
CN POSTA  ROMANA SA ANEXA 4

TARIFUL PUBLIC AL  PRESTATIILOR  POSTALE EXTERNE CARE  NU  SUNT  IN SFERA  SERVICIULUI  UNIVERSAL
            EXTERNE CARE  NU  SUNT  IN SFERA  SERVICIULUI  UNIVERSAL

 

12 Cupoane raspuns internationale (vanzare) (scutit de TVA) 8,60
a) Mandate postale internationale si mandate Eurogiro prezentate in Romania (scutit de TVA) 3,70%
b) Eurogiro Cash International (ECI) ( scutit de TVA) 3,70%
La tarifele de la punctele a) si b)  se adauga un tarif fix (de înregistrare), pentru fiecare mandat de: 
(scutit de TVA) 2,50

INDICATII SI SERVICII SPECIALE
14 Tarif pentru confirmare de primire ( AR ) 8,00
15 Tarif de "Post-restant" ( se incaseaza de catre oficiul de destinatie in momentul eliberarii) 2,50

16 Pentru trimiterilor postale inregistrate predate personal destinatarului (in mana proprie). Se incaseaza la prezentare. 2,50

17 Cerere de retragere sau modificare a adresei (obiecte de corespondenta, mandate, colete) dupa expedierea 
trimiterilor 3,00

18 Tariful de reclamatie (pentru toate categoriile de trimiteri postale): in cazul in care  pentru  tratarea acestei reclamatii 
se solicita e-mail sau EMS se incaseaza contravaloarea unui e-post sau tariful EMS 

19 Tarif de magazinaj, pentru fiecare trimitere, pe zi Conform tarif intern Anexa 
3

Tarif pentru expedierea coletului cu indicatiile " Fragil ", "Voluminos" 

In cazul solicitarii ambelor indicatii, se tarifeaza o singura data in plus cu 50% din tariful pe greutate
Tariful de prezentare a trimiterilor sosite (import) la organele  vamale 
(se tarifeaza daca se incaseaza taxe vamale sau orice alte obligatii de acceasi natura):
a) a unei trimitere de corespondenta/pachet mic/imprimat 8,00
b) a unei trimiteri EMS 8,00
c) al unui colet postal 8,00
d) sac “M” 8,00

22 A)  Preluare de la domiciliu/sediu 
(Factaj) (daca se executa )

Conform tarif intern Anexa 
3

23 Tarif fix de ambalare sau reambalare (daca se execută ) 5,00
Colete sosite: la eliberarea unui colet se încasează:
a) Tarif pentru prezentarea organelor vamale (pct.21)
b) Tarif de reambalare 5,00
c) Tarif de magazinaj 1,50
d) Tarif de post restant 2,50
Colete înapoiate: la înapoierea unor colete se încasează:
a) Tarif fix si de greutate colete retur
b) Tarif de magazinaj datorat oficiului de destinatie
c) Tarif de prestare la domiciliu, datorat oficiului de destinatie
d) Tarif de post-restant datorat oficiului de destinatie.
e) Alte tarife solicitate de tara de destinatie 
 SERVICIUL POSTFAX
- Pentru fiecare pagina transmisa, indiferent zona, se va percepe tariful: 6,45
- Pentru fiecare pagina receptionata de la faxuri transmise din  strainatate  altele decit cele retransmise prin  
CENTRUL NATIONAL POSTFAX, la faxuri instalate in oficiile postale se incaseaza 6,45

27 Tarif de Autorizatie de plata (corespondenta 20 g) 5,00

A) SAC M (1 kg - 30 Kg, inclusiv)
a) PRIORITAR
pentru fiecare kg sau fractiune de kg 46,00
b) NEPRIORITAR
pentru fiecare kg sau fractiune de kg ANULAT
B) SAC M inregistrat PRIORITAR (1 kg - 30 Kg, inclusiv)

a) Tarif de  înregistrare care se adaugă la tariful prevazut la punctul "28 A-a" 7,90

