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Piaţa serviciilor poştale din România 
 
 
 
 

Acest raport se bazează pe datele statistice referitoare la domeniul poştal pentru anul 
2004, colectate conform prevederilor Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii nr.1301/2004 privind raportarea unor date statistice de către 
furnizorii de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1125 din 30 
noiembrie 2004. 
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Introducere 
 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare 
ANRC, este instituţia care are rolul de a pune în aplicare politica naţională în domeniul 
serviciilor poştale. În activitatea sa, ANRC urmăreşte promovarea concurenţei şi 
protecţia intereselor utilizatorilor finali, precum şi stimularea investiţiilor. Promovarea 
concurenţei reprezintă un obiectiv prioritar în contextul liberalizării totale a pieţei 
serviciilor poştale din România. Concurenţa acţionează ca un stimulent pentru creşterea 
investiţiilor, asigurându-se, indirect, diversificarea serviciilor, implementarea unor 
tehnologii noi şi performante, precum şi un nivel scăzut al tarifelor. 

Prin reglementările emise, ANRC a simplificat intrarea pe piaţa serviciilor poştale 
a societăţilor comerciale care intenţionează să furnizeze asemenea servicii. Astfel, 
pentru obţinerea dreptului de a presta servicii poştale, în acest moment este necesară 
fie o notificare către ANRC a intenţiei de a furniza servicii poştale din afara sferei 
serviciului universal, fie o cerere de acordare a licenţei individuale privind furnizarea de 
servicii poştale incluse în sfera serviciului universal. 

Acest nou cadru de reglementare a permis dezvoltarea pieţei serviciilor poştale 
din România, astfel încât numărul furnizorilor existenţi pe piaţă a crescut de la de 5 în 
anul 1999, anul când s-a liberalizat piaţa serviciilor poştale, la 138 de furnizori de 
servicii poştale la sfârşitul anului 2004. Evoluţia pieţei serviciilor poştale, în funcţie de 
numărul furnizorilor autorizaţi, în perioada 1999 - 2004 poate fi urmărită în diagrama de 
mai jos (fig.1). 
 

 
              Fig.1 
 

Compania Naţională “Poşta Română“ S.A., denumită în continuare CNPR, este 
singura companie care a solicitat şi căreia i-a fost acordată licenţa individuală privind 
furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal. 

Prin Decizia preşedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de 
serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările ulterioare, CNPR a fost 
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desemnată de către ANRC ca furnizor de serviciu universal. Prin această decizie, CNPR a 
dobândit printre altele dreptul exclusiv de a furniza servicii constând în colectarea, 
sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă cu limite: 

o de greutate - trimiteri în greutate de până la 100 g, până la data de 31 
decembrie 2005, respectiv trimiteri în greutate de până la 50 g până la 31 
decembrie 2008; 

o de tarif - limita de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR 
este de 12.000 de lei, furnizorii de servicii poştale având posibilitatea de a 
presta serviciile în cauză, cu sau fără valoare adăugată, numai sub această 
limită. În cazul modificării tarifelor practicate de către CNPR în momentul de 
faţă, ANRC va actualiza această limită tarifară fără să depăşească următoarele 
niveluri: de 3 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă 
din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta 
de servicii poştale a CNPR, până la data de 31 decembrie 2005, respectiv de 
2,5 ori acest tarif de la data de 1 ianuarie 2006 şi până la data de 31 
decembrie 2008. 

 
 
 
Dinamica forţei de muncă pe piaţa poştală în anul 2004 
  

Pe piaţa poştală din România au lucrat un număr de 40.803 angajaţi din care 
36.073 au fost angajaţi ai CNPR ceea ce reprezintă un procent de 88,41% din totalul 
personalului angajat. 
 La sfârşitul anului 2004 în sectorul privat au lucrat un număr de 4.730  angajaţi,  
reprezentând un procent de 11,61% din  personalul angajat pe piaţa poştală;  cu normă 
întreagă au fost angajaţi 3.474 de lucrători(73,45), restul de 1421 au lucrat cu normă 
redusă.  

