
1 
 

 
           

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 25 și 26, art. 11 alin. (1) și (7) și art. 12 alin. (1) 
și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 22 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013,  
precum și ale art. 14 alin. (6) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor 
de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare 
   

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 
PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
pentru modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind 

desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal 
în domeniul serviciilor poștale și a Deciziei președintelui ANCOM nr. 1159/2013 privind 
condițiile de întocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania 

Națională Poșta Română S.A. 

 
  

 Art. I. – Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor 
de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, se modifică după cum urmează: 
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 1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  
 
 „(3) Cererea pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal se transmite până la data de 14 august a exercițiului financiar ulterior celui pentru care se 
solicită compensarea, împreună cu situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente 
furnizării serviciilor din sfera serviciului universal din care să reiasă valoarea costului net.” 
   
 2. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 
„(4) CNPR are obligația de a furniza evidențele contabile pe baza sistemului de evidență 

contabilă separată prevăzut la art. 21 alin. (1) până la data de 14 august a fiecărui an pentru anul 
anterior, cu respectarea condițiilor de auditare și întocmire a evidențelor contabile separate stabilite 
de autoritatea de reglementare.” 

 
 Art. II. – Decizia președintelui ANCOM nr. 1159/2013 privind condițiile de întocmire și 
auditare a situațiilor financiare separate de către Compania Națională Poșta Română S.A., se 
modifică după cum urmează:  
  

1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:  
 
 „(2) CNPR va realiza și va transmite ANCOM situațiile financiare separate pentru fiecare 
exercițiu financiar până la data de 14 august a anului următor pentru care acestea se întocmesc.” 

  
 Art. III. – Prezenta decizie se comunică Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A. și își 

produce efectele de la data comunicării. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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