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Acesta este primul raport pe care vi-l punem la

dispoziţie şi în care prezentăm Responsabili-

tatea Socială Corporativă a C.N. Poşta

Română S.A. Documentul se doreşte a fi o bază

solidă a unui tip de raportare aferentă perioadei

ianuarie 2017- ianuarie 2018, prin care ne dorim să

subliniem cele mai relevante aspecte ale activităţii

noastre pe piaţa concurenţială a servciilor poştale din

România. 

Ne propunem să subliniem punctele de impact pe

care prezenţa noastră în acest sector economic o

generează în viaţa angajaţilor noştri, a clienţilor pe

care-i deservim de mai bine de 156 de ani, dar şi a

acţionarilor noştri, de aceea încercăm să îm-

bunătăţim permanent aderarea la principiile iniţia-

tivei “Global Compact” a Organizaţiei Naţiunilor

Unite, standardul de orientare ISO 26000, privind res-

ponsabilitatea socială.

Situaţia raportată reprezintă eforturile încorpo-

rate după principiile responsabilităţii sociale corpo-

rative din diverse zone de activitate cum ar fi:

Resurse Umane, Marketing, Managementul relaţiilor

cu clienţii, Conformitate şi Juridic, dar şi Manage-

ment Integrat, Operaţional, Economic şi Financiar.

Datele şi informaţiile prezentate în prezentul docu-

ment referitoare la performanţa financiară au la bază

situaţiile financiare contabile oficiale, raportate de

către managementul operaţional al C.N. Poşta

Română S.A, precizând că, în perioada de raportare,

nu au intervenit modificări ale structurii acţionari-

atului companiei, care să angreneze efecte în evoluţia

companiei.

Echipa comunităţii CSR Poşta Română

Raportul poate fi consultat şi pe 

www.posta-romana.ro

Permanent ţinem legătura cu oamenii prin

canalele reţelelor de socializare, dar şi call-center,

prin intermediul cărora oferim sprijin şi consultanţă

beneficiarilor de servicii poştale, zi de zi.

Despre raport: 
Parte din viaţa ta
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Prezentare

POŞTA ROMÂNĂ 

COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ SA (CNPR) a fost înfiinţată
în baza Hotărârii Guvernului nr. 371/03.07.1998, dată la care ac-
tivele şi pasivele Regiei Autonome Poşta Română au fost transferate
Companiei Naţionale Poşta Română S.A. Începând cu data de
01.09.1998, potrivit actului constitutiv Compania Naţională Poşta
Română S.A. este o societate comercială pe acţiuni, persoană juridică
română care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile
române, fiind şi o societate comercială naţională de interes public,
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/8636/1998,
cod unic de înregistrare RO 427410, plătitor de TVA.
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CNPReste operatorul naţional din dome-

niul serviciilor poştale şi se află în

proprietatea statului român reprezentat de Ministerul

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (75% din

pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (25% din

pachetul de acţiuni). 

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în

domeniul serviciilor poştale, în conformitate cu

prevederile Legii Serviciilor Poştale nr. 187/2013 pen-

tru aprobarea OUG nr. 13/2013 privind serviciile poş-

tale, având ca obiect principal de activitate

administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de

poştă şi colaborarea cu organizaţii similare străine în

realizarea acestor servicii pe plan internaţional.

Legea-cadru în materia serviciilor poştale este

reprezentată de Ordonanţa de  Urgenţă a Guvernului

13/2013 privind serviciile poştale, ale cărei prevederi

au transpus în legislaţia naţională dispoziţiile Direc-

tivei CE 2008/6, ca ultim pas în deschiderea pieţei şi

liberalizarea serviciilor poştale.

C.N. Poşta Română S.A participă pe piaţa liberă

a serviciilor poştale în calitate de concurent, des-

făşurând şi alte activităţi colaterale necesare realizării

în condiţii de rentabilitate a obiectului său principal

de activitate, respectiv comerţ exterior, aprovizionare,

cercetare şi proiectare tehnologică şi informaţională,

învăţământ, social-cultural etc.

De la înfiinţare şi până în momentul de faţă,

Poşta Română demonstrează că a fost şi este, după

cum o spune sloganul nostru, „parte din viaţa

românilor". Acest lucru înseamnă responsabilitate şi

promptitudine faţă de rolul social şi economic jucat de

Poşta Română în societate, valori care nu au fost

niciodată abandonate şi care ghidează pe mai departe

întreaga noastră activitate.

Suntem alături de oameni de peste 156 de ani

şi construim legături între ei, indiferent de locul în

care aceştia trăiesc, lucrează sau spre care călătoresc.

Iată câteva borne ale drumului parcurs de brandul

Poşta Română în timp şi cum a călătorit acesta alături

de oameni şi pentru ei: 
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»1399- „Hrisovul” emis de domnitorul
Mircea cel Bătrân. La Giurgiu apare

primul document privind existenţa serviciilor poştale
pe teritoriul României.

»1858- „Cap de bour”. Pe teritoriul Moldovei
se introduc timbrele poştale, fiind

tipărite cu o presă manuală, bucată cu bucată, patru
valori ale primei emisiuni.

»1864- înfiinţarea poştei moderne. Domni-
torul Alexandru Ioan Cuza a unit ser-

viciul poştal cu cel telegrafic, iar în 1893 a fost adăugat
şi serviciul telefonic.

»1865- „Legea telegrafo-poştală”. Prima
lege de organizare a ramurii de co-

municaţii.

»1874- Uniunea Poştală Universală
(UPU). La Berna se desfăşoară

primul Congres Poştal în cadrul căruia se creează
Uniunea Poştală Universală, România fiind unul
dintre cei 22 de membri fondatori ai organizaţiei.

»1991- Regia Autonomă Poşta Română.
În iunie, prin Hotărârea de Guvern

nr. 448/27 a fost înfiinţată Regia Autonomă Poşta
Română, iar serviciile poştale au devenit astfel au-
tonome din punct de vedere financiar.

»1992- Programul de regionalizare. Primul
pas spre descentralizare a fost

susţinut pe patru principii: al structurii organiza-
ţionale, al calităţii, economic şi internaţional.

»1996- Legea serviciilor poştale. Poşta
Română devine operator public

naţional.

»1998- CN Poşta Română SA. Regia
Autonomă Poşta Română a fost

transformată în societate pe acţiuni, statut care este
în vigoare şi în prezent.

»2004- Desemnarea ca furnizor de serviciu
universal. CN Poşta Română a fost

desemnată, pentru o perioadă de 5 ani, furnizor de
serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în

domeniul comunicaţiilor poştale, obiectul principal

de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, ex-

ploatarea serviciilor de poştă şi colaborarea cu orga-

nizaţii similare străine în realizarea acestor servicii

pe plan internaţional, în conformitate cu prevederile

Ordonanţei nr. 13/2013 aprobată prin Legea nr.

187/2013 privind serviciile poştale şi a licenţelor sau

autorizaţiilor acordate.

C.N. Poşta Română S.A. este operatorul

naţional în domeniul serviciilor poştale, furnizor unic

de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul

României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor şi

la standarde ridicate de calitate. Compania participă

pe piaţa liberă a serviciilor de poştă şi presă cu va-

loare adaugată în calitate de concurent şi desfăşoară

şi alte activităţi colaterale necesare realizării în

condiţii de rentabilitate a obiectului său principal de

activitate.

Obiect de activitate:
A. Servicii poştale:

I. Servicii poştale de bază;
II. Servicii poştale altele decât cele de bază.
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B. Editarea, tipărirea, comercializarea
şi păstrarea timbrelor şi efectelor poştale
în conservatorul de timbre;

C. Alte prestări de servicii conexe
celor menţionate mai sus şi orice alte ac-
tivităţi conform legislaţiei în vigoare.

Compania este organizată în 41 de oficii
judeţene de poştă şi două sucursale, respectiv:

Fabrica de Timbre şi Sucursala Servicii Express.

La nivelul întregii ţări există şapte centre regionale

de tranzit.

Poşta Română deţine, în prezent, o reţea de

peste 5.500 de subunităţi poştale la nivel naţional,

distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri

poştale. Peste 750 de oficii poştale din totalul de 950

subunităţi poştale informatizate sunt incluse în VPN

(Virtual Private Netwok).

Reţeaua informatizată permite efectuarea de

operaţiuni în condiţii optime de siguranţă, fiind uti-

lizate sisteme informatice securizate şi reţele private de

comunicaţii.

Decizia Poştei Române de a implementa unul

dintre cele mai sigure sisteme informatice a fost deter-

minată şi de competiţia acerbă pe unele segmente de

piaţă, această măsură ducând la extinderea paletei de

servicii oferite clienţilor. 

Pe lânga serviciile tradiţionale, clienţii au acces

la servicii noi bazate pe cele mai noi tehnologii, precum:

serviciile financiare interne şi externe (Mandat on-line,

E-Mandat, Western Union şi Eurogiro), E-Post (asigură

transmiterea de mesaje prin intermediul reţelei Inter-

net, inclusiv de la căsuţe de e-mail la adrese poştale)

sau Track&Trace (oferă clienţilor posibilitatea de a ur-

mări electronic trimiterile poştale înregistrate). 

Extinderea reţelei de oficii poştale care operează

în timp real a dus şi la încheierea de parteneriate cu

instituţiile bancare sau de asigurări care activează pe

piaţa autohtonă, companiile de telefonie fixă şi mobilă,

dar şi cu administraţiile publice locale. Poşta Română

a dobândit o experienţă solidă în încasarea ratelor acor-

date de băncile partenere, a impozitelor şi a taxelor lo-

cale, a facturilor la utilităţi (electricitate, telefonie fixă

şi mobilă, gaze) etc.

Informaţii suplimentare privind serviciile

Poştei Române pot fi consultate pe site-ul

www.posta-romana.ro

SCOP
Oferim servicii performante în orice mo-

ment: de la simpla expediere a unei scri-

sori, până la furnizarea unor servicii mo-

derne, bazate pe cele mai noi tehnologii.

VIZIUNE
Considerăm că viziunea noastră, aceea

de a participa activ la tranziţia societăţii

româneşti spre societatea bazată pe

cunoştinţe şi pe progres tehnologic,

este unul din fundamentele succesului.

MISIUNE
Suntem alături de oameni de peste 156

de ani şi construim legături între ei, in-

diferent de locul în care aceştia trăiesc, lu-

crează sau spre care călătoresc. Misiunea

noastră este aceea de a rămâne liderul

pieţei serviciilor poştale din România.

VALORI FUNDAMENTALE
• Încredere

• Tradiţie

• Siguranţă

• Performanţă

VALORI DE REPREZENTARE
• Acoperire naţională

• Diversitatea serviciilor

PRINCIPII

Integritate: acţionăm în spiritul in-
tegrităţii şi onestităţii în tot ceea ce facem şi
respectăm promisiunile făcute către noi
înşine şi către clienţii noştri.

Experienţă: prin experienţa acţiunilor
trecute învăţăm să ne cunoaştem mai bine;
activitatea noastră ne recomandă ca o com-
panie de încredere şi întotdeauna aproape de
clienţi.

Respect: respectul pentru clienţi, colegi,
parteneri, legislaţie şi mediul înconjurator
reprezintă temeiul dezvoltării noastre.

Promptitudine: suntem mereu preocu-
paţi să devenim eficienţi, rapizi şi punctuali.

Rezultate: calitatea serviciilor noastre
este garantată prin cele peste 5.500 de puncte
de acces şi peste 26.000 de salariaţi poştali.



GUVERNANŢĂ  
CORPORATIVĂ
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În sectorul serviciilor poştale, Ministerul Comu-

nicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este

responsabil cu stabilirea politicilor referitoare la

acest domeniu.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în calitatea sa

de autoritate naţională de reglementare, este respon-

sabilă cu implementarea politicilor naţionale stabilite

de către MCSI.

MCSI se organizează şi funcţionează ca organ de

specialitate al administraţiei publice centrale, cu per-

sonalitate juridică, în subordinea Guvernului, având

rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul ser-

viciilor poştale. În acest sens, MCSI stabileşte politica

şi strategia privind implementarea serviciului universal

în sectorul serviciilor poştale, cu respectarea principi-

ilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi

nediscriminării. În stabilirea acestei politici şi strategii,

MCSI acţionează în vederea limitării posibilelor efecte

negative asupra concurenţei, determinate de fur-

nizarea serviciilor din sfera serviciului universal, pre-

cum şi a asigurării protecţiei interesului public.

ANCOM este instituţia care are rolul de a pune în

aplicare politica naţională în domeniul serviciilor poştale.

ANCOM stabileşte condiţiile şi procedura pe

care le aplică pentru desemnarea furnizorului/furni-

zorilor de serviciu universal, desemnează furnizorul/

furnizorii de serviciu universal din domeniul serviciilor

poştale şi stabileşte condiţiile pe care acesta/aceştia

trebuie să le respecte pentru furnizarea serviciilor poş-

tale din această sferă. În activitatea sa, ANCOM ur-

măreşte ca obiective: protecţia intereselor utilizatorilor

finali, stimularea investiţiilor, precum şi promovarea

concurenţei.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) reprez-

intă principala structură organizatorică în care sunt

reprezentate interesele legitime şi legale ale acţionarilor

C.N. Poşta Română S.A. AGA este convocată cel puţin

o dată pe an, în maximum cinci luni de la încheierea

exerciţiului financiar precedent, sau ori de câte ori este

necesar. Acţionarii îşi exercită votul prin reprezentanţii

legali, în adunările generale a acţionarilor, în formele

prevăzute de legislaţia aflată în vigoare, în principal

asupra strategiei de administrare a companiei. Astfel,

în cadrul şedinţelor AGA acţionarii pot vota alegerea

sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie,

în urma pronunţării asupra gestiunii întregului Con-

siliu de Administraţie. De asemenea, structura de de-

cizie poate vota asupra stabilirii bugetului de venituri

şi cheltuieli şi, după caz, asupra programului de activi-

tate pe exerciţiul financiar următor.