Comparativ cu anul 2003 când numărul angajaţilor din sectorul privat a fost de 
3.055 se constată o creştere în anul 2004  de 54,83%.   
 CNPR a avut în anul 2003 un număr de 35.131 de angajaţi iar în anul 2004 
creşterea a fost de 2,69%. 
 În anul 2003, numărul total de angajaţi a fost de 38.186; comparând cu anul 
2004 (40.803) rezultă o creştere de 6,86%. 
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Capitolul I 

Colectarea datelor statistice 
 
Decizia preşedintelui ANRC nr.1301/2004 privind raportarea unor date statistice 

de către furnizorii de servicii poştale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1125 din 30 noiembrie 2004 şi are ca obiect impunerea, în sarcina 
furnizorilor de servicii poştale, a obligaţiei de a transmite periodic autorităţii de 
reglementare anumite date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi 
alte asemenea documente referitoare la domeniul serviciilor poştale. 

Transmiterea datelor statistice, prevăzute în chestionarul anexat deciziei şi 
distribuit de către ANRC fiecărui furnizor de servicii poştale, se realizează anual, 
termenul limită de raportare a acestor date fiind data de 15 martie. 

 
       Chestionarul adresat furnizorilor de servicii poştale este structurat astfel (anexa 2):  

  
1. servicii poştale din sfera serviciului  universal, care au ca obiect: 

1.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, cu greutate de până la 2 kg, 
inclusiv;  

1.2. colete interne şi internaţionale, cu greutate între 2 kg şi 10 kg;  
1.3. colete internaţionale cu greutate între 10 kg şi 20 kg distribuite pe 

teritoriu României. 
  

 2. servicii poştale din afara sferei serviciului universal, care au ca obiect: 
2.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale cu greutate de până la 2 kg, 

inclusiv; 
2.2. colete poştale interne şi internaţionale, cu greutate între 2 kg şi 50 kg, 

inclusiv; 
2.3. colete poştale interne şi internaţionale, cu greutate între 10 kg şi 50 kg, 

inclusiv. 
 

După emiterea deciziei, ANRC a realizat pe pagina sa de Internet o aplicaţie dedicată 
furnizorilor de servicii poştale, în vederea transmiterii datelor statistice on-line. Astfel, 
fiecare furnizor de servicii poştale a primit un nume unic şi o parolă, cu ajutorul cărora a 
putut accesa aplicaţia în cauză pe pagina de Internet a ANRC pentru a transmite pe cale 
electronică datele statistice solicitate în chestionar.  Această aplicaţie a fost activă pe 
toată durata raportării datelor statistice şi urmează să fie reactivată pentru perioada de 
raportare din anul 2006. 
  
 Din totalul de 138 de furnizori poştali autorizaţi la sfârşitul anului 2004, un număr 
de 134 de furnizori au răspuns la chestionar, rata de răspuns a fost de 97,11%. 

De remarcat este faptul că 83 de furnizori (61,94%) au accesat pagina de 
Internet a ANRC şi au transmis în format electronic datele solicitate.   

Din datele raportate rezultă faptul că în cursul anului 2004, 107 furnizori 
(reprezentând 77,53% dintre cei care au raportat datele statistice solicitate) au fost 
prezenţi activ pe piaţa poştală, iar 27 de furnizori (20,15%) nu au prestat serviciile 
pentru care au fost autorizaţi (fig.2).  
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        Fig.2 
 
 
 

Traficul poştal în anul 2004 
 

Traficul poştal în anul 2004 a fost de 581.048.668 de trimiteri poştale din care 
trimiteri poştale interne 566.112.393, reprezentând 97,43% din traficul total, şi 
trimiteri poştale internaţionale 14.936.275, reprezentând numai 2,57% din acesta. 
          Raportând valorile traficului poştal la populaţia României1 obţinem o medie de 
26,77 de trimiteri poştale pe cap de locuitor, respectiv 26,08 trimiteri poştale interne şi 
0,69 trimiteri poştale internaţionale. 

În anul 2004 traficul poştal aferent serviciilor Express a fost de 3.526.402 
trimiteri poştale şi reprezintă 0,61% din totalul traficului poştal.  

