BULETIN INFORMATIV 2019 (conform prevederilor
art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, cu modificarile
si completarile ulterioare)
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CN Poşta Română SA:
Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. a fost infiintata prin H.G. 371/1998 ca
societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv.
Potrivit prevederilor H.G. nr.548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
pentru Societatea Informaţională (Anexa 4), C.N. Posta Romana S.A. este una dintre
societatiel comerciale, la care, Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte
atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
La data prezentei, Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. are in structura sa, atat
filiale, cat si sucursale, dupa cum urmeaza:
A) Filiale
Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S.A.
• S-a înfiinţat prin H.G. nr.42/2004 ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română"
- S.A. Potrivit H.G. nr.42/2004, ROMFILATELIA - S.A. are ca obiect principal de
activitate emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie de timbre şi efecte poştale.
• De la data intrării în vigoare a HG nr.42/2004, s-a transferat catre ROMFILATELIA
- S.A. dreptul exclusiv: de a emite, de a pune şi de a retrage din circulaţie timbre şi
efecte poştale, precum si de a distribui şi comercializa timbre poştale.
• C.N.P.R. detine 100% din capitalul social;
• personalul din cadrul Direcţiei specializate Romfilatelia a Companiei Naţionale
"Poşta Română" - S.A. a fost preluat de ROMFILATELIA - S.A..
S.C. Posta Romana Broker de Asigurare S.R.L.
• P.R.B.A. este o societate comerciala organizata ca societate cu raspundere limitata
(S.R.L.) la care C.N.P.R. detine 100% din capitalul social.
• P.R.B.A. s-a infiintat prin Hotararea AGA C.N.P.R. nr.63/01.08.2013.
B) Sucursale (fara personalitate juridica), respectiv:

Sucursala Fabrica de Timbre
• a fost infiintata in anul 2005, prin Hotararea AGAG CNPR nr.11/01.04.2005
• se afla in subordinea Directiei Executive Strategie si Dezvoltare conform Hotararii
C.A. nr.219/21.08.2013.
Sucursala Servicii Express
• a fost infiintata in anul 2012, prin Hotararea CA CNPR nr.64/31.10.2012
• se afla in subordinea Directorului Retea (C.N.P.R.) si Dezvoltare conform Hotararii
C.A. 52/22.05.2014.

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi
programul de audienţe

•ORGANIGRAMA ADMINISTRAŢIEI CENTRALE
•ORGANIGRAMA OFICIULUI JUDEŢEAN DE POŞTĂ
•ORGANIGRAMA OFICIULUI MUNICIPAL BUCUREŞTI
•Agenda de lucru a conducerii
•Atribuţiile departamentelor
•Posturi ocupate din posturi disponibile:
Total Posturi 31 dec 2018: 27609
Posturi ocupate 31 dec 2018 : 24830

•Toate informaţiile referitoare la adrese, persoane de contact, programul de
funcţionare, programul de audiente, atât în ceea ce priveşte Sediul Central cât şi
Oficiile Judeţene de Poştă

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea CNPR
Lista nominală a personalului de conducere din cadrul Administraţiei Centrale
Lista cu informatiile detaliate poate fi consultata aici.

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice in baza Legii 544/2001:
Compartiment Comunicare
Date contact:
telefon 021/2007 305
e-mail: massmedia@posta-romana.ro

Informatiile publice pot fi solicitate in atat in scris sau telefonic, cat si electronic
completand si transmitand modelul de cerere de mai jos:
Cerere tip informatii de interes public
Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul

acces la informaţiile de interes public, şi anume:
• Reclamaţia, care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, în
termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
• Plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al
instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu
modificările și completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data
expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
In cazul in care solicitantul primeste un raspuns negativ la solicitarea de informatii publice
si considera ca dreptul de informare a fost lezat, acesta poate face o reclamatie
administrativa completand cererea de mai jos: Reclamatie administrativa 1
In cazul in care solicitantul nu primeste niciu un raspuns la solicitarea de informatii publice
si considera ca dreptul de informare a fost lezat, acesta poate face o reclamatie
administrativa completand cererea de mai jos: Reclamatie administrativa 2

4. Coordonatele de contact ale CN Poşta Română
Compania Națională Poşta Română S.A. este operatorul naţional din domeniul serviciilor
poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Comunicatiilor si
pentru Societatea Informaţională (75% din pachetul de acţiuni)şi Fondul Proprietatea
(25% din pachetul de acţiuni). Sediul Central: B-dul Dacia nr.140, 020065, Sector 2,
Bucureşti
Contact InfoPost: 021/9393, infopost@posta-romana.ro
Website:www.posta-romana.ro
Toate informaţiile referitoare la adrese, persoane de contact, programul de funcţionare,
programul de audiente, atât în ceea ce priveşte Sediul Central cât şi Oficiile Judeţene de
Poştă

5. Surse Financiare, Bugetul si Bilantul Contabil
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018
BILANŢ CONTABIL PE ANUL 2018

6. Programe şi strategii ale CN Poşta Română SA
Programe si strategii 2018

7. Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii
Lista functiilor personalului operativ, auxiliar si functional conform Anexa 7 la CCM 20082018
Lista functiilor din administratia centrala conform Anexa 7A la CCM 2008-2018

8. Planul anual de achiziţii (2018)
Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale 2018

9. Centralizator contracte achiziţii peste 5000 Euro
Centralizator achizitii publice pentru contracte cu valoare mai mare de 5000 Euro Trimestrul I si II - 2018

10. Contracte achizitii peste 5000 Euro
Contracte si acorduri cadru 2018

11. Raport de activitate
Raport de activitate pentru anul 2018 conform Legea 544/2001, Cap.2, Art.5(3)

12. Raport periodic de implementare a Legii 544/2001 (2018)
Raport implementare lege nr. 544/2001 in anul 2018

13. Raport periodic Legea 52/2003 (2018)
Raport Lege 52/2003 pentru anul 2018

14. Lista documentelor de interes public ale MCSI
Lista documentelor de interes public ale MCSI