Compania Naţională Poşta Română este con-

dusă de Directorul General şi de Consiliul de Admin-

istraţie (CA), prin preşedintele lui. Consiliul de

Administraţie este format din reprezentanţi ai Minis-

terului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,

Ministerul Finanţelor Publice şi Fondului Propri-

etatea.

Membrii CA au drept de vot, pe care şi-l exprimă

liber în funcţie de propriile evaluări în cadrul şe-

dinţelor convocate periodic sau în mod excepţional.

Aceştia sunt remuneraţi cu o indemnizaţie brută lu-

nară pentru activitatea pe care o depun, politica si cri-

teriile de remunerare a membrilor componenţi ai

Consiliului de Adminitraţie fiind realizată în baza

clauzelor contractelor de mandat, în limitele stabilite

conform O.U.G. nr.109/2011, modificată şi comple-

tată ulterior şi cu respectarea limitelor stabilite de

către Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Administratorii componenţi ai CA sunt însărci-

naţi astfel cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi

utile pentru realizarea obiectului de activitate a com-

paniei cu respectarea limitelor determinate în Actul

constitutiv al societăţii, cu excepţia celor rezervate de

lege pentru adunarea generală a acţionarilor. Astfel,

membrii CA au în principal următoarele obligaţii:

 Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi

de dezvoltare ale societăţii;

 Adoptarea deciziilor ce pot fi necesare sau re-

comandabile în vederea implementării planului de ad-

ministrare şi a strategiei generale de management ale

companiei;

 Stabilirea politicilor contabile şi de control fi-

nanciar şi aprobarea planificării financiare. În acest

sens, Consiliul de Administraţie propune spre avizare,

Lista membrilor 
Consiliului de Administraţie

a C.N. Poşta Română S.A.

Adrian-Daniel GĂVRUŢA - Preşedinte

Carmen-Mihaela DĂNEŢ -  Membru C.A. 

Florin LUCA - Membru C.A.

Ioan BEJAN - Membru C.A. 

Benoit PLESKA - Membru C.A.

Vasile Răileanu - Membru C.A.

Andrei Veseliu - Membru C.A.
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potrivit legii, Adunării Generale a Acţionarilor, bugetul

de venituri şi cheltuieli;

 Supravegherea, îndrumarea şi coordonarea

activităţii directorilor cu atribuţii delegate de către CA,

a personalului de conducere şi a angajaţilor companiei;

 Pregătirea rapoartelor semestriale şi anuale şi

prezentarea acestora spre aprobare Adunării Generale

Ordinare a Acţionarilor;

 Organizarea Adunărilor Generale a Acţiona-

rilor şi implementarea hotărârilor acestora;

 Participarea la şedinţele Consiliului de Ad-

ministraţie şi adoptarea hotărârilor acestui organ,

prin vot;

 Respectarea pe toată perioada mandatului a

tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la in-

compatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la

deliberări, în condiţiile în care se cunoaşte că pot

apărea astfel de situaţii;

 Exercitarea cu prudenţă a mandatului şi dili-

genţa unui bun administrator, cu loialitate, în intere-

sul companiei şi al acţionarilor acesteia.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Suntem unul dintre cei mai importanţi angajatori

din economia românească, cu o structură organiza-

torică bine definită şi o viziune clară asupra respon-

sabilităţii fiecărei zone de activitate, necesară unei

bune coordonări funcţionale, în beneficiul clienţilor

noştri şi a acţionariatului. 

Top Managementul Companiei Naţionale Poşta
Română - anul 2017

•  DIRECTOR GENERAL: Elena PETRAŞCU

•  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (cu delegaţie):

Gabriel Eugen DUMITRU

•  DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI REGLEMENTĂRI -

Director (cu delegaţie): Dragoş Mihăiţă

TURNEANU

•  DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI TRANSPORT-

Director: Gabriel Eugen DUMITRU

•  DIRECŢIA REGIONALIZARE-CENTRE DE

PROFIT- Director (cu delegaţie): Ovidiu Ioan SĂCARĂ 

•  DIRECŢIA ECONOMICĂ - Director: Gabriela

Izabela MANTU

•  DIRECŢIA STRATEGII ŞI POLITICI de DEZ-

VOLTARE - Director (cu delegaţie: Georgeta BUDEANU

•  DIRECŢIA RESURSE UMANE - Director: Marian

LAZĂR

•  DIRECŢIA IMOBILIARĂ - Director (cu delegaţie):

Doru Faustin SCÎNTEI

•  FABRICA DE TIMBRE - Director: Adrian Mircea

GRECU

•  SUCURSALA SERVICII EXPRESS - Director:

Georgeta BUDEANU

•  OFICIUL POŞTAL MUNICIPAL BUCUREŞTI -
Director: Mircea TUDOSIE

- Director adjunct: Vasilica SPAHIU
- Director adjunct: Cristina ŞTEFAN

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ ILFOV - Director

Judeţean: Alexandrina BĂBUCĂ

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ GIURGIU - Di-

rector Judeţean: Florea RĂDOI

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ ALBA - Director

Judeţean: Daniela VĂDUVA

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BRAŞOV -

Director Judeţean: Nicu Gabriel DRAGOMIR

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ COVASNA -

Director Judeţean: Csilla BENEDEk

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ HARGHITA -

Director Judeţean: Iosif DOMBI

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ MUREŞ - Direc-

tor Judeţean: Mariana LECHINTAN

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ SIBIU - Director

Judeţean - Ioan TRâNBIŢAŞ

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BIHOR -

Director Judeţean:Liliana MUREŞAN

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ CLUJ - Director

Judeţean: Ovidiu Ioan SĂCARĂ



•   OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ MARAMUREŞ -

Director Judeţean: Mariana Elena Liliana IACOB

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BISTRIŢA

NASĂUD -  Director Judeţean: Toader CIFOR

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ SĂLAJ - Director

Judeţean: Dorin TEREC

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ SATU MARE -

Director Judeţean: Trandafir TRIPON

• OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BACĂU - Director

Judeţean: Liviu CIUMETI

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BOTOŞANI -

Director Judeţean: Vica Ilenuţa PURICI

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ IAŞI - Director

Judeţean: Dragoş SERSENIUC

• OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ NEAMŢ -

Director Judeţean: Daniel Costel STOLERU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ SUCEAVA -

Director Judeţean: Nicolai COSTRâŞ

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ VASLUI -

Director Judeţean: Irinel MARCU

•   OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ ARAD  -

Director Judeţean: Beniamin VĂRCUŞ

•   OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ CARAŞ-SE-

VERIN - Director Judeţean: Maria PETCU 

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ HUNEDOARA  -

Director Judeţean: Romi CARMAZAN

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ TIMIŞ - Director

Judeţean: Nicolaie AVRAM

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BRĂILA -

Director Judeţean: Elena BOUNEGRU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ CONSTANŢA -

Director Judeţean: Gheorghe FÎCEA

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ BUZĂU -

Director Judeţean: Faustin Doru SCÎNTEI 

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ GALAŢI -

Director Judeţean: Angela NADĂ

• OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ TULCEA -

Director Judeţean: Valentina RUBANSCHI

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ VRANCEA -

Director Judeţean: Camelia ILIESCU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ DOLJ - Director

Judeţean: Cristian Ovidiu ANA

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ GORJ - Director

Judeţean: Liliana POPESCU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ MEHEDINŢI -

Director Judeţean: Daniela Tatiana JIANU 

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ OLT - Director

Judeţean: Vasile IOSUB

• OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ VâLCEA -

Director Judeţean: Florentina CIOCÎIA

• OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ ARGEŞ -

Director Judeţean: Gabriel Cristian CHIRIŢĂ

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ CĂLĂRAŞI -

Director Judeţean: Irina Eluta BUTU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ DâMBOVIŢA -

Director Judeţean: Ana STOIAN

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ IALOMIŢA -

Director Judeţean: Mariana MINCIU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ PRAHOVA -

Director Judeţean: Lidia ŞERBĂNOIU

•  OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ TELEORMAN -

Director Judeţean: Aurelia IOVE

41 
DE OFICII

JUDEŢENE DE
POŞTĂ

2 
SUCURSALE
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Organigrama structurii centrale,  la 28 decembrie 2017
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Organigrama unui oficiul judeţean de poştă,  la 28 decembrie 2017



PERFORMANŢĂ
FINANCIARĂ
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Faţă de toate părţile implicate, acţionari,

parteneri sociali, angajaţi, clienţi şi mediul so-

cial, pe care îi deservim, obligaţia de a obţine

echilibre financiare care să facă Poşta Română o

companie cu un grad mare de încredere în rândul oa-

menilor şi al mediului de afaceri, cu un trend al

rezultatelor financiare, care să permită dezvoltarea

activităţii în folosul societăţii. Astfel, managementul

CNPR se concentrează permanent asupra indicato-

rilor de eficienţă, urmărind îndeaproape gestionarea

raţională a riscurilor şi a costurilor, toate puse în ra-

port cu politicile în folosul angajaţilor noştri, dar şi a

comunităţilor unde ne desfăşurăm activitatea. 

Planul de Management al CNPR, care include

strategia de management pe durata mandatului pen-

tru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă,

are la bază direcţiile şi obiectivele strategice trasate

de acţionari şi administratori. La data de 10.11.2015,

Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat Planul

de Administrare al CNPR pentru perioada anilor

2015-2019, prin Hotărârea nr. 83. În baza acestui

document, Planul de Management al Companiei a

fost întocmit şi ulterior aprobat prin Hotararea nr. 8

a Consiliului de Administraţie din 27.01.2016. 

Obiectivele fundamentale pe linia ad-
ministrării CNPR pe perioada 2015 –
2019 sunt următoarele:

 Realizarea de profit anual, cel puţin la nivelele

prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al

CNPR;

 Modernizarea informatică, informaţională şi or-

ganizatorică a CNPR; 

 Consolidarea funcţiunii comerciale şi orientarea

activităţii comerciale a CNPR către piaţă şi clienţi; 

 Promovarea iniţiativelor de îmbunătăţire a cadru-

lui legislativ aferent serviciilor poştale;

 Creşterea satisfacţiei clienţilor;

 Modernizarea imaginii CNPR şi a percepţiei

asupra serviciilor sale;

 Diversificarea gamei de servicii şi intrarea pe noi

pieţe cum ar fi cea financiar-bancară;

 Dezvoltarea resursei umane către o productivi-

tate superioară şi a funcţiunii aferente;

 Asigurarea dezvoltării durabile a companiei prin

reducerea impactului activităţii logistice asupra

mediului înconjurător. 

Opţiunile strategice pentru realizarea
obiectivelor fundamentale în adminis-
trarea CNPR au în vedere:

 controlul strict al costurilor şi realizarea veni-

turilor prognozate;

 diversificarea gamei de servicii prin intrarea pe

noi pieţe prin intermediul parteneriatelor (servicii

financiar-bancare);

 extinderea gamei de servicii competitive în sec-

torul curieratului rapid şi încheierea de partene-

riate strategice cu marii e-retaileri din România;

 atragerea surselor de finanţare necesare pentru

investiţii;

 crearea unei funcţiuni dedicate măsurării satis-

facţiei clienţilor şi iniţierii de măsuri şi acţiuni

proactive în acest domeniu;

 automatizarea proceselor operaţionale;

 dezvoltarea flotei auto;

 noi aplicaţii informatice pentru sectorul poştal;

 implementarea unei noi platforme IT&C;

 optimizarea operaţională (infrastructură, rute

transport etc.);

 instruirea şi dezvoltarea personalului pentru per-

formanţe superioare;

 eficientizare operaţională (front şi back office);

 implementarea unui mediu inovativ, orientat spre

eficienţă continuă;

 simplificarea procesului decizional;

 dezvoltarea adaptabilităţii la schimbările pieţei şi

cerinţele clienţilor, precum şi la apariţia noilor

tehnologii;

 constituirea şi menţinerea unei echipe eficace

dedicate conducerii proceselor de transformare;

 menţinerea unei colaborări şi comunicări optime

cu partenerii sociali pentru bunul mers al CNPR;  

Principalele activităţi desfăşurate pe
parcursul anului, în vederea îndeplinirii
obiectivelor strategice ale companiei:

 identificarea soluţiilor de finanţare a nevoilor in-

vestiţionale ale companiei;

 analiza posibilităţilor de finanţare investiţională

din partea Băncii Europene pentru Investiţii;

 participare la analiza posibilităţii CNPR de emitere

obligaţiuni în vederea finanţării activităţii curente

şi investiţionale;
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 dialog cu reprezentanţii Comisiei Europene

privind potenţiale elemente de ajutor de stat acor-

dat CNPR în perioada 2007-2014;

 desfăşurare de întâlniri şi negocieri cu reprezen-

tanţii Băncii Mondiale;

 elaborarea şi promovarea iniţiativei de proiect

privind implementarea plăţii cu card în oficiile

poştale.

Principalele influenţe care au
acţionat asupra rezultatelor înregistrate
în perioadele analizate: 

 extinderea şi dezvoltarea unor servicii care au

venit în întâmpinarea necesităţilor clienţilor com-

paniei (postcollect, mandate încasări facturi uti-

lităţi); 

 fluctuaţia volumului prestaţiilor poştale sub im-

pactul substituţiei electronice, a creşterii con-

curenţei, a migrării clienţilor spre plata facturilor

prin bănci sau unităţi tip Paypoint, a dezvoltării

sistemului de transfer de bani prin intermediul

conturilor bancare; 

 modificările intervenite în politica tarifară; 

 reevaluarea imobilizărilor corporale la sfârşitul

anului 2016, cu impact pozitiv asupra rezulta-

tului anului 2016 (prin creşterea veniturilor) şi

impact negativ asupra rezultatului anului 2017

(prin creşterea cheltuielilor cu amortizarea); 

 începând cu anul 2017, serviciul de distribuire a

taloanelor de pensii la domiciliul beneficiarilor

devine purtator de TVA, determinând diminuarea

veniturilor anului 2017;

Creşterea cheltuielilor cu personalul
în anul 2017 influenţată de:

 creşterea salariului minim brut pe economie

(01.02.2017),

 majorarea salariilor de bază pentru personalul în-

cadrat la clasele 3-33 (01.01.2017)    - creşterea

valorii tichetelor de masă acordate salariaţilor

(01.01.2017)

 majorarea cheltuielilor cu contribuţiile aferente

salariilor, conform prevederilor legislative apro-

bate  în semestrul II 2017 (OG 4/20.07.2017 -

care prevede utilizarea de la 1 august a salariului

minim brut pe ţară ca bază de calcul a con-

tribuţiei de asigurări sociale datorate de angaja-

tori pentru persoanele angajate cu timp parţial şi

OUG 60/04.08.2017 - ale carei prevederi conduc

la dublarea de la 1 septembrie 2017 a contribuţiei

angajatorului la fondul pentru persoanele cu

handicap). 