Traficul corespunzător serviciilor Express interne în anul 2004 a fost de 
2.720.537 trimiteri poştale reprezentând 77,15% din traficului total al serviciilor 
Express, iar traficul corespunzător serviciilor Express internaţionale a fost de 805.867 
trimiteri poştale reprezentând numai 22,85% din traficului total al serviciilor Express.  

Dacă raportăm traficul corespunzător serviciilor Express internaţionale la traficul 
internaţional total se poate observa că reprezintă un procent de 5,40% din acesta.   

Traficul de trimiteri interne de corespondenţă în anul 2004 a fost de 
562.077.702, reprezentând o medie de 25,89 de trimiteri poştale pe cap de locuitor. 
Traficul total de colete poştale interne în anul 2004 a fost de 4.034.691, ceea ce 
înseamnă 0,19 de colete poştale pe cap de locuitor. 

                                        
1 Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică populaţia României la data de 01.01.2004 
a fost 21.711.252 de locuitori. 
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Capitolul II  

Clasificarea furnizorilor de servicii poştale 
  

1. După originea trimiterilor poştale prelucrate   
 
 Furnizorii de servicii poştale se pot clasifica în funcţie de originea trimiterilor 
poştale pe care le prelucrează astfel: 
  

• furnizori care prelucrează numai trimiteri poştale interne: numărul acestora  este 
de 36, reprezentând 33,64% din cei 107 furnizori activi pe piaţă în anul 2004;  

• furnizori care prelucrează numai trimiteri poştale internaţionale (în special colete 
poştale): numărul lor este de 53 şi reprezintă 49,53% din cei 107 furnizori activi 
pe piaţă în anul 2004; 

• furnizori care prelucrează atât trimiteri poştale interne cât şi trimiteri poştale 
internaţionale: numărul acestora este de 18 furnizori, adică 16,82%  din cei 107 
furnizori  activi pe piaţă în anul 2004 (fig.3).  

      
 
 

              
       Fig.3 
 
 

Distribuţia furnizorilor de servicii poştale pe  teritoriul României 
 

 Distribuţia furnizorilor de servicii  poştale pe teritoriul României nu este uniformă. 
Dacă avem în vedere sediul social al al furnizorilor de servicii poştale putem concluziona 
că: 

- numărul cel mai mare de furnizori autorizaţi se înregistrează în judeţul Bacău 
(70 dintre care 48 sunt activi); 
 - în judeţul Iaşi sunt cei mai mulţi furnizori autorizaţi activi (60); 
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- în 14 judeţe nu sunt autorizaţi furnizori de servicii poştale, prestarea serviciilor 
în judeţele respective fiind asigurată de CNPR şi de furnizori de servicii care au sediul 
social în alte judeţe, dar se folosesc de puncte de acces mobile;  

- în judeţele Călăraşi şi Harghita sunt cei mai puţini furnizori autorizaţi (câte 27 în 
fiecare judeţ, dintre aceştia fiind activi 23 în judeţul Călăraşi şi 25 în judeţul Harghita).  
   

Din datele statistice raportate se poate observa o bună acoperire a teritoriului 
Moldovei şi a zonei de vest (Banat şi o parte din Transilvania), în timp ce teritoriile 
Olteniei şi Munteniei sunt deficitare.  

 
 
 
 

             
 

Diferenţele între judeţe se datorează poziţiei teritoriale, infrastructurii, densităţii 
populaţiei, gradului de dezvoltare economico-socială, sprijinului acordat întreprinzători- 
lor de către autorităţile locale etc. 
  
 Din datele prezentate în tabelul din anexa 1 se observă că există diferenţe între 
numărul de furnizori poştali autorizaţi în judeţe şi numărul celor ce sunt prezenţi activi, 
cauzele acestui fapt fiind diverse: slaba dotare a reţelelor poştale, planuri de afaceri 
întocmite defectuos etc.  
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 2. După felul trimiterilor poştale 
 
 După felul trimiterilor poştale procesate furnizorii pot fi clasificaţi astfel (fig.4): 

• furnizori ce procesează numai corespondenţă: aceştia sunt în număr de 7, 
reprezentând 6,55% din totalul furnizorilor activi de pe piaţă;  

• furnizori ce procesează numai colete: sunt în număr de 45 reprezentând 42,06% din 
totalul furnizorilor activi de pe piaţă; 

• furnizori ce procesează atât corespondenţă cât şi colete: aceştia sunt în număr de 
55 şi reprezintă 51,41% din totalul furnizorilor activi de pe piaţă. 

