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CHESTIONAR  

privind implementarea serviciului universal în domeniul serviciilor poștale  

 

 
Preambul 

 
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin 

Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu 
modificările și completările ulterioare, asigură cadrul normativ necesar Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (denumită în 
continuare ANCOM sau Autoritatea), pentru punerea în aplicare a politicii și 
strategiei naționale în domeniul serviciilor poștale. În acest scop, obiectivele 
urmărite de ANCOM prin activitatea de reglementare derulată trebuie să aibă în 
vedere stimularea unui cadru concurențial, precum și asigurarea protecției 
intereselor utilizatorilor de servicii poștale, îndeosebi prin asigurarea dreptului de 
acces la serviciul universal, dar și promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor 
cu dizabilități.   

Serviciul universal reprezintă instrumentul legislativ prin intermediul căruia este 
asigurat dreptul fiecărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor 
poștale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct 
de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor. Prin urmare, asigurarea 
furnizării acestor servicii de bază, prin impunerea de obligații specifice în sarcina unuia sau 
a mai multor furnizori de servicii poștale, are ca scop facilitarea incluziunii sociale a unor 
anumite categorii de populație sau a unor zone defavorizate, preponderent rurale, urmare 
a eșecului pieței de a furniza servicii pe baze comerciale, în condițiile ce guvernează 
conceptul de serviciu universal.  

În prezent, în România, Compania Națională Poșta Română S.A. (denumită în 
continuare CNPR) este desemnată ca furnizor de serviciu universal până la data de 31 
decembrie 2018, având o serie de drepturi și obligații stabilite prin intermediul Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1158/20131. Așadar, după expirarea acestei perioade, în vederea 
asigurării continuității furnizării serviciului universal, este necesară analizarea măsurii în 
care este oportună organizarea unei noi proceduri de desemnare ori dacă serviciile din 
sfera serviciului universal pot fi asigurate prin intermediul mecanismelor concurențiale din 
piață. 

În ultimii ani, atât la nivel internațional, cât și național, piața serviciilor poștale a 
cunoscut o diversificare continuă ca urmare a apariției serviciilor inovative oferite de 
furnizorii de servicii poștale, dar și ca rezultat al modificării comportamentului de consum 
al utilizatorilor datorită dezvoltării comerțului electronic și al digitalizării. 

Având în vedere aceste schimbări, precum și demersurile europene de 
reconsiderare a cadrului european de reglementare, investigarea posibilităților legale și a 
oportunităților practice privind implementarea serviciului universal la nivel național devine 
imperativă. 

Mai mult, în contextul actual național reprezentat de expirarea perioadei de 

desemnare a furnizorului de serviciu universal, precum și ținând cont de modificările 

constatate la nivelul pieței poștale și ale preferințelor de consum ale utilizatorilor de servicii 

                                                 
1 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul 
serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare 



poștale care au marcat evoluția acestui sector în ultimii ani, Autoritatea vizează prin 

intermediul prezentului chestionar, să identifice opinia actorilor implicați activ în domeniul 

serviciilor poștale, atât din perspectiva furnizării de astfel de servicii cât și din cea a 

utilizării acestora, asupra necesității desemnării unuia sau mai multor furnizori de serviciu 

universal, precum și, în cazul demarării de către ANCOM a unei proceduri în acest sens, a 

stabilirii obligațiilor ce vor fi impuse în sarcina furnizorului/furnizorilor de serviciu universal. 

 

Serviciile din sfera serviciului universal 

 

Prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 

stabilesc serviciile a căror furnizare poate fi asigurată prin implementarea mecanismului de 

serviciu universal. În temeiul acestor prevederi, prin Decizia președintelui ANCOM nr. 