Din punct de vedere al execuţiei bugetare, profitul

brut realizat de C.N. Poşta Română în anul 2017

(19.503 mii lei) depăşeşte cu 14.503 mii lei nivelul

aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în

condiţiile în care veniturile totale au fost realizate în

proporţie de 95,7%, iar cheltuielile totale în proporţie

de 94,5%. 

STRATEGIA INVESTIŢIONALĂ

Strategia investiţională a C.N. Poşta Română

S.A., pe termen mediu şi lung, este orientată în prin-

cipal pe scăderea costurilor de exploatare ale com-

paniei ce se vor reflecta în creşterea veniturilor din

exploatare. Prin realizarea obiectivelor de investiţii şi

lucrări de intervenţii, se urmăreşte cu precădere

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru salariaţi,

realizarea unei imagini mai bune a Poştei Române,

precum şi tehnologizarea serviciilor poştale la stan-

darde europene. 

Prin activitatea de investiţii se urmăreşte re-

alizarea următoarelor obiective generale: retehnolo-

gizarea oficiilor poştale prin dotarea cu utilaje şi

Evoluţia financiară
- mii lei -

Indicatori
2017

+/- %

Venituri 
totale

1.135.043 1.140.254 5.211 10,5

Cheltuieli
totale 

1.117.843 1.120.751 2.908 100,3

Profit
brut 

17.200 19.503 2.303 113,4
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echipamente poştale care vor permite armonizarea

serviciilor poştale la standarde europene şi va con-

duce implicit la atragerea de noi clienţi prin diversi-

ficarea ofertei serviciilor către populaţie. Aceste

echipamente moderne şi eficienţe vor duce la

creşterea productivităţii muncii, permiţând redu-

cerea ponderii costurilor salariale în cheltuielile de

exploatare. 

Totodată, a fost făcută reconfigurarea şi reutilizarea

parcului auto, precum şi segmentarea acestuia în parc

auto destinat transportului de valori, parc auto destinat

poştei rapide şi parc auto structurat nivelurilor şi

nevoilor de transport al trimiterilor poştale. 

Prin finalizarea leasing-ului pentru achiziţionarea

autovehiculelor necesare parcului propriu se va rea-

liza scurtarea duratei de transport a trimiterilor poştale

şi reducerea cheltuielilor de întreţinere. Modernizarea şi

amenajarea oficiilor poştale existente, aducerea lor la

un standard de  funcţionare cât mai ridicat, care să

asigure o imagine standardizată, specifică Poştei

Române. Prin implementarea proiectului CENTER

BUSINESS, se doreşte trecerea de la proiectul pe ter-

men lung, la cel pe termen mediu, precum şi crearea

spaţiului adecvat deschiderii unor noi produse.

Lucrări de investiţii şi lucrări de intervenţii.
De asemenea, în această categorie sunt cuprinse şi

obiectivele la care a fost elaborată documentaţia de

proiectare şi/sau au fost încheiate contracte de exe-

cuţie în anul 2017. Planificarea şi eşalonarea volu-

mului de investiţii rămas s-a făcut în conformitate cu

graficele de execuţie a lucrărilor. 

Lucrări de investiţii şi lucrări de intervenţii
noi. Lucrările noi de investiţii au avut în vedere nece-

sitatea asigurării condiţiilor optime de lucru, prio-

ritare în oficiile judeţene poştale şi în oficiile repre-

zentative ce deservesc un număr mare de clienţi care

aduc cu venituri importante.

Serviciile din portofoliul C.N.P.R.
oferite în cursul anului 2017 au fost:

a. Servicii poştale incluse în sfera serviciului
universal 
 trimiteri de corespondenţă şi imprimate, interne

şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg;

 colete poştale interne şi internaţionale în greutate

de până la 10 kg;

 distribuirea coletelor poştale în greutate de până

la 20 kg, expediate din afara teritoriului României

către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

 serviciul de trimitere recomandată; 

 serviciul de trimitere cu valoare declarată.

b. Servicii poştale neincluse în sfera servi-
ciului universal:
 trimiteri de corespondenţă şi imprimate, interne

şi internaţionale, în număr mare, în greutate de

până la 2 kg;

 colete poştale interne şi internaţionale, în numar

mare, în greutate de până la 10 kg;

 corespondenţa internă răspuns şi corespondenţa

internaţională răspuns, în număr mare;

 serviciul ramburs;

 serviciul schimbare destinaţie;

 serviciul livrare specială;

 serviciul confirmare de primire;

 serviciul express.

c. Servicii financiare
 servicii financiar-poştale (mandate poştale,

e-mandate, mandate on-line, transfer de bani);

 servicii de cash collection

 alte servicii pe bază de convenţii (distribuire drep-

turi sociale, roviniete, consignaţie, etc)

 produse de asigurare 

d. Servicii non poştale
 vânzare prin poştă;

 activitatea de contractare şi difuzare presă;

 servicii de publicitate indoor şi marketing direct;

 vânzare produse comerciale (retail);

 servicii poştale electronice;

 declararea, depozitarea şi vămuirea trimiterilor

poştale, în calitate de comisionar în vamă, etc.

Aceste servicii sunt oferite clienţilor persoane

fizice sau juridice prin intermediul subunităţilor poş-

tale sau în baza contractelor încheiate cu diverşi

clienţi persoane juridice la nivel central de Direcţia

Strategii şi Politici de Dezvoltare sau la nivel local

prin intermediul Oficiilor Judeţene de Poştă aflate în

subordinea Direcţiei Regionalizare-Centre de Profit.

De asemenea, prin intermediul Direcţiei Imobiliare se

oferă servicii de închiriere spaţii diverşilor clienţi.

Contractele comerciale aflate în derulare
acoperă toate liniile de business oferite de CNPR:

 achitare pensii şi distribuire taloane pensii;

 servicii de poştă de scrisori;

 se rvicii de livrare a coletelor poştale; 

 servicii de livrare specială;

 servicii express;
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 servicii de marketing direct;

 servicii financiar-poştale;

 servicii de încasări facturi, rate bancare şi prime

de asigurare;

 activitate de contractare şi distribuire abona-

mente presă;

 vânzare mărfuri în consignaţie;

 altele: vânzare bilete spectacole, roviniete, etc.

Colaborările pe bază de contracte au reprezen-
tat o pondere de 74% din totalul veniturilor de ex-
ploatare. Principalii zece clienţi pe bază de
contracte reprezintă 56% din totalul  veniturilor
din exploatare ale CNPR.

Portofoliul de contracte al CNPR este segmentat

în funcţie de categoriile de servicii oferite, precum şi

de veniturile generate, având 9.232 de contracte la

nivel central şi local (31 decembrie 2017). 

VENITURI PE CATEGORII DE CLIENŢI

Serviciile accesate de clienţii retail sunt în princi-

pal servicii poştale tradiţionale (poşta de scrisori, co-

lete), servicii financiar poştale (transferuri de bani) şi

plăţi diverse (facturi utilităţi, rate credite, taxe/im-

pozite). Distribuţia de trimiteri din categoria servici-

ilor poştale (poşta de scrisori şi colete/express)

reprezintă activitatea core-business care generează

40% din veniturile operaţionale din contracte, iar

principalii clienţi pe acest segment sunt marii gene-

ratori de corespondenţă comercială (instituţii de stat,

furnizorii de utilităţi, telefonie, bănci etc), precum şi

integratorii de trimiteri poştale. 

CONTRACTE PE CATEGORII DE SERVICII

PONDERE NUMĂR CONTRACTE

După ponderea clienţilor cu contract, 
portofoliul CNPR este compus din:

1. Clienţi Persoane fizice/IMM: 4%

2. Clienţi Corporate Mediu: 13% (inclusiv clienţi

birouri notariale, executori judecătoreşti)

3. Clienţi Corporate Mari: 8%

4. Autorităţi publice (instituţii, ministere, agenţii,

autorităţi locale): 75%

PONDERE CLIENŢI CONTRACT

Segmentul principal de clienţi este reprezentat de

companii de stat sau private, care achiziţionează pa-

chete de servicii echilibrate calitate/preţ şi care

generează cele mai mari volume şi venituri. 

Alături de clienţii mari, portofoliul de clienţi este

completat de companiile medii şi mici din mediul pri-

vat, dar şi de persoane fizice care accesează serviciile

oferite de Poşta Română.
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REPARTIZAREA CONTRACTELOR PE TRANŞE
DE VENITURI 2017

Din analiza comparativă a aceleiaşi perioade a

anului 2016, contractele până în 10.000 lei au scăzut

cu 9,5%, contractele între 10.001-50.000 au crescut

cu 16%, iar un client a migrat de la palierul 5-13 mi-

lioane la peste 13 milioane.

Evoluţia veniturilor este în legătură direct pro-

porţională cu dimensiunea investiţiilor, fiecare cate-

gorie de servicii fiind influenţată diferit.

Segmentul de coletărie a înregistrat o evoluţie an-

uală pozitivă de peste 130%, datorată în principal

dezvoltării comerţului on-line, iar trendul se menţine

crescător.

Prin automatizarea celor 2 centre regionale de

tranzit Bucureşti şi Cluj – sector colete şi pachete

mici, prin dezvoltarea reţelei de transport (aeriană şi

rutieră - introducerea unor curse poştale auto dedi-

cate) şi prin utilizarea informatizării atât la nivel de

oficiu poştal (introducerea în sistemul track&trace)

cât şi la nivelul factorului poştal distribuitor (dotare

PDA), se crează premisele respectării cerinţelor de

calitate solicitate atât de către clienţii interni, cât şi

de către partenerii internaţionali, respectiv a perfec-

tării negocierilor şi, în final, obţinerea unei creşteri

substanţiale a volumelor pe acest segment.

Introducerea de servicii poştale noi – livrare la

punct fix POSTCOLLECT (cu posibilitatea de verifi-

care a conţinutului de către destinatar înaintea

livrării), coroborată cu dezvoltarea de aplicatii IT des-

tinate platformelor magazinelor online (Prestashop,

Magento, OpenCart etc), cu dezvoltarea aplicaţiei

AWB şi informatizarea tuturor punctelor de acces şi

contact, au impact în diminuarea timpilor de aş-

teptare în oficii şi în reducerea costurilor de operare

ale serviciului – ambele solicitate de către clienţii

potenţiali.

Astfel, se asigură creşterea volumelor accesate de

Poşta Română, în principal de la magazinele online -

trafic domestic şi internaţional – şi se creează

premisele pentru respectarea cerinţelor de calitate

din ce în ce mai exigente pe acest sector, respectiv:

colectare/livrare de la sediu, timpi de circulaţie re-

duşi, transmiterea on-line a informaţiilor cu posibili-

tatea urmăririi pe site-ul CNPR, scanarea semnăturii

de primire, etc.

Evoluţia de venituri pentru serviciul Ramburs

este în directă legătură cu traficul de coletele poştale,

iar dezvoltarea rambursului cu colectare în cont

client, depinde de gradul de informatizare a punctelor

de acces şi contact şi de dotarea tehnică a factorilor

poştali (PDA-uri).

Trimiterile express interne vor înregistra creşteri

anuale pozitive datorate dezvoltării comerţului on-line. 

Creşterile vor fi determinate şi de extinderea

numărului de localităţi în care serviciul va fi disponi-

bil prin extinderea reţelei de transport rutier (noi

curse poştale auto), prin mărirea punctelor de acce-

sare/ servire a serviciului (sedii/domicilii clienţi şi

oficii poştale), prin dotarea curierilor cu PDA-uri pen-

tru încasarea rambursului, eliberarea de factură fis-

cală şi transmiterea on-line atât a semnăturii scanate

a destinatarului, cât şi a informaţiilor în baza de date

track & trace.

PREVIZIUNILE PRIVIND EVOLUŢIA
SERVICIILOR FINANCIARE SUNT IN-
FLUENŢATE DE:

 proiectarea în colaborare cu Ministerul

de Finanţe a unui mandat electronic

de încasare a diferitelor sume pentru

bugetul de stat (taxe, impozite, amenzi

etc); 

 creşterea gradului de informatizare a

reţelei de subunităţi poştale şi implicit

a gradului de accesibilitate la întregul

portofoliu de servicii financiare; 

 substituţia electronică tot mai preg-

nantă asupra operaţiunilor de plată –

card şi mobile;

 creşterea gradului de bancarizare a

populaţiei, inclusiv în mediul rural;

 legislaţie tot mai restrictivă cu privire

la transferul de bani;

 diversificarea canalelor pentru trans-

ferul de bani – transferuri prin reţeaua

de telefonie mobilă.
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Noi servicii şi optimizarea fluxurilor şi 
procedurilor operaţionale

» Proiectarea şi implementarea unui serviciu nou

de vânzare cărţi poştale ilustrate personalizate My

Postalcard; 

» Implementarea programului de informatizare a

fluxului de executare a serviciului de mandate poş-

tale interne prezentate bucată cu bucată;

» Eliminarea completării manuale a formularelor

pentru transferurile de bani (mandat poştal intern,

mandat electronic şi mandat on-line), prezentate bu-

cată cu bucată;

» Modificarea fluxurilor de prelucrare şi dis-

tribuire a pachetelor mici extracomunitare din servi-

ciul standard şi recomandate sosite din import ai

căror destinatari sunt persoane fizice cu domiciliul

în întreaga ţară şi care sunt scutite de taxe vamale

şi TVA  la import conform legislaţiei în vigoare (va-

loarea bunurilor este de maximum 10 euro);

» Implementarea transportului containerizat

pentru trimiterile PostCollect, eMAG;

» Extinderea serviciului Easy Return Solution

(ERS);

» Extinderea facilităţii de utilizare a aplicaţiei

informatice AWB;

» Majorarea plafonului valoric prevăzut în ins-

trucţiuni pentru trimiterile mesagerii interne cu

serviciul suplimentar valoare declarată/asigurată,

pentru care este obligatorie sigilarea, de la 500 lei

la 2.000 lei;

» Simplificarea procedurilor de predare a trimite-

rilor poştale interne şi internaţionale (poşta de

scrisori şi colete poştale);

» Extinderea reţelei de subunităţi poştale cu ac-

tivitate de livrare a trimiterilor PostCollect cu un

număr de 328 subunităţi poştale.

