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Durata medie de completare a formularului: 7 minute 
 

                                              ANEXA Nr. 2 
NOTIFICARE 

privind furnizarea serviciilor poştale în condiţiile regimului de autorizare generală 
 
 

      A. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*:  
 

Denumirea solicitantului**:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sediul solicitantului: 
 
Adresa completă**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
(Str. nr., bl., sc., et., ap.) 

 

 

Judeţ/Sector**…………………………………………………………………..                    Oraş/Comună**………………………………………………………………………… 
     

 

 
Sat (dacă este cazul)**………………………………………………………. 
 

 
               Telefon**………………………… 

   

 
Fax …………………………………. 

     

 
E-mail** …………………………………………………………………………… 
 
Cont bancar………...…………...……………...…………….…..………...…………….……..……  
(24 de caractere) 

 

 
Pagina de internet**……………………………………………………. 

 

Solicitantul este înregistrat în registrul naţional***: 

 
Judeţ/Sector……………………………………………… 

 
         Cod unic de înregistrare**……………………………………………. 

 
 

Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact: 
 
Nume**…………………………………………………………………….. 

 

 
Prenume**……………………………………………………………… 

 
 
Cod numeric personal**……………………………………………… 
 
 
Adresa completă …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Str. nr., bl., sc., et., ap.) 
 
 
Judeţ/Sector ……………………………………………                Oraş/Comună ……………………………..            Sat …………………………………………. 
 

 
 
Telefon…………………………………………………….                Fax ……………………………………………            E-mail …………………………………….. 

  

Adresa de corespondenţă a solicitantului: 
 
 
Adresa completă …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Str. nr., bl., sc., et., ap.) 

 
Judeţ/Sector ……………………………………………… 
 
 
Telefon …………………………………………………….. 

       
Oraş/Comună ………………………………….         
    
 

       Fax ………………………………………………..   
 

 
Sat ………………………………………….  

             
 
E-mail ……………………………………..  

 

Persoana de contact a solicitantului: 
 
Nume …………………………………………………………………………                      Prenume ……………………………………………………………………….. 

 
                 
 
Telefon ……………………………………………… 

        
       Fax …………………………… 

                 
                E-mail …………………………………….. 

 
   *În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au 
stabilit în România, se vor prezenta informaţiile de identificare echivalente. 
   **Completarea acestor câmpuri este obligatorie; obligația nu va subzista în cazul e-mailului şi al paginii de internet în situația în care acestea nu 
există. 
   ***Registrul comerţului, Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrul federaţiilor etc. 
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B. Descrierea tipurilor de servicii pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze şi data estimativă a începerii 
activităţii (data la care se va naşte dreptul de a furniza serviciul respectiv): 

 
 
 
      

Tipurile de servicii pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze 

Data 
(Se completează cu data 

de la care solicitantul 
intenţionează să 

dobândească dreptul de 
a furniza serviciile 

poştale: zz.ll.aaaa.) 
 

 

 A. Servicii 
poştale incluse 
în sfera 
serviciului 
universal 

 A.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor 
poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de 
corespondenţă, imprimate) 
 

 

 A.2. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor 
interne şi internaţionale 
 

 

 A.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor 
poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv) 
 

 

 A.4. Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de 
greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către 
o adresă aflată pe teritoriul acesteia 
 

 

 A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi 
internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, 
imprimate) 
 

 

 A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale 
interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de 
corespondenţă, imprimate) sau colete poştale interne și internaționale în greutate de 
până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poştale internaţionale cu limite de greutate 

între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă 
aflată pe teritoriul acesteia 
 

 

 

 B. Servicii 
poştale 
neincluse în 
sfera  
serviciului 
universal     

 B.1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor 
poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de 
corespondenţă, imprimate) 
 

 

 B.2. Servicii de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poștale interne și 
internaționale 
 

 

 B.3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor 
poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 50 kg (inclusiv) 
 

 

 B.4. Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale 
internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate de pe 
teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia 
 

 

 B.5. Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de 
greutate între 20 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către 
o adresă aflată pe teritoriul acesteia 
 

 

 B.6. Serviciul contra ramburs 
 

 

 B.7. Serviciul schimbare destinaţie 
 

 

 B.8. Serviciul livrare specială 
 

 

 B.9. Serviciul confirmare de primire 
 

 

 B.10. Serviciul express 
 

 

 B.11. Serviciul mandat poştal intern și internațional pe suport hârtie  
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      C. Detalii privind reţeaua poştală utilizată pentru furnizarea serviciilor poştale*: 
 

          Lista conţinând toate punctele fixe de acces şi de contact, deservite de personal, precum şi toate celelalte construcţii aparţinând 
reţelei poştale (în cazul în care tabelul de mai jos nu conţine spaţiu suficient pentru înscrierea tuturor informaţiilor se va anexa o  
listă cu acestea): 
 

C.1. Puncte de acces fixe deservite de personal (prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală) 

 
 

C.2. Puncte de contact fixe deservite de personal (prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor) 

 
 

C.3. Alte clădiri ce aparţin reţelei poştale (de exemplu, centre de sortare, de tranzit, depozite etc.) 
 

Nr. 
crt. 

Judeţ/ 
Sector 

Oraş/ 
Comună 

 Sat 
Adresa  

(Str., nr., etc.) 
     Telefon     Fax 

1.       

2.       

3.       

 
     D. Următoarele documente sunt anexate notificării: 

 
          certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice                              
autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie**; 

 
          certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau                                
în registrul federaţiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, în copie**; 

 
          dovada calităţii de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul                         
de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, în copie**; 

 
          suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii                   
echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societăţii-mamă, în copie; 

 
       numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei în relaţia cu ANCOM; 

 
          numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu                         
ANCOM, precum şi actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după                         
caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în 
relaţia cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente, în copie;               

 
          condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale.  

 
    E. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în registrul public al furnizorilor de 

servicii poştale: 
 
        Da 

Semnătura reprezentantului solicitantului 

  
 
 
 

   *Comunicarea către ANCOM se va face în format electronic editabil, conform lit. C, atunci când informarea/lista cuprinde un număr mai mare de 20 
de elemente componente ale reţelei poştale. 
   **În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu  
s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în 
copie. 

Nr.  
crt. 

Judeţ/ 
Sector 

Oraş/ 
Comună 

  Sat 
Adresa  

(Str., nr., etc.) 
Telefon   Fax 

Program de lucru cu publicul (Se vor 
indica zilele şi intervalele orare 
aferente acestora, de exemplu:     

Luni-Vineri 9:00-17:30.) 

1.        

2.        

3.        

Nr. 
crt. 

Judeţ/ 
Sector 

Oraş/ 
Comună 

  Sat 
Adresa  

(Str., nr., etc.) 
 Telefon   Fax 

Program de lucru cu publicul (Se vor 
indica zilele şi intervalele orare 
aferente acestora, de exemplu:     

Luni-Vineri 9:00-17:30.) 

1.        

2.        

3.        


