AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ KОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din 05 august 2016

Nr. 18

cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării privind furnizarea serviciilor poştale,
Certificatului-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale
și Notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale
Abrogată prin H.C.A. nr.13/16.06.2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 33, art. 34 alin. (2) şi alin. (6), precum și
ale art. 35 alin. (1) din Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 225),
În conformitate cu pct.14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143144, art. 917), Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
a) Formularul-tip al notificării privind furnizarea serviciilor poştale, conform anexei nr.1;
b) Certificatul-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale,
conform anexei nr. 2;
c) Notificare privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale, conform anexei nr.
3.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se publică pe pagina Web oficială a
ANRCETI.
Preşedintele Consiliului
de Administraţie

Grigore VARANIŢA

Membrii Consiliului
de Administraţie

Corneliu JALOBA
Iurie URSU

bd. Ştefan cel Mare, 134,
MD-2012, Chişinău

Telefon:
+373-22-25-13-17

Fax:
+373-22-22-28-85

E-mail: office@anrceti.md
www.anrceti.md

Anexa nr. 1
la Hotărîrea nr. 18
din 05 august 2016

NOTIFICARE
privind furnizarea serviciilor poștale

I.

Date necesare pentru identificarea solicitantului
Denumirea Solicitantului

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
IDNO

Data și numărul
deciziei de înregistrare

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

___/___/_______/
Nr. ______________

Adresa juridică
Strada
Nr.
Bl.
Ap.
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/
__/__/__/__/
__/__/__/
Localitatea
Raion/municipiu
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Telefon
fix:
__/__/__/__/__/__/__/__/__/
e-mail Pagină de internet mob.: __/__/__/__/__/__/__/__/__/
________________@_______
www.____________________
fax: __/__/__/__/__/__/__/__/__/

Date identificare solicitant
Nume
Prenume
Cod personal(IDNP)
_______________________ ______________________
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Telefon: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ e-mail: ______________________@_______
__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adresa de corespondență/oficiu
Strada
Nr.
Bl.
Ap.
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/
__/__/__/__/
__/__/__/
Localitatea
Raion/municipiu
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Persoana de contact a solicitantului
Nume
_______________________

Prenume
_____________________

e-mail: __________________@_______
Telefon: __/__/__/__/__/__/__/__/__/

IDNP

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/

II. Tipurile de servicii pe care solicitantul
intenționează să le
furnizeze și data estimativă a începerii activității
1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Colectarea, sortarea, transportul și distribuirea trimiterilor poștale interne și
internaţionale cu o greutate de pînă la 2 kg
Colectarea, sortarea, transportul și distribuirea coletelor poștale 2 interne și
internaţionale cu o greutate de pînă la 10 kg
Distribuirea coletelor poștale 2 cu o greutate de pînă la 20 kg, expediate din
afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
Serviciu de trimitere recomandată internă sau internațională3

6.

☐

Serviciul de trimitere cu valoare declarată internă sau internaţională3

7.

☐

Colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și
internaționale cu o greutate de pînă la 7 kg

___/___/______/

☐

Servicii avînd ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale cu o greutate
egală cu sau mai mare de 2 kg

___/___/______/

A.
Servicii
poștale
incluse în
sfera
serviciului
Poștal
Universal

1.
2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

6.

☐

Servicii avînd ca obiect colete poștale2 interne cu o greutate egală cu sau mai
mare de 10 kg expediate de pe teritoriul Republicii Moldova către o adresă
aflată pe teritoriul acesteia
Servicii avînd ca obiect colete poștale2 internaționale cu o greutate egală cu
sau mai mare de 10 kg expediate de pe teritoriul Republicii Moldova către o
adresă aflată pe teritoriul acesteia
Servicii avînd ca obiect colete poștale2 internaționale cu o greutate egală cu
sau mai mare de 20 kg, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova
către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
Servicii avînd ca obiect cecograme interne și internaționale cu o greutate
egală cu sau mai mare de 7 kg
Servicii avînd ca obiect publicitatea prin poștă4

7.

☐

Servicii de trimitere contra ramburs3

B.
Servicii
poștale din
afara sferei
serviciului
Poștal
Universal

Trimiteri de corespondență interne și internaționale a căror greutate este
mai mică de 350 g¹

Data estimativă a
începerii activității
(zz/ll/aaaa)

8.
9.
10.

