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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind desemnarea furnizorului de 

serviciu universal în domeniul serviciilor poştale   

  

 

1. Introducere 
 
Potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile 

poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) desemnează furnizorii de serviciu universal din domeniul serviciilor 
poştale şi stabileşte condiţiile pe care aceştia trebuie să le respecte pentru furnizarea serviciilor. 

În conformitate cu cadrul comunitar în materie, Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 
stabileşte atât serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, cât şi obligaţiile minime 
legate de furnizarea acestor servicii. 

ANCOM, în calitate de autoritate naţională care are drept obiectiv asigurarea condiţiilor 
de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, ia măsurile necesare pentru 
desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, astfel încât 
utilizatorii să aibă acces la un minim de servicii, în condiţii de calitate şi accesibilitate, în orice 
punct de pe teritoriul României. 

ANCOM se asigură că furnizorul de serviciu universal desemnat poate oferi serviciile 
pentru care este desemnat în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. În principiu, furnizarea 
serviciilor din sfera serviciului universal trebuie să asigure accesul facil al utilizatorilor la reţeaua 
poştală publică la tarife accesibile, prin asigurarea, în special, a unui număr suficient de puncte 
de acces şi o frecvenţă garantată a colectărilor şi livrărilor. De asemenea, furnizorul de serviciu 
universal trebuie să asigure continuitatea furnizării serviciilor, satisfacerea nevoilor mereu în 
schimbare ale utilizatorilor, dar şi tratamentul nediscriminatoriu al acestora.   

Prin Decizia preşedintelui ANRC nr. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare, Compania 
Naţională Poşta Română S.A. (CNPR) este desemnată, din oficiu, până la data de 25 aprilie 
2009, ca furnizor de serviciu universal pentru asigurarea următoarelor servicii din sfera 
serviciului universal: 

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă, 
imprimatelor şi trimiterilor de publicitate prin poştă, interne şi internaţionale, în greutate de 
până la 2 kg (inclusiv 2 kg);  
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b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale, interne şi internaţionale, 
în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 

c) distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) 
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect: 
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);  
2. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);  
3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din 

afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:  
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);  
2. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 
3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din 

afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 
Pentru a asigura operarea serviciilor din sfera serviciului universal, astfel încât CNPR să 

nu furnizeze aceste servicii în condiţii financiare dezavantajoase, acesteia i-a fost rezervat 
dreptul de presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă 
livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 g şi al căror 
tarif este mai mic de 1,2 lei, constând în: 

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă interne; 
b) distribuirea trimiterilor de corespondenţă expediate din afara teritoriului României 

către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 
Având în vedere că obligaţiile CNPR privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului 

universal încetează la data de 25 aprilie 2009, este necesară desemnarea unui nou furnizor de 
serviciu universal, pentru a asigura continuitatea disponibilităţii acestor servicii pentru 
utilizatori. 

Desemnarea furnizorului de serviciu universal se realizează în condiţiile Deciziei 
preşedintelui ANRCTI nr. 3.442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor 
de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.  

În ceea ce priveşte procedura efectivă de desemnare a furnizorilor de serviciu universal 
în sectorul serviciilor poştale, decizia menţionată prevede două metode de desemnare: 

a) la cererea furnizorilor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care 
intenţionează să devină furnizori de serviciu universal, ca urmare a publicării de către ANCOM 
a unui anunţ, pe propria pagină de internet şi într-un cotidian de mare tiraj, cu privire la 
intenţia de desemnare a unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal; 

b) din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 10 din Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 
3.442/2007.  

Urmând procedura stabilită, ANC (acum ANCOM) a publicat la data de 6 februarie 2009 
un anunţ de intenţie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea 
serviciului universal în sectorul serviciilor poştale. Până la împlinirea termenului limită de 
depunere a cererilor de desemnare, respectiv 9 martie 2009, au fost înregistrate 2 cereri de 
desemnare, de la S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid S.R.L. şi CNPR. 

