ANEXA
criterii de acordare a reducerilor tarifare pentru serviciile din afara sferei
serviciului universal (NON SPU)
A] Grila de reduceri tarifare aplicabila trimiterilor din categoria colete postale
interne din afara sferei serviciului universal (Colete NON SPU)

Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount
lunar acordat
[%]

51 - 100

18%

101 - 500

19%

501- 1.000

20%

> 1.000

22%

Grila de reduceri este valabila numai pe baza contractuala, pentru urmatoarele categorii de
servicii care au ca obiect colete postale interne din afara sferei serviciului universal:
• Colete postale interne cu greutate peste 10 kg;
• Colete postale interne cu confirmare de primire (AR);
• Colete postale interne cu ramburs (ramburs prin mandate postale/e-mandat/cont
colector);
Grila de reduceri se aplica lunar, in functie de volumul de trimiteri prezentat in luna
respectiva, fara a se cumula, in vederea incadrarii in grila de discount, trimiteri de colete din
categorii distincte (trimiteri de colete cu greutate > 10kg, trimiteri de colete interne cu
confirmare de primire (AR), trimiteri de colete cu ramburs).
Nu se cumuleaza in vederea incadrarii in grila de discount trimiterile retur inregistrate
pentru expeditiile de colete din categoriile sus mentionate.
In cazul trimiterilor de colete interne cu ramburs, reducerile se aplica la tariful de baza (pct.
52 B – a, b din Anexa 3 tarife), fara a se acorda reduceri la tariful de ramburs prin mandat
postal/e-mandat/cont collector respectiv la tariful de asigurarea valorii. In cazul trimiterilor
de colete interne cu AR reducerile se aplica la tariful prevazut la punctul 52 C (Anexa 3
tarife) iar in cazul coletelor interne cu greutate peste 10 kg, reducerile se aplica la tariful
prevazut la punctul 52 A (Anexa 3 tarife).
Totodata nu se acorda reduceri tarifare serviciilor suplimentare asociate coletelor postale
interne cu greutate peste 10 kg, coletelor postale interne cu AR indiferent de greutate,
coletelor postale interne cu ramburs indiferent de greutate (fragil, voluminos, post restant,
asigurarea valorii, predare in mana proprie, AR – in cazul coletelor cu ramburs).
B] Grila de reduceri tarifare aplicabila trimiterilor Prioripost
Prezenta grila de reduceri tarifare este valabila numai pe baza contractuala, pentru
trimiterile Prioripost.
Grila de reduceri se aplica lunar, in functie de volumul de trimiteri prezentat, fara a se
cumula, in vederea incadrarii in grila de discount, trimiteri Prioripost cu trimiteri Prioripost
facturi.

Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount lunar
acordat
[%]

51-100

32%

101-500

37%

501-1.000

41%

1.001-5.000

46%

> 5.000

50%

Nu se cumuleaza, in vederea incadrarii in grila de discount, trimiterile retur inregistrate
pentru expeditiile Prioripost.
Discount-urile de 46% si 50% se aplica doar in conditiile prezentarii pe baza de
borderou electronic. In cazul in care trimiterile se prezinta pe baza de borderou manual,
pentru ultimele trepte de volum se va acorda discountul maxim de 41%.
In cazul trimiterilor Prioripost cu Ramburs, reducerile se aplica la tariful de baza aferent
trimiterilor Prioripost (pct. 38 A), fara a se acorda reduceri la tariful de ramburs prin mandat
postal/e-mandat/cont collector.
Totodata nu se acorda reduceri tarifare serviciilor suplimentare asociate trimiterilor
Prioripost.
C] Grila de reduceri tarifare aplicabila trimiterilor Prioripost facturi
Prezenta grila de reduceri tarifare este valabila numai pe baza contractuala, pentru
trimiterile Prioripost facturi.
Grila de reduceri se aplica lunar, in functie de volumul de trimiteri prezentat, fara a se
cumula, in vederea incadrarii in grila de discount, trimiteri Prioripost cu trimiteri Prioripost
facturi.
Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount lunar
acordat
[%]

51-100

10%

101-500

15%

>500

20%

Nu se cumuleaza, in vederea incadrarii in grila de discount, trimiterile retur inregistrate
pentru expeditiile Prioripost facturi.
Totodata nu se acorda reduceri tarifare serviciilor suplimentare asociate trimiterilor
Prioripost facturi.
D] Grila de reduceri tarifare aplicabila trimiterilor Ultrapost
Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount lunar
acordat
[%]