 
 

       
       Fig.4  
 

 3. După volumul traficului poştal 
 

În funcţie de volumul traficului poştal procesat se poate face o clasificare a 
furnizorilor de servicii poştale astfel: 
 

• furnizori ce procesează un volum mic (sub 100.000 trimiteri de corespondenţă şi sub 
10.000 colete): sunt în număr de 69 de furnizori ceea ce înseamnă un procent de 
64,49% din toţi furnizorii activi de pe piaţă;  

• furnizori ce procesează un volum mare (peste 100.000 trimiteri de  corespondenţă şi 
peste10.000 colete): sunt în număr de 38 de furnizori şi reprezintă 35,52% din toţi 
furnizorii activi de pe piaţă.  
 

 4. După infrastructură 
 

Deşi activitatea poştală nu presupune în mod necesar o infrastructură proprie, 
majoritatea furnizorilor preferă să presteze servicii prin propriile reţele poştale. Astfel, 118 
furnizori de servicii poştale autorizaţi (85%) lucrează numai prin reţeaua proprie de 
distribuţie, 5 furnizori (4%) lucrează atât prin reţea proprie cât şi prin reţeaua unui terţ 
autorizat şi numai 15 furnizori (11%) au preferat să lucreze folosindu-se exclusiv de 
reţeaua unui terţ autorizat (fig.5). 
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       Fig.5 
 

5. După tipul serviciilor poştale furnizate 
 

Societăţile comerciale autorizate să furnizeze servicii poştale pot presta următoarele 
servicii: 
  
 5.1 Servicii cu valoare adăugată (fig.6)  
 
 Au fost autorizaţi 133 de furnizori de servicii poştale (fiecare dintre aceşti furnizori 
putând presta unul sau mai multe servicii din această categorie): 
 

- 125 de furnizori au fost autorizaţi să ofere servicii de curierat pe segmentul 0÷10 
kg (8 furnizori pot presta servicii numai în gama 0÷10 kg, iar 117 furnizori pot oferi servicii 
şi în gama 10÷50 kg); dintre aceştia în anul 2004 au fost activi pe acest segment de piaţă 
104 furnizori (83,87%); 

 
- 124  de furnizori au fost autorizaţi să ofere servicii de curierat pe segmentul 10÷50 

kg (10 furnizori pot să presteze servicii numai în gama 10÷50 kg, iar 114 furnizori pot să 
ofere servicii şi în gama 0÷10 kg); dintre aceştia, au fost activi în anul 2004 doar 55 de 
furnizori (44,36%); 
 

- 20 de furnizori au fost autorizaţi să ofere servicii Express, fiind activi pe piaţă doar 
19, reprezentând 95% din totalul acestora; 
 

- 21 de furnizori pot să ofere servicii de publicitate prin poştă, dar activi în 2004 au 
fost 8, adică 7,48%; 
 

- 1 furnizor (CNPR) oferă servicii de poştă naţională. 
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  Fig.6 

 
5.2 Servicii fără valoare adăugată (fig.7) 
  
 116 furnizori au fost autorizaţi să ofere servicii poştale fără valoare adăugată pe 
segmentul 10÷50 kg (inclusiv), din care: 
 
 - 116 furnizori pot să ofere servicii de curierat (în anul 2004 au fost activi numai 50 
de  furnizori, ceea ce reprezintă 43,11%  dintre aceştia);  
 
 -  15 furnizori pot să ofere servicii de publicitate prin poştă; 
 
 -  1 furnizor (CNPR) oferă servicii de poştă naţională şi servicii financiar poştale. 
 