STRATEGIA OPERAŢIONALĂ ŞI DE LO-
GISTICĂ PENTRU URMĂTORII ANI UR-
MĂREŞTE

 investiţii în automatizarea sortării şi mo-

dernizarea proceselor operaţionale, res-

pectiv construirea (inclusiv dotare) a unui

Centru de Tranzit în Bucureşti şi dotarea

cu echipamente de sortare a Centrului de

Tranzit Cluj-Napoca.

 dezvoltarea flotei auto a CNPR pentru a

asigura valorificarea oportunităţilor din

sectorul CPE (Courier/Parcel/Express)

naţional şi transfrontalier. 

 dezvoltarea IT&C a CNPR prin extinderea

reţelei VPN, optimizarea cheltuielilor de

comunicaţii şi a echipamentelor de front

şi back office; 

 achiziţia de echipamente moderne şi alte

resurse logistice pentru asigurarea livrării

de servicii competitive (ex. Scanere fixe/

mobile, cântare electronice, maşini de

numărat bancnote, etc);

 diversificarea produselor şi serviciilor

oferite şi migrarea către mediul on-line;

 intrarea pe noi domenii de business, in-

clusiv prin încheierea de parteneriate (ex.

servicii financiar-bancare);

 îmbunătăţirea politicii tarifare a CNPR,

astfel încât să fie asigurată competitivi-

tatea pe piaţă; 

 optimizarea reţelei de retail a CNPR cu res-

pectarea cerinţelor legale şi urmărirea

permanentă a oportunităţilor de afaceri în

mod economic viabil; 

 dotarea Sucursalei Servicii Express cu

resursele logistice necesare, astfel încât

activitatea să se deruleze în condiţii com-

petitive, conform cerinţelor de calitate im-

puse de piaţa de curierat;

 revizuirea proceselor şi procedurilor in-

terne de lucru existente, introducerea al-

tora noi, inclusiv execuţia lor informatică;

 revizuirea, eliminarea sau simplificarea

formularelor necesare a fi completate în

vederea diminuarii timpilor de aşteptare

la ghişeu;

 introducerea de aplicaţii informatice mo-

derne pentru a asigura informarea

promptă a clienţilor.

Optimizarea politicii tarifare

Modificarea tarifelor aferente pentru co-
lete poştale în greutate de până la 10 kg (in-
clusiv) expediate „în număr mare” pe bază de
contract (≥50 trimiteri/lună) şi pentru colete
poştale externe cu greutatea > 10 kg (TVA in-
clus) 

Modificarea tarifelor aferente serviciilor de
publicitate prin poştă, neadresate, prestate de
către CNPR (postmesager, postmesager plus).
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OAMENII 
POŞTEI ROMÂNE
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Cu privire la aspectele sociale, subliniem im-

portanţa acordată factorului uman al resur-

selor CNPR. Cu un nivel al personalului de

cca. 24.725 salariaţi cu dispersie la nivel naţional,

au fost întreprinse eforturi pentru îmbunătăţirea

condiţiilor de muncă, pentru crearea de şanse egale

de muncă şi promovare, şi o comunicare corespun-

zătoare atât centrală, cât şi teritorială cu aparatul

managerial al CNPR.

Drepturile şi obligaţiile salariaţilor CNPR au

fost stabilite ca urmare a negocierii între

partenerii sociali, respectiv Poşta Română şi orga-

nizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate,

respectiv Sindicatul Lucrătorilor din Poşta Română.

În acest sens, Contractul Colectiv de Muncă valabil

pentru perioada 2008-2018 prevede, la art. 20, drep-

turile salariaţiilor CNPR, după cum urmează: 

În funcţie de poziţiile din organigramă şi de per-

sonalul existent, repartiţia pe funcţii şi pe indicator

de gen se prezintă astfel:

În planul de dezvoltare a CNPR, un criteriu im-

portant este profesionalismul şi dedicaţia oamenilor,

făcând legătura dintre performanţa şi strategia de

afaceri. 

Urmarea implicării şi preocupării angajaţilor, am

decis să transformăm CNPR într-un angajator demn

de ales. Pentru atingerea acestui obiectiv, efortul nos-

tru este de a crea locuri de muncă atractive şi sigure,

programe de dezvoltare a carierei şi remuneraţii la

nivel competitiv, în raport cu condiţiile pieţei de profil.

În fiecare an sunt derulate programe de instruire

pentru a îmbunătăţi competenţele angajaţilor noştri.

Totodată, asigurăm participarea la diverse programe

de formare şi conferinţe.

 dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

 dreptul la concediu de odihnă anual;

 dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 dreptul la demnitate în muncă;

 dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

 dreptul la acces la formarea profesională;

 dreptul la informare şi consultare;

 dreptul de a lua parte la determinarea şi

ameliorarea condiţiilor de muncă şi a medi-

ului de muncă;

 dreptul la protecţie în caz de concediere;

 dreptul la negociere colectivă;

 dreptul de a participa la acţiuni colective;

 dreptul de a constitui sau de a adera la un

sindicat;

 dreptul la protecţia datelor cu caracter per-

sonal;

 dreptul de a munci în baza unor contracte

individuale de muncă, beneficiind de sala-

riul corespunzător pentru fiecare dintre

acestea.

Bărbaţi

8.761
Femei

15.964

Număr total salariaţi cu funcţii de 

conducere 118, din care:

54 bărbaţi    64 femei

1

2

Număr angajaţi la

sfârşitul anului 2017
24.725

(bărbaţi - 8.761, femei -15.964)

Cu CIM perioada 
nedeterminată,
normă întreagă

24.183

Cu CIM perioadă 
determinată, normă 
întreagă

542

Număr total
salariaţi

24.725
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Cel puţin o dată la doi ani, angajaţii dispun de  acces
periodic la formarea profesională, astfel asigurând edu-
caţia necesară prin participarea la activităţi practice pe
diferite domenii de activitate.

În cadrul Poştei Române se derulează periodic se-

siuni de instruire, care au ca obiective principale:

 adaptarea salariatului la cerinţele postului sau

locului de muncă;

 obţinerea unei calificări profesionale;

 actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice

postului şi perfecţionarea pregătirii profesionale;

 reconversia profesională;

 dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor

metode şi procedee noi, etc.

În anul 2017, s-au cheltuit 33 mii lei cu pregătirea
profesională, în special pentru cursuri de autorizare în
diverse meserii: electrician, conducător auto, securitate
şi sănătate în muncă, etc.

În cadrul CNPR există măsuri de protecţie şi facilităţi
acordate salariaţilor, cum ar fi: cadouri în bani pentru
copii, ajutoare pentru naştere, ajutoare pentru înmor-
mântare, reducerea costului biletelor de odihnă, trata-
ment, recuperarea în staţiuni balneo-climaterice, etc.

Analiza performanţei la locul de muncă

Anual, angajaţii noştri sunt implicaţi într-o evalu-
are a performanţei, acţiune care urmăreşte consoli-
darea legăturii între angajaţi şi supervizori, accen-
tuând indicatorii pozitivi de performanţă şi stabilind
paşi înainte pentru a obţine rezultate mai bune pentru
următorul interval de evaluare. 

În anul 2017, un număr de 24.725 de angajaţi au
primit o evaluare a performanţei şi a dezvoltarii carierei
implementând în fiecare an diverse programe de ins-
truire pentru a îmbunătăţii competenţele angajaţilor
în funcţie de nevoile lor.

Una dintre obligaţiile principale ale CNPR este
aceea de a informa şi de a consulta reprezentanţii an-
gajaţilor cu privire la evoluţia activităţii companiei,
pentru a nu afecta interesele acestora.

În cazul concedierilor neimputabile angajaţilor (in-
dividual sau colectiv) conform contractelor de muncă
societatea are obligaţia de a acorda preaviz 20 de zile,
salariaţii beneficiind de salarii compensatorii diferenţi-
ate în funcţie de vechimea totală în sistemul poştal.

Diversitatea Resurselor Umane

Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un
salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională,

rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine so-
cială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţa sau activitate sindicală este interzisă. 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază
de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate,
de protecţie socială, de securitate şi sănătate în
muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a
conştiinţei sale, fără nicio discriminare.

Compania se angajează să elimine prejudecăţile de
gen, oferind oportunităţi de învăţare cu privire la as-
pectul diversităţii.

Alegerea echitabilă şi echilibrată între femei şi băr-
baţi, prin acordarea de concediu de maternitate şi pa-
ternitate şi alte drepturi, duce la o recrutare sporită şi
o reţinere a personalului şi mai ales a productivităţii
angajaţilor.

Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel
încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor,
iar durata maximă legală a timpului de muncă nu
poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele
suplimentare.

La sfârşitul anului 2017, numărul angajaţilor a fost
de 24.725, din care 15.964 femei.

Etica în afaceri

Cu privire la etica în afaceri, subliniem faptul că

CNPR a continuat în anul 2017 eforturile de trans-

parentizare a procesului decizional, de corectitudine

şi etică profesională în relaţiile de muncă, în activi-

tatea desfăşurată, precum şi de îmbunătăţire perma-

nentă a dialogului cu reprezentanţii Sindicatului

Lucrătorilor Poştali din România, ca organism repre-

zentativ în identificarea celor mai bune modalităţi de

îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi calităţii vieţii

pentru salariaţii CNPR.

Poşta Română consideră că cele mai importante

atuuri pe care le poate avea sunt încrederea şi in-

tegritatea.  Reputaţia etică demonstrează că firma

noastră este un partener de afaceri de încredere, un

angajator respectabil şi un jucător responsabil pen-

tru autorităţi şi societate. Acţionând legal şi etic, cons-

truim loialitatea clienţilor şi parteneri de afaceri

valoroşi.

Eficienţa sistemului de management al eticii de

afaceri este evaluată prin mecanisme şi metode care

includ: autoevaluarea, angajarea unei terţe părţi prin

procesul de audit. 

Comportamentul etic în activitatea profesională

este fundamentat pe onestitate şi corectitudine în re-

laţia cu alţi salariaţi, cu clienţi, furnizori, competitori

şi public şi, ca atare, integritatea şi reputaţia CNPR

se află în mâinile salariaţilor acesteia.





CALITATEA
SERVICIILOR
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Certificarea standardelor de management al
calităţii a generat venituri de peste 240 de
milioane de euro. 

Conducerea CNPR rămâne permanent angajată

în eforturile de creştere a performanţelor economice

în paralel cu îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, a

calităţii serviciilor prestate şi a deservirii continue şi

profesioniste a clienţilor naţionali şi internaţionali,

persoane fizice şi juridice.

În urma proceselor de certificare a serviciilor şi

produselor, Poşta Română a reuşit să îşi faciliteze,

începând cu anul 2013 şi până în prezent, un nivel

al veniturilor de peste 240 de milioane de euro. Acest

rezultat economic a putut fi atins ca urmare a valori-

ficării contractelor rezultate din licitaţiile câştigate de

operatorul naţional de poştă în piaţa concurenţială,

licitaţii care au avut ca minimă condiţie îndeplinirea

criteriilor privind certificarea serviciilor şi produselor

existente în portofoliu. 

Certificarea unui sistem de management repre-

zintă un proces strategic, care permite companiilor să

obţină beneficii în administrarea corectă a resurselor

de care dispun, dar, bineînţeles, să facă faţă, în acelaşi

timp, şi condiţiilor concurenţiale ale pieţei. Într-o

economie aflată într-o continuă evoluţie, orice actor

economic trebuie să dispună de un sistem de

garantare a calităţii serviciilor, sistem care func-

ţionează practic ca o declaraţie asumată în faţa

clienţilor, lucru care face diferenţierea între jucători.

Potrivit publicaţiilor economice de specialitate, în ul-

timii ani s-a înregistrat o creştere a firmelor care au

trecut prin procesul de implementare şi certificare ISO

9001. Deşi procesul de implementare ISO 9001 este

uneori un proces lung, firmele nu renunţă la ideea de

a obţine un certificat ISO 9001 pentru managementul

calităţii datorită marilor avantaje pe care le are.

Cel mai important motiv pentru care o companie

îşi certifică serviciile este cerinţa clienţilor săi. Un alt

motiv semnificativ pentru care o companie ar putea

lua în considerare certificarea ISO 9001:2015 este că

aceasta poate duce la creşterea eficienţei companiei,

certificatul putând ajuta o companie să îşi raţiona-

lizeze şi să-şi ordoneze procesele, ceea ce va duce la

o eficienţă sporită. Potrivit specialiştilor din piaţa de

profil, peste o treime din firmele care au obţinut un

certificat ISO au beneficiat şi de o creştere a cererii

clienţilor pentru produsele şi serviciile companiei, iar

2/3 dintre acestea şi produsele lor sunt considerate

ca având o calitate superioară competitorilor.

La nivelul CNPR este implementat Sistemul de
Management Integrat – Calitate, Mediu şi Securi-
tatea Informaţiei, conform ultimelor variante ale

standardelor ISO (2015, respectiv 2013), Sistem

menţinut şi îmbunătăţit continuu, din anul 2010

până în prezent.

