
 
O R D I N 

cu privire la tarifele pentru serviciile poştale internaţionale prestate 

de Î.S. „Poşta Moldovei” 

  

nr. 17  din  06.03.2015 

  
Monitorul Oficial nr.59-66/465 din 13.03.2015 

  

* * * 

În conformitate cu art.20 din Legea poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.711), cu modificările ulterioare, Metodologia de 

calcul al costurilor şi tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1300 din 26 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1411), cu modificările ulterioare, Convenţia Poştală 

Universală ratificată prin Legea nr.30-XVI din 22 februarie 2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.169), precum şi ţinînd cont de decizia Consiliului de 

administraţie al Î.S. „Poşta Moldovei” (Procesul-verbal nr.1 din 23.02.2015),  

ORDON: 

1. Se aprobă tarifele la serviciile poştale internaţionale prestate de Întreprinderea de Stat 

„Poşta Moldovei”, conform anexei la prezentul ordin. 

2. Tarifele se pun în aplicare la 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

3. Din data punerii în aplicare a tarifelor conform prezentului ordin, se abrogă ordinul 

Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr.79 din 11 august 2009 “Cu privire la tarifele pentru 

serviciile poştale internaţionale prestate de Î.S. „Poşta Moldovei” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr.127-130, art.612)”.  

4. Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” (dl Serghei Nastas) să asigure toate 

subdiviziunile interesate cu tarifele aprobate prin prezentul ordin şi să stabilească controlul 

asupra aplicării lor. 

5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei politici în domeniul 

comunicaţiilor (dl Daniel Stici). 

MINISTRUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI   

ŞI COMUNICAŢIILOR Pavel FILIP 

  

Nr.17. Chişinău, 6 martie 2015. 

  

  
Anexă 

la ordinul MTIC 

TEXT=HGHG200012261300
TEXT=LPLP2008022230
TEXT=DE452009081179
TEXT=DE452009081179


nr.71din 06.03.2015 

  

TARIFELE 

pentru serviciile poştei de scrisori internaţionale prestate de Î.S. “Poşta Moldovei” 
  

1. SCRISORI, CĂRŢI POŞTALE, AEROGRAME, IMPRIMATE, CECOGRAME: 

  

  Greutatea trimiterii poştale Zona A*   Zona B** 

Neprioritar Prioritar Neprioritar Prioritar 

grame lei lei lei lei 

- pînă la 20 g 9,5 11,0 11,5 15,5 

- 21 - 50 g 14,0 16,0 18,0 22,0 

- 51 - 100 g 22,0 26,0 28,0 35,0 

- 101 g - 200 g 38,0 42,0 52,0 60,0 

- 201 g - 300 g 47,0 65,0 65,0 91,0 

- 301 g - 500 g 70,0 100,0 100,0 144,0 

- 501 g - 750 g 105,0 133,0 155,0 199,0 

- 750 g - 1.000 g 143,0 174,0 210,0 251,0 

- 1.001 g - 1.250 g 178,0 209,0 264,0 305,0 

- 1.251 g - 1.500 g 213,0 244,0 323,0 360,0 

- 1.501 g - 1.750 g 243,0 275,0 363,0 400,0 

- 1.751 g - 2.000 g 273,0 305,0 403,0 440,0 

      

Imprimate, peste 2.000 g:     

- pentru fiecare 250 g complete 
sau incomplete, pînă la 5.000 g, 

inclusiv 

30,0 30,0 40,0 40,0 

      

Cecograme, peste 2.000 g:     

- pentru fiecare 250 g complete 

sau incomplete, pînă la 7.000 g, 

inclusiv 

gratuit 30,0 gratuit 40,00 

  

NOTE:  
1. Scrisori: trimitere poştală închisă (în plic sau ambalaj) prin care se transmit 

anumite comunicări (corespondenţă, înştiinţări, circulare, invitaţii, fotografii, desene, 

scheme, pliante, cărţi de vizită etc.). Greutatea maximă admisă a unei scrisori – 2 kg.  

2. Imprimate: publicaţii periodice, cărţi, broşuri, partituri muzicale, hărţi geografice, 

etc. Greutatea maximă admisă a unei imprimate – 5 kg.  

3. Cărţi poştale: Trimitere poştală deschisă sub formă de comunicare scrisă pe o 

foaie de carton subţire sau hîrtie rezistentă. Greutatea maximă admisă a unei cărţi poştale – 
20 gr.  

4. Aerograme: Plic special destinat expedierii corespondenţei, doar în trafic prioritar, 

şi format dintr-o singură foaie de hîrtie, îndoită şi lipită pe toate laturile.  

5. Cecograme: Imprimate în relief, înregistrări sonore pentru uzul nevăzătorilor. 

Greutatea maximă admisă a unei cecograme – 7 kg. Cecogramele se admit gratuit numai 

dacă sunt prezentate neînregistrate şi în trafic neprioritar. În cazul în care expeditorul doreşte 

să le transmită în trafic prioritar sau cu servicii suplimentare, se încasează tarifele respective. 

6. Dimensiunile scrisorilor, imprimatelor: minime: lungime × lăţime = 90 × 140 

mm; maxime: lungime + înălţime + grosime = 900mm, ţinînd cont ca cea mai mare 

dimensiune să nu depăşească 600 mm. 



7. Dimensiunile cărţilor poştale: minime: 90 × 140 mm; maxime: 105 × 148 mm  

8. Dimensiunile sulurilor: minime: lungime + două diametre = 170 mm, ţinînd cont 

ca cea mai mare dimensiune să nu depăşească 100 mm. maxime: lungime + două diametre = 

1040 mm, ţinînd cont ca cea mai mare dimensiune să nu depăşească 900 mm. 

