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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații privind cererea de compensare a costului net aferent 

furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2014 

 

Versiune publică 

 

 

1. Introducere 

Compania Națională Poșta Română (CNPR) a fost desemnată furnizor de serviciu universal 

în domeniul serviciilor poștale din România de la data de 1 ianuarie 2014 până la data de 31 

decembrie 2018 prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta 

Română S.A. ca furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, cu modificările 

ulterioare. 

Conform prevederilor acestei decizii, în anul 2014 CNPR a avut obligația de a furniza 

următoarele servicii poștale din sfera serviciului universal: 

a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, 

în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect trimiteri de corespondență și imprimate; 

b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în 

greutate de până la 10 kg (inclusiv); 

c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg expediate din afara 

teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și 

internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a); 

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect: 

1. trimiterile poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) 

prevăzute la lit. a); 
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2. colete poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); 

3. colete poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg expediate din afara teritoriului 

României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.  

f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale. 

Furnizorul de serviciu universal are dreptul de a solicita compensarea costului net aferent 

furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Conform prevederilor 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, cererea de compensare a 

costului net poate fi transmisă până la data de 14 august a exercițiului financiar ulterior celui 

pentru care se solicită compensarea.  

Conform dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013 

„Calculul costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se realizează 

conform metodologiei prevăzute în anexă.” Prin urmare, costul net al obligațiilor de serviciu 

universal se calculează ca diferența dintre costul net suportat de CNPR, ca urmare a îndeplinirii 

obligațiilor de serviciu universal (Scenariul de bază) și costul net al CNPR, în cazul în care și-ar 

desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal (Scenariul alternativ). 

Costul net va lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv beneficiile intangibile și 

avantajele comerciale de care CNPR se bucură ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu 

universal, existența unei marje rezonabile de profit și stimularea eficienței costurilor. 

Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013, 
situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera 
serviciului universal care însoțește cererea pentru compensarea costului net trebuie certificată de 
un auditor independent, într-un raport de constatări faptice, adresat atât acționarilor furnizorului 
desemnat, cât şi ANCOM. Raportul auditorului menţionat trebuie să indice dacă situația 
menționată anterior, în toate aspectele materiale, informaţiile din documentele contabile şi 
situațiile financiare relevante ale furnizorului de serviciu universal, precum şi dacă procedurile de 
colectare şi prelucrare a informațiilor contabile respectă principiile şi criteriile de calcul şi evidența 
separată a costurilor, veniturilor şi capitalului angajat, stabilite de ANCOM, în conformitate cu 
Standardul internațional privind serviciile conexe 4400 al Federației Internaţionale a Contabililor 
(IFAC), „Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare”. 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Decizia președintelui ANCOM nr. 

541/2013, dacă în urma calculării de către CNPR a costului net al furnizării serviciilor din sfera 

serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal 

constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, autoritatea va decide 

compensarea acestui cost net, în limita sumei solicitate de către furnizorul de serviciu universal. 

Conform prevederilor art. 14 alin. (7) din Decizia preşedintelui ANCOM nr. 541/2013, ANCOM 

decide cu privire la compensarea costului net și, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează 

a fi compensată, precum și cu privire la modalitatea de compensare a costului net, inclusiv în 

ceea ce privește cuantumul contribuțiilor și/sau cuantumul taxei necesare pentru compensarea 

costului net, în termen de 160 de zile de la primirea cererii de compensare din partea CNPR, 
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însoțită de situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din 

sfera serviciului universal în condițiile stabilite de ANCOM. 

În vederea analizării caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării 

serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2014, ANCOM a înaintat CNPR o solicitare1 de a 

furniza o versiune revizuită a situațiilor financiare separate și a metodologiei de întocmire a 

acestora, după corectarea erorilor identificate ca urmare a analizei acestor situații, însoțite de 

opinia auditorului independent.  

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (71) din Decizia președintelui 

ANCOM nr. 541/2013, în cazul în care furnizorul de serviciu universal nu transmite toate 

documentele şi informaţiile în condiţiile prevăzute de acest act normativ, termenul de soluționare 

a cererii de compensare a fost suspendat de la data comunicării solicitării de completare către 

furnizorul de serviciu universal, până la data primirii acestor completări de către ANCOM, respectiv 

6 zile. ANCOM a informat furnizorul de serviciu universal cu privire la acest aspect prin adresa 

ANCOM nr. SC-DER-33486/14.12.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 10515/14.12.2015. 