Astfel, Poşta Română nu a făcut altceva decât să

se înscrie în tot acest drum al normalităţii în piaţa

serviciilor poştale reuşind, potrivit unei analize efec-

tuate la nivelul Serviciului Management Integrat din

cadrul CNPR, să genereze un nivel al veniturilor de

peste 240 de milioane de euro, ca efect al procesului

de standardizare a managementului şi serviciilor din

ultimii şase ani, condiţie impusă de licitaţiile din

piaţa liberă a sectorului serviciilor poştale. Situaţia

a atras după sine şi beneficii reale de imagine ca ur-

mare a materializării relaţiei cu alţi furnizori şi clienţi

de servicii poştale, ale căror efecte pozitive se înscriu

într-un termen lung privind crearea de noi oportu-

nităţi de business şi, automat, de noi venituri. 

Potrivit analizei mai sus precizate, în anul 2013

veniturile atrase ca efect al certificării Sistemului de

Management Integrat (Calitate şi Mediu) pentru

domeniile de activitate „Activităţi poştale executate

sub obligativitatea serviciului universal” şi alte acti-

vităţi poştale şi de curierat, coduri CAEN 5310 şi

5320, conform cerinţelor standardelor ISO

9001:2015 şi ISO 14001:2015 au dus nivelul veni-

turilor atrase ca urmare a servciilor prestate pentru

contractele câştigate la 94.707 mii euro sau 426.182

mii lei. Următorii ani au prezentat un anume regres

al veniturilor, fiind vorba în anul 2014 de un nivel de

50.228 mii euro sau 226.028 mii lei, în timp ce, în

anul 2015 veniturile realizate au atins nivelul de

11.142 mii euro sau 50.141 mii lei. În 2016 nivelul

încasărilor a crescut simţitor şi a ajuns la 36.444 mii

euro, iar anul trecut aceste sume au atins nivelul de

29.552 mii euro. De precizat este faptul că în primele

patru luni ale acestui an veniturile realizate ca efect

al sistemului de certificare al serviciilor poştale,

aproape au atins nivelul întregii perioade a anului

trecut. Suma pentru anul 2016 a fost de 24.719 mii

euro sau 115.000 mii lei. 

Documentul realizat de către specialiştii din

cadrul centralei CNPR subliniează importanţa recer-

tificării sistemului de management integrat, începând

cu anul viitor, mai ales că o analiză cost/beneficiu pe

o valoare medie anuală, arată că, pentru 40 de mili-

oane de euro realizate într-un an din licitaţii, compa-

nia a investit 14.333 în fiecare an pentru sistemul de

certificări. Altfel spus cheltuiala realizată reprezintă
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0,036% din venit, la o evaluare globală pentru ul-

timii şase ani, adică din anul 2013 şi până în

prezent. 

La sfârşitul lunii ianuarie 2016, CNPR a obţinut

certificarea pentru cele mai noi versiuni ale standar-

delor de management al calităţii (ISO 9001:2015) şi

al mediului (ISO 14001:2015). Prin implementarea

acestora, operatorul naţional de servicii poştale a

redus semnificativ consumul de energie şi, implicit,

cheltuielile cu utilităţile. De asemenea, s-au dez-

voltat proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii ser-

viciilor, pentru creşterea siguranţei în exploatare şi

pentru instruirea angajaţilor. Standardul ISO

9001:2015 oferă companiilor în care este imple-

mentat valoare adăugată, fiind practic o garanţie a

unui proces continuu de îmbunătăţire privind

creşterea calităţii serviciilor, în cazul serviciilor poş-

tale fiind vorba despre reducerea timpului de circu-

laţie al trimiterilor şi a timpului de aşteptare la

ghişeu.

Pe de altă parte, certificarea ISO 14001 atestă fap-

tul că o companie îşi reduce la minimum impactul

negativ al operaţiunilor asupra mediului, respectând

cerinţele legislative în materie. Prin implementarea

acestui standard, Poşta Română a realizat, în anul

2015 faţă de 2014, o economie la consumul de gaze

naturale şi energie electrică de peste 700.000 de lei

(155.000 de euro) şi o reducere a consumului de hâr-

tie cu 3,1% (7,2 tone). Astfel, a fost valorificată o can-

titate de hârtie cu 4,25% (9 tone) mai mare decât în

2014.

Prima certificare ISO pentru operatorul naţional

de servicii poştale a venit în 2010 şi viza domeniul

privind managementul calităţii. Cea de-a doua acre-

ditare a fost obţinută în 2013, când au fost recunos-

cute sistemele de management al mediului şi al

securităţii informaţiei (ISO 27001:2013). Organismul

emitent al acreditării este Intertek (Marea Britanie),

o autoritate în domeniu, cu activitate extinsă în di-

verse industrii şi listată la Bursa de la Londra (Lon-

don Stock Exchange – LSE). Pentru calitate şi mediu,

marca de certificare este DAkkS (Germania), iar

pentru securitatea informaţiei – UkAS (Marea Bri-

tanie).

ISO – International Organization for Standardiza-

tion – este o organizaţie la care se aderă voluntar,

însă, odată aderată, o companie este obligată să re-

specte regulile în totalitate. Obţinerea certificării ISO

reprezintă o garanţie că produsele şi serviciile acelei

companii îndeplinesc standardele de calitate, că pro-

ducţia nu afectează mediul şi că informaţiile interne,

inclusiv cele referitoare la clienţi, şi tranzacţiile sunt

în deplină siguranţă.

Avantajele unui sistem de certificare

Sistemele de certificare reprezintă o apreciere a
calităţii actului managerial, a bunelor practici din or-
ganizaţie, a orientării organizaţiei în direcţia calităţii. 

Principalele avantaje ale acestui proces sunt:

» păstrarea poziţiei de piaţă şi cucerirea a noi nişe
de piaţă;

» îmbunătăţirea imaginii organizaţiei şi plasarea
acesteia pe piaţă concurenţială într-o poziţie
avantajoasă;

» coordonarea şi conducerea activităţii întregii or-
ganizaţii într-un mod planificat şi sistematic, con-
form principiilor managementului calităţii;

» creşterea încrederii partenerilor de afaceri (clienţi,
furnizori) în serviciile şi produsele oferite, precum
şi în respectarea condiţiilor contractuale asumate;

» creşterea satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea
cerinţelor acestuia, generând încredere;

» confirmă partenerilor (clienţi, furnizori) că socie-
tatea funcţionează pe baza unui sistem de calitate
recunoscut internaţional;

» crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă
a proceselor interne;

» îmbunătăţirea performanţei produselor şi servici-
ilor livrate clienţilor; 

» adaptarea activă şi sistematică la modificările
condiţiilor pieţei;

» transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale or-
ganizaţiei;

» îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţii.

CALITATEA SERVICIILOR:

 Măsuri operaţionale pentru asigurarea calităţii

serviciilor poştale;

 Gestionarea sistemelor de monitorizare a timpilor

de circulaţie pentru traficul poştal intern şi inter-

naţional;

 Elaborarea documentelor necesare procedurilor

de achiziţionare a serviciilor de derulare a studi-

ului de flux real pentru traficul intern şi inter-

naţional de corespondenţă prioritară din cate-

goria standard;
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 Îmbunătăţirea serviciilor de monitorizare a timpi-

lor de circulaţie aferenţi trimiterilor de corespon-

denţă din traficul intern prioritar în anul 2018;

 Analiza calităţii privind numărul de reclamaţii în-
registrate/soluţionate la nivel naţional, pe fiecare
tip de prestaţie, pe fiecare OJP, CRT/SSE/BSI/
Fabrica de Timbre; 

 Analiza calităţii privind numărul Rapoartelor de
Neconformitate întocmite la nivelul subunităţilor
poştale în funcţie de segmentul tehnologic unde s-a
produs neregula;

 Gestionarea relaţiei cu ANPC (reclamaţii, sesizări,

analize trimestriale la nivelul întregii reţele a CNPR).

Proiectarea de fişe de analiză pentru:

 dezvoltarea aplicaţiei informatice CAUTĂRI TT/IN-

FOTRIM în sensul urmăririi pe flux a trimiterilor de

corespondenţă cu AR prestate în baza contractelor im-

portante (ANAF, Electrica etc). 

 dezvoltarea sistemului informatic integrat privind ges-

tionarea on-line a reclamaţiilor interne şi internaţionale.

În domeniul traficului poştal 
internaţional

În anul 2017 au fost întreprinse o serie de acti-

vităţi, conform obligaţiilor şi competenţelor specifice.

Astfel, au fost încheiate acorduri internaţionale:

 “Acord Multilateral” privind schimbul electronic

de date vamale;

 Acord privind schimbul electronic de date vamale

cu Operatorul din Marea Britanie (Royal Mail)

S-a semnat: 

» Contractul UNEX 2016-2017 cu International

Post Corporation-Belgia;

» Contractul UNEX 2018-2022 cu International

Post Corporation- Belgia;

S-au implementat:

» Noi versiuni ale aplicaţiei IPS şi instruirea perso-

nalului;

» Programul CDS (Custom Declaration System)

pentru transmiterea informaţiilor (declaratii va-

male CN22, CN23) între operatorii poştali;

S-au stabilit:

» Detaliile şi condiţiile de derulare a studiului de

flux real la nivelul BSI Bucureşti şi Oradea, în

colaborare cu Departamentul Analize şi Prognoze

de Dezvoltare;

» Normele de distribuire pentru coletele Uniunii

Poştale Universale (UPU) şi demararea acti-

vităţii de validare la nivelul UPU, în vederea

obţinerii bonusului la cotele de sosire aferente

coletelor poştale import;

» S-au actualizat normele nr. 137/1.882 din

07.09.1987 referitoare la formalităţile va-

male efectuate atât la nivelul oficiilor poştale

cu asistenţa vamală, cât şi la nivelul BSI

Bucureşti;

» S-au finalizat aplicaţiile informatice pentru

trimiterile poştale extracomunitare având va-

loare sub 10 Euro;

» S-au ratificat actele UPU semnate la Congresul

de la Istanbul 2016;

» S-a pregătit şi s-a depus dosarul de cerere pen-

tru autorizarea în calitate de comisionar vamal

pe lângă biroul vamal Aeroport Otopeni.
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Activităţi operaţionale desfăşurate
pentru traficul poştal internaţional 

 Întocmirea şi aprobarea variantelor de expediere

internaţională pentru traficul poştal internaţional

pentru sezonul iarnă 2017-2018;

 Semnarea Contractului subsecvent 4 cu Compa-

nia Tarom pentru îndrumarea depeşelor poştale

internaţionale;

 Continuarea colaborării cu Compania Lufthansa

pentru serviciul de transport aerian a unor saci poş-

tali ce sosesc la Bucureşti din Republica Moldova;

 Întocmirea formalităţilor pentru perioada 2018-

2021 pentru a continua colaborarea cu Am-

basada SUA la Bucureşti pentru procedurile de

handling/prelucrare a Poştei Diplomatice.

PROPUNERI LEGISLATIVE

Proiecte de decizii ale Preşedintelui ANCOM su-

puse consultării publice în anul 2017, revenirea cu

argumente suplimentare la punctele de vedere

transmise şi suţinerea lor în Consiliile Consultative

(Decizia nr. 313/2017; Decizia nr. 314/2017;

Decizia nr. 327/2017; Decizia nr. 1098/2017;

Decizia nr. 1099/2017; Decizia nr. 1101/2017.

Ca rezultat, CNPR a obţinut schimbarea legis-

laţiei secundare în sensul modificării cerinţelor de

calitate pentru traficul intern prioritar de corespon-

denţă, respectiv relaxarea de la 85% în z+1, respectiv

97% în z+2 la 85% în z+2, respectiv 97% în z+4, cu

impact major în diminuarea penalităţilor la calcu-

larea taxelor terminale pentru traficul import de

poştă de scrisori.

Consultare publică privind metodologia de iden-

tificare a punctelor în care este fezabilă acordarea ac-

cesului la reţeaua poştală publică operată de CN

Poşta Română SA şi condiţiile tehnice şi economice

asociate accesului la reţea, servicii şi elemente de in-

frastructură.

Principalele instituţii din România cu atribuţii în

reglementarea sectorului poştal sunt MCSI şi Autori-

tatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare

în Comunicaţii (ANCOM).

Sub aspectul politicilor se remarcă urmă-
toarele riscuri în calea implementării cu succes:

 Legislaţie restrictivă în ceea ce priveşte tarifele

serviciilor din sfera serviciului poştal universal; 

 Respingerea cererii de compensare a costului

net pentru furniza rea serviciilor din sfera servici-

ului universal;

 Lipsa investiţiilor pentru anumite componente

ale politicii comerciale (IT, logistică, echipamante

pentru tracking în timp real, aplicaţii informatice);

 Calitatea serviciilor poştale şi disponibilitatea

redusă a serviciilor door to door.

Date referitoare la reclamaţiile adresate furnizorului se servicii poştale în anul 2017
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CNPRa continuat cu succes în anul
2017 politica de comunicare cu

deţinătorii de interese privind activitatea sa
(acţionari, salariaţi, parteneri sociali, clienţi,
parteneri de afaceri) privind performanţele acti-
vităţii sale, provocările cu care se confruntă pe
piaţa serviciilor poştale pe care activează, precum
şi iniţiativele şi eforturile de inovare şi dez-
voltare.

Cu privire la etica în afaceri, subliniem faptul că

CNPR a continuat în anul 2017 eforturile de trans-

parentizare a procesului decizional, de corectitudine

şi etică profesională în relaţiile de muncă, în activi-

tatea desfăşurată precum şi de îmbunătăţire perma-

nentă a dialogului cu reprezentanţii Sindicatului

Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), ca organism

reprezentativ în identificarea celor mai bune moda-

lităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi ca-

lităţii vieţii pentru salariaţii CNPR.