1158/2013, CNPR a fost desemnată să presteze următoarele servicii 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 : 

 1.  trimiteri de corespondență, cu excepția trimiterilor de corespondență în 
număr mare; 

 2.  imprimate, cu excepția imprimatelor în număr mare; 
 3. pachete mici, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală 

Universală și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în număr 
mare;  

b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și 
internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în 
număr mare; 

c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg 
(inclusiv) 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. trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg 

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

(inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;  
3. colete poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg (inclusiv) expediate 

din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 
f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și 

internaționale. 
Prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

13/2013 definesc dreptul de acces la serviciul universal ca fiind dreptul oricărei 
persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poștale incluse în 
sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe 
teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.  

Totodată, dispozițiile art. 9 alin. (5) din același act normativ stabilesc 
posibilitatea ANCOM de a desemna unul sau mai mulți furnizori de serviciu 



universal „[...] pentru prestarea unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului 
universal, pe întreg teritoriul ori doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se 
asigure acoperirea întregului teritoriu [...]”. 

 
 



Întrebarea nr. 1: Având în vedere cele expuse anterior, considerați 
necesară desemnarea unuia sau a mai multor furnizori de serviciu 
universal pentru furnizarea unui set minim de servicii din sfera 
serviciului universal? În caz afirmativ, vă rugăm să completați în tabelul 
următor opțiunea aleasă pentru fiecare dintre serviciile listate.  

 

Trimiteri poștale ce fac obiectul serviciilor  
din sfera serviciului universal 

DA/NU, 
e/nu e necesară 
desemnarea 
unui furnizor de 
serviciu 
universal pentru 
furnizarea 
serviciului 

Argumentați fiecare răspuns. 

trimiteri de corespondență, 
interne și internaționale, în 
greutate de până la 2 kg 
(inclusiv), cu excepția 
trimiterilor de 
corespondență în număr 
mare2 

-trimiteri standard 
 

  

-trimiteri 
recomandate 
 

  

-trimiteri cu valoare 
declarată 

  

imprimate, interne și 
internaționale, în greutate 
de până la 2 kg (inclusiv), 
cu excepția imprimatelor în 
număr mare3 

- trimiteri standard   

-trimiteri 
recomandate 
 

  

-trimiteri cu valoare 
declarată 

  

pachete mici4, interne și 
internaționale, în greutate 
de până la 2 kg (inclusiv), 
cu excepția pachetelor mici 
în număr mare5 

- trimiteri standard   

-trimiteri 
recomandate 
 

  

-trimiteri cu valoare 
declarată 

  

colete poștale, interne și 
internaționale, în greutate 
de până la 10 kg (inclusiv), 

- trimiteri standard 
 

  

-trimiteri cu valoare   

                                                 
2 Conform art. 2 pct. 111 din Ordonanța de urgență nr. 13/2013, trimiterile de corespondență în număr mare sunt trimiteri 
interne și internaționale din această categorie expediate în număr de minimum 5.000 de trimiteri, în decurs de o lună, de 
către același expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poștale; 
3 Conform art. 2 pct. 163 din Ordonanța de urgență nr. 13/2013, imprimatele în număr mare sunt trimiteri interne și 
internaționale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către același 
expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poștale; 
4 Conform art. 2 pct. 165 din Ordonanța de urgență nr. 13/2013, pachetele mici sunt trimiteri poștale ce conțin bunuri cu sau 
fără valoarea comercială la care se pot atașa orice documente care au caracter de corespondență, în greutate de până la 2 
kg, inclusiv, și care urmează fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondență, astfel cum prevăd Convenția 
Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori; 
5 Conform art. 2 pct. 166 din Ordonanța de urgență nr. 13/2013, pachetele mici în număr mare sunt trimiteri interne și 
internaționale din această categorie expediate în număr de minimum 500 de trimiteri, în decurs de o lună, de către același 
expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poștale; 



cu excepția coletelor în 
număr mare6 

declarată 

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

- trimiteri standard 
 

  

-trimiteri cu valoare 
declarată 

  

cecograme interne și 
internaționale 

   

Recomandare: În cazul în care ați bifat NU în tabel pentru toate 
categoriile de trimiteri listate, nu mai este necesară continuarea 
chestionarului. 
  