 

2. Obligațiile furnizorului de serviciu universal în anul 2014  

Conform legislației în vigoare în anul 2014, au fost identificate următoarele obligații în sarcina 

furnizorului de serviciu universal: 

 CNPR, în calitate de furnizor de serviciu universal, trebuia să asigure, în fiecare localitate de 

pe teritoriul României, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare 

la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână. 

Sunt permise derogări de la această obligație numai în cazuri sau în condiții geografice 

excepționale. 

 

 CNPR a avut obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor cel puțin o cutie poștală sau un alt 

punct de acces permanent, precum și cel puțin un punct de contact propriu în fiecare localitate 

de pe teritoriul României.  

 

 CNPR a avut obligația de a menține un număr minim de cutii poștale amplasate astfel încât 

să existe: 

 minimum o cutie poștală la 3.000 de locuitori în mediul urban;  

 minimum o cutie poștală la 20.000 de locuitori în municipiul București. 

 

 CNPR a avut obligația de a asigura puncte de acces deservite de personal în care se pot 

prezenta colete poștale, imprimate și trimiteri de corespondență cu dimensiuni 

nestandardizate, precum și trimiteri poștale înregistrate, în toate unitățile administrativ-

teritoriale de bază (comune sau orașe) având minim 1.500 de locuitori. 

 

 CNPR a avut obligația de a asigura un program cu publicul de 8 ore zilnic la fiecare punct de 

acces deservit de personal. Sunt permise derogări de la această obligație, numai în cazul în 

care traficul poștal nu justifică un program de lucru cu publicul de 8 ore zilnic. 

                                                           
1 Conform adresei ANCOM nr. SC-DER-32107/02.12.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 10218/03.12.2015 
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 CNPR a trebuit să îndeplinească anumite cerințe de calitate, reflectate în timpii de livrare a 

trimiterilor poștale, după cum urmează: 

a) pentru trimiterile de corespondență și imprimatele interne în greutate de până la 2 kg 

(inclusiv) din cea mai rapidă categorie standard: 

 85% din numărul total al trimiterilor poștale din această categorie trebuie livrate 
în cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces; 

 97% din numărul total al trimiterilor poștale din această categorie trebuie livrate 
în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces; 

 

 b) pentru coletele poștale interne în greutate de până la 10 kg (inclusiv) și cecogramele 

interne: 

 85% din numărul total al acestor trimiteri poștale trebuie livrate în cel mult două 

zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces; 

 97% din numărul total al acestor trimiteri poștale trebuie livrate în cel mult patru 

zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces. 

 

c) pentru trimiterile poștale intracomunitare din cea mai rapidă categorie standard, ce fac 

obiectul obligațiilor de serviciu universal (în raport cu fiecare stat membru al Uniunii Europene): 

 85% din numărul total al trimiterilor poștale din această categorie trebuie livrate 
în cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces; 

 97% din numărul total al trimiterilor poștale din această categorie trebuie livrate 

în cel mult cinci zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces. 

 

 CNPR a avut obligația să presteze serviciile poștale astfel încât să garanteze respectarea 

cerințelor esențiale așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 

privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, să 

ofere serviciile în condiții identice utilizatorilor care se află în condiții comparabile, să ofere 

serviciile în mod neîntrerupt, cu excepția cazurilor de forță majoră, să fie disponibile în mod 

nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor, să asigure evoluția continuă a serviciilor, în funcție de 

cerințele tehnice, economice și sociale, precum și adaptarea acestora la cerințele utilizatorilor 

și să permită accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile poștale pentru care a fost 

desemnată ca furnizor de serviciu universal, în condiții echivalente celor de care beneficiază 

ceilalți utilizatori. 

 

 CNPR a avut obligația de a asigura accesul utilizatorilor, integratorilor și furnizorilor de servicii 

poștale la rețeaua poștală publică pe care o operează, în condiții de transparență, 

obiectivitate și nediscriminare, precum și obligația de a asigura accesul altor furnizori de 

servicii poștale la serviciile poștale pentru care a fost desemnată ca furnizor de serviciu 

universal și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care o operează, în 

măsura necesară furnizării de către aceștia a propriilor servicii poștale, în condiții 

transparente, proporționale și nediscriminatorii. 
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 Furnizorul de serviciu universal a avut de asemenea obligația de a ține evidența contabilă 

separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, prin evidențierea distinctă a activităților 

din afara sferei serviciului universal de cele aflate în sfera serviciului universal. 