Potrivit acestui anunţ, ANCOM a invitat toate persoanele interesate, să depună cerere 
pentru dobândirea calităţii de furnizor de serviciu universal ce va avea obligaţia să furnizeze, 
până la data de 31 decembrie 2012, în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 
31/2002, următoarele servicii poştale incluse în sfera serviciului universal: 
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a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă, imprimatelor 
şi trimiterilor de publicitate prin poştă, interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg 
(inclusiv 2 kg); 

b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale, interne şi internaţionale, 
în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 

c) distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) 
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect: 
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg); 
2. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 
3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din 

afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect: 
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg); 
2. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 
3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din 

afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 
Persoanele interesate să dobândească calitatea de furnizor de serviciu universal au putut 

opta pentru depunerea cererii de desemnare pentru cel puţin unul dintre serviciile prevăzute la 
literele a), b) sau c) de mai sus, cumulativ cu furnizarea serviciului de trimitere recomandată şi 
a serviciului de trimitere cu valoare declarată corespunzătoare serviciului sau serviciilor alese.  

      
2. Desemnarea CNPR ca furnizor de serviciu universal  
 
În vederea analizării cererilor de desemnare ca furnizori de serviciu universal, a fost 

numită o comisie de evaluare, formată din specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic. 
Comisia a avut drept atribuţii: 

a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de 
serviciu universal; 

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a capacităţii solicitantului de a 
respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute 
de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, precum şi a propunerii financiare a solicitantului; 

c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal. 
În vederea stabilirii cererii câştigătoare, comisia de evaluare a luat în considerare 

următoarele: 
a) gradul de acoperire a teritoriului naţional garantat de solicitanţi, inclusiv densitatea 

punctelor de acces şi de contact ale reţelelor poştale operate de aceştia sau de alţi furnizori de 
servicii poştale cu care solicitanţii au încheiat contracte în acest scop; 

b) experienţa anterioară în furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului 
universal pentru care s-a solicitat desemnarea sau a altor servicii poştale; 

c) capacitatea tehnică, economică şi financiară a solicitanţilor; 
d) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera 

serviciului universal pe întreg teritoriul ţării; 
e) costul net asociat furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru 

care se solicită desemnarea; 
f) alte date relevante prezentate de solicitanţi. 
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În urma analizei celor 2 cereri depuse în termenul legal prin prisma criteriilor menţionate 
mai sus, comisia de evaluare a stabilit următoarele: 

CNPR este furnizorul de servicii poştale cu cea mai extinsă reţea poştală, deţinând la 
nivel naţional un număr de peste 6.900 de puncte de acces deservite de personal şi respectiv 
peste 15.000 de puncte de acces nedeservite de personal (cutii poştale), din care aproximativ 
3.700 amplasate în mediul urban, iar peste 11.000 amplasate în mediul rural. Totodată, din 
totalul resurselor umane de pe piaţa serviciilor poştale din România, aproximativ 80% sunt 
angajaţi ai CNPR.  

În concluzie, CNPR deţine în prezent cel mai mare grad de acoperire la nivel naţional, 
asigurând şi un anumit grad de densitate a punctelor de acces, fiind astfel în măsură să 
îndeplinească cerinţele legate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru toţi 
cetăţenii României. 

Luând în considerare caracteristicile pieţei serviciilor poştale din România, CNPR 
beneficiază de cea mai mare experienţă în privinţa furnizării serviciilor poştale incluse în sfera 
serviciului universal şi de o experienţă de aproape 5 ani în calitate de furnizor de serviciu 
universal, fiind, până în prezent, singurul furnizor de servicii poştale desemnat să asigure pe 
teritoriul României furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal. Conform datelor 
statistice, CNPR deţine o cotă de piaţă semnificativă din totalul trimiterilor de corespondenţă şi 
al trimiterilor de publicitate prin poştă.  

Dat fiind gradul de acoperire al reţelei poştale aparţinând CNPR, resursele umane şi 
financiare de care aceasta dispune, comisia de evaluare consideră că CNPR este furnizorul de 
servicii poştale care realizează cele mai mari economii de scară, putând astfel să susţină un 
nivel uniform al tarifelor pe întreg teritoriul ţării.  