 
 Întrebarea nr. 2: Considerați oportună/fezabilă desemnarea mai 
multor furnizori de serviciu universal pentru asigurarea serviciilor din 
sfera serviciului universal? (de exemplu un furnizor pentru livrarea 
corespondenței și alt furnizor pentru distribuirea coletelor) 
 
Bifați o singură variantă 
de răspuns 

Argumentați 

DA, mai 
mulți 
furnizori 

  

NU, un 
singur 
furnizor 

  

 
Perioada de desemnare a unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal 

 

Prevederile art. 9 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 13/2013 lasă la latitudinea 

ANCOM stabilirea perioadei de desemnare, aceasta neputând depăși însă 10 ani, fiind 

stabilită astfel încât să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate de către 

furnizorul de serviciu universal. Menționăm că, prin Decizia președintelui ANCOM nr. 

1158/2013, CNPR a fost desemnată ca furnizor de serviciu universal pentru o perioadă de 

5 ani, între 01 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2018. 

 

 

 

                                                 
6 Conform art. 2 pct. 161 din Ordonanța de urgență nr. 13/2013, coletele poștale în număr mare sunt trimiteri interne și 
internaționale din această categorie expediate în număr de minimum 50 de colete, în decurs de o lună, de către același 
expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poștale; 

 



Întrebarea nr. 3: Care considerați că este perioada optimă de 
desemnare care ar crea premisele asigurării viabilității economice a 
serviciilor prestate de furnizorul/furnizorii de serviciu universal? Vă 
rugăm argumentați răspunsul. 
 

Perioada optimă 

de desemnare 

(ani) 

Argumentați 

 

 

 

 

 

 

Colectarea și livrarea trimiterilor poștale 

 

Cadrul legislativ național (art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 13/2013) 

stabilește că „furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care 

prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le furnizeze, cel 

puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la adresa indicată, în 

fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor sau a 

condițiilor geografice considerate excepționale aprobate de autoritatea de reglementare.” 

Prin urmare, în cazuri sau condiții geografice excepționale, astfel stabilite de către 

Autoritate, CNPR beneficiază de o derogare legislativă, având obligația de a asigura cel 

puțin două colectări de la fiecare punct de acces și cel puțin două livrări la fiecare adresă 

indicată, situate în intravilanul localității, în fiecare săptămână. 

Criteriile pe baza cărora ANCOM a stabilit, până în prezent, aceste localități sunt 

asociate următoarelor cazuri generale: 

- infrastructură (drum impracticabil chiar și în condiții climaterice normale, drum 

periculos pentru personalul furnizorului de serviciu universal, drum impracticabil în cazul 

unor evenimente climaterice de mare amploare, drum greu accesibil, acces doar pe căi 

navigabile fluviale); 

- demografie (localități depopulate – de exemplu localități având mai puțin de 100 de 

locuitori); 

- caracter specific zonal (de exemplu locații având caracter industrial, localități 

împrăștiate pe arii extinse); 

- trafic redus (medie lunară de cel mult 50 de prestații din sfera serviciului universal 

într-un interval monitorizat de 6 luni). 

 

 

 

 



Întrebarea nr. 4a: Considerați relevante și/sau suficiente aceste criterii 

stabilite de ANCOM ?  

 

Bifați o singură 

variantă de 

răspuns 

Argumentați 

DA   

NU   

 

 

Întrebarea nr. 4b: Ce alte criterii ar putea fi analizate? 

 

Nr. 

crt. 
Alte criterii 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

 

Întrebarea nr. 5: Ce frecvență de livrare considerați că ar trebui stabilită 

ca și obligație de serviciu universal pentru localitățile aflate în cazuri sau în 

condiții geografice excepționale? Argumentați răspunsul. 

 

Frecvență de 

livrare (nr. zile) 
Argumentați 

 

 

 

 

 

 

 



Livrarea trimiterilor poștale  

 

Conform dispozițiilor art. 9 din Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013, CNPR 

are obligația de a livra la locuința sau la sediul destinatarului ori, după caz, la punctele 

sale de contact, toate trimiterile poștale cu o greutate cel mult egală cu 500 grame.  