 

 Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal au trebuit să fie accesibile, transparente, 

nediscriminatorii și fundamentate pe costuri. Tarifele trebuie să fie uniforme pe întreg 

teritoriul României și sunt supuse aprobării ANCOM, iar modificarea lor poate fi realizată la 

propunerea furnizorului de serviciu universal, cu aprobarea ANCOM. Furnizorul de serviciu 

universal poate acorda tarife speciale, dar cu aplicarea și în acest caz a principiilor 

transparenței și nediscriminării cu privire la tarife și la condițiile asociate acestora. Criteriile 

și condițiile în care se aplică aceste tarife speciale sunt, de asemenea, supuse aprobării 

ANCOM. 

 

 CNPR a avut obligația de a lua toate măsurile pentru asigurarea securității poștale, a 

confidențialității operațiunilor desfășurate la punctele de acces deservite de personal și de a 

asigura accesul utilizatorilor la rețeaua poștală publică pe care o operează, în condiții de 

transparență, obiectivitate și nediscriminare. 

 

 CNPR a avut obligația să pună la dispoziția utilizatorilor, integratorilor și a furnizorilor de 

servicii poștale, în mod regulat, informații precise, detaliate și actualizate cu privire la 

caracteristicile serviciilor poștale pentru care a fost desemnată ca furnizor de serviciu 

universal, în special informații referitoare la condițiile generale de acces la aceste servicii, 

precum și la tarifele și cerințele minime de calitate aferente acestor servicii, și totodată 

obligațiile de a aduce la cunoștința publicului numărul de colectări, respectiv de livrări pe 

care trebuie să îl efectueze de la fiecare punct de acces, respectiv la fiecare punct de acces 

și de a publica pe pagina sa de internet și de a pune la dispoziția publicului la toate punctele 

de acces deservite de personal, a tuturor informațiilor de mai sus precum și a clauzelor 

contractului cadru.  

 

 CNPR a avut obligația de a respecta la încheierea acordurilor privind tarifele terminale pentru 

trimiterile poștale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii 

Europene către teritoriul României, anumite principii stabilite de cadrul legal și, în cazul în 

care nu are încheiate asemenea acorduri, de a aplica prevederile acordurilor internaționale 

în domeniu la care România este parte.  

 

3. Cererea de compensare a costului net 

CNPR a transmis ANCOM prin adresa nr. 107.2/861/13.08.2015, înregistrată la ANCOM cu 
nr. SC-22636/14.08.2015, cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul 2014, împreună cu situația privind costurile, veniturile și 
capitalul angajat aferente furnizării serviciilor mai sus precizate și raportul de constatări faptice 
privind verificarea cererii privind compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera 
serviciului universal întocmit de societatea CECCARF SRL.   
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Costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal calculat de CNPR 
pentru anul 2014 (inclusiv beneficiile intangibile) și solicitat a fi compensat este de lei, calculat 
conform formulei de calcul cuprinse în anexa la Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013: 

 

unde: 

NC=NZS+NPPI+NDPI+NPT+NR-TV+profit                                              

NSZ – costuri furnizare servicii oferite cu titlu gratuit  

NPPI – profit/pierdere activitate colectare  

NDPI – profit/pierdere activitate livrare  

NPT – costuri activități sortare și transport  

NR – alte costuri  

TV – beneficii intangibile  

PROFIT – rata rezonabilă de rentabilitate  

A=venit unități neprofitabile scenariu de bază  

B=venit unități neprofitabile scenariu alternativ  

 
Conform prevederilor art. 14 alin. (9) din Decizia președintelui ANCOM nr. 541/2013, suma 

maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimum dintre valoarea costului net ce ar putea 
fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului angajat (CMPC) 
înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și valoarea costului net ce 
depășește 3% din veniturile aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar nu mai mult 
decât suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare.  

Având în vedere că prezenta analiză a ANCOM se limitează la examinarea caracterului de 
sarcină injustă a costului net calculat de CNPR, mai precis a nivelului rentabilității capitalului mediu 
angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, valoarea finală a acestui 
cost nu a fost determinată de ANCOM.  

 
4. Analiza caracterului de sarcină injustă a costului net aferent anului 2014 

  Așa cum am precizat mai sus, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia 
președintelui ANCOM nr. 541/2013, dacă în urma calculării de către CNPR a costului net al 
furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din 
sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, 
autoritatea va decide compensarea acestui cost net. Prin urmare, o etapă obligatorie în procedura 
derulată de ANCOM o constituie analiza caracterului de sarcina injustă a costului net.  

