
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea 

unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

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 și Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 25 din 29.09.2016 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului 

poștal universal au fost elaborate în temeiul Legii comunicațiilor poştale nr. 36/2016 

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

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

au fost aduse o serie de modificări la Legea comunicațiilor poştale nr. 36/2016, printre care: 

-  abrogarea art. 28 Serviciile  poștale  rezervate, prin care a fost liberalizat în totalitate 

sectorul comunicațiilor poștale; 

- modificarea art. 31 Particularităţile contabilităţii furnizorului de serviciu poştal 

universal, prin care a fost redenumită Metodologia de repartizare a costurilor de producţie 

pentru servicii poştale rezervate şi nerezervate în Metodologia de repartizare a costurilor de 

producţie pentru servicii din sfera serviciului universal şi din afara lui, ținându-se cont de 

abrogarea art. 28. 

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

menționate cu modificările aduse Legii comunicațiilor poştale nr. 36/2016, ANRCETI a 

elaborat proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie privind modificarea acestora.   

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 
Luând în considerare modificarea denumirii Metodologiei de repartizare a costurilor de 

producţie pentru servicii poştale rezervate şi nerezervate în Metodologia de repartizare a 

costurilor de producţie pentru servicii din sfera serviciului universal şi din afara lui (art. 31 din 

Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016), ANRCETI a efectuat modificarea denumirii 

Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 24 din 29.09.2016 și substituirea în 

textul hotărârii date, a Metodologiei respective și a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile din sfera serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 25 din 29.09.2016, inclusiv a anexelor aferente acestora, a 

textului „rezervate și nerezervate” cu textul „din sfera serviciului universal şi din afara sferei 

serviciului universal”. 

De asemenea au fost efectuate modificări la forma de raportare de către Î.S.”Poșta 

Moldovei” a situațiilor privind repartizarea costurilor veniturilor și a capitalului angajat prin 

excluderea divizării în cadrul rapoartelor a costurilor, veniturilor și capitalului angajat pe 

servicii rezervate și servicii nerezervate, furnizorul urmând să prezinte rapoartele separat doar 

pentru servicii din cadrul serviciului poștal universal, servicii din afara serviciului poștal 

universal și alte servicii poștale.  

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 20.10.2021 – 05.11.2021. 

În cadrul consultărilor publice s-a expus doar Î.S.”Poșta Moldovei” privind lipsa 

propunerilor la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI.  

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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