
        Raport anual 
                       2008



          Cuprins 

1

Cuvântul preºedintelui

Repere istorice

Comitetul director ºi membrii consiliului de administraþie

Piaþa serviciilor poºtale în 2008 - context

Studii de piaþã, rezultate

Infrastructurã

Activitatea operaþionalã

Indicatori financiari

Activitatea comercialã

Relaþiile internaþionale 

Investiþii ºi proiecte în 2008

Calitatea serviciilor poºtale

Evenimentele anului 2008 

Perspective pentru anul 2009 

      pa g          3

pag     5      

pag     7      

pag     9       

pag     19      

pag     11         

pag     15            

pag     17            

pag     24            

pag     32    

pag     34    

pag     36    

pag     44    

pag     38    



         Misiunea
                 noastrã

Scopul nostru este acela de a oferi servicii performante în orice moment: de la simpla 
expediere a unei scrisori, pânã la furnizarea unor servicii moderne, bazate pe cele mai noi 
tehnologii.

Misiunea noastrã: suntem alãturi de oameni de peste 150 de ani ºi construim legãturi între 
ei, indiferent de locul în care aceºtia trãiesc, lucreazã sau spre care cãlãtoresc.

Valori: Valori fundamentale:  
Încredere
Tradiþie
Siguranþã
Performanþã

Valori de reprezentare:
Acoperire naþionalã
Diversitatea serviciilor

Principiile care ne ghideazã activitatea:

Integritate: acþionãm în spiritul integritãþii ºi onestitãþii în tot ceea ce facem ºi respectãm 
promisiunile fãcute cãtre noi înºine ºi cãtre clientii noºtri.

Experienþã: prin experienta acþiunilor trecute învãþãm sã ne cunoaºtem mai bine. 
Activitatea noastrã ne recomandã ca o companie de încredere ºi întotdeauna aproape de 
clienþi.

Respectul pentru clienþi, colegi, parteneri, legislaþie ºi mediu înconjurãtor reprezintã 
temeiul dezvoltãrii noastre.

Promptitudine: suntem mereu preocupaþi sa devenim eficienþi, rapizi ºi punctuali.

Rezultate: calitatea serviciilor noastre este garantatã prin cele peste 7 000 de puncte de 
acces ºi peste 35 000 de salariaþi poºtali.
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  Cuvântul preºedintelui



           Cuvântul 
                  preºedintelui

Poþta Românã a traversat, pe parcursul îndelungatei sale istorii, perioade dificile, precum 
cea prilejuitã de actualul context economic mondial. Caracterul peren, demonstrat prin 
depãºirea succesivã a condiþionãrilor, ne-a asigurat reputaþia de instituþie reprezentativã a 
societãþii româneºti. Astfel, nouã salariaþilor, ne revine o imensã responsabilitate ce se 
reflectã în toate aspectele interacþiunii activitãþilor economice ºi sociale.

Emiterea, în octombrie 2008, a Hotãrârii de Guvern privind mãsurile de restructurare 
strategicã a Companiei Naþionale Poºta Românã a demarat o serie de acþiuni ce vor 
produce efecte ºi în anii urmãtori.

Pentru Poºta Românã, anul 2008 a fost un an al angajãrii investiþiilor pe termen mediu ºi 
lung. Cheltuielile cu titlul de investiþii, cum sunt leasing-ul operaþional pentru parcul auto 
sau leasing-ul pentru tehnicã de calcul, vor rãmâne constante, cu implicaþii financiare 
pentru urmãtorii patru ani. De asemenea, achiziþia unor servicii, cum ar fi transportul 
aerian, transportul de valori sau serviciile de mentenanþã vor fi regãsite în bugetele de 
cheltuieli viitoare. 

Din acest motiv, prioritãþile pentru anul 2009 vor viza în primul rând asigurarea stabilitãþii 
Companiei ºi pregãtirea condiþiilor dezvoltãrii activitãþii acesteia pentru momentul 
liberalizãrii totale a pieþei serviciilor poºtale. De aceea, investiþii precum construirea 
centrelor de sortare automatizatã ºi dezvoltarea centrelor de poºtã hibridã, ce vor duce la 
îmbunãtãþirea substanþialã a calitaþii serviciilor, rãmân pe agenda de prioritãþi a CN Poºta 
Românã.

Compania deþine o importantã resursã umanã, faþã de care avem obligaþia menþinerii 
locurilor de muncã ºi, totodatã, de a-i oferi condiþii necesare obþinerii performanþelor 
profesionale. În relaþiile cu beneficiarii serviciilor noastre ºi cu partenerii de afaceri trebuie 
sã menþinem aceeaºi atitudine cooperantã ºi accesibilã, ce ne-a consacrat poziþia 
dominantã pe piaþa serviciilor de profil din România.

Iatã de ce este nevoie acum, mai mult ca niciodatã, de mobilizarea energiilor salariaþilor 
Companiei Naþionale Poºta Românã, maximizând efectele potenþialului oamenilor 
competenþi ºi dedicaþi profesiei. Aceasta este premisa prin care putem asigura succesul în 
faþa evoluþiilor majore ce se produc pe piaþa serviciilor poºtale ºi în societatea româneascã.

Tudor Gabriel BOHÂLÞEANU
Preºedinte al Consiliului de Administraþie
Director General al CN Poºta Românã SA
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  Repere istorice



          Repere istorice

1399 – “Hrisovul” emis de domnitorul Mircea cel Bãtrân
La Giurgiu apare primul document privind existenþa serviciilor poºtale pe teritoriul 
României.

1858 – “Cap de bour”
Pe teritoriul Moldovei se introduc timbrele poºtale, fiind tipãrite cu o presã manualã, 
bucatã cu bucatã, patru valori ale primei emisiuni.

1864 – Înfiinþarea poºtei moderne
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a unit serviciul poºtal cu cel telegrafic, iar în 1893 a fost 
adãugat ºi serviciul telefonic.

1865 – “Legea telegrafo-poºtalã”
Prima lege de organizare a ramurii de comunicaþii.

1874 – Uniunea Poºtalã Universalã (UPU)
La Berna se desfaºoarã primul Congres Poºtal în cadrul cãruia se creeazã Uniunea Poºtalã 
Universalã, România fiind unul dintre cei 22 membri fondatori ai organizaþiei.

1991 – Regia Autonomã Poºta Românã
În iunie, prin Hotãrârea de Guvern nr. 448/27 a fost înfiinþatã Regia Autonomã Poºta 
Românã, iar serviciile poºtale au devenit astfel autonome din punct de vedere financiar.

1992 – Programul de regionalizare
Primul pas spre descentralizare a fost susþinut pe patru principii: al structurii 
organizaþionale, al calitãþii, economic ºi internaþional.

27 iunie 1996 – Legea serviciilor poºtale
Poºta Românã devine operator public naþional.

1998 – CN Poºta Românã SA
Regia Autonomã Poºta Românã a fost transformatã în societate pe acþiuni, statut care este 
în vigoare ºi în prezent.