Conform prevederilor art. 14 alin. (21) din Decizia președintelui ANCOM nr. 541/2013 
„Costul net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal constituie o sarcină 
injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

 a) nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din 
sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se află sub valoarea costului 
mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM; 

 b) valoarea costului net stabilit de ANCOM depășește pragul de materialitate de 3% din 
valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea 
serviciilor din sfera serviciului universal.” 
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Pentru evaluarea caracterului de sarcină injustă pe baza condițiilor citate mai sus, ANCOM 
a extras informațiile relevante din situațiile financiare separate întocmite de CNPR în conformitate 
cu prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații nr. 1159/2013 privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare 
separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A., cu modificările ulterioare.  

           Prin adresa nr. 101/1091/30.03.2015 înregistrată la ANCOM cu nr. SC-9546/30.03.2015, 
CNPR a transmis ANCOM „Metodologia pentru întocmirea Situațiilor financiare separate și 
determinare a costurilor - 2014.” În urma analizei acestei metodologii și a clarificărilor CNPR, 
ANCOM a solicitat CNPR2 modificarea metodologiei pentru a include o serie de elemente incomplet 
sau eronat prezentate în cadrul metodologiei și a solicitat o serie de clarificări privind anumite 
modalități de alocare a costurilor descrise în cadrul metodologiei3. Ca urmare, ANCOM a transmis 
CNPR4 opinia sa privind nerespectarea principiului cauzalității costurilor în utilizarea anumitor 
metode de alocare și a solicitat actualizarea metodologiei pe baza cărora vor fi întocmite situațiile 
financiare separate aferente 2014.  
     
          Prin adresa nr. 107.2/812/28.07.2015, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-21423/30.07.2015, 
CNPR a transmis ANCOM „Situațiile financiare separate aferente exercițiului financiar 01 ianuarie 
– 31 decembrie 2014”, ”Situațiile financiare separate retratate aferente exercițiului financiar 01 
ianuarie – 31 decembrie 2013”, ”Raportul auditorului” și ”Anexa Raportului de audit”, fără a 
transmite și versiunea actualizată a Metodologiei pentru întocmirea situațiilor financiare separate 
conform solicitării ANCOM. Ca răspuns la solicitarea ANCOM5, CNPR a transmis6 situațiile 
financiare separate în format electronic însoțite de Metodologia revizuită. De asemenea, în urma 
semnalării unor neconcordanțe între versiunea tipărită și cea în format electronic a situațiilor 
financiare separate7, CNPR a transmis prin adresa nr. 107.2/906/25.08.2015, înregistrată la 
ANCOM cu nr. SC-23662/26.08.2015 o versiune revizuită/corectată a situațiilor financiare 
separate aferente anilor 2014 și 2013 retratat. 
          Totodată, în urma constatării unor erori în cuprinsul opiniei de audit, legate de auditarea 
situațiilor financiare separate pe baza versiunii nerevizuite a metodologiei, precum și de certificare 
a conformității situațiilor financiare separate cu o decizie a președintelui ANCOM abrogată8, CNPR 
a solicitat retragerea raportului de audit inițial și a transmis ANCOM un nou raport de audit9.  
 
           ANCOM a analizat versiunea revizuită a situațiilor financiare separate, precum și 
metodologia revizuită și a constatat din nou o serie de inadvertențe, precum: diferențe 
semnificative între datele de trafic raportate în situațiile financiare separate și cele din raportările 
statistice, descrierea în cadrul metodologiei a unor metode/principii diferite de cele aplicate în 
întocmirea situațiilor financiare separate, aplicarea unor principii de alocare a costurilor care nu 
respectă principiul cauzalității costurilor, fiind deci neconforme cu reglementările în vigoare, toate 
acestea nefiind semnalate în raportul auditorului independent. Ca urmare a acestor constatări 

                                                           
2 Adresa ANCOM nr. SC-DER-9546/28.04.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 3982/28.04.2015 
3 CNPR a răspuns solicitării de clarificări prin adresa nr. 106/3117/04.05.2015, înregistrată la ANCOM cu 
nr. SC-12618/04.05.2015 
4 Adresa ANCOM nr. SC-DER-12618/12.06.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 5277/12.06.2015 
5 Adresa ANCOM nr. SC-DER-21732/03.08.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 7022/04.08.2015  
6 Adresa CNPR nr. 107/919/07.08.2015, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-22074/07.08.2015 
7 Adresa ANCOM nr. SC-DER-22992/19.08.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 7365/20.08.2015  
8 Transmise CECCARF prin adresa ANCOM nr. SC-DER-22086/07.08.2015, înregistrată la CECCARF cu nr. 

