
SINTEZA RECOMANĂRILOR 

(perioada de consultare 05.07.2016 - 25.07.2016) 

la proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii poștale 

 

Nr. Prevederi recomandate de furnizor Notă 

 ÎS ”Poșta Moldovei” 

La formularul tipizat al Raportului statistic al furnizorului de rețele și/sau servicii poștale 

1. Capitolul I – ”Date generale despre furnizor” 

 Subcapitolul ”Date referitoare la rețeaua poștală” – se propune 

completarea pct. 2.1 prin includerea agențiilor poștale, dat fiind faptul că 

agențiile poștale, la fel, sunt puncte de acces deservite de personal 

Se acceptă 

Pct. 2.1 se reformulează în ”Oficii și agenții poștale 

(puncte de acces deservite de personal)” 

2. Capitolul II – ”Traficul serviciilor poștale” 

 Subcapitolul ”Total trimiteri poștale” – se propune completarea pct. 1 

prin includerea cecogramelor, deoarece acestea fac parte din categoria 

poștei de scrisori. În acest sens, luînd în considerare și faptul că trimiterile 

rapide (Expres) nu fac parte din categoria poștei de scrisori, propunem a 

schimba cu locurile plasarea acestor 2 categorii de trimiteri poștale. Astfel, 

datele cu referire la cecograme – vor fi expuse în pct. 1.5, iar datele cu 

referire la trimiterile rapide (Expres) – vor fi expuse în pct. 3 

Se acceptă 

S-au operat următoarele modificări: 

 pct. 1.5 va reflecta volumul total al traficului de 

cecograme interne și internaționale,  

 iar pct. 3 va reflecta volumul total al traficului de 

trimiteri rapide (Expres) interne şi internaţionale 

expediere (ieşire) și recepționare (intrare) 

 Pct. 1.6 – se propune a exclude sintagma ”schimbare destinație, 

livrare specială”, deoarece acestea fac parte din serviciile auxiliare 

Se acceptă 

La pct. 1.6 (inclusiv subpuncte) a fost exclusă 

sintagma ”schimbare destinație, livrare specială” 

3. Capitolul III – ”Serviciul poștal universal, venituri și trafic” 

 Pct. 1u ”Venit din serviciul universal” – se propune completarea pct. 

1.2u prin includerea noțiunilor ”colete” și ”cecograme”, respectînd 

structura expusă în punctele 3u și 4u 

Se acceptă 

Pct. 1.2u (inclusiv subpuncte) a fost completat cu 

indicatorii ”cecograme” și ”colete” 

 Pct. 2u ”Total trimiteri poștale” – la pct. 2.1u, 2.2u, 2.3u a completa 

și a expune în paranteze sintagma ”de corespondență” 

Se acceptă 

 Pct. 2.1u, 2.2u și 2.3u au fost completate cu 

sintagma ”de corespondență” 

 Propunem a schimba cu locurile plasarea datelor cu referire la 

cecograme – în pct. 3u, iar datele cu referire la colete – în pct. 4u 

Se acceptă 

S-au operat următoarele modificări: 

 Pct. 3u va reflecta volumul total al traficului de 



cecograme  

 Pct. 4u va reflecta volumul total al traficului de 

colete poștale  

La Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Formularul tipizat al Raportului statistic al furnizorului de rețele și/sau servicii 

poștale 

1. Capitolul II – ”Traficul serviciilor poștale” 

 La punctele 1.1.3 și 1.2.3 – deoarece datele solicitate se referă la 

trimiterile poștale de intrare, sintagma ”cele expediate de pe teritoriul 

Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat” 

este necesar de a fi expusă în felul următor ”expediate din afara 

teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul 

acesteia” 

Se acceptă 

La punctele 1.1.3 și 1.2.3 (inclusiv subpuncte), 

sintagma ”cele expediate de pe teritoriul Republicii 

Moldova către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat” 

a fost substituită cu sintagma ”expediate din afara 

teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe 

teritoriul acesteia” 

 La punctul 1.1.3 – sintagma ”suma indicatorilor 1.1.2.1+1.1.2.2” de 

înlocuit cu sintagma ”suma indicatorilor 1.1.3.1+1.1.3.2” 

Se acceptă 

Formula de la indicatorul 1.1.3 a fost modificata. Astfel 

indicatorul 1.1.3 se calculează automat prin suma 

indicatorilor 1.1.3.1 şi 1.1.3.2. Prin urmare s-a făcut 

concordanţa între instrucţiune şi formular. 

 La punctele 1.1.3.2 și 1.1.3.2 – deoarece datele solicitate se referă la 

trimiterile poștale de intrare, sintagma ”ieșire” este necesar de a fi 

redactată în ”intrare” 

Se acceptă 

La punctele 1.1.3.2 și 1.1.3.2 

sintagma ”expediate(ieșire)” a fost substituită cu 

sintagma ”recepţionate(intrare)” 

 La punctele 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.6.3.1 și 1.6.3.2 – deoarece datele 

solicitate se referă la trimiterile poștale de ieșire, sintagma ”intrare” 

este necesar de a fi redactată în ”ieșire” 

Se acceptă 

La punctele 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.6.3.1 și 1.6.3.2 

sintagma ”expediate(ieșire)” a fost substituită cu 

sintagma ”recepţionate(intrare)” 

 La pct. 1.6 nu sunt numerotate corect subpunctele de la 1.6.1.1 pînă 

la 1.6.3.2 

Se acceptă 

S-a corectat numerotarea subpunctelor de la 1.6.1.1 

pînă la 1.6.3.2. Prin urmare s-a făcut concordanţa între 

instrucţiune şi formular. 

 La pct. 2.1.1.4 – se propune a exclude sintagma ”livrare specială și 

schimbarea destinației”, deoarece acestea fac parte din serviciile 

auxiliare 

Se acceptă 

La pct. 2.1.1.4, 2.1.2.4 şi 2.1.3.4 a fost exclusă 

sintagma ”schimbare destinație, livrare specială”.  

 


