terminale (remunerarea

operatorilor serviciului universal pentru distribuirea trimiterilor poștale internaționale care intră pe
teritoriul unui stat și care cuprinde trimiteri poștale dintr-o altă țară).
Menționăm că aceste cheltuieli dețin o cotă semnificativă (de circa 80%) în structura
costului trimiterilor internaționale
De asemenea, menționăm că Î.S.”Poșta Moldovei” începând cu anul 2016 a aderat la
sistemul de măsurare a calității care presupune remunerarea suplimentară pentru atingerea nivelului
de calitate anunțat de către operatorii din peste 80 de țări.
Suma remuneraţiei suplimentare pentru trimiterile calificate sunt următoarele: pentru
numărul total de trimiteri recomandate sau cu valoare declarată atunci când sunt îndeplinite
condiţiile şi obiectivele de calitate operatorul poştal de origine va plăti operatorului desemnat de
destinaţie o remuneraţie suplimentară de 0,5 DST (circa 12,7 lei) pe trimitere.
Tarifele propuse pentru trimiterile poștei internaționale prevăd și următoarele modificări:
- excluderea divizării în trimiteri prioritare și neprioritare pentru poșta de scrisori
internaționale din considerentul că în etapele de recepționare, prelucrare și distribuire nu există nici
o diferență la momentul actual. Atât trimiterile prioritare cât și cele neprioritare se expediază în
același sac, fiind transportate pe aceeași cale de îndrumare. Totodată, luând în considerare volumul
mic de trimiteri poștale internaționale, separarea după nivelul priorității este irațională și
ineficientă. Conform definițiilor ”trimiteri prioritare”, sunt trimiterile transportate pe calea cea mai
rapidă (aeriană sau de suprafață) cu prioritate și ”trimiteri neprioritare” - trimiterile, pentru care
expeditorul alege un tarif mai mic. Așa dar, deoarece nu sunt căi de îndrumare, care ar presupune
costuri mai mici de transportare, nu există nici temei pentru divizarea trimiterilor în prioritare și
neprioritare;
- modificarea taxei de recomandare pentru poșta de scrisori internaționale de la 30 lei la
45 lei este determinată de majorarea cheltuielilor terminale în țara de destinație pentru distribuirea
acestor trimiteri de la circa 0,634 DST (a. 2015 – ultima modificare a tarifelor internaționale) până
la 1,4 DST pentru anul 2021. În plus, pentru această categorie de trimiteri de corespondență a fost
introdus programul de remunerare suplimentară pentru performanță, la care au aderat majoritatea
țărilor cu care Î.S. ”Poșta Moldovei” are schimb.
- la fel, ca și în cazul trimiterilor naționale se propune diminuarea taxei pentru valoarea
declarată pentru trimiterile poștale internaționale de la 3% la 1,5%.
3. Tarifele pentru acces la rețeaua poștală publică
Proiectul de tarife pentru acces la rețeaua poștală publică a Î.S.”Poșta Moldovei” sunt
prezentate în Anexa 3 la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI propus
spre consultare publică. Tarifele date au fost calculate în conformitate cu Metodologia de stabilire a
tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea Consiliului
de Administrație nr. 25 din 29.09.2016, ținându-se cont de costurile totale repartizare pe fiecare
element de rețea (colectare, sortare, transport și distribuire) și de tarifele propuse pentru serviciile
poștale interne (pe fiecare categorie de servicii și trepte de greutate).
Proiectul dat de tarife, împreună cu Principiile şi regulile de utilizare a reţelei poştale
publice a furnizorului de serviciu poştal universal, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI nr. 61 din 24.12.2019, prin care ANRCETI a impus în sarcina
Î.S.,,Poșta Moldovei” (în calitate de furnizor de serviciu poștal universal, desemnat prin Legea nr.
36/2016) obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală publică
pe care o operează, are ca scop dezvoltarea concurenței în sectorul comunicațiilor poștale, prin
stabilirea de tarife orientate la costuri pentru accesul altor furnizori de comunicații poștale la
rețeaua poștală publică a Î.S.”Poșta Moldovei”.