10/07.08.2015  
9 Adresa CNPR nr. 107.2/1054/30.09.2015, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-26537/30.09.2015 
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ANCOM a solicitat CNPR10 să furnizeze situațiile financiare separate și metodologia de 
întocmire a acestora după corectarea erorilor identificate, însoțite de opinia 
auditorului independent. 
           CNPR a transmis ANCOM versiunea revizuită a situațiilor financiare separate însoțite de 
metodologie și de raportul auditorului independent prin adresa nr. 107.2/1355/09.12.2015, 
înregistrată la ANCOM cu nr. SC-33152/09.12.2015. 
           Din analiza datelor din situațiile financiare separate aferente anului 2014, transmise de 
CNPR prin adresa nr. 107.2/812/28.07.2015, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-21423/30.07.2015, 
rezultă următoarele: 
 
           - în anul 2014, CNPR a înregistrat un profit de lei pe segmentul serviciilor din sfera 
serviciului universal (Anexa 4.7 din situațiile financiare separate); 

           - în anul 2014 CNPR a înregistrat un nivel al capitalului mediu angajat de lei pe 
segmentul serviciilor din sfera serviciului universal (Anexa 5.1 din situațiile financiare separate); 
           - rentabilitatea capitalului mediu angajat pe segmentul serviciilor din sfera serviciului 
universal calculată de ANCOM pe baza datelor de mai sus (profit Serviciu Universal/capital mediu 

angajat Serviciu Universal) este de %. 
Aceste date au fost analizate în raport cu costul mediu ponderat al capitalului (respectiv rata 
rezonabilă de profitabilitate) stabilit de ANCOM pentru anul 2014, așa cum a fost comunicat CNPR 
în 201311, acesta fiind 13,10%. Din această analiză rezultă că nivelul costului mediu 
ponderat al capitalului stabilit de ANCOM a fost cu mult depășit. 
 
           De asemenea, precizăm că în urma analizării situațiilor financiare separate aferente anului 

2014 revizuite12, ANCOM a constatat modificarea valorii profitului de la lei la lei și a valorii 
capitalului angajat de la lei la lei. Astfel, rentabilitatea capitalului mediu angajat devine 
%, depășind cu atât mai mult pragul stabilit de ANCOM de 13,10%.  

 

 

5. Concluzii: 

Rentabilitatea capitalului mediu angajat înregistrată de CNPR la nivelul anului 2014 pe 
segmentul serviciilor din sfera serviciului universal s-a situat semnificativ peste nivelul costului 
mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM pentru anul 2014, astfel că prima condiție 
prevăzută de dispozițiile art. 14 alin. (21) lit. a) din Decizia președintelui ANCOM nr. 541/2013, nu 
este îndeplinită. Având în vedere faptul că cele două condiții pentru analiza caracterului de sarcină 
injustă al costului net determinat de furnizarea serviciului universal sunt cumulative și că prima 
condiție, referitoare la rentabilitatea capitalului mediu angajat pentru serviciile din sfera serviciului 
universal, nu este îndeplinită, nu mai este necesară analiza condiției prevăzute la art. 14 alin. (21) 
lit. b) din Decizia președintelui ANCOM nr. 541/2013.  

 Astfel, la nivelul anului 2014, costul net înregistrat de CNPR din furnizarea serviciilor din 
sfera serviciului universal nu a reprezentat o sarcină injustă și în consecință nu va fi compensat.  
 

 

                                                           
10 Adresa ANCOM nr. SC-DER-32107/02.12.2015, înregistrată la CNPR cu nr. 10218/03.12.2015  
11 Conform adresei ANCOM nr. SC-DER-22357/30.09.2013, înregistrată la CNPR cu nr. 5605/30.09.2013 
12 Transmise de CNPR prin adresa nr. 107.2/1355/09.12.2015, înregistrată la ANCOM cu nr. SC-
33152/09.12.2015 
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6. Procedura de consultare publică 

 

Având în vedere necesitatea respectării termenului limită stabilit pentru soluționarea 
cererii de compensare, ANCOM a stabilit ca procedura de consultare publică a reglementării 
propuse să se desfășoare în regim de urgență, conform dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 13/2013, termenul pentru depunerea observațiilor fiind de 25 zile de 
la data publicării pe pagina de internet a ANCOM a proiectului de decizie. 

Astfel, proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării 
serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2014 a fost supus consultării publice 
naționale în perioada 16 decembrie 2015 – 11 ianuarie 2016. 

Nu au fost primite observații în perioada de consultare publică.  

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Decizie a 

președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind 

cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului 

universal în anul 2014 pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați.  

 

 