2004 – Desemnarea ca furnizor de serviciu universal
CN Poºta Românã a fost desemnatã, pentru o perioadã de 5 ani, furnizor de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poºtale.
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   Comitetul director

       Membrii Consiliului de Administraþie
Preºedinte

Membrii

Director General:  Tudor Gabriel BOHÂLÞEANU
Director General Adjunct:  Beatrice CONSTANTIN
Direcþia Operaþionalã:  Director  Victor ªIMON
Direcþia Comercialã:  Director  Aurica POPA
Direcþia Dezvoltare:  Director Mihai CHEBAC
Direcþia Managementul Calitãþii:  Director  Cristian POPESCU
Direcþia Juridicã:  Director  Aurelia MÃLÃESCU
Direcþia Resurse Umane:  Director  Marian LAZÃR
Direcþia Economicã:  Director  Victor Vasile FLOREA
Direcþia Control:  Director  Victor ªIMON

         Director Adjunct  Florica TOPCIAN
Direcþia Relaþii Internaþionale:  Director  Dinu POPA
Direcþia Logisticã:  Director  Adina VINTILÃ
Direcþia Contencios ºi Asistenþã Juridicã Comercialã:  Director  Raluca DUMITRU
Direcþia Planificare Strategicã:  Director  Ionuþ Andrei DAMIAN
Direcþia Audit:  Director  Violeta VASILACHE
Direcþia Sucursale Specializate:  Florinel VASILE

Tudor Gabriel BOHÂLÞEANU

Romeo Marcel MEDAN
Cristina Iuliana ANTONIE
Irimie Gabriel BÃCÃINÞAN
Andrei SÃVULESCU
Alexandru IONESCU
Mirelle Carmen RÃDOI
Alina ANDRESCU
Alin Cristian VEÞELEANU
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         Piaþa serviciilor 
       poºtale în 2008

Deosebit de atractivã datoritã dinamicii ascendente manifestate pe parcursul ultimilor ani, 
alãturi de aderarea României în Uniunea Europeanã (implicit dispariþia barierelor ºi a 
taxelor vamale) ºi de liberalizarea pieþei poºtale în 2012, piaþa serviciilor poºtale din 
România a devenit principala tinþã a marilor operatori poºtali internaþionali.

Din dorinþa de a deveni lideri pe piaþa de curierat din România, aceºtia ºi-au fãcut simþitã 
prezenþa, iniþial prin alianþe cu jucãtori locali ºi ulterior prin preluarea în totalitate a 
acestora.  

Astfel, dacã anul 2007 ar putea fi asociat cu anul testãrii/studierii pieþei de cãtre marii 
operatori internaþionali ºi al repoziþionãrii operatorilor locali, anul 2008 ar putea fi denumit 
“anul marilor achiziþii”.

Þinând cont de miºcãrile importante manifestate pe piaþa serviciilor poºtale, Poºta Românã 
se confruntã cu o concurenþã acerbã pe toate segmentele majore acoperite de activitaþile ei, 
ºi în special pe piaþa serviciilor express.

Cu toate acestea Poºta Românã deþine peste 90% din piaþa, pe segmentul trimiterilor de 
corespondenþã, avaând dreptul exclusiv de a presta servicii poºtale având ca obiect 
trimiteri de corespondenþã, indiferent dacã livrarea acesora este acceleratã sau nu, ºi a 
cãror greutate este mai micã de 50g. Pe fondul unei pieþe agresive, ºi acþionând în stânsã 
corelaþie cu reglementãrile legislative, Poºta Românã a reuºit sã înregistreze o creºtere a 
veniturilor cu 35,89% comparativ cu anul precedent, bucurându-se în activitatea derulatã 
de prezenþa aceloraºi clienþi fideli.

Privind piaþa serviciilor poºtale în ansamblu, lupta pentru pãstrarea clienþilor, respectiv 
câºtigarea de noi clienþi devine din ce în ce mai puternicã. În acest sens Poºta Românã face 
eforturi pentru a rãspunde nevoilor clienþilor manifestate prin exigenþe din ce în ce mai 
ridicate, atât în ceea ce priveºte calitatea serviciilor, rapiditatea ºi siguranþa livrãrii, 
posibilitãþile de urmãrire a trimiterilor, serviciile suplimentare asociate serviciilor poºtale, 
cât ºi flexibilitatea ofertelor ºi garanþiile reale oferite. 

Orientarea cãtre client, dezvoltarea unor pachete de servicii integrate, dezvoltarea de 
proiecte de new business development ce au la bazã în principal utilizarea unor platforme 
web, precum ºi îmbunãtãþirea permanentã a calitãþii serviciilor prestate, sunt câteva dintre 
prioritãþile strategice în dezvoltarea activitãþii Poºtei Române.
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     Infrastructurã



           Infrastructurã

Având cea mai mare  reþea de retail din þarã în  domeniul serviciilor poºtale prin cele peste 
7.000 locaþii, CN Poºta Românã se regãseºte în toate cele 10 regiuni ale României (prin 
Direcþii Regionale de Poºtã) ºi în toate cele 41 de judeþe (prin Structuri Judeþene).

Procesul continuu de modernizare prin care trece CN Poºta Românã s-a materializat în 
dotãri care asigurã vitezã ºi eficienþã serviciilor oferite. CN Poºta Românã dispune de un 
numãr de 786 de subunitãþi incluse în reþeaua VPN (Virtual Privat Network), 347 de 
subunitãþi informatizate prin Dial-up, 350 de subunitãþi dotate cu monitoare de tip LCD, ºi 
peste 2.884 de subunitãþi dotate cu POS-uri, iar aceste cifre sunt în creºtere.
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Oficii poºtale rurale          6.219

Oficii poºtale urbane      846

Oficii curier rapid  45

Alte subunitãþi poºtale 

                                

  13

TOTAL                                                          7.123

DRP                                                           Subunitãþi VPN Subunitãþi DIAL UP Subunitãþi POS

Bucureºti                                                                      106 

                                                                     75                                55 

                    10                         227

Ploieºti                                                                          231

Craiova                                      59                                                                  36                                    306

Timiºoara                                                                       96                   39                         769

Cluj Napoca                                                                       95                   44                         100

Braºov                                        99                                66                                   149

Bacãu                                           43                                28                                204

Iaºi                                                                               70                                25                                476 

Galaþi                                                                                46                                15                                133 

Constanþa                                                                     53                                  29                         289

Sucursale specializate                                                      44                  1 

TOTAL 786                              347                                  2.884



           Sucursale 
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Direcþia de Poºta Rapidã
Direcþia de Poºtã Rapidã este sucursala specializatã de curierat rapid a Companiei 
Naþionale Poºta Românã, care beneficiazã de o vastã reþea de puncte de lucru în teritoriu, 
parc auto ºi personal propriu. Înfiinþatã ca urmare a dezvoltãrii unor relaþii de afaceri tot 
mai diverse ºi intensificate între agenþii economici, Direcþia de Poºtã Rapidã oferã, prin 
serviciile sale o alternativã la celelalte servicii asemãnãtoare, care funcþioneazã pe piaþa 
internã ºi externã, asigurând pe lângã eficienþã, o politicã a preþurilor adaptatã economiei 
actuale. Resursele de care dispune sucursala, faciliteazã expediþia, respectiv, recepþia 
trimiterilor în timpi apreciaþi, atât de clienþi, cât ºi de concurenþã.