Menționăm că tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU și a tarifelor aplicate pentru
utilizarea rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” urmează să intre în vigoare începând cu 1
aprilie 2022.

Totodată menționăm că Î.S.”Poșta Moldovei” a informat Consiliul de Administrație al
întreprinderii cu privire la ajustarea tarifelor la serviciile din sfera SPU, acesta luând act de tarifele
propuse spre aprobare. De asemenea Nomenclatorul serviciilor Î.S.”Poșta Moldovei” a fost aprobat,
iar tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU au fost coordonate cu fondatorul întreprinderii Agenția Proprietăți Publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
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

1. Trimiteri poștale interne
1) Tarifele propuse pentru trimiterile poștale interne din categoria poștei de scrisori:
scrisori, cărți poștale, imprimate, pachete mici (simple, recomandate și cu valoare declarată) vor
înregistra o creștere față de tarifele în vigoare în medie cu circa 54,6% (calculat ca medie ponderată
în funcție de volumele de servicii prestate în anul 2019 pe categorii de servicii și trepte de
greutate);
2) Tarifele propuse pentru colete poștale interne (ordinare și cu valoare declarată) vor
înregistra o scădere față de tarifele în vigoare în medie cu circa 16,8% (calculat ca medie ponderată
în funcție de volumele de servicii prestate în anul 2019 pe categorii de servicii și trepte de
greutate);
Astfel, tarifele propuse pentru toate trimiterile poștale interne vor înregistra o creștere față
de tarifele în vigoare în medie cu circa 53,3%.
În vederea determinării factorilor principali care au dus la modificarea tarifelor propuse
pentru trimiterile poștale interne, mai jos este prezentată structura costurilor Î.S.”Poșta Moldovei”
pentru anul 2019 în baza cărora tarifele date au fost calculate:
- Costuri de producție – 80.6%;
- Cheltuieli de distribuire – 0.3%;
- Cheltuieli administrative – 14.6%;
- Alte cheltuieli din activitatea operațională – 0.2%;
- Costul mediu ponderat al capitalului – 4.3%.
Astfel, din totalul costurilor de producție (care reprezintă circa 80.6% din totalul costurilor
pentru prestarea trimiterilor poștale interne), conform informațiilor prezentate de Î.S.”Poșta
Moldovei”, circa 84.4% reprezintă cheltuielile cu personalul. Salariul mediu al personalului
implicat în producție în anul 2012 (ultima dată când au fost modificate tarifele pentru trimiterile
poștale interne) reprezenta circa 2647 lei, iar în anul 2019 – 5098 lei, înregistrându-se o creștere a
acestuia cu 90.6% (de circa 1.9 ori). Totodată menționăm că salariul mediu al personalului implicat
în producție în anul 2019 era cu peste 40% mai mic decât salariul mediu pe economie în Republica
Moldova, acesta crescând în perioada 2012 – 2019 cu circa 108% (de circa 2.1 ori).
Similar, din totalul cheltuieli administrative (care reprezintă circa 14.6% din totalul
costurilor pentru prestarea trimiterilor poștale interne), conform informațiilor prezentate de
Î.S.”Poșta Moldovei”, circa 63.4% reprezintă cheltuielile cu personalul. Salariul mediu al
personalului administrativ în anul 2012 (ultima dată când au fost modificate tarifele pentru
trimiterile poștale interne) reprezenta circa 5028 lei, iar în anul 2019 – 8885 lei, înregistrându-se o
creștere a acestuia cu 76.7% (de circa 1.77 ori). Totodată menționăm că salariul mediu al
personalului administrativ în anul 2019 era cu circa 18.6% mai mare decât salariul mediu pe
economie în Republica Moldova.
De asemenea menționăm că, conform informațiilor din rapoartele privind repartizarea
costurilor, veniturilor și capitalului angajat a Î.S.”Poșta Moldovei” pentru anul 2019, Venitul

efectiv obținut în 2019 de Î.S.”Poșta Moldovei” din prestarea trimiterilor poștale interne acoperă
costurile efective totale din prestarea acestor servicii în proporție de circa 59%;
Tarifele propuse, luând în considerare volumul efectiv de servicii respective prestate de
Î.S.”Poșta Moldovei” în 2019, ar permite companiei obținerea unui Venit prognozat din prestarea
acestor servicii care ar acoperi costurile în proporție de circa 96,8%.

