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Consiliului Concurenţei  
nr. 3 din 08.09.2016  

 
REGULAMENT  

privind evaluarea ajutorului de stat  
acordat pentru serviciile poştale 

    Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Comunicării Comisiei privind aplicarea 
normelor de concurenţă în sectorul poştal şi privind evaluarea anumitor măsuri de stat cu 
privire la serviciile poştale (98/C 39/02), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 
039 din 06.02.1998. 

Secţiunea 1  
Scopul şi domeniul de aplicare 

    1. În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 
15 iunie 2012, pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal ajutoarele de stat 
sectoriale, în funcţie de sectoarele de activitate ale economiei naţionale.  
    2. Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru serviciile poştale (în 
continuare Regulament) stabileşte cadrul necesar pentru evaluarea compatibilității cu mediul 
concurențial normal a condiţiilor în care furnizorii serviciului poștal universal sunt 
compensați pentru costurile suportate şi/sau le sunt acordate drepturi exclusive în schimbul 
îndeplinirii obligaţiilor de servicii poştale universale. 

Secţiunea 2 
Noţiuni 

    3. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii: 
    colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale depuse la punctele de acces; 
    distribuire - procesul cuprins între sortarea la centrul de distribuţie şi predarea trimiterilor 
poştale destinatarilor; 
    intermediar - orice operator economic care intervine între expeditor şi furnizorul serviciului 
universal, prin colectarea, transportul şi/sau presortarea trimiterilor poştale, înainte de a le 
insera în reţeaua poştală publică a aceleiaşi ţări sau a altei ţări. 
    Alte noțiuni utilizate în prezentul Regulament sunt definite în sensul Legii comunicațiilor 
poștale nr. 36 din  
    17 martie 2016, Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, Legii cu privire la ajutorul de 
stat nr.139 din 15 iunie 2012 și actelor normative ale Consiliului Concurenței cu privire la 
ajutorul de stat.   

Secţiunea 3  
Serviciul de interes economic general în 

cazul serviciilor poștale 
    4. Serviciul de interes economic general constă în furnizarea şi menţinerea unui serviciu 
universal poştal public care garantează, la tarife accesibile, transparente şi în raport cu 
costurile, accesul la reţeaua poştală publică în orice punct al teritoriului ţării, situat la o 
distanţă rezonabilă şi în timpul programului adecvat, inclusiv colectarea trimiterilor poştale 
depuse în punctele de acces pe întreg teritoriul şi distribuirea lor la termen la adresele 
indicate, precum şi serviciile asociate încredinţate acestor operatori prin măsuri de natură de 
reglementare care urmăresc să asigure o distribuire universală de o calitate definită.  
    5. În măsura în care se acordă drepturi exclusive pentru serviciu poştal universal, acesta va 
fi considerat ca o piaţă a produsului distinctă în evaluarea cazurilor concrete. 

Secţiunea 4 
Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat  



    6. Consiliul Concurenței va evalua dacă drepturile exclusive sunt acordate sau menţinute 
doar în măsura în care ele sunt indispensabile pentru a asigura îndeplinirea misiunilor de 
interes economic general.  
    7. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței va lua în considerare dacă autoritatea de 
reglementare urmăreşte ca domeniul de aplicare a drepturilor exclusive acordate să fie 
proporţional cu interesul economic general urmărit prin aceste drepturi şi să adapteze cadrul 
acestor drepturi exclusive la evoluţia nevoilor şi condiţiilor în care serviciile poştale sunt 
furnizate. 
    8. Ajutorul de stat acordat pentru prestarea serviciilor poștale universale se evaluează în 
conformitate cu prevederile actelor normative ale Consiliului Concurenței cu privire la 
ajutoarele de stat acordate pentru prestarea serviciului de interes economic general.  
    9. Consiliul Concurenței va evalua respectarea de către furnizorul de serviciu poștal 
universal a evidenței contabile separate.  
    10. La evaluare, Consiliul Concurenței va lua în calcul dacă toate contractele de furnizare a 
serviciilor rezervate răspund următoarelor cerinţe: 
    1) sunt complet transparente;  
    2) sunt facturate separat şi sunt diferenţiate de celelalte  servicii, precum imprimarea, 
etichetarea, introducerea în plic;  
    3) termenii şi condiţiile aplicabile serviciilor parţial rezervate şi parţial liberalizate sunt 
definite separat;  
    4) elementul rezervat este deschis tuturor utilizatorilor de servicii poştale. 

Secţiunea 5  
Monitorizarea, transparența și raportarea ajutoarelor de stat 

    11. În cadrul evaluării, se va ține cont ca furnizorii de ajutor de stat să asigure transparenţa 
relaţiilor financiare în partea ce ţine de:  
    a)    resurse de stat puse la dispoziţie direct, inclusiv scutirile sau reducerile de taxe; 
    b)    resurse de stat  puse la dispoziţie prin intermediul altor instituţii publice sau ale 
instituţiilor financiare, inclusiv asigurarea cu spații pentru furnizarea serviciilor poștale din 
sfera serviciului poștal universal; 
    c)    întrebuinţarea dată, în fapt, a acestor resurse de stat. 
    12. Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat existente, evaluate în temeiul 
prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile actului normativ privind forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat. 
    13. Raportarea ajutoarelor de stat evaluate în temeiul prezentului Regulament se va efectua 
în conformitate cu prevederile actului normativ cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau 
în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei. 