Fabrica de Timbre
Fabrica de Timbre este o tipografie cu vechi tradiþii, înfiinþatã în anul 1872, care executã în 
prezent o gamã largã de produse la un înalt nivel calitativ, îmbinând toate genurile de 
tipar: offset, tipar adânc, tipar înalt. Tipografia este profilatã în special în tipãrirea 
produselor cu regim special, timbre, efecte poºtale, acþiuni, certificate bancare, cecuri, 
diplome ºi bilete destinate acþiunilor sportive ºi culturale etc. În anul 2004 a început 
procesul de achiziþionarea de instalaþii ºi utilaje de ultimã generaþie, marca Heidelberg. 
Complet asistat de calculator, noul proces de imprimare va asigura rapiditate deosebitã 
(15.000 coli/orã) ºi o calitate de înalt nivel. El va permite programarea, standardizarea ºi 
menþinerea în aceeaºi parametri, în cazul comenzilor repetabile (etichete, timbre poºtale, 
timbre fiscale, imprimate etc.), economisind substanþial timpul de lucru. Adãugând la 
acestea ºi computerele performante de la DTP (Desktop Publishing) ºi Prepress, instalaþiile 
complet automatizate ºi performante pentru realizarea filmelor ºi plãcilor de aluminiu 
necesare imprimãrii, Fabrica de Timbre va reveni puternic în topul tipografiilor de înaltã 
performanþã din România.

Casa de Expediþii
Casa de expediþii este sucursala specializatã a Poºtei Române care oferã servicii integrate 
de marketing direct, vânzare prin poºtã ºi expediere de presã. Acþiunile întreprinse la 
nivelul anului 2008 de aceastã sucursalã au vizat în special creºterea portofoliului de 
clienþi, construirea unor tarife accesibile pentru marii clienþi, apropierea de parteneri prin 
gãsirea celor mai convenabile soluþii la aplicaþii, pentru realizarea campaniilor publicitare, 
prin discounturile acordate ºi tarife specifice preferenþiale, dezvoltarea relaþiilor cu firmele 
concurente, þinta fiind creºterea numãrului de utilizatori ai serviciilor de marketing direct, 
îmbunãtãþirea calitãþii prestaþiilor executate ºi implicit satisfacþia consumatorului de 
servicii.



           Sucursale
                specializate

Direcþia Servicii Financiare
Direcþia Servicii Financiare ca parte componentã a CNPR îºi desfãºoarã activitatea în 
domeniul serviciilor financiare poºtale: gestionarea conturilor de mandate ºi a numerarului 
afarent, operaþiuni financiare internaþionale – Eurogiro, Western Union, mandate 
internaþionale, revenindu-i rolul de centru de tranzit ºi control, atât pentru serviciile 
financiare de tip clasic, cât ºi pentru cele bazate pe noile tehnologii electronice.
ªi în anul 2008 a continuat extinderea informatizãrii oficiilor poºtale, fapt ce a condus la 
creºterea numãrului oficiilor care executã servicii financiare electronice.

Muzeul Naþional Filatelic
Muzeul Naþional Filatelic a fost inaugurat la începutul lunii octombrie, în timpul 
desfãºurãrii, la Bucureºti, a Congresului Uniunii Poºtale Universale. În cele 3 sãli de 
prezentare existã expuse o parte a celor peste 11 milioane de timbre, constituind 
aproximativ 3 milioane de serii filatelice, unele unicate mondiale. Tot aici sunt expuse 
matriþele originale din oþel cu care s-au tipãrit cele patru valori din prima emisiune Cap de 
Bour Moldova (1858) precum ºi probe, machete, diverse stadii de realizare a timbrelor din 
anul 1872 pânã astãzi. 
De asemenea, se pot admira diferite obiecte poºtale datând din a doua jumãtate a secolului 
al XIX -lea ºi prima jumãtate a secolului XX, ce ilustreazã evoluþia Poºtei Române în acestã 
perioadã. Sunt prezentate tablouri vechi, tipãrituri ºi efecte poºtale, mobilier din oficiile 
poºtale, trãsuri de poºtã, lãzi de valori. 
Printre piesele reprezentative expuse se regãsesc costume de surugii, o ladã de valori 
metalicã cu emblema Principatului Moldovei datând din 1840, documentele Congresului 
U.P.U. de la Viena (1891), cartea poºtalã din coajã de mesteacãn expediatã în timpul 
bãtãliei de la Mãrãºeºti, din Primul Rãzboi Mondial, hãrti poºtale din 1849, respectiv 1873 
ºi o bibliografie cuprinzãtoare (cãrti, cataloage, articole etc.) despre istoria filatelicã 
româneascã, precum ºi diplome ºi medalii obþinute de Poºta Românã de-a lungul anilor.
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           Activitatea
                operaþionalã

CN Poºta Românã a cunoscut o dezvoltare în ceea ce priveºte serviciile oferite clienþilor, 
precum ºi o extindere teritorialã demne de menþionat. 

Continuând pe aceastã linie a expansiunii, în anul 2008 au fost deschise noi oficii poºtale 
în Spania ºi italia. Aceastã iniþiativã a fost implementatã ca urmare a numãrului de români 
aflaþi în continuã creºtere în þãrile menþionate mai sus. În consecinþã au fost alese servicii 
precum prezentarea de colete poºtale, plãþi facturi ºi transfer de bani.

În contextul îndeplinirii obligaþiilor legate de accesul direct ºi liberalizãrii pieþei poºtale, la 
nivelul Direcþiei Operaþionale, în cursul anului 2008 au fost luate mãsuri pentru 
îmbunãtãþirea ofertelor de servicii în ceea ce priveºte dezvoltarea serviciului de 
consignment.

De asemenea, în anul 2008 o alta realizare a fost introducerea transportului aerian intern 
pentru trimiterile poºtale prioritare interne ºi internaþionale urmãrind atingerea 
obiectivului de calitate z+1, stabilit la nivel naþional. Astfel a devenit operaþionalã platforma 
de schimb aerian constituitã pe Aeroportul Internaþional Aurel Vlaicu Bucureºti-Bãneasa ºi 
a fost implementat un nou plan de îndrumare ce a condus la îmbunãtãþirea substanþialã a 
timpilor de circulaþie atât pe relaþia internã, cât ºi pe relaþia bilateralã cu fiecare stat 
membru al Uniunii Europene.

Deosebit de importantã a fost ºi reproiectarea modului de francare în sistem TP, prin 
simplificarea procedurii de acordare, prelungirea perioadei de acordare ºi extinderea reþelei 
de puncte de acces, serviciul devenind astfel mult mai accesibil pentru clienþi.

CN Poºta Românã a surprins în anul 2008 prin implementarea serviciului Eurogiro cash 
internaþional - un serviciu de plata cash semi-urgent în care beneficiarul îºi poate ridica 
suma trimisã dupã douã zile lucrãtoare de la data depunerii de la orice oficiu poºtal 
informatizat, indiferent de localitatea de domiciliu, precum ºi lansarea serviciului financiar 
internaþional Eurogiro ramburs.

Printre alte proiecte reprezentative pentru anul 2008 se numãrã ºi îmbunãtãþirea activitãþii 
de încasare a tarifului de utilizare ºi eliberare a rovinietelor matca-cupon.
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           Indicatori
                 financiari

CN Poºta Românã a încheiat anul 2008 cu un profit brut în valoare de 4.559 mii lei.