 

       
       Fig.7 
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Capitolul III 

Servicii poştale din sfera serviciului universal 
 
1. Trimiteri poştale mai mici sau egale cu 2 kg: 
 
a) Trimiteri de corespondenţă 

 
 a.1) Trimiteri de corespondenţă, interne  
   
 Pentru această categorie de trimiteri poştale, chestionarul a fost conceput în aşa fel 
încât raportările să fie făcute pe trepte de greutate, cu scopul de a se putea urmări 
dinamica traficului trimiterilor poştale.  
 Numărul trimiterilor interne  de corespondenţă cu o greutate mai mică sau egală cu 
2 kg a fost de 181.179.030, acestea fiind procesate numai de către CNPR, singurul furnizor 
deţinător de licenţă individuală, autorizat să presteze servicii poştale incluse în sfera 
serviciului universal. Conform clasificării realizate de Comitetului European de Standardizare 
(CEN), după volumul traficului trimiterilor de corespondenţă, CNPR, procesând un volum 
anual de peste 180 milioane de trimiteri, se încadrează în Categoria I (determinată printr-
un volum al traficului intern mare şi mijlociu, de peste 100 milioane). 
  
 a.2) Trimiteri de corespondenţă, internaţionale  
 
 În anul 2004 au fost expediate de pe teritoriul României către adrese aflate pe 
teritoriul altor state 8.793.540 de trimiteri de corespondenţă, acestea fiind procesate numai 
de către CNPR.  

b) Trimiteri de imprimate 
 

Din raportările transmise la ANRC referitoare la trimiterile constând în imprimate, în 
anul 2004 a rezultat că traficul intern a fost de 51.653.575, traficul internaţional a fost de 
2.279.863, ambele fiind realizate  numai de către CNPR.  

 

  
c) Trimiteri poştale recomandate 
  
 c.1. Trimiteri recomandate, interne 

 
În anul 2004 CNPR a procesat un număr de 30.948.936 de trimiteri interne ce fac 

obiectul serviciului de trimitere recomandată, serviciu ce oferă utilizatorului o garanţie 
forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt sau distrugere totală sau parţială ori 
deteriorare a trimiterii poştale şi eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea 
acesteia la punctul de acces sau livrarea la destinatar. 

 
 c.2. Trimiterile recomandate, internaţionale  

 
În anul 2004 au fost procesate, de către CNPR, un număr de 479.049 de trimiteri 

poştale recomandate, internaţionale  
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d) Trimiteri poştale cu valoare declarată 
 
 d.1) Trimiterile poştale cu valoare declarată, interne 

 
În anul 2004 au fost procesate, de către CNPR, 1.896.744 de trimiteri poştale cu 

valoare declarată, interne.   
 
d.2) Trimiterile poştale cu valoare declarată, internaţionale 
 
În anul 2004 au fost procesate, de către CNPR, 2.546 de trimiteri poştale cu valoare 

declarată, internaţionale.  

e) Trimiteri de colete poştale mai mici sau egale cu 2 kg 
  
 e.1) Colete poştale interne 

 
Conform datelor statistice colectate de către ANRC, CNPR a procesat în cursul anului 

2004, un număr de 1.247.749 colete poştale interne cu greutatea maximă de 2 kg. 
 
 e.2) Colete poştale internaţionale 
     

CNPR a procesat în cursul anului 2004, un număr de 22.669 colete poştale 
internaţionale cu greutatea maximă de 2 kg. 

 

2. Colete poştale cu greutatea între 2 şi 10 kg (inclusiv) 
 

a) Colete poştale, interne  
 
În anul 2004, coletele poştale interne din această categorie au fost procesate de 

CNPR în număr de 1.071.242.  
 

b) Colete poştale internaţionale  
 
 Conform datelor statistice raportate de către CNPR, în anul 2004 au fost procesate 
35.496 de colete poştale, internaţionale, cu greutatea cuprinsă între 2 şi 10 kg. 