51-100

10%

101-500

15%

501-1.000

20%

> 1.000

25%

Prezenta grila de reduceri tarifare este valabila numai pe baza contractuala, pentru

trimiterile Ultrapost.
Nu se cumuleaza, in vederea incadrarii in grila de discount, trimiterile retur inregistrate
pentru expeditiile Ultrapost.
In cazul trimiterilor Ultrapost cu ramburs, reducerile se aplica la tariful de baza aferent
trimiterilor Ultrapost (pct 47 A), fara a se acorda reduceri la tariful de ramburs prin mandat
postal/e-mandat/cont collector.
Totodata nu se acorda reduceri tarifare serviciilor suplimentare asociate trimiterilor
Ultrapost.
E] Grila de reduceri tarifare aplicabila trimiterilor de corespondenta interna
prioritara/neprioritara cu confirmare de primire (AR)
Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount lunar
acordat
[%]

101-1.000

27%

1.001-5.000

32%

5.001-10.000

35%

10.001-50.000

41%

50.001-100.000
> 100.000

47%
52%

Prezenta grila de reduceri tarifare este valabila numai pe baza contractuala, pentru
urmatoarele categorii de trimiteri:
• trimiteri interne de corespondenta neprioritara interna cu confirmare de primire (AR)
• trimiteri interne de corespondenta prioritara interna cu confirmare de primire (AR)
In vederea accesarii reducerilor tarifare de 47%, respectiv 52 %, se impun o serie de
conditii la prezentarea trimiterilor, dupa cum urmeaza:
• trafic la nivel national;
• tiparirea numarului de inregistrare pe anvelopa si pe confirmarea de primire in
format cod bare;
• impresiunea pe anvelopa trimiterii a informatiilor despre sistemul de francare TP;
• impresiunea denumirii subunitatii de prezentare, a subunitatii postale de distribuire
si a datei prezentarii de catre beneficiar, pe plic si pe confirmarea de primire;
• tiparirea pe anvelopa trimiterii a unor informatii privind derularea serviciului, dupa
caz (termen pastrare etc);
• prezentarea trimiterilor cartate pe cod postal;
• inregistrarea trimiterilor in borderoul F103 si transmiterea acestuia in format
electronic cu mentiunea respectarii formatului fisierului - tip text cu delimitator
pipe (“I”);
• prezentarea trimiterilor in ordinea inregistrarii in borderoul.
Pentru situatia in care se prezinta volume ce se incadreaza la ultimele doua trepte de volum
insa nu se respecta conditiile operationale speciale impuse (prezentate mai sus) de la
prezentarea trimiterilor, se va acorda procentul de discount maxim anterior (41%).
Reducerile tarifare se aplica lunar, pentru fiecare dintre categoriile de trimiteri mentionate
mai sus, indiferent de treapta de greutate; nu se cumuleaza in vederea incadrarii in grila de
discount, volumele aferente trimiterilor de corespondenta neprioritara interna cu AR cu
volumele aferente trimiterilor de corespondenta prioritara interna cu AR.

Totodata nu se acorda reduceri tarifare serviciilor suplimentare asociate trimiterilor de
corespondenta neprioritara interna cu confirmare de primire (AR), respectiv corespondenta
prioritara interna cu confirmare de primire (AR)
F] Trimiteri de publicitate prin posta - INFADRES
Modalitatea de cartare
Treapta de volum/
luna

Judet

Resedinta de
judet/
rest judet

Cod Postal

2.000-5.000

8,00%

10,00%

12,00%

5.001-10.000

10,00%

12,00%

14,00%

10.001-100.000

12,00%

14,00%

16,00%

100.001-300.000

14,00%

16,00%

18,00%

> 300.000

16,00%

18,00%

20,00%

Reducerile tarifare se acorda pentru serviciul avand ca obiect trimiteri de publicitate prin
posta - Infadres, lunar, numai pe baza contractuala, conditionat de modalitatea de cartare si
de traficul de trimiteri prezentate lunar.
Totodata pecizam ca, reducerile tarifare aplicabile sunt cele aferente traficului total lunar de
trimiteri prezentate cartate, indiferent de faptul ca expeditorul utilizeaza pentru acel trafic
una sau mai multe modalitati de cartare (cartari mixte).
Reducerile se aplica doar la tarifele de baza, fara a se acorda reduceri la serviciul
suplimentar de inregistrare (recomandare).
G] Pachete mici interne neprioritare inregistrate "prezentate in numar mare"
Treapta de volum
luna

Discount lunar acordat

[buc]

[%]

501-1.000

15%

1.001-5.000

20%

5.001-10.000

25%

>10.000

30%

Reducerile tarifare se acorda lunar, conform treptelor de volum prezentate mai sus, conditionat
de:
1. inscrierea/tiparirea pe anvelopa trimiterii a urmatoarelor informatii:
a) numarul de inregistrare in format cod de bare si alfa numeric;
b) denumirea subunitatii postale de prezentare, indiferent de numarul punctelor de
acces selectate de catre partenerul de contract;
c) data prezentarii trimiterii postale.
2. prezentarea trimiterilor pe baza borderoului electronic si a borderoului f.103
centralizator intocmit distinct pe fiecare treapta de greutate.
H] POSTMESAGER/POSTMESAGER GHISEU/ POSTMESAGER PLUS
Greutate/expediție

Discount

[kg]

[%]

251 kg -500 kg

5%

501 kg -1.000 kg

7%

> 1.000 kg

9%

Reducerile tarifare mentionate la punctele A] – H] se vor aplica cu conditia
respectarii obligatiilor de transparenta si nediscriminare intre partenerii
contractuali (acordarea unui tratament unitar tuturor partenerilor contractuali).
Reducerile tarifare sus mentionate nu se cumuleaza cu alte discounturi.