Principalii indicatori economico-financiari 2007-2008

Menþinerea evoluþiei pozitive în ultimii 4 ani indicã faptul cã CN Poºta Românã oferã 
partenerilor sãi siguranþã din punct de vedere financiar

Evoluþia cifrei de afaceri
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 Indicatori                                                                            2007                                          2008                              2007 /2008 

                                                      mii lei                                          mii lei                                   mii lei                   
Venituri totale, din care:                      1.074.132                     1.459.665                                135,9

  Venituri din exploatare                     1.055.866                       1.416.515                                 134,2

  Venituri financiare                                          18.266                                          43.150                                                         236,2

Cheltuieli totale, din care:                     1.039.752                      1.455.106                                139,9

  Cheltuieli exploatare                       1.033.296                                     1.427.834                                 138,2

  Cheltuieli financiare                                   6.456                                27.272                                422,4

Rezultatul brut, din care:                          34.380                            4.559                                   13,3

  financiar                                                             11.810                                         15.878                            134,4

mii lei 

1 000 000

2005
800 000

2006

600 000 2007

400 000
2008

200 000

0



  Studii de piaþã, 
                rezultate



            Studii de piaþã
                       rezultate

Conºtientã de piata concurenþialã care se aflã într-un continuu proces de dezvoltare, 
Compania Naþionalã Poºta Românã ºi-a dezvoltat forþa de vânzare care a avut drept 
obiectiv strategic dezvoltarea sectorului serviciilor, astfel încât sa devinã mult mai 
accesibile ºi relevante pentru grupuri tot mai largi de consumatori.

Eforturile din 2008 au fost concentrate, pe de o parte, în sensul consolidãrii rezultatelor 
obþinute în anii anteriori, iar pe de altã parte în scopul extinderii unor servicii destinate sã 
rãspundã rapid la schimbãrile permanente în raport cu cerinþele pieþei.
Opiniile referitoare la CN Poºta Românã sunt mult mai cristalizate decât cele ale altor 
companii fapt care demonstreazã cã respondenþii au o percepþie mult mai bine conturatã 
asupra imaginii companiei. 
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            Studii de piaþã
                        rezultate

Un alt aspect important îl reprezintã frecvenþa utilizãrii serviciile poºtale. 67,27% dintre 
clienti CN Poºta Românã folosesc lunar serviciile oferite de companie.

Calitatea serviciului poºtal este o preocupare constantã a angajaþilor CN Poºta Românã în 
vederea îndeplinirii misiunii sale permanente de distribuire a trimiterilor poºtale la timp pe 
tot parcursul teritoriului naþional. Nevoia de calitate este o informaþie constantã în 
aprecierea satisfacþiei clienþilor nostri.

În plus faþã de standardele definite de legislaþia naþionalã, CN Poºta Românã admite ca 
existã o serie de argumente comerciale pentru îmbunãtãþirea calitãþii serviciului, cum ar fi 
activitatea competiþionalã, liberalizarea, mijloacele de comunicaþii alternative ºi creºterea 
cerinþelor clienþilor.
Aceste aspecte au determinat Poºta Românã sã creascã nivelul calitativ în tot ceea ce 
întreprinde. 
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           Studii de piaþã
                     rezultate

Respondenþii care aleg în mod deliberat Poºta Românã pot fi împãrþiþi în douã categorii. 
Prima, care este ºi cea mai importantã, e a celor care au motivaþii legate de utilitatea 
serviciilor oferite de companie. În rândul lor se numãrã cei care apreciazã posibilitatea de a 
plãti facturile, gama variatã de servicii sau dependenþa de aceste servicii, corespondenþa 
sau posibilitatea de a ridica/trimite scrisori, abonamentele la ziare, uºurinþa utilizãrii, 
preþul serviciilor sau posibilitatea de a transfera bani.
A doua categorie care se raporteazã proactiv la CN Poºta Românã îi cuprinde pe cei care 
apreciazã pentru o serie de atribute de brand plasate la nivel de imagine, respectiv 
„siguranþã”, „cea mai bunã”, „experienþã”, „de încredere”, „serioasã”, „eficientã”, „rapidã” ºi 
„cea mai cunoscutã”. Dar, cei mai mulþi clienþi ai Poºtei Române aleg serviciile companiei 
în interes personal (87,79%).

Aspectul companiei transpune în percepþia consumatorului imaginea unei institutii sigure 
ale cãrei servicii pot fi folosite cu încredere. 
Aceastã percepþie este legatã de faptul cã vechimea companiei exprimã un grad ridicat de 
experienþã, de însuºire a unor proceduri profesionale ºi un timp îndelungat de relaþionare 
cu proprii clienþi.
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              Studii de piaþã
                         rezultate

Dar, având în vedere cã piaþa concurenþialã se dezvoltã, strategia investiþionalã pe anul 
2008 a pus accentul ºi pe crearea unor condiþii corespunzãtoare pentru desfãºurarea 
prestaþiilor poºtale ºi realizarea unei imagini mai bune, prin asigurarea unor spaþii optime 
de muncã pentru salariaþi. Totodatã, direcþiile de acþiune s-au concentrat spre:

Realizarea unei structuri organizatorice flexibile care sã satisfacã exigenþele pieþei 
serviciilor poºtale europene ºi mondiale, dependentã de succedarea etapelor de 
externalizare a unor activitãþi

Optimizarea structurii organizatorice la nivelul Administraþiei Centrale ºi la nivelul 
Sucursalelor

Îmbunãtãþirea actului managerial.

Luând în considerare toate aspectele prezentate anterior, 83.41% dintre clienþii au o parere 
bunã despre aceastã companie, rezultat care rãsplãteºte eforturile depuse de Poºta 
Românã.
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Servicii clasice
Corespondenþã
Trimiterile de corespondenþã sunt comunicãri scrise, tipãrite imprimate sau înregistrate pe 
orice fel de suport material care urmeazã sã fie colectate, sortate, transportate ºi livrate, 
altfel decât electronic, la adresa indicatã de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul 
acestuia.

Imprimate
Cãrþi, ziare, periodice, cataloage, hãrþi geografice, partituri musicale, reproduceri obþinute 
pe hârtie, pe carton sau alte materiale, cu ajutorul unui procedeu tipografic, mechanic sau 
prin altã tehnicã de multiplicare, care au caracter de informare generalã, executate în mai 
multe exemplare identice.

       Evoluþia serviciului corespondenþã ºi imprimate

Colete poºtale
Trimiteri poºtale cu greutatea maximã 50 kg, altele decât trimiterile de corespondenþã sau 
imprimate.

    Evoluþia serviciului coletele poºtale
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Servicii rapide interne   

Prioripost
Este serviciul care permite expedierea în þarã de documente ºi mãrfuri prin intermediul 
scrisorilor ºi coletelor, ce beneficiazã de prioritate în transport, prelucrare ºi distribuire pe 
întreg traseul.

Prioripost cu valoare declaratã fixã
Prin acest serviciu se pot expedia documente financiar – contabile. Serviciul se adreseazã 
în special agenþilor economici, care pot expedia bilanþuri contabile ºi alte documente cu 
caracter financiar sau fiscal.

Prioripost facturi
Acest serviciu asigurã preluarea, transportul ºi distribuirea printr-o reþea rapidã a 
trimiterilor care conþin facturi fiscale sau a trimiterilor Prioripost însoþite de facturi fiscale, 
ºi înapoierea la expeditor a notei de inventar semnatã la distribuire.   

Ultrapost
Este un serviciu de curierat intern care implicã un sistem rapid de prelucrare, transport ºi 
distribuire a trimterilor poºtale.