Luând în considerare aspectele menţionate mai sus, comisia de evaluare a stabilit ca 
CNPR să fie desemnată ca furnizor de serviciu universal, pentru următoarele servicii pentru 
care a solicitat desemnarea: 

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă şi 
imprimatelor, interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg); 

b) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect: 
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg); 
c) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect: 
1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg). 
Deşi CNPR a inclus în cererea de desemnare şi colectarea, sortarea, transportul şi 

livrarea coletelor poştale, interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 
kg), precum şi distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 
20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, 
aceasta nu a respectat condiţiile prevăzute în Anunţul de intenţie cu privire la depunerea cererii 
legate de furnizarea acestor servicii. Astfel, CNPR era obligată ca, în mod cumulativ cu 
furnizarea acestor servicii, să cuprindă în cerere şi serviciul de trimitere cu valoare declarată şi 
serviciul de trimitere recomandată corespunzătoare acestor servicii, desemnarea realizându-se 
la pachet, pe categorii de servicii având acelaşi obiect. Având în vedere că CNPR nu a inclus în 
cerere serviciul de trimitere recomandată corespunzător, desemnarea urmează a se realiza din 
oficiu pentru aceste servicii, serviciul de trimitere recomandată şi serviciul de trimitere cu 
valoare declarată corespunzătoare. 

Totodată, CNPR dispune de o reţea de distribuţie la nivel naţional, putând prelua 
trimiterile de publicitate prin poştă prin puncte de acces specializate în fiecare reşedinţă de 
judeţ, dar şi în alte peste 160 de centre aflate în mediul urban. Dată fiind particularitatea 



5/8 

colectării trimiterilor de publicitate prin poştă, şi anume că introducerea trimiterilor de acest fel 
în sistemul poştal este realizată, în principal, de către persoanele juridice, considerăm că cele 
peste 280 de puncte de acces specializate sunt suficiente pentru asigurarea în bune condiţii a 
colectării trimiterilor de publicitate prin poştă. 

Având în vedere că CNPR deţine peste 6.900 de puncte de acces deservite de personal, 
precum şi faptul că va fi desemnată furnizor de serviciu universal pentru trimiterile de 
corespondenţă şi imprimate de până la 2 kg, ANCOM consideră că CNPR este, în prezent, 
singurul furnizor de servicii poştale care poate beneficia de economii de scară şi scop în ceea ce 
priveşte sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de publicitate prin poştă.  

În baza propunerii comisiei de evaluare, conform art. 11 alin. (1) din Decizia 
preşedintelui ANRCTI nr. 3.442/2007, CNPR va avea obligaţia de a furniza, pe întreg teritoriul 
României, în condiţiile stabilite de legislaţia din domeniul serviciilor poştale, următoarele servicii 
poştale din sfera serviciului universal: 

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de publicitate prin poştă, 
interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg); 

b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale, interne şi internaţionale, 
în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 

c) distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) 
expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect: 
1. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 
2. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din 

afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect: 
1. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg); 
2. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din 

afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 
 
3. Respingerea solicitării S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid S.R.L. de desemnare 

ca furnizor de serviciu universal 
 
ANCOM a stabilit, în urma evaluării cererii depuse de S.C. Poşta Atlassib Curier Rapid 

S.R.L. (Atlassib), că aceasta nu dispune de resurse tehnice necesare suficiente pentru 
asigurarea furnizării, în fiecare localitate de pe teritoriul României, a vreunuia dintre serviciile 
din sfera serviciului universal pentru care a solicitat desemnarea.  

Conform cererii depuse, solicitantul nu deţine la nivel naţional decât aproximativ 80 de 
puncte de prezenţă denumite depozite de coletărie, număr insuficient pentru furnizarea 
serviciului universal la nivelul întregii ţări. Solicitantul nu a făcut menţiuni cu privire la centrele 
de tranzit pe care le deţine sau centrele de sortare aflate în reţeaua proprie.  

Atlassib nu a precizat în cererea depusă structura organizatorică, modalitatea de 
transport a trimiterilor poştale sau fluxul trimiterilor poştale în reţeaua proprie. Solicitantul nu a 
inclus date cu privire mijloacele tehnice pe care doreşte să le utilizeze pentru a furniza serviciul 
universal în condiţiile de calitate impuse (ex. parcul auto dedicat furnizării de servicii poştale, 
numărul de puncte de acces deservite de personal sau numărul de puncte de acces şi 
distribuţie fără personal). De asemenea, considerăm că personalul Atlassib este insuficient 
pentru a putea să asigure furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care a fost 
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solicitată desemnarea cel puţin la standardele de calitate impuse CNPR prin Decizia 
preşedintelui ANRC nr. 88/2004.  

