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În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 26, art. 11 alin. 

(1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată 

cu modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art. 5  din Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea furnizorului de serviciu 

universal în domeniul serviciilor poștale, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 14 

din Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de 

serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, cu modificările și completările 

ulterioare,  

având în vedere cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor 

din sfera serviciului universal în anul 2016, transmisă de Compania Națională „Poșta 

Română” – S.A. (CNPR) prin adresa nr. 107.2/1017/14.08.2017, înregistrată la 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu nr. SC-

21468/16.08.2017, 

având în vedere că, potrivit analizei realizate în cuprinsul Referatului de aprobare 

care face parte integrantă din prezenta decizie, valoarea costului net înregistrat în anul 

2016 de către CNPR ca urmare a îndeplinirii obligațiilor care decurg din calitatea de 

furnizor desemnat de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, inclusiv beneficiile 

intangibile, este de -6.999.886 lei, 

 având în vedere concluziile analizei privind eventuala sarcină injustă pe care 

costul net aferent furnizării serviciului universal în anul 2016 ar reprezenta-o pentru 

CNPR, analiză realizată în cuprinsul Expunerii de motive care face parte integrantă din 

prezenta decizie,  
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PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 

emite prezenta: 

 
DECIZIE 

privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor 

poștale din sfera serviciului universal în anul 2016  

 

Art. 1. – (1) Costul net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului 

universal în anul 2016 nu constituie o sarcină injustă pentru CNPR. 

(2) CNPR nu va fi compensată pentru costul net aferent furnizării serviciilor 

poștale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnată ca furnizor de 

serviciu universal în anul 2016. 

Art. 2. – Prezenta decizie, inclusiv Expunerea de motive, se comunică CNPR. 

 
 

PREŞEDINTE, 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

 

București, ………….. 2018 

Nr. …. 