☐
☐
☐

___/___/______/
___/___/______/
___/___/______/
___/___/______/
___/___/______/
___/___/______/

___/___/______/

___/___/______/

___/___/______/

___/___/______/
___/___/______/
___/___/______/

atestată3

Serviciu de trimitere cu predare
Serviciu de poștă rapidă3
Servicii avînd ca obiect trimiteri poștale expres3

___/___/______/
___/___/______/
___/___/______/

Descrierea generală a
rețelei poștale 5

Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare:

III.

☐ Copia deciziei de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice);
☐ Copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizației solicitante;
IV.

☐ Procura pentru persoana împuternicită.
Solicitantul își asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condițiilor și obligațiilor prevăzute de autorizarea
generală la furnizarea serviciilor poștale pentru care s-a notificat și pentru veridicitatea datelor și documentelor prezentate.

V.

Solicitantul își exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale.

☐ Da
1
Dreptul rezervat furnizorului de serviciu poștal universal nu se extinde asupra trimiterilor de corespondență interne și internaționale cu greutatea
mai mică de 350 g, al căror tarif pentru distribuire este mai mare de 5 ori decît tariful furnizorului de serviciu poștal universal stabilit pentru
trimiterile de corespondență din prima treaptă de greutate (art. 28 alin. (3) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016).
2
Trimiteri poștale care includ bunuri cu sau fără valoare comercială, dar care nu constituie trimiteri de corespondență, cărți, cataloage, ziare sau
publicații periodice.
3
Serviciu furnizat la solicitarea expeditorului și poate avea ca obiect o trimitere poștală aferentă unui serviciu poștal din sfera sau din afara

sferei serviciului poștal universal.
4

Pînă în momentul în care dreptul de furnizare a serviciilor poștale care au ca obiect publicitatea prin poștă va fi rezervat furnizorului de

serviciu poștal universal(art. 28 alin. (5) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016).
5

Conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016.
Semnătura

____________________

Data ___/___/______/

L.Ș.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea nr. 18
din 05 august 2016

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT – TIP
privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, eliberat în temeiul
Legii comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Monitorul Oficial, nr. 114-122 din 29 aprilie 2016).
Furnizorul (denumirea/numele) ......................................................................................................
Codul fiscal/IDNO: ...........................................................................................................................
Adresa sediului (juridică): str. ………………………………………. bloc ………. of. (ap.) …….
MD-.............., sat ...................................., r-l....................... mun./or……….....Republica Moldova.
Înregistrat în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale cu nr. …….. din ………… are în
continuare dreptul de a furniza următoarele tipuri de servicii poștale:
I. Servicii poștale incluse în sfera serviciului Poștal Universal din data
II. Servicii poștale din afara sferei serviciului Poștal Universal din data

____|_____|_____
____|_____|_____

Furnizarea serviciilor poștale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor
poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr. 114-122) şi ale altor acte normative în
vigoare, aplicabile în domeniu.
Certificatul-tip a fost eliberat în urma realizării Notificării înregistrate cu nr. …….. din
……………………….
Certificatul-tip a fost modificat (după caz) în urma realizării Notificării înregistrate cu nr. …….. din
……….

Director

Anexa nr. 3
la Hotărîrea nr. 18
din 05 august 2016
CĂTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012

NOTIFICARE PRIVIND SISTAREA ACTIVITĂŢII DE FURNIZARE A
SERVICIILOR POȘTALE
Furnizorul (denumirea/numele)

Codul fiscal/IDNO:
Adresa sediului (juridică):
Bd./Str.
Bloc

Of. (ap)

MD

Com./Sat
Raion
Mun./Or.
Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de
ce se confirmă prin Decizia de înregistrare nr.
din
Renunţă, începând cu data de

la dreptul de a furniza toate tipurile de

servicii poștale menţionate în CERTIFICATUL-TIP,
eliberat în urma realizării Notificării înregistrate cu nr.
Solicitantul anexează următoarele documente:
a)
procura pentru persoana împuternicită;
b)
actele de identitate a persoanei împuternicite;
c)
certificatul-tip.

din

Furnizorul îşi asumă pe propria răspundere respectarea drepturilor utilizatorilor finali în legătură cu
renunţarea la dreptul de furnizare a serviciilor poștale.
Furnizorul este conştient de faptul că persoanelor cărora li s-a revocat dreptul de a furniza servicii
poștale nu mai pot beneficia de dreptul de a furniza acelaşi tip serviciu pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi
un an de la data revocării.

Semnătura şi ştampila furnizorului .................................................................
L.Ş.

