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SINTEZA OBSERVAŢIILOR 
 
 

la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii privind desemnarea Companiei Naţionale Poșta 
Română – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 

 
 
Cadrul normativ necesar Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații (denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) pentru asigurarea dreptului de 
acces al utilizatorilor la serviciul universal în domeniul serviciilor poștale este reprezentat de 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată, cu modificări 
și completări, prin Legea nr. 238/2016, cu modificările și completările ulterioare (denumită în 
continuare OUG nr. 13/2013). Prevederile acesteia stabilesc procedura de consultare a măsurilor 
pe care ANCOM intenționează să le adopte în situația în care acestea sunt de natură să producă 
un impact semnificativ în piața serviciilor poștale. 

Prin urmare, urmând procedura stabilită prin prevederile art. 49 din OUG nr. 13/2013, 
proiectul de decizie privind desemnarea Companiei Naţionale Poșta Română – S.A. ca furnizor de 
serviciu universal în domeniul serviciilor poştale emis de ANCOM a fost supus consultării publice 
în perioada 28 noiembrie 2019 - 09 decembrie 2019, prin publicarea acestuia și a expunerii de 
motive pe pagina de internet a ANCOM. În această perioadă a fost primită o singură observație, 
de la Compania Națională Poșta Română S.A. (în continuare CNPR), aceasta constând în 
propunerea extinderii, până la data de 14 august a fiecărui an pentru anul anterior, a termenului 
în care aceasta, în calitate de furnizor de serviciu universal, are obligația transmiterii către 
ANCOM a evidențelor contabile. Solicitarea a fost motivată prin constrângerile CNPR legate de 
depunerea bilanțului societății care trebuie înaintat organelor fiscale abilitate în cursul lunii mai a 
fiecărui an, având în vedere că acesta stă la baza întocmirii evidențelor contabile ce trebuie 
transmise ANCOM. Prin urmare, intervalul de timp rămas până la data de 15 iulie a fiecărui an, 
astfel cum a propus ANCOM prin prevederile proiectului de decizie supus consultării publice, 
aferent întocmirii, respectiv auditării acestor evidențe contabile, este considerat de CNPR a fi 
insuficient.  

Astfel, CNPR apreciază că prin stabilirea termenului limită de transmitere la ANCOM a 
evidențelor contabile ca fiind data de 14 august s-ar asigura cadrul legal necesar CNPR pentru 
îndeplinirea obligației de depunere a acestora la Autoritate.  

Analizând propunerea CNPR din perspectiva corelației acestei obligații de raportare cu 
alte procese de reglementare a serviciului universal în domeniul serviciilor poștale, ANCOM 
apreciază că această modificare nu este în măsură să aibă consecințe negative la nivelul 
reglementărilor actuale, fiind de acord cu modificarea propusă de CNPR.  

Prin urmare, prevederile art. 22 alin. (4) din proiectul de decizie ce face obiectul 
consultării publice au fost revizuite după cum urmează: „(4) CNPR are obligația de a furniza 
evidențele contabile pe baza sistemului de evidență contabilă separată prevăzut la art. 21 alin. 
(1) până la data de 14 august a fiecărui an pentru anul anterior, cu respectarea condițiilor de 
auditare și întocmire a evidențelor contabile separate stabilite de autoritatea de reglementare.”  

 
 