3. Colete poştale între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) 
 
 În privinţa coletelor poştale internaţionale, expediate din afara României către 
adrese situate pe teritoriul acesteia, CNPR nu a raportat date statistice, aceasta datorându-
se faptului că nu a ţinut evidenţa procesării acestei categorii de trimiteri poştale. 
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Capitolul IV 
 
Servicii poştale din afara sferei serviciului universal 
 
 

Serviciile cu valoare adăugată  reprezintă acele servicii poştale ale căror 
caracteristici răspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, 
de exemplu: colectarea trimiterilor de la o adresă desemnată de către expeditor, livrarea 
trimiterii poştale pe bază de semnătură, personal destinatarului sau reprezentantului 
autorizat al acestuia, livrarea la o dată şi o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată 
şi o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorităţii sau ordinei 
specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de 
schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul transportului sau dacă livrarea la 
destinaţia iniţială nu este posibilă, monitorizarea electronică a traseului trimiterii poştale pe 
toată durata transportului, etc. În sensul prezentei definiţii, nu constituie caracteristici 
suplimentare livrarea accelerată (prioritate în prelucrare şi transport) a trimiterii poştale ori 
transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloace electronice 
către/de către un furnizor de servicii poştale în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii 
trimiterii poştale.  

 1. Servicii poştale cu valoare adăugată ce au ca obiect trimiteri  

               poştale în greutate de până la 2 kg 
 
 a) Trimiteri de corespondenţă 
 

a.1. Trimiteri de corespondenţă ce fac obiectul serviciilor Express 
 
 Serviciile poştale Express sunt serviciile poştale care includ cel puţin următoarele 
trei valori adăugate: colectarea trimiterilor poştale de la o adresă desemnată de către 
expeditor, garantarea timpului de distribuire şi monitorizarea electronică a trimiterilor pe 
parcursul transportului către destinatar. 
  
  a.1.1. Trimiterile de corespondenţă, interne: 
 

Pe acest segment de piaţă se observă o concurenţă puternică, furnizori ca S.C. Fan 
Courier Express S.R.L., S.C. Alo Curier Services S.R.L., S.C. DHL Internaţional România 
S.R.L., S.C. TNT România S.R.L. deţin procente ridicate din această piaţă, în timp ce CNPR 
se situează sub 1% (fig.8). 

Deoarece serviciile Express oferă utilizatorului calitate, promptitudine şi siguranţă, 
au perspective foarte bune de dezvoltare în viitor, de aici a apărut interesul multor furnizori 
de a fi prezenţi pe acest segment de piaţă.    
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       Fig.8 
 

a.1.2. Trimiteri de  corespondenţă, internaţionale: 
 

 Din analiza diagramei de mai jos (fig.9) se poate observa că doi furnizori poştali, 
(S.C. DHL Internaţional România S.R.L. şi S.C. TNT România S.R.L.) depăşesc, împreună, 
cu mult cota de piaţă a CNPR (34,09%) pe acest segment, confirmându-se astfel interesul 
furnizorilor pentru această piaţă.  
                                                                                           

 
 Fig.9   
 

 a.2. Trimiteri de corespondenţă altele decât cele care fac obiectul serviciilor Express 
 
 a.2.1. Trimiteri de corespondenţă, interne  
 
 Acest segment de piaţă se caracterizează prin faptul că au apărut foarte mulţi 
furnizori care au declanşat o concurenţă puternică ce a dus la scăderea cotei de piaţă a 
CNPR la 68,18%, restul de o treime din piaţă revenind celorlalţi furnizori (fig.10).  
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Fig.10 
 
 
 a.2.2. Trimiterile de corespondenţă, internaţionale 
 
 Din diagrama de mai jos (fig.11) se observă că CNPR încă deţine o cotă ridicată de 
piaţă (82,57%). De asemenea se poate observa că a crescut interesul pentru furnizarea 
acestor servicii, în cursul anului 2004 apărând pe piaţă mulţi furnizori noi. 
  

    
     Fig.11 
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b) Trimiteri de imprimate 
 
 b.1. Trimiteri de imprimate, ce fac obiectul serviciilor Express: 
 
 Această categorie de trimiteri poştale poate să facă obiectul serviciilor Express, dar 
în cursul anului 2004 nu s-a în registrat nici un fel de activitate în acest sens, nici pe intern, 
nici pe internaţional. 
          
 b.2. Trimiteri de imprimate, altele decât cele ce fac obiectul serviciilor Express:  
  
 b.2.1. Trimiteri de imprimate, interne 
 
 Se poate observa din diagrama următoare (fig.12) că pe plan intern CNPR domină 
segmentul de piaţă cu un procent de 98,48%, dar au început să apară deja şi alţi 
concurenţi.  
 