 

Întrebarea nr. 6: Din punct de vedere al intereselor utilizatorilor de 

servicii poștale, considerați oportună menținerea unei astfel de obligații? Daca 

da, apreciați oportună menținerea, majorarea ori reducerea acestui prag de 

greutate (500 grame)? Vă rugăm argumentați răspunsurile. 

 

Bifați o singură variantă 

de răspuns 
Argumentați 

DA 

menținerea   

majorarea   

reducerea   

NU   

 

 

Programul cu publicul 

 

Dispozițiile art. 14 din Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013 prevăd obligația 

CNPR, în calitate de furnizor de serviciu universal, de a asigura un program cu publicul de 

8 ore zilnic la fiecare punct de acces deservit de personal.  

 

Întrebarea nr. 7: Considerați oportună menținerea acestei obligații? Daca 

nu, vă rugăm să prezentați o propunere alternativă, prezentând argumente în 

susținerea acesteia.  

 
Bifați o singură variantă de 
răspuns Argumentați 

DA  

NU (pezentați o 
propunere alternativă și 
argumentați-o) 

  

 
Aceleași prevederi stabilesc și situațiile excepționale în care acest program minim 

poate fi redus, și anume, în cazurile în care traficul poștal nu justifică un program de lucru 

cu publicul de 8 ore zilnic. 

 

 



Întrebarea nr. 8: Ce criterii considerați că ar trebui luate în considerare la 

stabilirea programului redus cu publicul (de exemplu număr de prestații din 

sfera serviciului universal)? 

 
Nr. 

crt. 
Alte criterii 

1.  

2.  

3.  

Densitatea punctelor de acces și de contact 

 

În prezent, prevederile art. 15 din Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013, 

stabilesc obligațiile CNPR, în calitate de furnizor de serviciu universal, în ceea ce privește 

acoperirea teritorială a punctelor de acces și de contact, astfel încât să fie îndeplinite 

obiectivele de calitate stabilite în sarcina sa. Prin urmare, având în vedere necesitatea 

asigurării unui anumit nivel de calitate în furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal 

concomitent cu asigurarea eficienței furnizării acestora de către furnizorul de serviciu 

universal, ANCOM urmărește identificarea măsurii în care este necesară menținerea 

obligațiilor în forma aflată în vigoare ori este oportună actualizarea lor ținând cont de 

contextul actual al pieței serviciilor poștale, precum și de nevoile utilizatorilor finali.  

Astfel, „(1) CNPR are obligația de pune la dispoziția utilizatorilor cel puțin o cutie 

poștală sau un alt punct de acces permanent, precum și cel puțin un punct de contact în 

fiecare localitate de pe teritoriul României.  

(2) Astfel, conform normei sus-menționate „CNPR are 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 și  

- minimum o cutie poștală la 20.000 de locuitori în municipiul București.” (s.n.) 

 

Întrebarea nr. 9a: Considerati oportună menținerea acestor criterii? 

Argumentați răspunsul. 

 
Bifați o singură 
variantă de 
răspuns 

Argumentați 

DA   

NU   

 
 

Întrebarea nr. 9b: Ce alte criterii considerați că ar trebui avute în vedere 

(de exemplu densitatea numărului de locuitori ai localităților, distanța de la 

punctul de acces (cutie poștală) până la locuința/sediul expeditorilor etc.)? 

Argumentați răspunsul. 



 
Nr. 

crt. 
Alte criterii 

1.  

2.  

3.  