Evoluþia serviciului de curierat intern
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Servicii rapide internaþionale   

EMS
Constã în colectarea, transmiterea ºi distribuirea, în termene foarte scurte, a documentelor 
ºi mãrfurilor. Îndrumarea acestor trimiteri se face prin mijloace de transport prestabilite, 
care sã asigure rapiditate ºi control pe tot parcursul trimiterii poºtale.

Skypak
Este un produs de curierat rapid internaþional, creat printr-un parteneriat între CN Poºta 
Românã ºi TNT România. Printr-un singur apel telefonic se asigurã preluarea trimiterilor 
de la domiciliul/sediul clienþilor ºi expedierea la destinaþie.

Evoluþia serviciului de curierat internaþional

27

4 400.00

4 500.00

4 600.00

4 700.00

4 800.00

4 900.00

5 000.00

5 100.00

2007 2008

- mii lei -



           Activitatea
               comercialã

28

50 000.00

52 000.00

54 000.00

56 000.00

58 000.00

60 000.00

62 000.00

64 000.00

66 000.00

2007 2008

- mii lei -

Servicii financiare interne

Mandat poºtal intern 
Asigurã, prin intermediul tuturor subunitãþilor poºtale (oficii poºtale, ghiºee postale, 
agenþii poºtale sau factori rurali), remiterea la destinaþie a sumelor de bani încredinþate de 
expeditori. Nu existã limitã pentru sumele care se admit a fi expediate prin mandate 
poºtale interne.

E-Mandat
Asigurã transmiterea rapidã a unor sume nelimitate de bani, având ca suport un sistem 
informatic. Serviciul E- Mandat scade timpul de expediere la mai putin de 24 de ore. Atât 
transmiterea, cât ºi achitarea se realizeazã în toatã þara, la orice adresã. Sumele de bani ce 
se pot expedia prin mandate electronice sunt nelimitate, iar banii sunt achitaþi direct la 
domiciliul destinatarului, cu excepþia cazului în care expeditorul alege opþiunea Post 
Restant.

Mandat On-Line
Permite transferul intern de bani în doar câteva minute, folosind un sistem informatic 
modern ºi sigur. Este disponibil, atât pentru persoane fizice, cât ºi juridice, sumele 
transmise în lei nefiind limitate. Presupune o înþelegere prealabilã între expeditor ºi 
destinatar deoarece, pentru a intra în posesia banilor, destinatarul trebuie sã cunoascã 
urmãtoarele informaþii: oficiul poºtal de la care trebuie sã ridice banii, localitatea din care 
au fost trimiºi ºi suma exactã.

Evoluþia serviciilor financiare interne
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Servicii financiare internaþionale

 Mandat poºtal internaþional
Oferã clienþilor posibilitatea sã primeascã ºi sã trimitã bani din ºi în þãrile cu care CN Poºta 
Românã are încheiate contracte bilaterale. Limita maximã pentru un mandat se stabileºte 
în funcþie de þara de destinaþie.

Eurogiro
Pune la dispoziþia clienþilor un sistem modern ºi rapid prin care se realizeazã transferuri de 
sume în/din strãinãtate, având ca suport tehnic o aplicaþie dedicatã acestei activitãþi, cu 
ajutorul cãruia timpul de transmitere este considerabil micºorat faþã de sistemul clasic al 
mandatelor poºtale internaþionale.

Western Union
CN Poºta Românã, prin Western Union, oferã cea mai rapidã modalitate de a primi bani din 
peste 190 de þãri. Ca serviciu suplimentar, CN Poºta Românã oferã în exclusivitate 
achitarea la domiciliu a sumei transmise prin sistemul de transfer rapid de bani Western 
Union. Serviciul de achitare la domiciliu acoperã întreaga suprafaþã a þãrii ºi este 
disponibil la solicitarea expeditorului.

Evoluþia serviciilor financiare internaþionale
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Servicii de Direct Mail ºi Drop Mail

Infadres (Direct Mail)
Este serviciul care asigurã distribuirea trimiterilor de publicitate ce constau exclusiv în 
materiale de reclamã ºi marketing, la adresa indicatã de expeditor pe trimiterea în sine sau 
pe ambalajul acesteia. Conþine mesaje identice, cu excepþia numelui, adresei ºi numãrului 
de identificare al destinatarului, precum ºi altor modificãri care nu altereazã natura 
mesajului.

             Evoluþia serviciului de Direct Mail

Postmesager (Drop Mail)
Serviciul Postmesager permite expedierea de foi volante, broºuri, afiºe, reclame, pliante, 
cataloage, în sistem neadresat, livrate conform opþiunii expeditorului (din casã în casã, la 
toate cãsuþele poºtale, la ghiºeu etc.).

Postmesager Plus
Permite expedierea de foi volante,  broºuri, afiºe, reclame, pliante, cataloage neadresate 
cãtre diferite sectoare de interes.

Evoluþia serviciului de Drop Mail
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Încasarea facturilor

CN Poºta Românã oferã posibilitatea achitãrii diverselor facturi emise de urmatorii 
parteneri: Orange, Romtelecom, Zapp, Cosmote, E.ON Moldova, Electrica, RDS-RCS (Digi 
TV), Combridge (Eufonika), Avon, Enel Energie, CEZ, Oriflame, UPC.
De asemenea, se pot plãti rate pentru produsele contractate de la: Citifinancial, Credit 
Europe Bank, BRD Finance Credite de Consum, Credit Europe Bank Servicii Financiare, 
Cetelem, Credex, ABN AMRO Bank, Grupul Porsche România, GE Money, Garanti Bank, 
Millennium Bank.

Evoluþia serviciului Cash Collection
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EFIRO 2008

Poºta Românã a asigurat participanþilor la Summitul NATO servicii poºtale

Balcaniada Marºului Factorilor Poºtali

Prima Expoziþie Mondialã Filatelicã organizatã în România de cãtre CN Poºta Românã ºi 
Federaþia Filatelicã Românã, sub patronajul Federaþiei Internaþionale de Filatelie ºi sub 
Înaltul patronaj al Preºedinþiei României. Evenimentul a marcat împlinirea a 150 de ani de 
la apariþia primelor timbre poºtale româneºti, celebrele Cap de Bour. În cadrul expoziþiei 
au fost prezentate peste 830 de colecþii filatelice aparþinând unui numãr de peste 650 de 
colecþionari din 74 de state, reunind astfel cele mai valoroase timbre din lume. Printre 
piesele expuse se numãrã ºi matriþele originale ale primelor timbre poºtale româneºti Cap 
de Bour, ziarul ieºean „Zimbrul ºi Vulturul” pe care sunt francate opt timbre Cap de Bour, 
cunoscut ca fiind cel mai scump ziar din lume, Penny Black - primul timbru poºtal din 
lume, timbre din colecþia Majestãþii Sale Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii sau celebra 
colecþie brazilianã de mãrci poºtale Ochi de Bour. Expoziþia a fost vizitatã de o serie de 
personalitãþi printre care s-a aflat preºedintele României, Traian Bãsescu, Excelenþa Sa 
Principele Radu Duda sau ambasadori strãini acreditaþi la Bucureºti.

Înfiinþarea unui oficiu poºtal dedicat evenimentului la care au participat peste 50 de ºefi de 
stat ºi de guvern de cãtre Direcþia Regionalã de Poºtã Bucureºti a reprezentat un bun prilej 
de promovare a Companiei. Ghiºeul poºtal plasat chiar la intrarea în Palatul Parlamentului 
a oferit participanþilor la Summit toatã gama de servicii poºtale.