 

       
      Fig.12 

  
 b.2.2. Trimiterile constând în imprimate, internaţionale: 

 
Conform datelor statistice raportate la ANRC, în cursul anului 2004, în ceea ce 

priveşte serviciile poştale cu valoare adăugată, având ca obiect trimiteri constând în 
imprimate, internaţionale, s-a constatat o lipsă de atractivitate în rândul furnizorilor de 
servicii poştale, astfel încât nici unul dintre aceştia nu a fost activ pe acest segment de 
piaţă. 

 c) Trimiteri de publicitate prin poştă 
 
În anul 2004 furnizorii de servicii poştale au prezentat un interes deosebit pentru 

acest segment de piaţă, acesta având un potenţial de dezvoltare ridicat, mai ales în 
contextul actual al pieţei concurenţiale când multe firme doresc să-şi promoveze produsele 
şi serviciile.  
   
 c.1. Servicii de publicitate prin poştă, interne: 
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 Din analiza diagramei următoare (fig.13) reiese că CNPR domină acest segment de 
piaţă cu o cotă de 92,93% fiind urmată de mai mulţi furnizori ce au fiecare o cotă de piaţă 
mai mică de 4%. 
  

        
        Fig.13 
 
 c.1. Servicii de publicitate prin poştă, internaţionale: 
  
 Chiar dacă există furnizori de servicii poştale autorizaţi să ofere servicii de publicitate 
prin poştă, conform datelor statistice raportate în cursul anului 2004, pe piaţa serviciilor 
poştale din România nu s-a înregistrat nici o activitate de acest gen.  

 d) Colete poştale mai mici sau egale cu 2 kg 
  
 d.1. Colete poştale, interne 
 

 Pe acest segment de piaţă activează mai mulţi furnizori, însă, dintre aceştia, CNPR 
deţine două treimi din piaţă (66,12%), urmată de S.C. Nemo Prod Com Impex S.R.L. 
(9,86%), S.C. Ro Expres Service S.R.L. (9,40%) (fig.14). 
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        Fig.14 
 
 d.2) Colete poştale, internaţionale: 

 
         Concurenţa pe acest segment de piaţă este foarte mare, CNPR deţinând numai 
5,53% din piaţă (fig.15), în timp ce cel mai important furnizor din acest punct de vedere, 
S.C. TNT România S.R.L., deţine 26,10%. Se poate constata că o cotă de 42,30% revine 
mai multor furnizori cu trafic poştal scăzut, majoritatea dintre aceştia fiind proaspăt intraţi 
pe piaţă.  
   
 
 

       
       Fig.15 

e) Trimiteri poştale care nu au indicată adresa destinatarului pe ambalaj 
 
 Acest fel de trimiteri sunt numai interne şi din diagrama de mai jos (fig.16) rezultă 
dominaţia CNPR care deţine 99,02% din piaţă, restul competitorilor având, împreună, sub 
1%. 
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        Fig.16 

 2. Servicii poştale cu valoare adăugată ce au ca obiect colete cu  

               limite de greutate 2 - 10 kg (inclusiv) 
 
 a. Colete poştale ce fac obiectul serviciilor Express 
 
 a.1. Colete poştale, interne: 
 
 CNPR nu a furnizat date referitoare la serviciile Express, dar din diagrama de mai jos 
(fig.17) se poate observa că pe această piaţă se disting alţi furnizori cum ar S.C. Fan 
Courier Express S.R.L. cu o cotă de 43,26%, urmat de S.C. Cargus Internaţional S.R.L. cu 
28,21% şi S.C. Ro Expres Service S.R.L. cu o cotă de 14,89%, restul având procente mult 
mai mici. 
 

