În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 28/2020 privind numirea președintelui Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1) 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, și ale art. 15, art. 16 și art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu
modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Deciziei președintelui ANCOM nr. 1363/2019 privind desemnarea
Companiei Naționale Poșta Română – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor
poștale,
Având în vedere metodologia de calcul și verificare stabilită în cuprinsul documentului de
motivare care face parte integrantă din prezenta decizie,

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
emite prezenta:
DECIZIE
privind stabilirea unor măsuri de reglementare tarifară pe baza plafoanelor tarifare și
formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal
furnizate de Compania Națională Poșta Română – S.A.
în calitate de furnizor de serviciu universal
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Art. 1. – (1) Prin prezenta decizie sunt stabilite unele măsuri de reglementare tarifară pe baza
plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor, precum și condițiile în care acestea se
aplică, pentru serviciile pe care Compania Națională „Poșta Română” – S.A. cu sediul în București, bd.
Dacia nr. 140, sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului al Municipiului București, sub nr.
J40/8636/1998, cod unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, a fost desemnată să le
presteze, de la data de 1 ianuarie 2020 până la data de 31 decembrie 2024, ca furnizor de serviciu
universal în domeniul serviciilor poștale.
(2) Serviciile poștale din sfera serviciului universal cărora li se aplică prevederile prezentei decizii
sunt următoarele:
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) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale
în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a);
d) 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) prevăzute la lit.
b), cu excepția coletelor în număr mare.

Art. 2. – (1) Creșterea medie anuală maximă pe care CNPR o poate aplica pentru tarifele
serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se determină pe baza următoarei formule:

ΔP%t = ΔIPCt-(X+Z) -ΔQ/(1+ΔQ)
unde:

ΔP%t reprezintă procentul maxim de creștere a tarifelor pentru serviciile poștale din coșul de
servicii, pentru anul t;
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ΔIPCt reprezintă IPC – 100, iar IPC este indicele prețurilor de consum comunicat pentru anul în
care se aplică formula comparativ cu anul precedent;

X reprezintă factorul de ajustare a indicelui prețurilor de consum, constând în decalajul dintre
productivitatea furnizorului de serviciu universal și productivitatea totală a economiei naționale. Acest
factor are valoarea stabilită la alin. (4);

Z reprezintă decalajul prețurilor inputurilor de serviciu universal față de prețurile inputurilor la
nivel național, având valoarea stabilită la alin. (4);

ΔQ reprezintă variația medie ponderată a volumului prestațiilor pentru serviciile poștale din
coșul de servicii. Acesta se calculează prin ponderarea variației volumului de trimiteri prognozat pentru
fiecare serviciu pentru anul t (anul în care se aplică formula) față de volumul de trimiteri înregistrat
pentru fiecare serviciu în anul t-1 (anul anterior celui în care se aplică formula) cu veniturile înregistrate
în anul t-1 din furnizarea fiecărui serviciu;
𝑛

Δ𝑄 = ∑(
𝑖=1

𝑄𝑖𝑡
𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑖𝑡−1
− 1) ∗
𝑄𝑖𝑡−1
𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−1

unde:
Qit reprezintă volumul prestațiilor din serviciul „i” în anul „t”;
Qit-1 reprezintă volumul prestațiilor din serviciul „i” în anul „t-1”;
Venitit-1 reprezintă venitul obținut în anul „t-1” din prestarea serviciului „i”;
Venit total

t-1

reprezintă venitul obținut în anul „t-1” din prestarea serviciilor incluse în coșul de

servicii.
(2) Pentru primul an de aplicare a formulei prevăzute la alin. (1), va fi luat în considerare
indicele prețurilor de consum prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul în
care se aplică formula cumulat cu cel din anul anterior publicat de Institutul Național de Statistică,
urmând ca începând cu cel de-al doilea an să fie luat în considerare doar indicele prețurilor de consum
prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul în care se aplică formula.
(3) Pentru primul an de aplicare a formulei prevăzute la alin. (1), variația medie ponderată a
volumului prestațiilor pentru serviciile poștale din coșul de servicii va fi calculată pe baza informațiilor
din ultimii doi ani, respectiv variația înregistrată în anul 2021 comparativ cu anul 2020, precum și
variația prognozată a se înregistra în anul 2022 comparativ cu anul 2021.
(4) Valoarea factorului X este de -1,03%, iar valoarea factorului Z este de 0,29%, aceste valori
fiind constante pe toată perioada aplicării prezentei decizii.
(5) CNPR va asigura respectarea formulei prevăzute la alin. (1) în cazul fiecărei modificări a
tarifelor serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) realizate pe parcursul unui an calendaristic, luând în
considerare:
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a) cel mai recent indice al prețurilor de consum prognozat de Comisia Națională de Strategie și
Prognoză pentru anul în care se aplică formula, respectiv, după caz, indicele prețurilor de consum
publicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior celui în care se aplică formula;
b) cuantumul tarifelor care urmează a fi aplicate și perioada în care aceste tarife se vor aplica,
precum și volumul de trafic previzionat pentru fiecare dintre categoriile de servicii prevăzute la art. 1
alin. (2).
Art. 3. – (1) În vederea asigurării respectării prevederilor art. 2 alin. (1), cel târziu până la data
de 31 martie a anului următor celui în care au fost percepute tarifele rezultate din aplicarea formulei
de calcul, CNPR are obligația notificării ANCOM cu privire la toate tarifele practicate pentru furnizarea
serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și de a transmite toate informațiile justificative necesare în vederea
dovedirii respectării formulei prevăzute la art. 2 alin. (1). Aceste informații justificative vor cuprinde cel
puțin următoarele:
a) lista tuturor tarifelor practicate pentru furnizarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) astfel
încât să se observe evoluția acestora pe întreaga perioadă de analiză, în format Excel;
b) modelul de calcul ce a stat la baza identificării creșterii procentuale aplicate tarifului mediu
al coșului de servicii, populat integral cu informațiile justificative aferente, însoțit de toate sursele de
informare corespunzătoare.
(2) Verificarea respectării formulei prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează anual de către
ANCOM, în termen de 60 de zile de la transmiterea notificării și a informațiilor prevăzute la alin. (1), pe
baza situațiilor financiare separate întocmite de CNPR și auditate de către un auditor independent, prin
aplicarea formulelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(3) Cu respectarea termenului prevăzut de art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 13/2013, în cazul oricărei modificări a tarifelor ca urmare a aplicării de către CNPR a
formulei prevăzute la art. 2 alin. (1), CNPR va notifica ANCOM cu privire la respectiva modificare.
(4) Dacă în urma realizării verificării prevăzute la alin. (2), ANCOM constată existența unei
diferențe între tarifele rezultate din această verificare și tarifele practicate de CNPR ca urmare a aplicării
formulei prevăzute la art. 2 alin. (1), CNPR are obligația ca în anul următor acestei constatări să ajusteze
tarifele aferente serviciilor poștale prevăzute la art. 1 alin. (2), astfel încât să fie corectată diferența
practicată în plus sau în minus față de majorarea calculată conform dispozițiilor art. 2 alin. (1), după
cum urmează:

ΔP%t+1 = ΔIPCt+1-(X+Z) -ΔQt+1/(1+ΔQt+1)+Ct+1
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unde X + Z = - 0,74%;
ΔIPCt+1 reprezintă IPC – 100, iar IPC este indicele prețurilor de consum prognozat de Comisia
Națională de Strategie și Prognoză pentru anul în care se aplică formula comparativ cu anul precedent;
ΔQt+1 reprezintă variația medie ponderată a volumului prestațiilor pentru serviciile poștale din
coșul de servicii. Acesta se calculează prin ponderarea variației volumului de trimiteri prognozat pentru
fiecare serviciu pentru anul t+1 față de volumul de trimiteri înregistrat pentru fiecare serviciu în anul t
cu veniturile înregistrate în anul t din furnizarea fiecărui serviciu;
Ct+1 reprezintă factorul de corectare a creșterii medii anuale maxime, calculat pe baza formulei:
Ct+1 =

∆Pmax t% – ∆Pt%

unde: ∆Pmax t% reprezintă creșterea medie anuală maximă admisă pentru anul t,
∆Pt% reprezintă variația medie a tarifelor pentru serviciile prevăzute la art. 1 alin.
(2), înregistrată de CNPR în anul t.
Art. 4 – Prezenta decizie, inclusiv documentul de motivare care face parte integrantă din
prezenta decizie, se comunică CNPR şi îşi produce efectele de la comunicare.
PREŞEDINTE,

VLAD ȘTEFAN STOICA

................... 2021
Nr.
București,

2021

Nr.
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.Anexă

FORMULE UTILIZATE PENTRU VERIFICAREA
ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIEI CONFORM FORMULEI PREVĂZUTE LA ART. 2 ALIN. (1)

1. Pentru determinarea creșterii medii a tarifelor practicate pentru furnizarea
serviciilor poștale reglementate se va aplica următoarea formulă:

∆P% = ∑𝑛𝑖=1 ∆Pi% * Vi / Vt
unde:
∆P% reprezintă creșterea medie a tarifului aferent serviciilor poștale prevăzute la art. 1 alin.
(2);
∆Pi% reprezintă creșterea procentuală a tarifului aferent serviciului poștal „i”;
Vi reprezintă veniturile obținute în anul în care s-a aplicat formula din furnizarea serviciului
poștal „i”;
Vt reprezintă veniturile totale obținute de CNPR în anul în care s-a aplicat formula din
furnizarea serviciilor poștale prevăzute la art. 1 alin. (2).

2. Pentru determinarea creșterii procentuale a tarifului practicat pentru prestarea
serviciul poștal reglementat „i”:

Ti1

∆Pi% = ― * 100 - 100
Ti0
unde:
∆Pi% reprezintă creșterea procentuală a tarifelor aferente serviciului poștal „i”;
Ti 0 reprezintă tariful mediu aferent serviciului poștal „i” în anul anterior celui în care s-a
aplicat formula;
Ti

1

reprezintă tariful mediu aferent serviciului poștal „i” în anul în care s-a aplicat formula.
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3. Pentru determinarea tarifului mediu practicat pentru furnizarea fiecărui serviciu

poștal reglementat „i”:

Vi

Ti = ―
Qi

unde:
Ti reprezintă tariful mediu aferent serviciului poștal „i”;
Vi reprezintă veniturile anuale obținute din furnizarea serviciului poștal „i”;
Qi reprezintă volumul de trimiteri poștale livrate din serviciul poștal „i” în anul avut în vedere.
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