Poºta Românã organizeazã încã din anul 1977 competiþia cu tradiþia cea mai îndelungatã 
din istoria Poºtei Române, Marºul Factorilor Poºtali. Evenimentul organizat în trei faze - 
judeþeanã, regionalã ºi naþionalã – a devenit deja o tradiþie ºi, totodatã, un prilej de 
comunicare în rândul poºtaºilor amatori de competiþii sportive. Faza naþionalã a Marºului 
Factorilor Poºtali din 2008 s-a desfãºurat, pe 13 iunie, în staþiunea Bãile Felix (jud. Bihor). 
Câºtigãtorii locurilor întâi, la fete ºi bãieþi, au fost Andreea Arsine (Botoºani) ºi Constantin 
Brânzã (Oneºti), ambii fiind la prima victorie în aceastã competiþie. 
Ocupanþii primelor cinci locuri la bãieþi ºi câºtigãtoarele primelor trei locuri în competiþia 
fetelor au participat la Balcaniada Factorilor Poºtali, care a avut loc în luna august 2008, 
în România. Astfel, Poºta Românã a devenit administraþia poºtalã care a prilejuit 
comunicarea între poºtaºii din Republica Moldova, Grecia, Turcia, Muntenegru, 
Macedonia, Albania, Bulgaria ºi Serbia. Competiþia a fost gãzduitã de Muzeul Civilizaþiei 
Populare Tradiþionale din Dumbrava Sibiului. Reprezentanþii României au obþinut locurile 
fruntaºe. Andreea Arsine, Constantin Brânzã ºi echipa de fete au terminat pe primul loc, în 
vreme ce Leontina Pop ºi echipa de bãieþi au luat bronzul.
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Strategia investiþionalã a CN Poºta Românã a urmãrit cu precãdere crearea unor condiþii 
corespunzãtoare pentru desfãºurarea prestaþiilor poºtale ºi realizarea unei imagini mai 
bune prin asigurarea unor spaþii optime de muncã pentru salariaþi, constând în 
branºamente de gaz metan, montare de centrale termice cu gaz sau alþi combustibili lichizi, 
racorduri de apã, inlocuiri tâmplãrii exterioare cu profile PVC ºi geamuri termopan, 
procurãri de utilaje ºi echipamente poºtale. 

O importantã realizare a anului 2008, din punct de vedere investiþional, a fost demararea 
lucrãrilor pentru construirea Centrului Regional de Tranzit Bucureºti-Otopeni ºi 
tehnologizarea Centrului Regional de Tranzit Cluj. 
Scopul proiectului constã în automatizarea activitãþii, îndeplinirea standardelor de calitate 
ºi prelucrarea unor volume semnificative de trimitari în timp foarte scurt. Comisia a fost 
asistatã în lucrãrile sale (în conformitate cu procedurile BERD) de specialiºti ai 
consultantului DELOITTE, având ca bazã de lucru specificaþiile ºi procedurile BERD 
pentru licitaþii internaþionale.

Cea mai importantã realizare a anului 2008, a fost reprezentatã de proiectul de înlocuire a 
parcului auto propriu cu maºini moderne care sã permitã scurtarea duratei de transport a 
trimiterilor poºtale.

Propuneri investiþionale 2009
c̈ontinuarea proiectului investiþional de construire a noului Centru Automatizat de 

Sortare în Bucureºti ºi echiparea centrului de sortare existent în Cluj Napoca;
m̈odernizarea ºi amenajarea oficiilor poºtale existente ºi aducerea lor la un standard 

de dotare ºi funcþionare cât mai ridicat;
b̈ranºarea oficiilor poºtale la reþelele de gaz metan, la reþelele de apã potabilã ºi 

înlocuirea centralelor vechi cu altele moderne;
c̈onstruirea, modernizarea ºi automatizarea Centralelor Regionale deTranzit, in 

vederea sporirii capacitãþii de prelucrare a trimiterilor;
ïncluderea a cât mai multe oficii în sistemul informatizat;
r̈etehnologizarea întregului sistem poºtal prin procurarea de echipamente ºi utilaje;
d̈emararea proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãþilor 

naturale ºi pregãtirea pentru situaþii de urgenþã.
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Calitatea serviciului poºtal reprezintã o constantã a preociupãrilor CN Poºta Românã în 
ceea ce priveºte îndeplinirea misiunii sale permanente de a asigura distribuirea trimiterilor 
poºtale, la timp, pe teritoriul naþional, precum ºi de a satisface exigenþele din ce în ce mai 
crescute ale clienþilor sãi.
În vederea realizãrii dezideratelor legate de creºterea continuã a calitãþii, CN Poºta Românã 
a decis implementarea sistemului de management al calitãþii în conformitate cu standardul 
SR EN ISO 9001:2008, un obiectiv important ce conferã încredere utilizatorilor în serviciile 
oferite devenind un factor decisiv de creºtere a competitivitãþii ºi credibilitãþii Companiei.
Pe parcusul anului 2008, CN Poºta Românã a monitorizat timpii de circulaþie necesari 
distribuirii trimiterilor cãtre destinatari. În acest scop CN Poºta Românã are implementate 
ºi deruleazã cosntant:

m̈onitorizarea timpului de circulaþie aferent traficului intern de corespondenºã 
prioritarã în colaborare cu o firmã independentã; determinãrile statistice pentru aceastã 
categorie de trimiteri s-au efectuat conform standardului SR EN 13850:2003;

m̈onitorizarea timpului de circulaþie prin intermediul aplicaþiei Track&Trace pentru 
serviciul Prioripost;

m̈onitorizarea trimiterilor înregistrate incluse în sfera serviciului universal;
m̈onitorizare prin testul UPU continuu, care în anul 2008 s-a realizat în relaþia cu 

Brazilia, Israel, Moldova, Turcia ºi Ucraina. La acest tip de monitorizare participã 95 de 
administraþii poºtale ºi sunt testate 442 de relaþii. Acest test este principalul instrument de 
verificare a normei mondiale de calitate (z+5 - 65% din volumul trimiterilor);

m̈onitorizarea reclamaþiilor aferente coletelor poºtale internaþionale prin aplicaþia 
Cricket, facilitând rãspunsul între administraþii poºtale cu privire la reclamaþiile clienþilor;

m̈onitorizarea prin testul UNEX a timpilor de circulaþie aferent trimiterilor de 
corespondenþã prioritarã intracomunitarã pe relaþiile: Elveþia, Germania, Danemarca, 
Spania, Franþa, Marea Britania, Grecia, Italia, Portugalia, Cehia, Ungaria, Polonia, 
Bulgaria, Croaþia, Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Islanda, Lituania, 
Luxemburg, Letonia, Malta, olanda, Norvegia, Suedia, Slovenia ºi Slovacia.