29 CORESPONDENTA AR NEPRIORITARA EXTERNA pachet serviciu SUSPENDAT
CORESPONDENTA AR PRIORITARA EXTERNA pachet serviciu 
Până la 50 g (inclusiv) 30,00
Peste 50 g până la 100 g (inclusiv) 33,00
Peste 100 g până la 500 g (inclusiv) 46,00
Peste 500 g până la 1.000 g (inclusiv) 64,00
Peste 1.000 g până la 2.000 g (inclusiv) 99,00

Valabile începând cu 01 MAI 2021
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31 IMPRIMAT AR NEPRIORITARA EXTERNA pachet serviciu SUSPENDAT
IMPRIMAT AR PRIORITAR EXTERN pachet serviciu 
Până la 50 g (inclusiv) 30,00
Peste 50 g până la 100 g (inclusiv) 33,00
Peste 100 g până la 500 g (inclusiv) 46,00
Peste 500 g până la 1.000 g (inclusiv) 64,00
Peste 1.000 g până la 2.000 g (inclusiv) 99,00

33 CORESPONDENTA RAMBURS NEPRIORITARA EXTERNA pachet serviciu SUSPENDAT
34 CORESPONDENTA RAMBURS PRIORITARA EXTERNA pachet serviciu SUSPENDAT

Comisionariat vamal/Comisionariat vamal curierat rapid

a) Declararea la vama pe baza formularului de vamuire/Declaratiei Vamale Curierat Rapid:
- trimiteri import/export cu valoare de peste 10 euro adresate - persoane fizice
- trimiteri import/export cu valoare cuprinsa intre 10 si 150 euro - persoane juridice si PFA

20,00

b) Declararea la vama in sistem informatic RCDPS (pentru trimiterile import/export cu valoare de peste 150 
euro adresate persoanelor juridice si PFA)
- Declaratie primara (cu un singur articol) 115,00

- Declaratie complementara (pentru fiecare articol suplimentar) 15,00 lei /articol 
suplimentar

c) Livrare la domiciliu a trimiterilor import supuse serviciului de comisionariat vamal 14,00

PACHET MIC INTRACOMUNITAR PRIORITAR DIN SERVICIUL CONFIRMARE DE PRIMIRE (AR)
pachet serviciu 

Până la 100 g (inclusiv) 38,00
Peste 100 g până la 500 g (inclusiv) 60,20
Peste 500 g până la 1000 g (inclusiv) 95,60
Peste 1.000 g până la 2.000 g (inclusiv) 165,20

PACHET MIC EXTRACOMUNITAR PRIORITAR DIN SERVICIUL CONFIRMARE DE PRIMIRE (AR)
pachet serviciu 

Până la 100 g (inclusiv) 58,00
Peste 100 g până la 500 g (inclusiv) 66,00
Peste 500 g până la 1000 g (inclusiv) 95,60
Peste 1.000 g până la 2.000 g (inclusiv) 165,20

38 Pentru trimiterile înregistrate prezentate sâmbătă şi în sărbătorile legale, pentru fiecare trimitere, peste tariful de
înregistrare de la pct. 13, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37 1,60

39 Colectare 24/24  ¹-Tarif special de noapte prezentare trimiteri in Oficii Postale Express
Se aplica pentru fiecare trimitere, peste tariful aferent trimiterilor Express Mail Services (EMS - Anexa 7) 1,60

¹ 
Tariful de prezentarea trimiterilor in timpul orelor de noapte implementat in cadrul Oficiilor Postale Express, se va aplica astfel:
- de luni pana vineri, in intervalul orar: 20:00-8:00
- sambata, in intervalul orar: 0:00-08:00
In zilele de sambata si sarbatori legale, incepand cu ora 08:00 se va percepe tariful deja existent pentru prezentarea trimiterilor in zilele mentionate

32

NOTA:

Cu excepţia serviciilor de la pct. 12, respectiv 13 care sunt scutite de TVA,  toate serviciile au TVA inclus

37

36

35

Pentru coletele internaţionale cu serviciile suplimentare AR şi ramburs, indiferent de greutate, se încasează tarifele cu TVA prevăzute în Anexa 6 "TARIFE 
COLETE EXTERNE cu greutate > 10 kg"


