REFERAT DE APROBARE
la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii privind condiţiile şi procedura de desemnare a
furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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 şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (denumită în continuare ANCOM) are ca rol
punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul serviciilor poştale, având totodată ca
obiectiv prioritar promovarea concurenţei în sectorul serviciilor poştale, acţionând în special în
sensul prevenirii acţiunilor ce pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurenţei în
domeniu. De asemenea, actul normativ menţionat mai sus stabileşte că autoritatea de
reglementare contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, inclusiv prin
asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciile din sfera serviciului universal
în domeniul serviciilor poştale.
Astfel, prin funcţia instituţională de reglementare ce i-a fost atribuită, ANCOM contribuie
la dezvoltarea pieţei serviciilor poştale prin crearea şi implementarea unui cadru de
reglementare prin care asigură un nivel înalt de protecţie a utilizatorilor serviciilor poştale în
relaţiile acestora cu furnizorii, prin asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la
serviciul universal şi prin promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale
celor cu nevoi sociale speciale.
Potrivit dispoziţiilor cadrului comunitar şi ale legislaţiei naţionale în domeniul serviciilor
poştale, serviciul universal cuprinde un set minim de servicii poştale, oferite la o calitate
determinată şi la un preţ accesibil tuturor utilizatorilor, în orice punct de pe teritoriul României.
Prin desemnarea unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal se
asigură tuturor utilizatorilor un acces facil la reţeaua poştală, îndeosebi prin punerea la
dispoziţie a unui număr suficient de puncte de acces şi prin asigurarea unor condiţii
satisfăcătoare în ceea ce priveşte frecvenţa colectărilor şi a livrărilor, prestarea serviciului
universal trebuind să asigure atât o continuitate a funcţionării, cât şi un tratament echitabil şi
nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii.
În ceea ce priveşte cadrul naţional de reglementare al serviciilor poştale, ca urmare a
transpunerii în legislaţia naţională a Directivei Parlamentului European şi Consiliului nr.
2008/6/CE - a treia directivă - pentru modificarea Directivei 97/67/CE privind realizarea
integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii, cu modificările şi completările
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ulterioare, la data de 25 martie 2013 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
13/2013 privind serviciile poştale, aceasta fiind ulterior aprobată, cu modificări şi completări,
prin Legea nr. 187 din 25.06.2013. Prin intermediul acestora au fost abrogate parţial dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi
completări, prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor legale în materie, ANCOM desemnează unul sau mai mulţi furnizori
de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, în acest sens ANCOM fiind îndrituită să
stabilească procedura aplicabilă pentru desemnarea furnizorilor de serviciu universal, condiţiile
speciale şi obligaţiile pe care aceştia trebuie să le respecte pentru furnizarea serviciilor din sfera
serviciului universal, precum şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.
În ceea ce priveşte problematica serviciului universal, prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au adus o serie de
modificări faţă de cadrul legislativ anterior. Astfel, aspecte precum desemnarea furnizorilor de
serviciu universal, sfera serviciilor poştale ce fac obiectul serviciului universal, drepturile şi
obligaţiile furnizorilor de serviciu universal, au fost amendate în acord cu prevederile comunitare
în domeniu. Totodată, spre deosebire de legislaţia anterioară, cadrul legal actual stabileşte
perioada maximă pentru care pot fi desemnaţi furnizorii de serviciu universal.
De asemenea, în scopul dezvoltării concurenţei în sectorul serviciilor poştale, obiectiv
important vizat de normele legale europene, noile dispoziţii legale naţionale reglementează
aspecte privind accesul integratorilor şi al furnizorilor de servicii poştale la reţeaua poştală a
furnizorului de serviciu universal, precum şi accesul furnizorilor de servicii poştale la serviciile
poştale pe care furnizorul de serviciu universal este obligat să le presteze, precum şi la
elementele de infrastructură ale reţelei poştale publice pe care acesta o operează.
În plus, noul cadru legislativ aduce modificări asupra modalităţii de compensare a
costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în sensul eliminării
dreptului rezervat. Cu privire la acest ultim aspect, menţionăm că în anticiparea măsurilor de
transpunere în legislaţia naţională a prevederilor comunitare în domeniu, la sfârşitul anului
2012, o serie de amendamente au fost aduse legislaţiei secundare, în scopul asigurării
continuităţii în ceea ce priveşte accesul utilizatorilor la serviciile din sfera serviciului universal, în
condiţiile unei pieţe ce se impunea a fi liberalizată complet, conform parcursului stabilit la nivel
european.