 
4. Drepturile şi obligaţiile CNPR în calitate de furnizor de serviciu universal 
 
Desemnarea furnizorului de serviciu universal se va realiza pentru perioada cuprinsă 

între data de 26 aprilie 2009 şi data de 31 decembrie 2012. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 
alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 3.442/2007, desemnarea furnizorilor de serviciu 
universal se poate realiza pe o perioadă de până la 5 ani. În acest caz, perioada de desemnare 
a CNPR ca furnizor de serviciu universal este corelată cu expirarea posibilităţii menţinerii 
drepturilor rezervate pentru furnizorul de serviciu universal în România, potrivit Directivei 
2008/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu 
privire la liberalizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii. După 
această dată, pentru îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului 
universal se va compensa costul net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului 
universal printr-un  mecanism de compensare bazat pe fonduri publice sau pe contribuţii ale 
furnizorilor de servicii poştale şi/sau ale utilizatorilor. 

Obligaţiile CNPR, în calitate de furnizor de serviciu universal, vor viza, în principal: 
a) asigurarea a cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi a cel puţin o livrare 

la locuinţa fiecărui utilizator, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână; 
b) respectarea cerinţelor esenţiale de furnizare a serviciilor; 
c) tratamentul nediscriminatoriu al utilizatorilor; 
d) asigurarea securităţii reţelei poştale publice; 
e) respectarea anumitor standarde de calitate; 
f) asigurarea unei anumite densităţi a punctelor de acces, precum şi disponibilitatea 

serviciilor la punctele deservite de personal; 
g) practicarea unor tarife fundamentate în funcţie de costuri, aprobate de ANCOM; 
h) asigurarea transparenţei cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor şi tarifele 

percepute pentru acestea; 
i) implementarea şi dezvoltarea unui sistem de evidenţă internă a costurilor. 
CNPR va beneficia de următoarele drepturi: 
a) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; 
b) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe 

imobilele, inclusiv căile de comunicaţie, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

c) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu 
universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate; 

d) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile 
internaţionale la care România este parte; 

e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin 
în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale 
din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de ANCOM;  

f) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANCOM. 
Potrivit art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, ANCOM poate rezerva furnizorului 

de serviciu universal dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale incluse în sfera 
serviciului universal, având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne sau internaţionale, 
indiferent dacă livrarea acestora este accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 50 g 
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şi al căror tarif este mai mic decât de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de 
corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard. Aceasta 
reprezintă limita maximă a drepturilor ce pot fi rezervate furnizorului de serviciu universal. 
Determinarea concretă a limitelor dreptului rezervat se realizează strict în funcţie de 
necesitatea îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, astfel 
încât să nu fie afectată concurenţa în domeniul serviciilor poştale, iar beneficiile rezultate din 
existenţa drepturilor rezervate să nu depăşească pierderile determinate de furnizarea serviciilor 
poştale sub incidenţa obligaţiilor de serviciu universal. 

ANCOM apreciază că obligaţiile ce vor fi impuse CNPR prin decizia de desemnare sunt de 
natură a crea o situaţie dezavantajoasă furnizorului de serviciu universal, datorită imposibilităţii 
acestuia de a-şi adapta integral politica comercială la situaţia de pe piaţa serviciilor poştale din 
România. Astfel, CNPR s-ar putea afla în imposibilitatea de a răspunde rapid cerinţelor pieţei de 
servicii poştale, precum şi acţiunilor concurenţei. 

Furnizorul de serviciu universal va avea obligaţia de a furniza serviciile pentru care a fost 
desemnat, pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu 
densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau 
distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe baze comerciale. Totodată, 
prin prisma obligaţiilor impuse, CNPR va avea un grad sporit de inflexibilitate în ceea ce 
priveşte tarifele serviciilor pentru care va fi desemnată, acestea urmând să fie uniforme pe 
întreg teritoriul României, orientate pe costuri şi supuse aprobării ANCOM. Astfel, furnizorul de 
serviciu universal nu va putea reacţiona cu promptitudine la modificările tarifelor practicate de 
principalii competitori de pe piaţa serviciilor poştale. 