În anul 2017, Poşta Română a continuat dez-

voltarea unei politici active cu scopul de a întări coop-

erarea şi parteneriatul cu operatori poştali inter-

naţionali la diferite niveluri. Compania a jucat şi joacă

un rol important în acţiunile de cooperare cu alţi

operatori de servicii poştale, urmărind îmbunătăţirea

standardelor şi calităţii serviciilor oferite. Principalele

organizaţii internaţionale poştale la care participă

Poşta Română sunt: Uniunea Poştală Universală

(UPU) şi PostEurop. Poşta Română are calitatea de

membru şi coordonează metodologic participarea

reprezentanţilor companiei la activitatea desfăşurată

în organele de lucru ale acestor organizaţii. 

În domeniul cooperării internaţionale au fost în-

registrate realizări, în concordanţă cu obiectivele fun-

damentale ale strategiei de relaţii internaţionale a

CNPR. 

Conlucrarea şi dezvoltarea de parteneriate cu
ceilalţi operatori poştali a inclus următoarele
activităţi: 

1. dezvoltarea de relaţii bilaterale care au ca im-

pact dezvoltarea comercială, schimb de know-how,

suport şi consultanţă; 

2. îmbunătaţirea calităţii serviciului, fiabilităţii şi

eficienţei reţelelor poştale;

3. furnizarea de informaţii şi expertiză pentru a

promova cooperarea între părţile interesate;

4. dezvoltarea unor proiecte cu finanţare neram-

bursabilă; 

5. promovarea responsabilităţii sociale privind

impactul operatorilor poştali asupra mediului;

6. îmbunătăţirea calitaţii serviciilor oferite;

7. consultarea şi implementarea unor proiecte ale

operatorilor poştali internaţionali ce vizează moder-

nizarea reţelei poştale interne şi dezvoltarea de noi

produse şi servicii. 

În domeniul Finanţărilor Externe au fost în-
registrate următoarele realizări:

1. Participarea la întâlnirea de lucru cu OIPSI

privind eligibilitatea CNPR de a accesa fonduri eu-

ropene pentru modernizarea oficiilor poştale, cu

echipamente IT, dar şi arhitectural. 

2. Organizarea întâlnirii de lucru la sediul CNPR

cu partenerii proiectului E-Insurance Training de la

Poşta Bulgară, Poşta Elena, kEk-Elta, ICI-Bucureşti,

Rory Sol SRL, privind adaptarea conţinutului digital

al platformei de e-learning pentru programul de for-

mare în domeniul asigurărilor. 

3. Colaborarea cu Poşta Elenă pentru dezvoltarea

de proiecte împreună cu alte entităţi orientate către

sectorul poştal, proiecte ce vor fi finanţate prin pro-

gramul Erasmus +, SESAR, etc. 

DIALOGUL 
CU PĂRŢILE
IMPLICATE
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Totodată, au fost întreprinse vizite de lucru în

Grecia, Italia, Belgia, Franţa şi Bulgaria în vederea

desfăşurării activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor

cuprinse în proiectele ERASMUS+ în care Poşta

Română este implicată. 

Dezvoltarea cooperării specifice în domeniul poş-

tal în cadrul organismelor şi organizaţiilor inter-

naţionale din sfera serviciilor poştale: Consiliul de

Administraţie al UPU - dezvoltarea de proiecte re-

gionale cu impact în Sud-Estul Europei; suport şi

asistenţă acordată reprezentanţilor Poştei Române

desemnaţi în cadrul grupelor de lucru ale Consiliului

de Administraţie al PostEurop - dezvoltarea de

proiecte cu fonduri europene nerambursabile; lobby;

suport şi asistenţă acordată reprezentanţilor Poştei

Române desemnaţi în cadrul grupelor de lucru ale

PostEurop International Post Corporation - creşterea

implicării Poştei Române în perspectiva dobândirii

calităţii de membru cu acţiuni în cadrul Internaţional

Post Corporation. 

În ceea ce priveşte relaţia CNPR cu Uniunea

Poştală Universală, reprezentanţii Poştei Române au

participat în mod activ la sesiunile de lucru ale acestui

for internaţional prin prisma necesităţii dezvoltării sec-

torului poştal şi adaptării legislaţiei privind serviciile

poştale în acord cu evoluţia tehnologică şi cu cerinţele

utilizatorilor, permiţând totodată implicarea activă a

ţării noastre în domeniul de elaborare a strategiilor de

dezvoltare la nivel global în domeniul poştal. 

Cu prilejul lucrărilor celui de-al 26-lea Congres al

Uniunii Poştale Universale de la Istanbul, septem-

brie-octombrie 2016, s-au desfăşurat alegerile pentru

membrii Consiliului de Administratie şi Consiliului

de Exploatare Poştală pentru perioada 2017-2020,

România fiind realeasă pentru un nou mandat de

membru al Consiliului de Administraţie, obţinând cel

mai mare număr de voturi, 117, şi aleasă ca membru

în cadrul Consiliului de Exploatare Poştală, obţinând

un numar de 91 de voturi, pentru sfera sa geografică.

România ocupă poziţia de vicepreşedinte al Grupului
de lucru Physical Services Development, eCommerce
and Integration, în cadrul Comitetului 2 CEP. 

De asemenea, România este membru al Coopera-
tivei Telematica, Cooperativa EMS, Comitetul Consul-
tativ de Marketing Direct şi Grupul de Securitate
Poştală, entităţi din cadrul CEP UPU. 

În februarie 2017, România a fost aleasă să ocupe
poziţia de vice-preşedinte al Grupului de lucru Dez-
voltarea de servicii fizice, comerţ electronic şi inte-
grare (Physical Services Development, E-Commerce
and Integration Group). 

Prin apartenenţa sa în cele mai importante struc-
turi ale Uniunii Poştale Universale, România benefi-
ciază de avantajele prevăzute în strategia UPU, care
are la bază 4 piloni principali precum: 
 Îmbunătăţirea interoperabilităţii reţelelor poştale

internaţionale; 
 Furnizarea cunoştinţelor şi expertizelor tehnice

privind sectorul poştal; 

Relaţia Poşta Română - Uniunea Poştală Universală 
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Relaţia Poşta Română - PostEurop

 Promovarea serviciilor şi produselor inovatoare
(dezvoltarea reţelei 3D: fizice, electronice/digitale,
financiare) 

 Stimularea dezvoltării durabile a sectorului poştal.

De asemenea, în cadrul structurii SCIFE au fost

continuate două proiecte importante finanţate prin

Fondul QSF al UPU. QSF promovează o abordare re-

gională şi solidaritatea între ţări. Operatorii îşi pot

uni resursele financiare pentru a crea un proiect

comun în beneficiul unei întregi regiuni. 

Fondul este menţinut prin contribuţii obligatorii

plătibile de toate ţările şi teritoriile, cu excepţia ţărilor

cel mai puţin dezvoltate şi prin contribuţii voluntare,

venituri din investiţii şi alte surse de venituri. 

Modul în care funcţionează QSF asigură o dis-

tribuţie echitabilă a resurselor financiare către oper-

atorii cu cele mai mari nevoi, în special pentru cei

mai puţin dezvoltaţi. Cele două proiecte continuate

sunt QSFROM 1211 şi QSFROM 1512. Prin proiectul

QSFROM 1211 - „Optimizarea proceselor de prelu-

crare a trimiterilor poştale în CRT-uri şi Punctele de

tranzit ale OPRM-urilor, prin achiziţia de utilaje noi”

– au fost achiziţionate echipamente poştale în valoare

de 100.853 USD, totalul alocat fiind de 254.203

USD, fiind recuperată, în luna decembrie 2017, dife-

renţa de aprox. 153.000 USD, pentru care a fost de-

marată procedura de achiziţionare echipament IT –

dispozitive portabile de scanare de tipul PDA 2D.

Pentru proiectul QSFROM 1512 - „Pârghii de opti-

mizare în procesul de livrare a corespondenţei inter-

naţionale” – a fost transmis Raportul Final, fiind

rambursată ulterior şi ultima parte din suma totală

de 180.061 USD. 

Având în vedere implicarea la nivel executiv în

cadrul PostEurop, Poşta Română a beneficiat de o vizi-

bilitate sporită şi de o participare activă în dezvoltarea

relaţiilor bilaterale, proiectelor şi programelor ce au

ca scop accesarea de fonduri europene nerambur-

sabile, dezvoltarea de relaţii comerciale, aducerea

contribuţiei la promovarea intereselor administraţiilor

poştale vis-à-vis de politica şi iniţiativele de regle-

mentare ale Comisiei Europene. De asemenea, în pe-

rioada 27-29 septembrie 2017, a fost organizată, la

Bucureşti Adunarea Plenară a PostEurop. 

Beneficii privind organizarea acestui
eveniment la Bucureşti: 

l Organizarea acestui eveniment de către Poşta
Română a asigurat o implicare proactivă prin inter-
mediul interacţiunii şi cooperării directe dintre mem-
bri în raport cu provocările unei pieţe dinamice într-o
permanentă evoluţie. 

l Prin contactul direct cu ceilalţi membri ai Pos-
tEurop, se facilitează exploatarea oportunităţilor de
parteneriate bi/multilaterale regionale, printr-o im-
plicare strategică şi consolidarea relaţiilor existente.
Astfel, pot fi dezvoltate sau continuate proiecte eu-
ropene şi se poate optimiza participarea în cazul
proiectelor internaţionale de mare anvergură, de
exemplu SAFEPOST (securitate poştală), CDS (pro-

ceduri vamale), e-CIP (colete poştale), sau noi
proiecte din sfera optimizării serviciilor poştale pen-
tru comerţul electronic, în conformitate cu Strategia
Poştală de la Istanbul. 

l Prin cunoaşterea aprofundată a mecanismelor
interne, a raportului profit/costuri în cazul altor ope-
ratori poştali, coroborat cu strategia PostEurop, se
poate ajunge la o ajustare a costurilor proprii Poşta
Română ce vizează contribuţia de parteneriat. 

l Creşterea gradului de conştientizare faţă de
noile tendinţe ale pieţei, schimburile de idei, noi
metode de partajare a resurselor, participarea activă
la dezbateri, creşterea nivelului de cunoştinţe şi dez-
voltarea de noi relaţii profesionale sunt alte avantaje
pe care le prezintă organizarea unui eveniment de o
asemenea amploare.



POLITICA 
DE MEDIU
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În conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parla-
mentului European şi a Consiliului din 19 noiem-
brie 2008, C.N.P.R. acţionează pentru protecţia

mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau
reducerea efectelor adverse provocate de generarea şi
gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor
generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei
folosirii acestora.

În politica de mediu Poşta Română 
abordează două principii fundamentale:

» Principiul precauţiei, prevenirii şi corectării

poluării la sursă prin gestionarea riscurilor care pot fi

invocate în cazul în care există o incertitudine cu privire

la un posibil risc la adresa sănătăţii umane sau a medi-

ului, provenit dintr-o anumită acţiune sau politică;

» Principiul responsabilităţii (numit şi „poluatorul

plăteşte”) are în vedere suportarea de către poluator a

cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării

stabilite de autorităţi - altfel spus, costul acestor măsuri

va fi reflectat de costul de producţie al bunurilor şi ser-

viciilor ce cauzează poluarea;

Pe baza celor două principii fundamentale mai sus

menţionate, în cadrul Politicii de mediu aplicate la
nivelul CNPR, în anul 2017, sunt promovate urmă-

toarele principii:

 Cunoaşterea, înţelegerea şi satisfacerea ce-

rinţelor clienţilor privind calitatea serviciilor;

 Reducerea costurilor datorate non-calităţii;

Comunicarea în cadrul companiei a importanţei
respectării principiilor asumate şi dispunerea de
măsuri în consecinţă, corelat cu controlul tuturor
aspectelor legate de impactul activităţilor sale
curente şi serviciilor prestate asupra mediului;

 Respectarea cerinţelor legale şi de reglementare
atât în domeniul calităţii, cât şi al mediului;

 Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii
mediului, un mediu sănătos fiind esenţial pen-
tru asigurarea calităţii vieţii;

 Obţinerea unei îmbunătăţiri continue prin dez-
voltarea procedurilor de evaluare a performan-
ţelor de mediu şi a indicatorilor asociaţi.

În scopul îndeplinirii acestor principii, toţi sala-

riaţii sunt instruiţi în mod planificat, privind politica

şi obiectivele referitoare la mediu şi sunt conştienţi de

angajamentul ce li se cere pentru atingerea acestora.
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CNPR iniţiază programe anuale de acţiune
pentru mediu, care stabilesc viitoarele obiective
pentru politica de mediu:

a) Dezvoltarea durabilă este un obiectiv funda-
mental în îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi
a bunăstării generaţiilor prezente şi viitoare printr-o
abordare integrată între dezvoltarea economică, pro-
tecţia mediului şi societate.

b) Integrarea în comunitate, în mod natural, prin:

 Promovarea şi protecţia drepturilor fundamen-
tale ale omului;

 Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între
generaţii;

 Cultivarea unei societăţi deschise şi democra-
tice;

 Informarea şi implicarea activă a oamenilor în
procesul decizional;

 Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor
sociali;

 Integrarea politicilor economice, sociale şi de
mediu prin evaluări de impact şi consultarea
factorilor interesaţi;

 Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigu-
rarea eficienţei economice şi investiţionale.

c) Reducerea „amprentei de carbon” prin dobân-
direa unor obiceiuri noi (gesturi simple): 

 Ori de câte ori este posibil să se utilizeze mate-
riale cu impact minim asupra mediului, recupe-
rabile sau reciclabile;

 Reducerea de energie electrică;

 Utilizarea raţională a apei;

 Reducerea consumului de hârtie şi carton;

 Reducerea activităţilor de transport, etc.

Elementele principale care alcătuiesc „amprenta
de carbon” ale unei persoane dintr-o ţară dezvoltată

 Dezvoltarea potenţialului şi performanţei resur-
selor umane. 

 Implicarea directă şi responsabilă a manage-
mentului de vârf prin asigurarea resurselor
necesare financiare şi umane pentru îmbu-
nătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de

Management de Mediu şi pentru diminuarea im-
pacturilor de mediu.