Astfel, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei nr. 3442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor
de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale şi Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 293/2009 privind desemnarea
furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale au fost modificate şi completate
prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 975/2012.
Principalele modificări aduse de această decizie în reglementarea serviciului universal în
sectorul serviciilor poştale în România vizează prelungirea perioadei de desemnare a Companiei
Naţionale Poşta Română (CNPR) ca furnizor de serviciu universal până la data de 31 decembrie
2013, concomitent cu eliminarea dreptului rezervat acestuia asupra furnizării anumitor servicii,
precum şi, în mod subsecvent, implementarea unui alt mecanism de compensare a costului net
asociat îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciului universal, în eventualitatea în care se
constată că furnizarea acestor servicii reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu
universal.
Însă, întrucât adoptarea Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 975/2012 a reprezentat o
măsură tranzitorie până la adoptarea noului cadru legislativ naţional care să asigure
transpunerea Directivei a III-a, şi, având în vedere că, ulterior adoptării acestei decizii a intrat în
vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 25.03.2013, cu modificările şi
completările ulterioare, asigurându-se astfel armonizarea prevederilor naţionale cu cele
comunitare, ANCOM a supus consultării publice proiectul de decizie privind condiţiile şi
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procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale care
face obiectul prezentului document.
Prin urmare, au fost aduse o serie de ajustări actului normativ pe care prezentul proiect
de decizie intenţionează să îl abroge, una dintre modificările importante fiind cea legată de
aspectul finanţării costului net rezultat în urma furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
Astfel, compensarea se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal şi va fi
finanţată prin intermediul unui fond de serviciu universal ce va fi administrat de ANCOM. Acesta
va fi alimentat din contribuţiile financiare ale anumitor furnizori de servicii poştale autorizaţi
conform procedurii de autorizare generală şi/sau din contribuţiile utilizatorilor finali ai serviciilor
poştale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor poştale pe care aceştia le utilizează, la
acestea adăugându-se ca măsură complementară, posibilitatea finanţării costului net inclusiv din
fonduri publice, cu respectarea anumitor condiţii dispuse de prevederile legale.
Principalul obiectiv al prezentului proiect de decizie îl constituie transpunerea în legislaţia
secundară a unor prevederi care să reflecte în mod corespunzător dispoziţiile relevante ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
asigurându-se astfel continuitatea în ceea ce priveşte furnizarea serviciului universal în condiţiile
dispoziţiilor legale actuale.
Întrucât prezentul proiect de decizie abrogă prevederile legale în vigoare cu privire la
condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul servicii
poştale, în speţă Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 3442/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, enunţăm în cele ce urmează, în ordinea dispunerii lor în structura proiectului de
decizie, principalele elemente de noutate pe care acest proiect le aduce faţă de cadrul legal
actual:
A. Desemnarea unuia sau a mai multor furnizori de serviciu universal pentru
întreg teritoriul sau pentru diverse zone din România
Ca urmare a modificării legislaţiei primare în domeniul serviciilor poştale în sensul
reglementării posibilităţii ANCOM de a desemna unul sau mai mulţi furnizori de serviciu
universal pentru a furniza pe întreg teritoriul naţional sau doar pentru o parte a acestuia, unul
sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, fiind asigurată totuşi acoperirea întregului
teritoriu, prevederile prezentului proiect de decizie au fost actualizate în consecinţă. În această
situaţie, proiectul deciziei prevede că desemnarea ca furnizori de serviciu universal, în zone
diferite de pe teritoriul României, a doi sau mai mulţi furnizori care concurează pe aceleaşi pieţe
se va realiza astfel încât aceştia să nu fie dezavantajaţi din punct de vedere concurenţial, în
acest sens fiind luate în considerare atât avantajele de ordin competitiv de care ar putea
beneficia fiecare în calitate de furnizor de serviciu universal, cât şi necesitatea menţinerii unui
echilibru din punct de vedere al rentabilităţii prestării serviciilor poştale între zonele pentru care
au fost desemnaţi respectivii furnizori.
