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Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  nr. _______ 
 

din ____ ____________2022 
 

cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016. 

 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU                                        Natalia GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru,  

ministrul infrastructurii  

și dezvoltării regionale               Andrei SPÎNU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(UE)                                                                                                                                                                                                                        

Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

  

LEGE 
pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

 

Prezenta lege transpune Regulamentul 2018/644 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de 

colete, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L112/19 din 2 mai 2018. 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 114–122, art. 225), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  

 

1. Clauza de armonizare se completează în final cu textul „ , Regulamentul 

2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind 

serviciile de livrare transfrontalieră de colete, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L112/19 din 2 mai 2018”. 

 

2. La articolul 2: 

la noțiunea „colete poştale” după textul „reţelele poştale” se introduce textul 

„ , cu o greutate care nu depășește 31,5 kg”; 

după noțiunea „furnizor de serviciu poștal universal”, se completează cu 

noțiunile „furnizor de servicii de livrare de colete internaționale” și  „subcontractant” 

cu următorul cuprins: 

„furnizor de servicii de livrare de colete internaționale -  persoană fizică sau 

juridică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care furnizează unul sau mai multe 

servicii de livrare de colete, cu excepția  întreprinderilor, care oferă doar servicii 

naționale de livrare de colete în cadrul unui contract de vânzare și, ca parte a 

respectivului contract,  întreprinderile livrează personal bunurile care fac obiectul 

respectivului contract către utilizator; 

subcontractant -  persoană fizică sau juridică, înregistrată în calitate de 

întreprinzător, care asigură colectarea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete 

pentru furnizorul de servicii de livrare de colete.” 

după noțiunea „servicii poștale electronice”, se completează cu noțiunea 

„serviciile de livrare de colete internaționale” cu următorul cuprins: 

„serviciile de livrare de colete internaționale - serviciile care implică 

colectarea, sortarea, transportul și distribuirea de colete internaționale;” 

 



3. Articolul 4 alineatul (2) se completează cu literele g1) și j1)cu următorul 

cuprins: 

„g1) publicarea pe pagina web până la data de 31 martie a fiecărui an 

calendaristic, a tarifelor la serviciile prestate de furnizorii de servicii de livrare de 

colete internaționale; 

„j1) evaluarea tarifelor pentru livrarea de colete internaționale individuale ale 

furnizorului de servicii de livrare de colete, care intră sub incidența obligației de 

serviciu universal, cu scopul de a identifica tarifele considerate nerezonabil de mari 

și publicarea pe pagina web a raportului privind evaluarea acestor tarife;”. 

4. Articolul 5  

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 

„(21) Furnizorii de servicii de livrare de colete internaționale prezintă  

autorității de reglementare următoarele informații: 

a)  caracteristicile și descrierea detaliată a serviciilor de livrare de colete pe 

care le oferă; termenii și condițiile  generale de livrare de colete, inclusiv o descriere 

detaliată a procedurilor de depunere a reclamațiilor puse la dispoziția utilizatorilor 

și orice limitări potențiale ale răspunderii; 

b) până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic: cifra de afaceri anuală 

generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent, defalcată 

pe servicii de livrare de colete naționale și internaționale care au sosit și care au 

plecat; numărul coletelor manipulate pe parcursul anului calendaristic precedent, 

defalcat pe colete naționale și internaționale care au sosit și care au plecat; numele 

subcontractanților acestora, împreună cu orice informație deținută de furnizorii de 

servicii de livrare de colete cu privire la caracteristicile serviciilor de livrare de colete 

furnizate de subcontractanții respectivi;  în cazul în care este disponibilă, orice listă 

de prețuri accesibilă publicului, aplicabilă la data de 1 ianuarie a fiecărui an 

calendaristic pentru serviciile de livrare de colete. 

Autoritatea de reglementare adoptă un document de reglementare prin care 

stabilește formularul de transmitere a informațiilor menționate la literele a) și b) ale 

prezentului alineat.”; 

la alineatul (4), după sintagma „alin. (1)” se introduce textul „ , (21)”; 

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 

„(5) Furnizorii de servicii de livrare de colete internaționale prezintă 

autorității de reglementare lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 

ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru livrarea trimiterilor poștale individuale, 

care intră în categoriile enumerate în anexa la prezenta lege. Aceste informații sunt 

puse la dispoziție până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.”. 

 

Art. II. 

1. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 



2. Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce 

actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

3. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale de reglementare în concordanţă cu prezenta lege. 

 

 

 

 

 

Președintele Parlamentului     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

la Legea nr. ______ 

din ___________ 2022 

  

Trimiteri poștale individuale pentru care tarifele practicate de furnizorii de servicii de 

livrare de colete fac obiectul măsurilor de transparență a prețurilor și al evaluării prevăzute la 

articolul 5:  

a) o scrisoare standard de 500 g (la nivel național);  

b) o scrisoare standard de 1 kg (la nivel național);  

c) o scrisoare standard de 2 kg (la nivel național);  

d) o scrisoare recomandată de 500 g (la nivel național);  

e) o scrisoare recomandată de 1 kg (la nivel național );  

f) o scrisoare recomandată de 2 kg (la nivel național);  

g) o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 500 g (la nivel național);  

h) o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 1 kg (la nivel național);  

i) o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 2 kg (la nivel național);  

j) un colet standard de 1 kg (la nivel național);  

k) un colet standard de 2 kg (la nivel național);  

l) un colet standard de 5 kg (la nivel național); 

m) un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 1 kg (la nivel național);  

n) un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 2 kg (la nivel național);  

o) un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 5 kg (la nivel național). 

 

Trimiterile poștale enumerate la literele a)-o) trebuie să îndeplinească următoarele 

criterii:  

a) Limitele în ceea ce privește dimensiunea trimiterilor poștale enumerate la literele a)-i) 

(trimiteri ale poștei de scrisori) trebuie să respecte următoarea regulă:  

Lungimea, lățimea și grosimea combinate: 900 mm, dimensiunea cea mai mare nu 

depășește 600 mm, iar dimensiunea cea mai mică depășește 20 mm.  

b) Coletele enumerate la literele j)-o) nu sunt mai mici decât dimensiunea prevăzută 

pentru trimiterile enumerate la literele a)-i).  

Elementele care trebuie luate în considerare atunci când se furnizează informațiile cu 

privire la tarife pentru literele a)-o): 

(*) Tarifele corespunzătoare trimiterilor poștale trebuie să fie unitare și să nu conțină 

nicio reducere specială în funcție de volume sau de vreun alt tratament special.  

(**) Valoarea tarifelor trebuie pusă la dispoziția autorităților de reglementare fără TVA.  

(***) Furnizorii care oferă mai multe trimiteri poștale care îndeplinesc criteriile de mai 

sus ar trebui să raporteze tariful cel mai scăzut.  

(****) Tarifele de mai sus corespund trimiterilor poștale livrate la domiciliul sau la o altă 

adresă a destinatarului sau la altă adresă solicitată de destinatar, dacă tariful respectiv include 

această opțiune fără costuri suplimentare. 

 

 

 

 

 