Totodatã pe parcursul anului 2008, experþii PostEurop au verificat stadiul aplicãrii celor 4 
proiecte implementate încã din anul 2007 ºi care vizau îmbunãtãþirea timpului de 
circulaþie pe teritoriul naþional al trimiterilor poºtale de corespondenþã prioritarã sosite din 
þãrile Uniunii Europene. De o apreciere deosebitã s-a bucurat Centrul Regional de Tranzit 
Bucureºti, experþii PostEurop recomandând ca modelul de organizare sã fie preluat ºi 
implementat la toate celelalte centre de tranzit din þarã, inclusiv în viitoarele centre de 
prelucrare automatizatã.
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Poºta Românã a aderat la Carta Europeanã a Siguranþei Rutiere

O asociere de succes cu Poliþia Capitalei – Serviciul Prevenire

Concursul de design „Alege cutia poºtalã”

Poºtaºi pe motoscutere

În septembrie 2008, alãturi de alte companii ºi instituþii publice, Poºta Românã devine 
semnatarã a Cartei Europene a Siguranþei Rutiere, scopul acestei acþiuni fiind reducerea 
numãrului de victime ale accidentelor rutiere ºi protejarea mediului înconjurãtor.

Pe parcursul anului 2008 au fost derulate o serie de acþiuni pentru susþinerea unor 
evenimente ce au avut scopul de pregãtire antiinfracþionalã a populaþiei. Pentru implicarea 
Poºtei Române în astfel de activitãþi a primit distincþia de “Cel mai bun partener 2008” din 
partea Poliþiei Capitalei. De altfel, acþiuni de instruire ai poºtaºilor în scopul prevenirii 
criminalitãþii s-au derulat în toatã þara în baza unui protocol încheiat cu Ministerul de 
Interne ºi Administraþia Publicã.

Poºta Românã a organizat la începutul lunii aprilie 2008 concursul de creaþie „Alege cutia 
poºtalã”, pentru selectarea unui nou design de cutie poºtalã stradalã. Înlocuirea cutiilor 
poºtale stradale din mediul urban se înscrie într-un proces de îmbunãtãþire a imaginii 
companiei, dar ºi a calitãþii serviciilor oferite de Poºta Românã. În competiþie s-au înscris 
peste 60 de participanþi, care au trimis cele mai sofisticate modele de cutii poºtale stradale, 
realizate dupã caracteristicile tehnice impuse. Desemnarea proiectului câºtigãtor s-a 
derulat în douã etape. Într-o prima fazã, o comisie formatã din specialiºti ai Companiei a 
selectat ºase lucrãri finaliste în baza unor criterii atât de ordin estetic, cât ºi tehnic. În cea 
de a doua fazã, cele ºase modele de cutii poºtale au fost postate pe site-ul www.posta-
romana.ro. Vizitatorii au declarat câºtigãtor design-ul de cutie poºtalã propus de clujeanul 
Marius Sebastian. 

Eveniment a fost organizat cu ocazia lansãrii programului pilot de dotare a factorilor 
poºtali cu motoscutere. În acest scop, au fost achiziþionate un numãr de 36 de motoscutere 
pentru livrarea trimiterilor de poºta rapidã ºi a trimiterilor poºtale distribuite pe distanþe 
mai mari de zece km. Cele 36 de motoscutere au fost repartizate în Capitalã ºi în judeþul 
Cluj. Prin aceastã achiziþie s-a urmãrit îmbunãtãþirea timpilor de circulaþie a 
corespondenþei ºi revitalizarea segmentului de curierat rapid la nivelul Companiei. 
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Expoziþie de cutii poºtale la standarde europene

Deschiderea unor noi subunitãþi poºtale

Concursul epistolar

9 octombrie a fost data la care Poºta Românã a iniþiat o campanie de informare a clienþilor 
sãi privind necesitatea montãrii cutiilor poºtale confecþionate conform standardelor 
europene de calitate care conferã corespondenþei un grad ridicat de siguranþã. Debutul 
acestei campanii a fost marcat prin organizarea unei expoziþii la sediul central al Poºtei 
Române. Lansarea acestui apel cãtre destinatarii trimiterilor poºtale a fost inclus în 
strategia de îmbunãtãþire a calitãþii serviciilor poºtale ºi garantarea predãrii corespondenþei 
în bune condiþii. Expoziþia a fost organizatã în colaborare cu producãtorii ºi comercianþii de 
cutii poºtale, individuale ºi colective, cu respectarea standardelor europene. Evenimentul a 
fost mediatizat în presa centralã ºi cea localã, fapt care a atras atenþia marilor dezvoltatori 
imobiliari, dar ºi a asociaþiilor de locatari interesate sã achiziþioneze noile modele de cutii 
poºtale. 

 
Un eveniment important pentru Poºta Românã l-a reprezentat extinderea serviciilor poºtale 
în afara graniþelor þãrii. În luna octombrie 2008 au fost deschise ºase subunitãþi poºtale în 
Spania, în oraºele: Castellon, Valencia, Barcelona, Madrid, Coslada ºi Malaga. 
În scopul promovãrii deschiderii noilor subunitãþi poºtale, au fost organizate în paralel, în 
România festivitãþi de deschidere oficialã cu participarea clienþilor ºi autoritãþilor locale. O 
contribuþie deosebitã în organizarea unor astfel de evenimente a avut-o fiecare direcþie 
regionalã de poºtã în parte. 

 
Poºta Românã, în colaborare cu Ministerul Educaþiei Cercetãrii ºi Inovãrii organizeazã 
anual, din anul 1991, un concurs epistolar dedicat elevilor cu vârsta de pânã la 15 ani. 
Tema este stabilitã anual de cãtre Uniunea Poºtalã Universalã. Concursul se desfãºoarã în 
patru etape: judeþeanã, regionalã, naþionalã ºi internaþionalã. La 9 octombrie 2007, Ziua 
Mondialã a Poºtei, a fost lansat concursul epistolar cu tema „De ce are lumea nevoie de 
toleranþã”, care ºi-a desemnat câºtigãtorul ediþiei naþionale în luna aprilie 2008. Epistola 
Claudiei Goina, elevã în clasa a VI-a la Liceului Pedagogic „Carmen Sylva”, tradusã în 
limba englezã, a participat la etapa internaþionalã a competiþiei ºi a reuºit sã ocupe, în 
premierã pentru un concurent din România, locul al V-lea în clasamentul mondial. 
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O scrisoare completatã corect va ajunge întotdeauna la destinaþie

Zilele porþilor deschise la Muzeul Naþional Filatelic

Concursuri de desen

Colaborare cu Direcþia de Protecþie a Copilului 

Cea mai lungã scrisoare adresatã lui Moº Crãciun

Copiii braºoveni au participat în octombrie sub coordonarea Direcþiei Regionale de Poºtã la 
concursul de completare corectã a adreselor expeditorului ºi destinatarului pe un plic 
poºtal. Copiii au fost îndrumaþi sã caute codurile poºtale în nomenclatoare. Concursul a 
urmãrit promovarea în rândul copiilor a corespondenþei tradiþionale.  

În perioada 15-19 octombrie 2008 a avut loc evenimentul „Zilele porþilor deschise la 
Muzeul Naþional Filatelic”, o manifestare dedicatã copiilor din Bucureºti. Acþiunea, 
organizatã anual, din 2005, are menirea de a familiariza elevii claselor I-VIII cu lumea 
timbrelor, a scrisorilor ºi a altor mijloace de comunicare prin poºtã. Intrarea este gratuitã 
pentru elevi ºi profesorii însoþitori.

 
Poºta Românã a continuat tradiþia organizãrii concursurilor de desen la care participã, 
anual, mii de copii din întreaga þarã. Au fost organizate trei astfel de concursuri. 
Câºtigãtorii concursului de desen „Vestea învierii” au fost premiaþi în preajma sãrbãtorilor 
pascale. Pe data de 1 Iunie, ziua celor mici, au fost premiaþi câºtigãtorii concursului de 
desen „Cãlãtorie în lumea timbrelor”, iar în luna decembrie au fost acordate premiile 
pentru cei mai buni pictori participanþi la concursul „Acasã la Moº Crãciun”.