B. Perioada maximă de desemnare a furnizorului de serviciu universal
În acord cu noile dispoziţii legale, proiectul de decizie prevede faptul că un furnizor de
serviciu universal se desemnează pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea
economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani. De asemenea, în cazuri bine
justificate, ANCOM poate dispune prelungirea cu cel mult 1 an a perioadei pentru care a fost
desemnat furnizorul de serviciu universal, fără însă a depăşi perioada maximă de 10 ani
menţionată anterior.
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C. Prezentarea propunerii financiare ca limită maximă anuală a costului net
ce va putea fi compensat
În cazul desemnării la cerere a furnizorului de serviciu universal, orice solicitant va trebui
să prezinte ANCOM fundamentarea propunerii sale financiare, ca parte componentă a cererii de
desemnare. Această propunere financiară va cuprinde o estimare a cuantumului maxim anual al
costului net înregistrat cu furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal
pentru care se solicită desemnarea. Este important de subliniat faptul că se impune o
fundamentare riguroasă a sumelor ce constituie propunerea financiară a solicitanţilor întrucât
acest element nu reprezintă numai un criteriu de apreciere în vederea stabilirii cererii
câştigătoare, ci şi cuantumul maxim al costului net ce urmează a fi compensat. Astfel, prin
impunerea acestui criteriu de evaluare a cererilor solicitanţilor care intenţionează să furnizeze
serviciile din sfera serviciului universal în calitate de furnizori de serviciu universal, s-a urmărit
atât implementarea unor măsuri competiţionale echitabile, cât şi asigurarea unor condiţii
predictibile pentru furnizorii de servicii poştale care, în eventualitatea punerii în aplicare a
mecanismului corespunzător de compensare, vor contribui la fondul de compensare a costului
net asociat îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal.
D. Modificarea/adăugarea unor termene aferente procedurii de desemnare
Având în vedere faptul că la data de 31 decembrie 2013 expiră calitatea CNPR de
furnizor de serviciu universal şi ţinând cont că ANCOM trebuie să asigure certitudine pieţei din
punct de vedere al menţinerii serviciului universal pe întreg teritoriul României, s-a identificat
necesitatea urgentării, pe cât posibil, a desemnării unuia sau mai multor furnizori de serviciu
universal, prin modificarea, respectiv stabilirea unor noi termene procedurale. Prin urmare, a
fost restrâns cu 30 de zile termenul de soluţionare a cererilor de desemnare ca furnizor de
serviciu universal transmise de solicitanţi. În acest sens, autoritatea consideră că un interval de
90 de zile de la data publicării anunţului privind intenţia desemnării furnizorilor de serviciu
universal alocat analizei cererilor depuse şi comunicării rezultatelor este suficient, ţinând cont de
experienţa ANCOM dobândită în acest sens.
Totodată, în vederea sporirii caracterului de obiectivitate şi a transparenţei procedurii de
desemnare la cerere, această procedură a fost completată cu o etapă suplimentară, respectiv
cea în care se pot depune contestaţii. Autoritatea propune ca termenul pentru depunerea
eventualelor contestaţii din partea solicitanţilor să fie de 2 zile lucrătoare de la data la care
aceştia au primit o înştiinţare din partea ANCOM cu privire la rezultatul evaluării cererilor de
desemnare, apreciind că o asemenea durată este suficientă pentru ca eventualii contestatari să
îşi poată prezenta motivele acţiunii lor. De asemenea, se propune un termen pentru
soluţionarea contestaţiilor de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor, rezultatul
evaluării acestora urmând a se comunica în scris contestatarilor.
E. Modificarea dispoziţiilor privind drepturile şi obligaţiile furnizorului de
serviciu universal
Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii
poştale drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia
generală.
Astfel, drepturile şi obligaţiile furnizorului de serviciu universal au fost aliniate la
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin urmare, dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale
a fost eliminat, iar dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe
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imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale nu mai
constituie un drept exclusiv al furnizorului de serviciu universal, în prezent acesta fiind un
beneficiu al oricărui furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal.