  

2. PACHETE MICI 

  

  Greutatea trimiterii poştale Zona A*   Zona B** 

Neprioritar Prioritar Neprioritar Prioritar 

grame lei lei lei lei 

- pînă la 100 g 44,00 50,00 51,00 59,00 

- 101 g - 200 g 61,00 69,00 76,00 89,00 

- 201 g - 300 g 70,00 90,00 93,00 116,00 

- 301 g - 500 g 100,00 125,00 135,00 169,00 

- 501 g - 750 g 140,00 171,00 190,00 237,00 

- 750 g - 1.000 g 175,00 212,00 242,00 289,00 

- 1.001 g - 1.250 g 214,00 247,00 300,00 343,00 

- 1.251 g - 1.500 g 248,00 282,00 358,00 398,00 

- 1.501 g - 1.750 g 278,00 313,00 398,00 438,00 

- 1.751 g - 2.000 g 303,00 338,00 433,00 473,00 

  

Note:  
1. Pachete mici: Trimiteri în care se expediază obiecte nefragile sau mostre de 

mărfuri. Greutatea maximă admisă a unui pachet mic – 2 kg.  

2. Dimensiunile pachetelor mici:  
minime: lungime × lăţime = 90 × 140 mm;  

maxime: lungime + înălţime + grosime = 900mm, ţinînd cont ca cea mai mare 

dimensiune să nu depăşească 600 mm.  

  

3. SACI SPECIALI CU MENŢIUNEA "M" 

  

  Greutatea trimiterii poştale Zona A*   Zona B** 

Neprioritar Prioritar Neprioritar Prioritar 

grame lei lei lei lei 

- pentru 1 sac cu greutatea pînă 

la 5 kg, inclusiv. 

325,00 400,00 650,00 725,00 

- pentru fiecare kg sau fracţiune 

de kg al sacului "M" cu 

greutatea peste 5 kg. 

65,00 80,00 130,00 145,00 

  

Note:  
1. Saci speciali cu menţiunea "M": Saci cu trimiteri care conţin imprimate adresate 

aceluiaşi destinatar la aceeaşi adresă. Greutatea maximă admisă a unui sac cu menţiunea 

"M" – 30 kg.  

  

4. C.C.R.I. – CORESPONDENŢĂ COMERCIALĂ CU RĂSPUNS 

INTERNAŢIONALĂ  

  

  Greutatea trimiterii poştale Zona A*   Zona B** 

Neprioritar Prioritar Neprioritar Prioritar 



grame lei lei lei lei 

plicuri, cărţi poştale C.C.R.I. 

: 

    

se încasează:     

- taxa anuală pentru 

abonament – indiferent de 

modul de expediere 

150,00 150,00 

(Termen minimal pentru abonament – 1 an. Se încasează în 

avans). 

 

- tarif pe greutate:     

- pînă la 20 g 9,50 11,50 11,50 15,50 

- 21 - 50 g 14,00 16,00 18,00 22,00 

- 51 - 100 g 22,00 26,00 28,00 35,00 

- 101 g - 250 g 47,00 65,00 65,00 91,00 

5. TRIMITERI CU INDICAŢIA "RAMBURS" 

 În plus la alte plăţi stabilite, se percepe tariful pentru serviciul de mandate poştale 

internaţionale în dependenţă de ţara de destinaţie a mandatului. 

  

6. SERVICII SUPLIMENTARE 

  

6.1.  RECOMANDARE (valabil doar pentru trimiterile prioritare).  

 La tarifele serviciilor din punctele 1, 2 şi 3 se adaugă tariful de recomandare: 30,00 lei 

6.2.  VALOARE DECLARATĂ.  

  La tarifele serviciilor din punctele 1, 2 şi 3 se adaugă:  

- tarif de recomandare 30,00 lei 

- tarif pentru valoarea declarată 3% din  

valoarea  

declarată  

a 

trimiterii 

6.3. CONFIRMARE DE PRIMIRE – "A.R." SIMPLĂ 

 Serviciu suplimentar valabil doar pentru trimiterile recomandate şi 

cu valoare declarată 
Zona 

A* 

Zona 

B** 

12,50 

lei 

16,50 lei 

  
*ŢĂRILE din zona A:   

  

Albania Croatia Islanda Monaco Slovenia 

Andorra Danemarca Italia Montenegru Spania 

Armenia Elvetia Kazahstan Norvegia Suedia 

Austria Estonia Kirghizstan Olanda Tadjikistan 

Azerbaidjan Finlanda Letonia Polonia Turcia 

Belarus Franta Liechtenstein Portugalia Turkmenistan 

Belgia Georgia Lituania România Ucraina 

Bosnia si 

Hertegovina 

Germania Luxemburg Rusia Ungaria 

Bulgaria Gibraltar Macedonia San Marino Uzbekistan 

Cehia Grecia Malta Serbia Vatican 



Cipru Irlanda Marea Britanie Slovacia  

  

**ŢĂRILE din zona B: alte ţări, care nu sunt incluse în zona A. 
  

Note generale:  
1. Tarifele sînt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. 

2. Serviciile poştale sînt scutite de TVA.  

3. Servicii incluse în tarif:  

a. Prezentarea la organele vamale;  

b. Serviciile de ambalare, legare;  

c. Materialele necesare pentru ambalare în scopul asigurării integrităţii trimiterii.  
4. Costul plicurilor şi cutiilor pentru ambalarea trimiterilor se achită suplimentar 

conform preţurilor stabilite.  

5. Se admit reduceri de tarife pentru trimiterile poştei de scrisori în funcţie de 

volumul trimiterilor prezentate lunar şi de gradul de prelucrare al acestora, doar în bază de 

contract. 

  