În lipsa unui drept exclusiv de a presta anumite servicii poştale şi aflată în imposibilitatea 
de a practica tarife diferenţiate în funcţie de destinaţie (urban-rural), CNPR riscă pierderea unor 
volume mari de trimiteri de corespondenţă sub 50 g (care reprezintă în prezent 80% din 
volumul total al trimiterilor de corespondenţă), în condiţiile în care aproximativ 70% din totalul 
acestei categorii de trimiteri este generat de un număr mic de companii cu volume mari de 
trimiteri, care reprezintă, în general, facturi pentru diverse servicii prestate. Astfel, în cazul 
trimiterilor de corespondenţă din mediul urban, unde costurile unei trimiteri sunt semnificativ 
mai mici, aceste companii ar putea apela la furnizori alternativi care beneficiază de flexibilitate 
în stabilirea tarifelor. Ca urmare a obligaţiei de a asigura serviciul universal pe întreg teritoriul 
României, CNPR va fi însă obligată să distribuie în continuare trimiterile de corespondenţă 
pentru zonele rurale unde costurile pentru fiecare trimitere sunt mai mari decât tarifele 
practicate. Existenţa unui drept exclusiv va permite CNPR să finanţeze aceste pierderi 
înregistrate în zonele rurale din profiturile realizate în urma furnizării trimiterilor de 
corespondenţă în mediul urban.  

Având în vedere cele de mai sus, ANCOM consideră că acordarea dreptului exclusiv de a 
presta anumite servicii poştale furnizorului de serviciu universal, este o măsură necesară pentru 
finanţarea costului net generat de furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal. 
Dreptul exclusiv de a presta anumite servicii poştale asigură CNPR posibilitatea finanţării 
costurilor determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care a fost 
desemnat în condiţiile de calitate impuse prin decizia de desemnare. În acest moment, 
eliminarea drepturilor rezervate ar pune în pericol dreptul cetăţenilor României de a beneficia 
de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la anumite 
standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor 
utilizatorilor. 
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Prin urmare, pe întreaga perioadă de desemnare, CNPR va beneficia de dreptul exclusiv 
de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea 
acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 g. Exercitarea dreptului 
exclusiv menţionat anterior de către CNPR se va putea asigura doar prin interzicerea prestării 
serviciilor din aria rezervată de către alţi furnizori de servicii poştale la tarife mai mici decât 
nivelul tarifelor perceput de CNPR. ANCOM consideră că limita minimă trebuie să fie cu 10% 
mai mare decât tariful perceput de furnizorul de serviciu universal pentru trimiterile de 
corespondenţă din treapta de greutate de 21-50 g cu livrare accelerată (limita maximă a ariei 
rezervate). Un astfel de tarif ar fi suficient pentru a asigura finanţarea pierderilor suferite de 
CNPR ca urmare a obligaţiei de furnizare a serviciului universal. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că tariful propus spre aprobare de 
CNPR pentru trimiterile de corespondenţă din treapta de greutate 21-50 g cu livrare accelerată 
este de 1,8 lei (RON), iar pentru trimiterile de corespondenţă din prima treaptă de greutate a 
celei mai rapide categorii standard (20 g) este de 1,6 lei (RON), ANCOM propune ca tariful 
minim pe care ceilalţi furnizori de servicii poştale să îl pot practica pentru serviciile din aria 
rezervată să fie de 1,25 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din 
prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard. 

 
5. Procedura de consultare publică în regim de urgenţă 
Aşa cum am precizat mai sus, drepturile şi obligaţiile CNPR în calitate de furnizor de 

serviciu universal expiră la data de 25 aprilie 2009. Pentru a asigura continuitatea furnizării 
acestor servicii, astfel încât să se asigure dreptul utilizatorilor de a avea acces la serviciile din 
sfera serviciului universal, este necesar ca procedura de desemnare a noului furnizor de 
serviciu universal să se finalizeze până la această dată. 

Prin urmare, este necesară supunerea spre consultare publică a prezentului proiect de 
decizie în regim de urgenţă, astfel încât să fie posibilă consultarea, analizarea şi, dacă este 
cazul, implementarea observaţiilor transmise, precum şi adoptarea şi publicarea în Monitorul 
Oficial al României a proiectului deciziei, până la data de 25 aprilie 2009. 

 
 
  
 
 
 

 