2. Trimiteri poștale internaționale
1) Tarifele propuse pentru trimiterile poștale internaționale din categoria poștei de scrisori:
scrisori, cărți poștale, aerograme, imprimate, pachete mici (simple, recomandate și cu valoare
declarată) vor înregistra o creștere față de tarifele în vigoare în medie cu circa 15,8% (calculat ca
medie ponderată în funcție de volumele de servicii prestate în anul 2019 pe categorii de servicii,
trepte de greutate și zone);
2) Tarifele propuse pentru colete poștale internaționale (ordinare și cu valoare declarată)
vor înregistra o creștere față de tarifele în vigoare în medie cu circa 3,1% (calculat ca medie
ponderată în funcție de volumele de servicii prestate în anul 2019 pe categorii de servicii, trepte de
greutate și zone);
Astfel, tarifele propuse pentru toate trimiterile poștale internaționale vor înregistra o creștere
față de tarifele în vigoare în medie cu circa 12,7%
În vederea determinării factorilor principali care au dus la modificarea tarifelor propuse
pentru trimiterile poștale internaționale, mai jos este prezentată structura costurilor Î.S.”Poșta
Moldovei” pentru anul 2019 ajustate (cu cheltuielile de transportare a trimiterilor poștale peste
hotarele Republicii Moldova, cu cheltuielile terminale și cu cheltuielile privind remuneraţia
suplimentară din anul 2021) în baza cărora au fost calculate tarifele propuse pentru trimiterile
poștale internaționale:
- Costuri de producție – 95.6%;
- Cheltuieli de distribuire – 0.06%;
- Cheltuieli administrative – 3.4%;
- Alte cheltuieli din activitatea operațională – 0.04%;
- Costul mediu ponderat al capitalului – 0,9%.
Astfel, din totalul costurilor de producție (care reprezintă circa 95.6% din totalul costurilor
pentru prestarea trimiterilor poștale internaționale), conform informațiilor prezentate de Î.S.”Poșta
Moldovei”:
1)
circa 67.5% reprezintă cheltuieli terminale (costuri de distribuție pe teritoriul țării de
destinație, conform Convenției Uniunii Poștale Universale (UPU)) și taxa pentru performanță.
Astfel, menționăm că din anul 2015 (ultima dată când au fost modificate tarifele pentru
trimiterile poștale internaționale) au avut loc următoarele modificări:
- cheltuielile terminale aplicate pentru fiecare kg pentru poșta de scrisori au crescut de la
4.192 DTS la 5.368 DTS pentru 1 kg, înregistrându-se o majorare cu 28,1%;
- cheltuielile terminale pentru corespondența recomandată au crescut de la 0.634 DTS la
1.4 DTS pentru 1 trimitere, înregistrându-se o majorare cu 120.8%;
- cheltuielile terminale pentru corespondența cu valoare declarată au crescut de la 1.269
DTS la 1.7 DTS pentru 1 trimitere, înregistrându-se o majorare cu 34%;
- introducerea taxei privind remuneraţia suplimentară de 0,5 DST pe trimitere.
- cotele-părți teritoriale de sosire pentru coletele poștale calculate prin combinarea taxei
de bază per colet şi taxei de bază per kilogram au crescut în mediu cu 105%. De exemplu pentru
țările cu cel mai mare trafic: Federația Rusă de la 9,86 DST per colet și 1,94 DST pentru 1kg la
10,35 DST per colet și 2,04 DST pentru 1kg; Canada – de la 6,31 DST per colet și 1,77 DST pentru
1kg la 6,83 DST per colet și 1,92 DST pentru 1kg; Statele Unite ale Americii – de la 5,0 DST per
colet și 2,13 DST pentru 1kg la 5,19 DST per colet și 2,21 DST pentru 1kg;
2)
circa 12.6% reprezintă cheltuielile de transportare până la țara de destinație (achitate

companiilor aeriene) care s-au majorat de la 1.29 DST la 1.64 DST pentru 1 kg, înregistrându-se o
majorare cu circa 27%.
