
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea 

anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor 

pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de 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. 

Menționăm că pe data de 12 august 2022 a fost semnat Acordul bilateral dintre Î.S.„Poșta 

Moldovei” și CN„Poșta Română”S.A., care prevede aplicarea, începând cu 1 octombrie 2022, a 

următoarelor tarife: cota parte teritorială achitată de părți de 4 DTS/colet și 0,45 DTS/kg. 

Notăm că tarifele pentru serviciile de expediere a coletelor poştale internaţionale cu 

destinația România au fost aprobate în aprilie 2022, luându-se în considerare tarifele de 8,21 

DTS/colet și 1,10 DTS/kg prevăzute în Circularul Biroului International al Uniunii Poștale 
Universale (UPU) nr. 138 din 1 octombrie 2018. 

Ținând cont de cele menționate, ANRCETI a elaborat proiectul de hotărâre privind 

modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 32/2022 privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de 

Î.S.”Poșta Moldovei”, care prevede diminuarea tarifelor prestate de Î.S.„Poșta Moldovei” pentru 

coletele poştale internaţionale cu destinația România de la 290 lei/colet la 190 lei/colet și de la 50 

lei/kg sau fracțiune de kg la 35 lei/kg sau fracțiune de kg.   
Tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU urmează să intre în vigoare începând cu 1 

ianuarie 2023. 

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea anexei 2 

la hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor 

pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei” 

prevede stabilirea unor tarife noi pentru serviciile de expediere a coletelor poştale internaţionale cu 

destinația România, astfel: 
- 190 lei/colet; 

- 35 lei/kg sau fracțiune de kg. 

 

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 

Diminuarea cotelor părți teritoriale pentru coletele poştale internaţionale cu destinația 
România cu 51,3% per colet (de la 8,21 DTS/colet la 4 DTS/colet) și cu 59% per kg sau fracțiune 

de kg (de la 50 lei/kg sau fracțiune de kg la 35 lei/kg sau fracțiune de kg), urmare a semnării 

Acordului bilateral dintre Î.S.„Poșta Moldovei” și CN„Poșta Română”S.A., presupune diminuarea 

costurilor de prestare a serviciilor date. 

Astfel, diminuarea costurilor pentru prestarea serviciilor de expediere a coletele poştale 



internaţionale cu destinația România permite diminuarea tarifelor pentru serviciile date cu circa 

34,5% pentru expedierea unui colet (de la 290 lei la 190 lei per colet) și cu 30% per kg sau 

fracțiune de kg expediat (de la 50 lei la 35 lei per kg sau fracțiune de kg).   

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  09.12.2022-  

23.12.2022. 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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