 

 

Totodată, CNPR, în calitate de furnizor de serviciu universal, trebuie să asigure 

existența unor „puncte de acces deservite de personal în care se pot prezenta colete, 

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.” (Anexat chestionarului puteți consulta lista unităților 

administrativ-teritoriale având minim 1.500 locuitori luând în considerare datele referitoare 

la populație publicate de Institutul Național de Statistică în anul 2011) 

Astfel, obligația impusă furnizorului de serviciu universal este considerată ca fiind 

îndeplinită prin organizarea a minim unui punct de acces deservit de personal în cadrul 

unei unități administrativ-teritoriale de bază având minim 1.500 de locuitori. Tocmai prin 

nereglementarea unei anumite densități, cerința de a asigura puncte de acces în toate 

unitățile administrativ-teritoriale de bază având minim 1.500 de locuitori este îndeplinită 

prin punerea la dispoziția publicului chiar și numai a unui punct de acces deservit de 

personal în respectiva unitate. 

 

Întrebarea nr. 10a: Sunteți de acord cu menținerea acestei obligații 

referitoare la  repartiția teritorială a punctelor de acces deservite de personal 

astfel cum dispun  reglementările actuale ori considerați că pragul de minim 

1500 de locuitori ar trebui modificat?  

 
Bifați o singură 
variantă de 
răspuns 

Argumentați 

DA   

NU   

 
 

 

 

 

 

 

 



Întrebarea nr. 10b: Ce alte criterii considerați că ar trebui avute în 

vedere? Argumentați răspunsul, ținând cont de faptul că orice densificare a 

punctelor de acces ca și obligație de serviciu universal înseamnă majorarea 

costurilor serviciilor din sfera serviciului universal (ceea ce conduce la creșterea 

tarifelor și a costului net). 

 
Nr. 

crt. 
Alte criterii Argumentați 

1.   

2.   

3.   

 
 

Referitor la obligațiile de mai sus ce vizează densitatea punctelor de acces, ANCOM 

dorește să obțină opinia respondenților cu privire la posibilitatea îndeplinirii acestora de 

către furnizorul de serviciu universal prin intermediul unor terți. Mai exact, furnizorul de 

servicii poștale care dorește să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, la momentul 

transmiterii către ANCOM a cererii de desemnare, ar putea depune un angajament cert 

(reprezentat de exemplu de un contract comercial) care să ateste faptul că va asigura 

densitatea acestor puncte prin intermediul instalațiilor fizice deținute de terțe părți, atât 

timp cât sunt îndeplinite condițiile de calitate prevăzute prin dispozițiile legale.  

 

Întrebarea nr. 11: Considerați fezabilă/oportună stabilirea unei astfel de 

posibilități? Argumentați răspunsul. 

 
Bifați o singură 
variantă de 
răspuns 

Argumentați 

DA   

NU   

 
Tarife uniforme 
Dispozițiile art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 13/2013 dispun că 

„Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu 
universal obligația practicării, pe întregul teritoriu național, a unui nivel uniform al 
tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este 
obligat să le presteze”. Prin intermediul legislației secundare, ANCOM a stabilit în 
sarcina furnizorului de serviciu universal obligația de a practica tarife uniforme pe 
întreg teritoriul național, pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care a 
fost desemnat să le presteze.  



Întrebarea nr. 12: Apreciați oportună menținerea acestei obligații 
și pe parcursul viitoarei perioade de desemnare sau considerați că ar fi 
necesară o diferențiere pe criterii geografice? Argumentați răspunsul. 

 

Bifați o singură variantă de răspuns Argumentați 

DA   

NU  

Considerați 
necesară o 
diferențiere pe 
criterii 
geografice? 

DA 
  

NU 
  

 
 
Observație generală: În cazul în care anumite informații puse la 
dispoziția ANCOM prin intermediul răspunsului Dvs. au caracter 
confidențial, vă rugăm menționați care sunt acestea, astfel încât să fie 
eliminate din documentele care vor fi făcute publice. În caz contrar, 
toate informațiile astfel furnizate vor fi tratate ca fiind neconfidențiale. 
 

În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare cu privire la 
modalitatea de completare a chestionarului, le puteţi solicita la numărul de telefon 
0372.845.605 sau la adresa de email corina.voicu@ancom.org.ro. 
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