 Instruirea continuă a salariaţilor cu privire la
importanţa respectării şi protejării mediului.

 Creşterea gradului de utilizare IT&C la nivelul
întregii activităţi.

 Monitorizarea satisfacţiei clienţilor şi a altor părţi
interesate în scopul îmbunătăţirii continue a
calităţii produselor şi serviciilor oferite pentru a
putea anticipa şi depăşi aşteptările lor, în
condiţii de respectare strictă a cerinţelor legale
de mediu şi de reglementare aplicabile în cadrul
companiei în scopul prevenirii poluării, im-
punând respectarea acestor cerinţe de către în-
tregul personal. 

C.N.P.R. menţine sub control activităţile cu
impact asupra mediului printr-o serie de instru-
mente de implementare prezentate în cele ce
urmează:

 Instrumente tehnice

 Planul de acţiune pentru mediu reprezintă un

instrument de sprijin al comunităţii în stabilirea

priorităţilor privind problemele de mediu şi

soluţionarea acestora la nivel naţional/re-

gional/local. Acesta presupune dezvoltarea unei

viziuni colective prin evaluarea calităţii mediu-
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lui, identificarea problemelor de mediu exis-

tente, stabilirea celor mai adecvate strategii pen-

tru rezolvarea lor şi alocarea unor acţiuni de

implementare care să conducă la obţinerea unei

îmbunătăţiri reale a mediului.

 Monitorizarea şi verificarea respectării contractelor

de salubritate şi colectare selectivă a deşeurilor;

 Externalizarea contractelor de mentenanţă şi ser-

vice pentru preluarea lichidelor (uleiuri etc.) şi a

anvelopelor uzate; încadrarea în normele privind

noxele pentru fiecare autovehicul, în parte;

 Reducerea „amprentei de carbon”, prin instruirea

şi conştientizarea fiecărui salariat C.N.P.R. care,

prin activitatea curentă, poate controla şi reduce

propriul consum de hârtie, energie electrică şi

apă, precum şi autocontrol asupra modului de

utilizare al autovehiculului de serviciu, după caz;

 Menţinerea principiilor de colectare selectivă a

deşeurilor la nivelul tuturor sediilor administra-

tive şi operative ale C.N.P.R.;

 Evaluarea modului în care resursele sunt
folosite în conformitate cu reglementările în
vigoare şi cu regulamentele sau procedurile
companiei, se efectuează  prin misiuni de audit
intern şi extern, cât şi prin implicarea şefilor
locurilor de muncă; 

 Monitorizarea performanţelor de mediu faţă de

aspectele de mediu semnificative şi cerinţele re-

glementărilor identificate la nivel CNPR; 

 Instruirea şi evaluarea angajaţilor din cadrul tu-

turor structurilor, pe linie de SMM se efectuează

conform Programului anual de instruire, în

scopul conştientizării şi responsabilizării acestora;

 Modalităţi de recunoaştere şi răsplătire nonfi-

nanciare a angajaţilor.

 Actualizarea în fişa postului a atribuţiilor din

domeniul mediului (Atribuţii comune tuturor

salariaţilor). 

În anul 2017, Poşta Română a întreprins eforturi
în direcţia reducerii impactului asupra mediului în-
conjurator datorat activităţii logistice desfăşurate.
Astfel, s-au raţionalizat consumurile de carburant
pentru flota auto, atât la nivelul reţelei de retail,
cât şi la nivelul flotei de poştă express şi al flotei
administraţiei. De asemenea, au fost reduse con-
sumurile de hârtie pentru activitatea curentă, iar
performanţele Fabricii de Timbre privind calitatea
tipăriturilor şi utilizarea raţională a substanţelor
chimice necesare activităţii de producţie au fost
îmbunătăţite. Totodată, a fost raţionalizat con-
sumul de lemn pentru încălzirea la nivelul reţelei
de retail.

Poşta Română îşi propune
continuarea optimizării consu-
murilor de materii prime, materi-
ale, energie, consumabile etc.
care afectează mediul înconjură-
tor şi implementarea de proce-
duri şi practici axate pe reducerea
impactului activităţii logistice şi
de producţie în comunităţile în
care compania îşi desfăşoară
activitatea.



SUCURSALE CNPR
1 Fabrica de Timbre
2 Sucursala Servicii Express
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Într-o societate dinamică, mare consumatoare de

publicitate, nevoia serviciilor de tipărire se con-

turează ca fiind imperios necesară. Misiunea

noastră este să ne consolidăm poziţia de furnizor

preferat de produse şi servicii tipografice prin calitate

şi promptitudine. Succesul nostru pleacă de la orien-

tarea către client, oferind soluţii optime, adecvate

cerinţelor, necesităţilor şi exigenţelor acestuia, în ter-

meni de calitate, operativitate şi cost. În contextul

crizei actuale, piaţa produselor tipografice din Româ-

nia este o mare provocare. Oferim soluţia necesară

clientului la un preţ atractiv, menţinând şi activitatea

profitabilă.

Fabrica de Timbre (FT) – Sucursala specializată

a Poştei Române, activă de 145 de ani pe piaţa

românească va reuşi să ramână furnizorul preferat

de tipar publicitar, formulare personalizate, tipizate

financiar-contabile şi alte produse  pentru că are ati-

tudinea, experienţa şi dotările necesare.  An după an,

Fabrica de Timbre s-a situat în primele locuri din

topurile de profil.

145 de ani de istorie continuă la FT

Istoria Fabricii de Timbre începe la 29 februarie

1872 când a fost adoptată Legea timbrului şi a înre-

gistrării, prin intermediul căreia se reglementa

folosirea timbrelor fiscale în România. Ministerul de

Finanţe care dorea imprimarea în ţară a timbrelor

necesare Direcţiei Generale a Poştelor poartă discuţii

cu autorităţile franceze care tipăreau mărcile poştale

româneşti cu efigia Regelui Carol I, dar şi primele

timbre fiscale autohtone. La scurt timp, pe parcursul

aceluiaşi an se înfiinţează în cadrul Ministerului

Finanţelor Serviciul de Confecţionare, Conservare şi

Distribuţie a Timbrelor - Fabrica de Timbre. La acea

vreme, fabrica era dotată cu 4 prese tipografice de

mână aduse de la Viena. De-abia la patru ani de la

înfiinţarea Fabricii de Timbre, atelierul a început să

imprime şi mărci poştale cu ajutorul clişeelor galva-

nice aduse de la Paris care au fost folosite de francezi

la gravarea timbrelor cu Regele Carol I. 

Primele lucrări realizate la Fabrica de Timbre au

fost în anul 1872 colile încrustate şi poliţele. Din

1875 tipografia imprima timbre fiscale în două cu-

lori: chenarul, textul şi stema ţării în negru, iar fon-

dul de siguranţă în culori diferite, caracteristice

fiecărei valori, iar un an mai târziu, uzuale. Din

1873, Fabrica de Timbre a executat şi cărţi poştale

deschise pentru interiorul ţării, iar din 1879 şi ex-

terne. Din 1890 apar mandatele poştale interne,

apoi externe. Activitatea Fabricii de Timbre s-a extins

şi au apărut timbrele pentru Camerele de Comerţ

(1882), timbrele statistice (1919), timbrele de

monopol precum cele pentru tutun sau timbrele con-

sulare (1921), timbrele de raport şi asistenţa socială

(1915). 

Din 1907, Fabrica de Timbre cunoaşte o dez-

voltare amplă pentru acea vreme, fiind sprijinită în

achiziţionarea de noi utilaje şi implementarea noilor

proceduri de tipărire apărute la momentul respectiv.

Una dintre cele mai frumoase emisiuni de timbre fis-

cale româneşti a văzut lumina tiparului în 1911.

Timbrul îl reprezenta pe Carol I, iar clişeele folosite

au fost aduse din străinătate. Aceste timbre au cir-

culat până la sfârşitul anului 1919. 

Începând cu 1927, lucrările încep să fie apărate

împotriva falsificării datorită tehnicii performante

folosite. Tot în acest an apare emisiunea de timbre

Fabrica de Timbre
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fiscale imprimate în heliogramă cu efigia regelui

Ferdinand. Din 1929 apar timbrele poştale oficiale

folosite pentru francarea corespondenţei. 

Prima emisiune de timbre fiscale realizate în to-

talitate în Fabrica de Timbre a fost scoasă pe piaţă

în 1932, cu efigia Regelui Carol al II-lea. 

Astazi, Fabrica de Timbre este o tipografie unicat

în România, deoarece are în dotare toate cele trei

tipuri de tipar existente: înalt, plan, adânc. Cu aju-

torul tiparului înalt se execută lucrări cu numero-

taţie sau perfor şi tot aici se personalizează plicuri de

diverse forme şi dimensiuni, se stanţează cutii de

carton, etichete, invitaţii, felicitări. 

Tiparul offset permite realizarea de imprimate

policrome destinate activităţii de prezentare şi

reclamă, prospecte, cataloage, afişe, ilustrate, eti-

chete, autocolante, mape de prezentare, calendare de

birou, de perete şi de buzunar, felicitări cărţi, ziare,

reviste. 

În ultimul an, Fabrica de Timbre a cunoscut o

retehnologizare care permite alinierea sa la ultimele

cerinţe tipografice din domeniu. Pentru dezvoltarea

serviciilor oferite s-au achiziţionat echi-pamente şi

utilaje moderne care conferă, alături de înaltul pro-

fesionalism al oamenilor, o calitate deosebită pro-

duselor care îi poartă amprenta.

Ţinte de management la FT

În contextul actual, într-o economie care tinde

spre globalizare totală si ţinând cont de integrarea

României în structurile europene, punem un accent

deosebit pe modul de satisfacere globală a cerinţelor

şi aşteptărilor tuturor factorilor implicaţi într-un fel

sau altul în ciclul de viaţă al produselor şi serviciilor

realizate şi al relaţiilor interumane ce apar în cadrul

colaborărilor. De asemenea, o atenţie deosebită

acordăm modului de tratare a problemelor de calitate

şi mediu, propunându-ne să nu poluam şi să asi-

gurăm un climat favorabil dezvoltării tuturor acti-

vităţilor.

Oferim un parteneriat activ clienţilor şi partene-

rilor noştri, având ca principale pietre de temelie ex-

perienţa, profesionalismul şi capacitatea de a

transforma filozofia în acţiuni concrete.

„SATISFACEREA CLIENTULUI ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI” nu este doar un slogan al FABRICII DE

TIMBRE, este filozofia care stă la baza dezvoltării pro-

duselor şi serviciilor oferite clienţilor şi partenerilor

noştri, dar mai ales la baza formării echipelor care

fac posibile performanţele înalte şi calitatea supe-

rioară a acestora.

Valorile noastre sunt concentrate în jurul
oamenilor şi nevoilor lor:

 performanţă

 profesionalism

 calitate

 creativitate

Ca partener de încredere în procesul de dez-

voltare al clienţilor şi partenerilor noştri, suntem ori-

entaţi spre câştigarea unei poziţii de renume, prin

performanţe de excepţie în realizarea lucrărilor ti-

pografice şi a serviciilor postale traditionale, de publi-

citate şi marketing prin poştă, precum şi în rezol-

varea tuturor solicitărilor clienţilor.

Pentru demonstrarea preocupării permanente în

domeniul protecţiei mediului, a capabilităţii şi com-

petitivităţii în condiţii de rentabilitate economică am

decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea

continuă a unui sistem de management integrat al

calităţii şi mediului în conformitate cu referenţialele

SR EN ISO 9001:2008, respectiv SR EN ISO

14001:2015.

Convins că sistemul de management integrat al

calităţii şi mediului reprezintă o şansă reală de îm-

bunătăţire a proceselor organizaţiei noastre şi toto-

dată garanţia succesului pe termen lung, mana-

gementul de vârf al Fabricii de Timbre se angajează

astfel:

»  să creeze un mediu în care implicarea salariaţilor

să fie deplină, astfel încât orientarea către client

şi satisfacerea cerinţelor să devină preocuparea

întregului personal;

»  să asigure toate resursele necesare pentru îm-

bunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de

management al calităţii şi mediului şi să dimi-

nueze impactul de mediu generate de activităţile

noastre;

»  să contribuie în mod direct la îndeplinirea obiec-

tivelor fundamentale în domeniul calităţii şi

mediului;

»  să participe activ la creşterea nivelului de com-

petenţă şi de conştientizare a personalului im-

plicat în activităţile cu impact asupra mediului

şi asupra calităţii produselor şi serviciilor fur-

nizate;

»  să respecte în permanenţă cerinţele legale şi

alte cerinţe de mediu aplicabile în cadrul orga-

nizaţiei în scopul prevenirii poluării, impunând
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respectarea acestor cerinţe de către întregul per-

sonal;

»  să se asigure că resursele naturale sunt gestio-

nate într-un mod eficient;

»  să asigure un proces de comunicare transpa-

rentă cu toate părţile interesate.

Politica în domeniul calităţii şi mediului este ac-

tualizată şi adaptată periodic în funcţie de scopul, mi-

siunea şi viziunea companiei, precum şi în funcţie de

cerinţele clienţilor privind calitatea serviciilor.

Prezenta declaraţie este afişată atât la punctele de

acces, cât şi pe site-ul "www.fabricadetimbre.ro" asi-

gurând în acest fel accesul liber al publicului la in-

formaţie.

Serviciile Fabricii de Timbre

I) Servicii – DTP & Prepress
 Concepţie grafică, tehnoredactare, machetare,

selecţii de culoare, procesare film. Servicii complete

de prepress pentru offset, sau servicii tip editură -

culegere de text, aşezare în pagină.