3)
circa 19.9% reprezintă cheltuielile pe teritoriul Republicii Moldova, din care circa
62.8% reprezintă cheltuielile cu personalul analiza cărora a fost prezentată în cadrul argumentării
tarifelor propuse pentru toate trimiterile poștale interne de mai sus.
De asemenea menționăm că, conform informațiilor din rapoartele privind repartizarea
costurilor, veniturilor și capitalului angajat a Î.S.”Poșta Moldovei” pentru anul 2019, Venitul
efectiv obținut în 2019 de Î.S.”Poșta Moldovei” din prestarea trimiterilor poștale internaționale
acoperă costurile efective totale din prestarea acestor servicii în proporție de circa 110%;
Tarifele propuse pentru trimiterile poștale internaționale, luând în considerare volumul
efectiv de servicii respective prestate de Î.S.”Poșta Moldovei” în 2019, ar permite companiei
obținerea unui Venit prognozat din prestarea acestor servicii care ar acoperi costurile ajustate (cu
cheltuielile de transportare a trimiterilor poștale peste hotarele Republicii Moldova, cu cheltuieli
terminale și cu cheltuielile privind remuneraţia suplimentară din anul 2021) în proporție de circa
103%. Menționăm că în conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din
sfera serviciului poștal universal Tarifele pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal
universal,care au ca obiect trimiterile poștale internaționale, se stabilesc de furnizorul SPU
utilizând metoda modelării situaţiilor tarifare, iar la modelarea situaţiilor tarifare pentru serviciile
poștale din sfera serviciului poștal universal,care au ca obiect trimiterile poștale internaționale,
devierea valorii venitului față de valoarea costurilor trebuie să nu depășească 3%.
Impactul ajustării tarifelor
Ținând cont că cea mai mare majorare a tarifelor propuse urmează a fi pentru trimiterile de
corespondență și de ponderea acestor tipuri de trimiteri poștale în totalul trimiterilor din cadrul
poștei de scrisori (circa 65.6%), a fost analizat impactul majorării tarifelor pentru serviciile
respective asupra populației.
Este de menționat că ponderea trimiterilor poștale expediate de către populație în volumul
total de corespondență expediată constituie circa 23%. Având în vedere că, raportând volumul
trimiterilor poștei de scrisori, expediate de persoane fizice pe teritoriul țării, la numărul populației
Republicii Moldova, constatăm că o persoană expediază în mediu o scrisoare pe an.
Prin urmare majorarea tarifelor pentru trimiterile de corespondență nu va afecta semnificativ
populația.
De asemenea menționăm că majorarea tarifelor poștale nu conduc la careva scumpiri a
prețului de vânzare de mărfuri, respectiv, nu au un impact negativ asupra capacității de plată a
populației.
Cât privește impactul asupra agenților economici menționăm că în cheltuielile de producție
ale acestora, desfășurate de procesele de producție, cheltuielile pentru serviciile poștale nu dețin o
cotă atât de mare. Totodată, agenții economici care expediază volume mari de servicii poștale pot
beneficia de tarife speciale în conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea 36/2016.
Pentru instituțiile statului, menționăm că, în vedere diminuării impactului majorării tarifelor,
există servicii alternative pentru serviciile de trimiteri de corespondență, cum ar fi serviciile
electronice, inclusiv prin aplicarea semnăturii digitale.
Totodată, în cazul neajustării tarifelor Î.S.”Poșta Moldovei” la costuri există riscul ca
întreprinderea să nu fie în stare să asigure prestarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal
eficient și în conformitate cu Standardele de calitate impuse în sarcina companiei prin Hotărârea
Guvernului nr. 1226 din 09.11.2016 cu privire la standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul
poştal universal.
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 spre
consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul
Transparența decizională, secțiunea Consultări pe pagina web, pentru perioada 10.01.202231.01.2022. Obiecții și propuneri la proiectul supus consultării publice nu au parvenit.
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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