Serbarea pentru Moº Crãciun organizatã la sediul central al Poºtei Române a fost un bun 
prilej de a continua colaborarea cu Direcþia de Protecþie a Copilului din sectorul 6 al 
Capitalei.  Corul „Nostalgia”, compus din copii din centrele de plasament, alãturi de grupul 
de balet al organizaþiei „SOS Satele Copiilor” au oferit momente emoþionante pentru copiii 
salariaþilor Poºtei Române.

În luna decembrie, Poºta Românã a reuºit sã intre în World Records Academy, dupã ce 
Direcþia Regionalã de Poºtã Braºov a organizat scrierea celei mai lungi scrisori cãtre Moº 
Crãciun. Epistola, cu o lungime de 413.80 metri, a fost scrisã de 2.110 elevi braºoveni în 
doar opt zile. Copiii care au contribuit la scrierea acestei epistole record, au participat la o 
tombolã, în urma cãreia doi dintre ei au câºtigat o excursie la Rovaniemi, în Finlanda.
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„Roze pentru poºtãriþe” – 1 Martie - 8 Martie

Campanie internã de colectare de fonduri pentru poºtaºii aflaþi în dificultate

Ziarul “Poºtaºul”

8 Martie a fost dedicat femeilor din Poºta Românã. Mai mult de jumãtate dintre salariaþii 
Poºtei Române sunt femei. Ziarul Poºtaºul a dedicat un numãr al ziarului colegelor din 
Poºtã. Mai mult de atât, reprezentanþi ai departamentului Relaþii Publice au vizitat oficii 
poºtale oferind flori colegelor în numele redacþiei. Acþiuni de omagiere a femeilor din Poºta 
Românã au fost derulate ºi în alte subunitãþi poºtale din þarã.

Inundaþiile din lunile iunie, iulie au afectat casele a peste 35 de poºtaºi din judeþele Bacãu, 
Suceava, Botoºani, Maramureº, Neamþ ºi Iaºi. La apelul departamentului Relaþii Publice, 
salariaþi ai Poºtei Române din toatã þara au donat sume diferite pentru ajutorarea colegilor 
afectaþi de ape. Cu sprijinul Federaþiei Sindicatelor din Poºtã ºi Comunicaþii, fondurile au 
fost repartizate în funcþie de pagubele suferite. Astfel de campanii de ajutorare au fost 
lansate de ziarul „Poºtaºul” ºi pentru colegii care au trecut prin perioade dificile cum ar fi: 
situaþii medicale, bunuri distruse de foc ºi alte pierderi.

Pentru asigurarea comunicarii interne, departamentul Relaþii Publice a editat, în cursul 
anului 2008, 24 de numere ale publicaþiei Poºtaºul. Ziarul este o publicaþie internã, cu 
apariþie bilunarã, editatã de Compania Naþionalã Posta Romana S.A. si are 8 pagini format 
A3, cu paginile 1,4,5 ºi 8 full color, fiind tipãrit la Fabrica de Timbre. “Postasul” se 
adreseazã celor 35 de mii de angajaþi ai companiei, reprezentând principala sursã de 
informaþie din domeniul serviciilor poºtale pentru mulþi dintre abonaþii sãi. Publicatia  
urmãreºte în principal o informare corectã ºi continuã a angajaþilor Poºtei Române cu 
privire la þintele pe care ºi le propune managementul companiei ºi la modalitãþile prin care 
aceste obiective pot fi atinse. 
Totodatã, “Poºtaºul” preia sugestiile ºi nemulþumirile salariaþilor referitoare la diversele 
probleme apãrute în timpul derulãrii activitãþii de zi cu zi din teritoriu ºi încearcã sã le 
rãspundã, în dorinþa de a îmbunãtãþi permanent comunicarea internã la nivelul companiei. 
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9 octombrie, Ziua Mondialã a Poºtei

Premii 2008

C̈amera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti a acordat Poºtei Române 
locul I la categoria “Poºta, curierat, întreprinderi foarte mari”.

P̈oºta Românã intra în „România Top 100 companii” stabilit de prestigioasa 
publicaþie Piaþa Financiarã.

Poºta Românã a organizat pe data de 9 octombrie, de Ziua Mondialã a Poºtei, o serie de 
acþiuni menite sã sãrbãtoreascã „poºtaºul român”. A fost lansat noul concurs epistolar 
dedicat copiilor cu tema „O viaþã mai bunã în condiþii de muncã decente”. Afiºe dedicate 
Zilei Mondiale a Poºtei au fost expuse în oficii poºtale, iar salariaþi care s-au remarcat prin 
fapte deosebite în activitatea profesionalã au fost recompensaþi la nivel central cu distincþia 
“Poºtaºul erou Ion B. Georgescu”. De asemenea, în toate direcþiile regionale au fost 
organizate festivitãþi ºi premiaþi salariaþi care au adus beneficii de imagine Poºtei Române 
ºi s-au remarcat în activitatea profesionalã. Ziua poºtaºilor români a fost omagiatã ºi în 
cadrul unei emisiuni difuzatã de Televiziunea Românã.
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Ïntensificarea acþiunilor de implementare a noi servicii ºi dezvoltarea celor existente 
care sã conducã la rentabilizarea oficiilor poºtale deschise în Spania ºi Italia prin 
contractul de agenþie.

Ïntensificarea acþiunilor de promovare ºi îmbunãtãþire a ofertelor de servicii în 
vederea dezvoltãrii serviciului acces direct ºi consignment (colete poºtale). 

D̈atã fiind tendinþa mondialã de înlocuire a produselor tradiþionale cu cele 
comerciale, se vor intensifica eforturile privind negocierea unor unor parteneriate cu alti 
operatori poºtali din þãri europene în vederea creãrii unor noi servicii  ºi reþele de 
distribuire a trimiterilor poºtale  cãtre destinatari din România.

Ïmplementarea tuturor mãsurilor necesare certificãrii ISO 9001:2000 pentru 
Managementul calitãþii pentru serviciile de corespondenþã. Acest standard va creºte treptat 
calitatea serviciilor oferite prin responsabilizarea tuturor persoanelor implicate.

P̈articiparea în comisia de realizare ºi implementare la nivel naþional (acolo unde este 
cazul) a proiectului : “Info Rural”. Se vor stabili în continuare detaliile tehnice privind 
ergonomia fiecãrui spaþiu, funcþie de necesitãþile fiecãrei subunitãþi poºtale ce iºi va 
desfaºura activitatea în locaþia respectivã.

L̈ansarea serviciilor financiare internaþionale Western Union prezentare în peste 200 
de þãri ºi teritorii ºi Valutrans pentru relaþia Italia-România.

D̈ezvoltarea serviciului Prioritar - îmbunãtãþirea calitãþii serviciului de corespondenþã 
va conduce la o creºtere corespunzãtoare a traficului de trimiteri prioritare.

Öptimizarea flotei de distribuire în mediul rural modernizarea vechiculelor utilizate 
în mediul rural - utilizarea pe scara largã a bicicletelor, scuterelor, maºinilor de mici 
dimensiuni.
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