
Serviciul

neprioritar

5,00

6,50

11,50

28,50

53,50

5,00

6,50

11,50

28,50

53,50

-

A) Fragil

B) Voluminos

C) Fragil si Voluminos 

8

9

B) Abonament lunar Preluare de la domiciliul/sediul 

clientului 

11

54,00

13,00

Conform anexei nr. 5

-

4,00

4,50

8,00

15,50

8,50

7,00

8,50

12,50

29,00

29,00

Magazinaj, pentru fiecare trimitere, pe zi lucratoare 0,70

200,00

A) Preluare de la domiciliu/sediu (Factaj) 

tarif/trimitere suplimentar faţă de tariful de la pct. 3

4,80 - peste 5 kg 

Categoria Trepte de greutate

Tarif lei

 (scutit de TVA) 

Serviciul prioritar

Peste 1.000 g până la 2.000 g (inclusiv)

 - până la 5 kg, inclusiv

Predare  în  mână  proprie  (personal) 

Tarif/trimitere, suplimentar faţă de tariful de la pct. 3, 5

Până la 20 g (inclusiv)

Tarif/trimitere, suplimentar faţă de tariful de la 

pct. 1, 2 
SUSPENDAT

Peste 50 g până la 100 g (inclusiv)

Peste 100 g până la 500 g (inclusiv)

Peste 500 g până la 1.000 g (inclusiv)

Peste 1.000 g până la 2.000 g (inclusiv)

PRELUARE

3,80

12,00

54,00

12,50

7,00

Colete  cu greutate ≤ 10kg

Corespondenţă răspuns internaţională "CCRI/IBRS"

Recomandată

a) Tarif fix/colet

b) Tarif/kg sau fracţie de kg*

b) pentru fiecare răspuns primit prin

corespondenţă:

Peste 50 g până la 100 g (inclusiv)

Peste 100 g până la 250 g (inclusiv

Valoare declarată

Tarif/trimitere, suplimentar faţă de tariful de la 

pct. 1, 2 şi 3
 0,8 % din valoarea 

declarată
SUSPENDAT

a) Tarif abonament lunar

Peste 20 g până la 50 g (inclusiv)

Se tarifează o singura data în plus cu 50% din tariful pe greutate prevăzut la pct. 3 b)

(fără tariful fix/colet prevăzut la pct. 3 a))

Până la 50 g  (inclusiv)

Peste 50 g până la 100 g (inclusiv)

Peste 100 g până la 500 g (inclusiv)

Peste 500 g până la 1.000 g (inclusiv)

ANEXA 2

CN POŞTA ROMÂNĂ SA

Tarifele serviciilor poştale universale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale

Trimiteri  de corespondenţă

Până la 50 g  (inclusiv)

Imprimate,

ziare, periodice, cărţi, cataloage, hărţi geografice, partituri 

muzicale

Nota: Serviciul suplimentar "valoare declarată" adăugat serviciilor de la pct.1, 2 implică, în mod automat, adăugarea tarifului de "Recomandată" de la pct. 5

3

4

5

6

1,85

Se tarifează în plus cu 50% din tariful pe greutate prevăzut la pct. 3 b) 

(fără tariful fix/colet prevăzut la pct. 3 a))

Se tarifează în plus cu 50% din tariful pe greutate prevăzut la pct. 3 b)

(fără tariful fix/colet prevăzut la pct. 3 a))

Tarif lei

 (TVA inclus) 

Post Restant 

Tarif/trimitere, suplimentar faţă de tariful de la pct. 1, 2, 3

TARIFE VALABILE ÎNCEPÂND CU 02 IUNIE 2018

7

10

* În cazul tarifării fracţiilor de kg. acestea se rotunjesc la treapta imediat superioară de kg

Nr. crt.

1

2

1,85
