ANEXA 1
CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE PE BAZA CĂRORA C.N.”POŞTA ROMÂNĂ” S.A. ACORDĂ
REDUCERI TARIFARE CUANTUMURILE EFECTIVE ALE REDUCERILOR TARIFARE

Grila de reduceri este valabilă numai pe bază contractuala, pentru urmatoarele categorii
de servicii care au ca obiect trimiteri postale interne expediate “in numar mare” din afara
sferei serviciului universal:
1. Corespondenţă neprioritară interna din serviciul standard în greutate de până la 2
kg (inclusiv), din categoria trimiterilor de corespondenta in numar mare:
Treapta de
volum/luna

Modalitatea de cartare
Judeţ

Reşedinţă de
judeţ/Rest judeţ

Cod poştal
(Infocod)

InfocodPlus

5.000-1.000.000

17%

22%

35%

46%

1.000.001-2.000.000

20%

25%

38%

49%

2.000.001-2.500.000

21%

26%

39%

50%

2.500.001-3.000.000

22%

27%

40%

51%

3.000.001-4.000.000

23%

28%

41%

52%

4.000.001-4.500.000

23,5%

28,5%

41,5%

52,5%

4.500.001-5.000.000

24%

29%

42%

53%

Peste 5.000.000

27%

32%

45%

56%

2. Serviciul de trimiteri recomandate având ca obiect trimiteri interne de
corespondenţă neprioritară din categoria trimiterilor de corespondenta in numar
mare, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având înscrisă pe anvelopa trimiterii
numărul de înregistrare în format cod de bare şi prezentarea efectuându-se pe
baza borderoului electronic:
a) reduceri tarifare aplicabile tarifului de baza (pe greutate) pentru trimiteri interne de
corespondenţă neprioritară din serviciul standard în greutate de până la 2 kg (inclusiv):
Treapta de
volum/luna

Modalitatea de cartare
Judeţ

Reşedinţă de
judeţ/Rest judeţ

Cod poştal
(Infocod)

InfocodPlus

5.000-1.000.000

10%

12%

18%

/

1.000.001-2.000.000

11%

13%

19%

/

2.000.001-3.000.000

12%

14%

20%

/

3.000.001-4.000.000

13%

15%

21%

/

4.000.001-5.000.000

14%

16%

22%

/

Peste 5.000.000

15%

17%

23%

/

b) tarif de înregistrare de 1,31 lei/trimitere, TVA inclus care se adaugă la tariful de la pct. a),
pentru tranşele de volum de mai sus.
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ANEXA 2
CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE PE BAZA CĂRORA C.N.”POŞTA ROMÂNĂ” S.A. ACORDĂ
REDUCERI TARIFARE - CUANTUMURILE EFECTIVE ALE REDUCERILOR TARIFARE

Grila de reduceri tarifare aplicabila trimiterilor de colete poştale interne din categoria
coletelor poştale în număr mare (Colete NON SPU)
Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount
lunar acordat
[%]

51 - 100

18%

101 - 500

19%

501- 1.000

20%

> 1.000

22%

Grila de reduceri este valabilă numai pe bază contractuală, pentru următoarele servicii
care au ca obiect trimiteri poştale interne din categoria coletelor poştale în număr mare
din afara sferei serviciului universal:
1. Serviciul standard şi serviciul de trimitere cu valoare asigurată având ca obiect
trimiteri interne de colete poştale în greutate de până la 10 kg (inclusiv) din
categoria coletelor poştale în număr mare.
Cuantumurile efective ale reducerilor tarifare se acordă la tariful de bază (tariful fix şi tariful pe
greutate) al trimiterilor în funcţie de volumul lunar cumulat (serviciul standard şi serviciul de
trimitere cu valoare asigurată având ca obiect trimiteri interne de colete poştale în greutate de
până la 10 kg (inclusiv)), fără a se acorda reduceri tarifare la tarifele aferente valorii asigurate
si/sau serviciilor suplimentare, cu respectarea cerinţelor de completare a buletinului de
expeditie şi în condiţiile prezentării trimiterilor pe baza borderoului pentru trimiteri de
mesagerii prezentate în serie.
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