De asemenea, au fost adăugate sau, după caz, armonizate cu noile cerinţe legale o serie
de drepturi şi obligaţii ale furnizorului de serviciu universal, precum:
- obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, inclusiv normele privind securitatea reţelei
poştale publice pe care o operează;
- obligaţia de a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului
universal pe care are obligaţia să le presteze în condiţii echivalente celor de care beneficiază
ceilalţi utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de ANCOM;
- obligația de a asigura accesul altor furnizori de servicii poștale la serviciile poștale care
intră în sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze și la elementele de
infrastructură a rețelei poștale publice pe care o operează, în măsura necesară furnizării
propriilor servicii poștale, în condiții transparente, proporționale și nediscriminatorii;
- dreptul de a practica tarife speciale, cu respectarea anumitor principii şi sub rezerva
aprobării de către ANCOM a criteriilor şi condiţiilor pe baza cărora se acordă aceste tarife,
precum şi a oricăror modificări sau completări aduse acestora;
- obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor, al furnizorilor de servicii poştale, dar şi al
integratorilor la reţeaua poştală publică pe care o operează;
- obligaţia de a furniza anumite servicii, precum cecogramele interne şi internaţionale şi
alte categorii de trimiteri poștale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaționale la
care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu titlu gratuit.
F. Sfera serviciilor poştale ce fac obiectul serviciului universal
Întrucât prezentul proiect de decizie reflectă o nouă realitate juridică generată de
intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, în ceea ce priveşte aria serviciilor ce fac obiectul serviciului universal, au
fost realizate modificările necesare în vederea respectării cadrului de reglementare primar.
Astfel, cecogramele au fost incluse în sfera serviciului universal, iar serviciile de
publicitate prin poştă au fost excluse din această sferă, fiind supuse reglementărilor generale.
G. Metode de compensare a costului net determinat de îndeplinirea obligaţiilor de
serviciu universal
Potrivit cadrului legal actual, compensarea costului net rezultat în urma furnizării
serviciilor din sfera serviciului universal se poate realiza prin intermediul unui fond de serviciu
universal administrat de ANCOM, alimentat din contribuţiile financiare ale anumitor furnizori de
servicii poştale autorizaţi conform procedurii de autorizare generală sau din contribuţiile
utilizatorilor finali ai serviciilor poştale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor poştale pe
care aceştia le utilizează, putând fi completat, în anumite condiţii, din fonduri publice.
Proiectul de decizie stabileşte ca surse de finanţare a costului net contribuţiile provenite
de la anumiţi furnizori de servicii poştale, dar şi pe cele ale utilizatorilor de servicii poştale, atât
în mod complementar, cât şi în mod alternativ. Astfel, compensarea costului net al furnizării
serviciilor din sfera serviciului universal se va putea realiza prin aplicarea uneia dintre
următoarele metode:
a) din resursele financiare provenite din contribuţiile furnizorilor de servicii poştale
autorizaţi conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera
serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate substituibile acestora;
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b) din resursele financiare provenite din contribuţiile utilizatorilor serviciilor poştale, prin
intermediul unei taxe aplicate serviciilor poştale pe care aceştia le utilizează;
c) din resursele financiare prevăzute la lit. a) şi b).
Totodată, proiectul de decizie cuprinde prevederi referitoare la o altă sursă de finanţare
a costului net, şi anume bugetul de stat, complementară celor menţionate mai sus, în acord cu
noul cadru legislativ naţional. Astfel, în cazul în care sumele care vor fi colectate printr-una din
metodele menţionate mai sus, în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi
care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre
costul net ce urmează a fi compensat şi aceste sume se suportă din fonduri publice, conform
dispoziţiilor legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările
şi completările ulterioare.
Având în vedere toate cele enunţate mai sus, au fost elaborate şi supuse consultării
publice, pe pagina de internet a ANCOM, în perioada 11 iunie 2013 - 10 iulie 2013, următoarele
documente:
a) expunere de motive la proiectul deciziei preşedintelui ANCOM privind condiţiile şi
procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale;
b) proiect de decizie a preşedintelui ANCOM privind condiţiile şi procedura de desemnare
a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.
ANCOM a analizat observaţiile primite în perioada de consultare publică, iar în urma
acestui proces şi-a însuşit unele observaţii, modificând în consecinţă proiectul deciziei. Totodată,
ANCOM a întocmit un material de sinteză a observaţiilor primite cu privire la proiectul deciziei
supus consultării publice, în care a precizat poziţia sa faţă de aceste observaţii. De asemenea,
observaţiile primite în perioada de consultare publică, precum şi răspunsurile oferite de ANCOM,
au fost dezbătute în cadrul Consiliului Consultativ din data de 13 august 2013.
În urma acestor demersuri a fost elaborat prezentul proiect al Deciziei preşedintelui
ANCOM privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în
domeniul serviciilor poştale, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi.
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