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relevante ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, asigurându-se astfel 
continuitatea în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea domeniului serviciilor poştale 
în condiţiile dispoziţiilor legale actuale, 

 
Având în vedere experienţa ultimilor ani, precum și necesitatea optimizării procesului de 

colectare de date statistice pe care autoritatea naţională de reglementare îl derulează anual, 
 

 ANCOM a elaborat proiectul Deciziei pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către 
furnizorii de servicii poştale. 
 
 2. Reglementarea procesului de colectare de către autoritatea națională de 
reglementare a datelor statistice corespunzătoare pieței serviciilor poștale 
  
 Având în vedere modificările și completările aduse legislației primare care 
reglementează domeniul serviciilor poștale, precum și ținând cont de dinamica realităților 
practice întâlnite pe parcursul activității de colectare a datelor statistice din ultimii ani, ANCOM 
a armonizat legislația secundară prin integrarea în aceasta a următoarelor elemente de 
noutate: 
 

- reglementarea expresă a faptului că furnizorii de servicii poştale vor raporta exclusiv 
trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi pe cele prelucrate în numele şi pe seama 
unui alt furnizor; 

 
- stabilirea expresă a faptului că toţi furnizorii de servicii vor completa datele statistice 

pe formulare identice, nemaiexistând diferenţe între furnizorul de serviciu universal şi ceilalţi 
furnizori de servicii poştale; 

 
- completarea cu anumiţi indicatori a tabelelor de raportare statistică ce vor trebui să fie 

transmise ANCOM de către furnizorii de servicii poştale („mandatul poștal pe suport hârtie”, 
„venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii poștale”, precum și „reclamații întemeiate 
privind relația dintre utilizator și furnizor”.) 

 
3. Concluzii 

 
 Proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii 
nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, 
împreună cu expunerea de motive aferentă, au fost supuse consultării publice, pe pagina de 
internet a ANCOM, în perioada 23 ianuarie 2014 - 6 februarie 2014.  

 
 

ANCOM a analizat observaţiile primite în perioada de consultare publică şi a întocmit un 
material de sinteză a observaţiilor primite cu privire la proiectul deciziei supuse consultării 
publice, în care a precizat poziţia sa faţă de aceste observaţii. De asemenea, observaţiile 
primite în perioada de consultare publică, precum şi comentariile ANCOM la acestea, au fost 
dezbătute în cadrul Consiliului Consultativ din data de 20 martie 2014. 

 



3 
 

 Având în vedere cele expuse mai sus, a fost definitivat proiectul deciziei preşedintelui 
ANCOM pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, pe care, 
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 
 

 
 
 
 
 


