
1 

 

 

 
           

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor 

financiare separate de către 
Compania Naţională Poşta Română S.A. 

 
 
 Compania Naţională Poşta Română S.A. (denumită în continuare CNPR) a fost desemnată 
furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 01 ianuarie 2014 – 
31 decembrie 2018. 

 
În calitate de furnizor de serviciu universal, CNPR trebuie să îndeplinească o serie de 

obligaţii, printre care şi elaborarea şi transmiterea situaţiilor financiare separate către 
autoritatea de reglementare, pe baza unui sistem de evidenţă contabilă separată dezvoltat în 
cadrul contabilităţii interne de gestiune. 

 
Prin urmare, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

(denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) supune consultării publice metodologia de 
dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată şi elaborare a situaţiilor financiare 
separate ale CNPR, precum şi a condiţiilor de auditare a acestor situaţii financiare separate, în 
scopul asigurării coerenţei, consecvenţei şi relevanţei informaţiilor furnizate, precum şi ale 
modului de prezentare şi de explicitare a acestora. 

 
Principalele modificări faţă de prevederile actului normativ în vigoare în prezent, respectiv 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 976/2012 privind condiţiile de întocmire şi auditare a 
situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A., au avut în 
vedere transpunerea dispoziţiilor legale în vigoare la nivelul cadrului legal primar şi privesc 
următoarele aspecte: 

 
1. Renunţarea la segmentele de afaceri servicii rezervate / servicii nerezervate, ca urmare 

a expirării, începând cu 1 ianuarie 2013, a dreptului exclusiv al CNPR de a presta servicii 
poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă cu greutatea mai mică de 50 de grame şi al 
căror tarif este mai mic de 2 lei. 

Astfel, informaţiile care trebuie furnizate de către CNPR nu mai vizează separarea în 
segmente de afaceri „serviciu rezervat”, „serviciu nerezervat”. Segmentele de afaceri sunt: 
servicii din sfera serviciului universal (SPU), alte servicii poştale (ASP), (alte) servicii non-
poştale (ASNP). 
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2 Conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 
187/2013, furnizorul de serviciu universal supune aprobării autorității de reglementare criteriile 
și condițiile pe baza cărora acordă tarife speciale, precum și orice modificări sau completări 
aduse acestora. 

Prin urmare, ANCOM va verifica respectarea principiului transparenţei şi nediscriminării în 
ceea ce priveşte criteriile şi condiţiile de acordare a tarifelor speciale, fără a mai solicita şi 
metodologia de evaluare a costurilor evitate aflate la baza fundamentării reducerilor tarifare 
acordate utilizatorilor pentru un număr mare de trimiteri. 

 
3 Precizări suplimentare privind costul capitalului  

În vederea creşterii transparenţei decizionale şi predictibilităţii, ANCOM detaliază 
modalitatea de calcul a valorii costului mediu ponderat al capitalului, după formula: 

 
CMPC după impozitare = Kd x G x (1-t) + Ke (1–G) 
CMPC înainte de impozitare = CMPC după impozitare / (1-t) 
unde: 
Ke este costul capitalului propriu 
Kd este costul capitalului împrumutat 
G este gradul de îndatorare 
t este rata impozitului pe profit 

 
Cea mai utilizată metodă de calcul al costului capitalului este CAPM (Capital Asset 

Pricing Method).  
Costul capitalurilor proprii reprezintă rata minimă de remunerare a investiţiei aşteptată 

de investitori, iar costul capitalului împrumutat este rata de remunerare cerută de creditori 
pentru finanţarea unei investiţii. 

Structura capitalului, sau rata de îndatorare, reprezintă proporţia relativă a datoriilor şi 
a capitalurilor proprii utilizate pentru finanţarea unei investiţii. 

 
  

Ţinând cont de faptul că la data de 31 decembrie 2013 expiră calitatea de furnizor de serviciu 
universal a CNPR şi având în vedere importanţa asigurării serviciilor din sfera serviciului universal la 
nivel naţional, în mod neîntrerupt, ANCOM, în baza prevederilor art. 49 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, supune consultării publice prezentul proiect de decizie în regim de 
urgenţă, acordând un termen de 10 zile pentru depunerea de observaţii, de la data publicării pe pagina 
de internet a ANCOM a acestui proiect. 

 

 