 Procesare de imagine la nivel profesional

 Separaţii de culoare şi realizarea de filme

II) Imprimare
Ce se poate tipări la Fabrica de Timbre ?
 Imprimate de valoare cu trăsături de securitate;

Reviste, Ziare şi cărţi de mic tiraj; Pliante, broşuri,

mape, afişe, cataloage, foi volante, plicuri persona-

lizate sau albe, cărţi de vizită, alte produse pro-

moţionale pe suport de hârtie sau carton; Agende de

diverse formate, cu sau fără personalizare, finisate

prin spiralare; Calendare; Ilustrate şi felicitări;

Etichete; Întreguri poştale; Timbre; Timbre în 1-6 cu-

lori, formate variate (romb, rectangular), pe hârtie gu-

mată autoadezivă; Cărţi poştale clasice şi

semi-ilustrate; Maxime – cărţi poştale filatelice cu va-

loare de colecţie; Plicuri de corespondenţă – simple şi

tematice, cu timbru pre-plătit; Imprimate de valoare

– imprimate cu trăsături de securitate.

 Acţiuni şi certificate de depozit, diplome, cer-

tificate de absolvire. Departamentul de creaţie poate

realiza concepţia grafică specifică care să permită

realizarea de microtext şi individualizarea designului.

Imprimarea se poate face pe hârtie cu filigran si/sau

pe hârtie cu fire aleatoare vizibile în lumină UV care

pe lângă microtext poate conţine şi timbru sec. Se
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folosesc cerneluri speciale termocromice, fotocro-

mice, iridiscente. Adiţional se poate opta şi pentru

înseriere automată cu serii unice. Fabrica de Timbre

şi-a realizat propria hârtie cu filigran cu sigla “FT”în

masa hârtiei, ceea ce permite realizarea de lucrări

securizate ce nu pot fi reproduse.

 Reviste de tiraj mic si mediu (20.000 buc.): re-

viste în format A5, A4, B5, B4 cu finisare normală

(capsare) sau cu spiralare

 Cărţi de tiraj mic (150 buc.): finisare – broşare

sau legare, formate A5, B5, A4, B4.

 Pliante, mape de prezentare, calendare, agende

 Pliante de prezentare – cu diverse modalităţi de

pliere

 Mape de prezentare simple sau cu clape, reali-

zate prin ştanţare, cu suprafeţe lăcuite sau plastifiate

la format (închis) A4 sau B4

 Calendare de perete, triptic, de birou sau de

buzunar (broşate, capsate sau cu spirală).

 Postere şi afişe, format maxim finit 50 x 70 cm,

până la şase culori simultan la o trecere, cu lăcuire

opţională.

 Etichete – cu perfor pe margine, etichete inse-

riate (imprimate pe hârtie gumată verso sau hârtie

autocolantă)

III) Serviciu de tipar digital şi insert
Tipar digital, personalizat cu date variabile sau

pre-tipar offset şi tipar digital cu date variabile.

Insertarea tipăriturilor personalizate cu date vari-

abile sau a unor materiale publicitare sau alte tipări-

turi în plic de corespondenţă DL cu fereastră.

IV ) Servicii – Finisaj
Foldare, broşare, spiralare, ştanţare

V ) Servicii – Altele
Confecţionare de polimeri pentru ştampile, as-

cuţire de cuţite pentru ghilotine, copiere de plăci,

plastefiere.

Dotarea tehnică a FT

Prepress
- staţii grafice MacIntosh G5; 

- staţii grafice Hewlett-Packard; 

- imagesetter HEIDELBERG Primesetter 74

(expunere-developare on-line, dimensiune film

76 x 77 cm, rezoluţie 3386 dpi, frecvenţă raster

60-102 linii/cm); 

- echipamente GRETAH pentru verificarea fil-

mului şi a plăcii.

Tipar
- maşina de tipar HEIDELBERG SPEEDMAS-

TER CD 74 6+l, 50x70 cm (6 grupuri de tipar +

grup de lăcuire în infraroşu);  

- maşina de tipar HEIDELBERG SPEEDMAS-

TER 50x70 cm într-o culoare - grup de numero-

taţie;  

- maşina de tipar ROLAND PRAkTICA 35X50

cm, 2 culori;  

- maşină de tipar rotativă Edelman V 52 –

lăţime maximă a tiparului 510 mm.

Legătorie
- maşini de tăiat cu un cuţit POLAR 115;

maşina de adunat cu 21 de staţii;

– maşină de fălţuit STAHL cu 3 foldere;

maşină de laminat (plastifiat);

– echipament WISTA pentru perforarea tim-

brelor.
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SUCURSALA    SERVICII
EXPRESS sau soluţiile
complete de curierat

door-to-door intern şi interna-
ţional marca Poşta Română

Sucursala Servicii Express (SSE) este divizia spe-

cializată în curierat rapid a Companiei Naţionale

Poşta Română, dispunând de o reţea de puncte de

lucru în teritoriu, parc auto şi personal propriu. Ur-

mare a dezvoltarii unor relaţii de afaceri tot mai di-

verse şi intensificate între agenţii economici,

Sucursala Servicii Express - Prioripost ofera servicii

de curierat rapid intern şi internaţional atât per-

soanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, asigurând

pe lânga eficienţă, o politica a preţurilor adaptată

pieţei actuale. Resursele de care dispune Sucursala

Servicii Express - Prioripost facilitează expediţia, res-

pectiv recepţia trimiterilor în regim rapid, garantând

timpi de circulaţie competitivi.

AVANTAJELE NOASTRE

 Portofoliu diversificat de servicii şi produse pe

piaţa din România pentru persoane fizice şi per-

soane juridice;

 Accesibilitatea tarifelor pentru întregul portofoliu

de servicii şi timpi de circulaţie garantaţi;

 Construirea unor relaţii de încredere pe termen

lung, cu ai noştri clienţi şi parteneri;

 Reţea extinsă, cu acoperire naţională  - 41 de

Oficii Poştale Express, dintre care 14 deschise

non-stop în următoarele localităţi: Bucureşti,

Alba Iulia, Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Con-

stanţa, Craiova, Focşani, Iaşi, Ploieşti, Sibiu,

Vaslui, Vâlcea);

 Notorietatea şi încrederea în brand.

Ce oferim?

De-a lungul timpului am căutat în permanenţă

eficientizarea serviciilor noastre, dar şi introducerea

de noi servicii care să răspundă cerinţelor existente

pe piaţă. Clienţii noştri beneficiază de posibilitatea de

a completa online documentele de transport (AWB) şi

de a urmări şi gestiona online trimiterile poştale efec-

tuate prin sucursala noastră. Când aveţi de trimis

mărfuri sau documente importante puteţi conta pe

cea mai extinsă reţea specializată de distribuire din

ţară şi pe cele mai competitive tarife.

2 Sucursala Servicii Express 
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Serviciile noastre

A. Servicii de curierat intern

PrioriPost – Este principalul serviciu din porto-

foliul SSE prin care se asigură preluarea, prelucrarea

şi distribuirea trimiterilor poştale (trimiteri de cores-

pondenţă şi mesagerii) în reţeaua celor peste o mie

de localităţi din sistem. Este un serviciu de curierat

rapid sau express intern al Poştei Române pentru

documente sau marfă care oferă în prezent cel mai

profitabil raport calitate/preţ de pe piaţa de curierat

de profil din România. Toate trimiterile PrioriPost pot

fi urmărite în sistem Track&Trace. 

Servicul dispune de o livrare de 24 de ore pentru

trimiterile distribuite între reşedinţele de judeţ şi

intra-judeţean şi de 36 de ore între oricare alte două

localităţi.

PrioriPost cu valoare declarată: este serviciul

express utilizat pentru expedierea documentelor

cu caracter financiar sau fiscal şi raportări către

organele abilitate (declaraţii impozit pe profit, bi-

lanţ contabil, etc)

ProriPost Facturi: este serviciul express intern

prin care se asigură colectarea, transportul şi

livrarea la destinaţie a trimiterilor care conţin do-

cumente fiscale (facturi şi/sau avize de însoţire a

mărfii) sau a trimiterilor PrioriPost, marfă care

circulă însoţită de facturi sau avize de însoţire a

mărfii, precum şi returnarea la expeditori a do-

cumentelor cu caracter fiscal, semnate şi ştampi-

late de destinatarii trimiterilor.

UltraPost Loco: serviciul ultrarapid de livrare door-

to-door disponibil în cele 41 de reşedinţe de judeţ,

având ca timp de circulaţie 4 ore pentru trimiterile

distribuite loco. Trimiterile pot fi prezentate la ofici-

ile poştale specializate (în sistem UltraPost Loco)

sau pot fi preluate de la sediul/ domiciliul expedi-

torului (în urma apelului telefonic sau pe baza de

contract). În cazul în care se încheie un contract

pentru serviciul UltraPost Loco, atât prezentarea,

cât şi distribuirea se efectuează la orele stabilite de

comun acord cu clientul. Serviciul suplimentar

„plata la destinaţie”- destinatarul trimiterii plăteşte

contravaloarea taxelor de livrare (accesibil doar pe

bază de contract). Serviciul suplimentar „verificare

conţinut” la livrare - destinatarul trimiterii poate

verifica conţinutul trimiterii înainte de a plăti con-

travaloarea rambursului.

UltraPost Next Day: serviciul ultrarapid de livrare
door-to-door, disponibil în cele 41 de reşedinţe de
judeţ, având ca timpi de circulaţie 24 de ore pentru
trimiterile distribuite de luni până vineri. Trimi-
terile pot fi prezentate la ofciile poştale specializate
(în sistem UltraPost Next Day) sau pot fi preluate
de la sediul/domiciliul expeditorului (în urma
apelului telefonic sau pe baza de contract). În
cazul în care se încheie un contract pentru servi-
ciul UltraPost Next Day, atât prezentarea, cât şi
distribuirea se efectuează la orele stabilite de
comun acord cu clientul. Serviciul suplimentar
„plata la destinaţie”- destinatarul trimiterii plăteşte
contravaloarea taxelor de livrare (accesibil doar pe
bază de contract). Serviciul suplimentar „verificare
conţinut” la livrare - destinatarul trimiterii poate
verifica conţinutul trimiterii înainte de a plăti con-
travaloarea rambursului.

Luxury Post Express: serviciul se adresează

clienţilor care doresc să expedieze local, în sistemul

door-to-door cu livrare în aceeaşi zi sau în urmă-

toarea zi lucrătoare, trimiteri ce conţin cadouri

business, cadouri personale sau aniversare sau

alte articole cu valoare similară. Clienţii pot solicita

efectuarea serviciului în baza unei comenzi telefo-

nice transmise pe un număr dedicat din cadrul

unui Oficiu Poştal Express, urmând ca, la momen-

tul livrării, expeditorul să fie înştiinţat cu privire la

acest eveniment prin intermediul unui mesaj SMS.

Serviciul este disponibil în 17 oraşe reşedinţă de

judeţ: Bucureşti, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Cons-

tanţa, Craiova, Focşani, Iaşi, Oradea, Piatra-

Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Sf.

Gheorghe, Sibiu, Slobozia, Târgu-Jiu, Zalău.
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Express Plus: serviciu dedicat instituţiilor finan-
ciar-bancare, instituţiilor publice (ministere,
agenţii, primării, consilii judeţene, etc.), instituţii
private care doresc prelucrarea şi livrarea de do-
cumente desecretizate, extrase de cont, diverse
note/ adrese interne cd-urim stick-uri, etc între
sediul central al expeditorului şi subsidiare sau
agenţii/sucursale ale acestora sau între două sau
mai multe instituţii diferite. Se efectuează prin co-
mandă telefonică de la sediul instituţiei. Preluarea
trimiterilor se efectuează pe bază de borderou, în
care se notează numărul de trimiteri (de exemplu:
10 plicuri /20 cutii /5 legături).

B. Servicii Suplimentare 

Asigurarea valorii: asigurarea unei trimiteri poş-

tale împotriva furtului, pierderii, distrugerii totale sau

parţiale ori deteriorarii, pentru o sumă egală cu va-

loarea declarată de expeditor;

Confirmare poştală de primire (AR): dovada

predării trimiterii care se transmite expeditorului pe

cale poştală cu semnătura destinatarului;

Confirmare electronică de predare (EC): dovada

predării trimiterii care se transmite expeditorului prin

e-mail;

Confirmare poştală de primire în sistem PRI-
ORIPOST (PCP): dovada predarii trimiterii Prioripost

care se transmite expeditorului în sistem Prioripost cu

semnătura destinatarului;

Ramburs: achitarea de către destinatar a con-

travalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale;

asigura încasarea unor sume de bani (valoarea trans-

portului şi/sau a mărfii) de la destinatar şi virarea lor

în contul expeditorului;

Modificare, retragere sau redirecţionare adresă
destinatar;

Retur în caz de nelivrare (din motive neim-
putabile prestatorului): asigură reîntoarcerea trimi-

terii la expeditor, în cazul nepredării.

Plata la destinaţie: destinatarul trimiterii plăteşte

contravaloarea taxelor de livrare (accesibil doar pe bază

de contract). 

Verificare conţinut: la livrare - destinatarul tri-

miterii poate verifica conţinutul trimiterii înainte de a

plăti contravaloarea rambursului.

C. Servicii de Curierat Internaţional

EMS  - Serviciul de curierat rapid extern pentru
documente şi colete oferă posibilitatea expedierii
rapide către 105 destinaţii internaţionale la tarife sta-
bilite pe ţări de destinaţie şi trepte de greutate, atât
pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice.
Transportul documentelor şi a mărfurilor pentru des-
tinaţiile alese se realizează pe calea aeriană cea mai
rapidă, timpul de circulaţie fiind garantat. Trimiterile
EMS sunt monitorizate în sistem intern Track&Trace,
pe întregul flux tehnologic. 

Livrarea se face: în funcţie de normele de dis-
tribuire angajate de partenerii externi 

Greutatea maximă admisă: 31,5 kg (poate varia în
funcţie de ţară de destinaţie) 

Modalitatea de preluare: La punctele de acces
sunt puse gratuit la dispoziţia clienţilor anvelope
plastifiate cu însemnele serviciului. La prezentare,
trimiterile care conţin documente sunt ambalate în
plicuri speciale, marcate cu sigla şi culorile serviciu-
lui (albastru şi portocaliu), asigurând, pe tot traseul
lor, până la destinaţie, prioritate şi eficienţă în pre-
lucrare.

47