        
         Fig.17 
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a.2. Colete poştale, internaţionale: 
  
a.2.1. Colete poştale expediate din afara României către adrese situate pe teritoriul 
acesteia (intrate): 
  

Din diagrama de mai jos (fig.18) se observă că S.C. TNT România S.R.L. deţine 
51,09% din piaţă, urmată de S.C. Trans Courier Service TCS S.R.L. cu 38,47% iar restul 
pieţei este ocupat de furnizori cu trafic poştal scăzut care deţin procente sub 3%. 
 
 

       
       Fig.18 
 
 a.2.2. Colete poştale expediate din România către adrese situate în afara teritoriului 
acesteia (ieşite) 
 
 În lipsa datelor referitoare la coletele poştale procesate de către CNPR, din 
raportările făcute rezultă că lider pe acest segment este S.C. Trans Courier Service TCS 
S.R.L. cu o cotă de 68,90% urmat la mare distanţă de S.C. Curier Expres S.R.L. cu 12,72%, 
restul competitorilor având cote de sub 10% (fig.19).  
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Fig.19 

 
 
b. Colete poştale, altele decât cele ce fac obiectul serviciilor Express 
 
b.1. Colete poştale, interne 
 
 Analizând fig.20 constatăm că mai mult de jumătate din acest segment de piaţă 
(54,33%) revine CNPR şi un singur furnizor, S.C. Nemo Prod Com S.R.L., are o cotă mai 
mare (26,09%), restul concurenţilor având cote sub 10%. 
 
 
 

       
       Fig.20 
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b.2. Colete poştale, internaţionale: 

 
b.2.1. Colete poştale, expediate din afara României către adrese situate pe teritoriul 
acesteia (intrate): 
 
 După cum se observă în fig.21, aproape jumătate din această piaţă (46,06%) revine 
S.C. Raptor S.R.L., timp în care  CNPR deţine mai puţin de o cincime (17,21%).  
 

        
        Fig.21 
 
 
 

b.2.2. Colete poştale, expediate din Româna către adrese situate în afara teritoriului 
acesteia (ieşite) 
 
  Pe acest segment de piaţă s-a impus S.C. Raptor S.R.L. deţinând  peste două treimi 
din această piaţă (69,60%), în timp ce CNPR deţine doar 26,42%, restul pieţei fiind 
împărţit între furnizori cu trafic poştal scăzut (fig.22). 
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       Fig.22 
 
 

3. Servicii poştale cu valoare adăugată, ce au ca obiect colete cu  

     limite de greutate 10 ÷ 50 kg (inclusiv) 
 
 a. Colete poştale ce fac obiectul serviciilor Express 
 
 a.1. Colete poştale, interne: 
 
 În lipsa datelor statistice referitoare la procesarea acestor trimiteri poştale de către 
CNPR a rezultat situaţia din diagrama de mai jos (fig.23), în care se poate observa că 
numărul furnizorilor de pe această piaţă este destul de mic. De asemenea se poate observa 
că S.C. DHL Internaţional România S.R.L. deţine doar 1,82%, S.C. TNT România S.R.L. 
deţine doar 0,40%, poziţia dominantă aparţinând S.C. Fan Courier Express S.R.L., căreia îi 
revine o cotă de piaţă de 44,85%, şi S.C. Cargus Internaţional S.R.L. cu 33,77%. 
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      Fig.23 
 
 
 
          a.2. Colete poştale, internaţionale 
 
 Pe acest segment CNPR nu a prezentat date.  
Analiza coletelor poştale internaţionale (intrări şi ieşiri împreună) s-a realizat numai din 
datele raportate de ceilalţi furnizori prezenţi pe piaţă.  
Se remarcă dominaţia S.C. Trans Courirer Service TCS S.R.L. cu aproape trei sferturi din 
piaţă (72,02%), urmată de S.C. TNT România S.R.L. ce deţine un procent de 16,56%. 
Restul pieţei este împărţită de mai mulţi furnizori, cu cote de piaţă mai mici de 3%, fapt ce 
demonstrează interesul pentru acest serviciu. (fig.24).  
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 Fig.24 
 
 
 b. Colete poştale, altele decât cele ce fac obiectul serviciilor Express 
 
 b.1. Colete poştale, interne 
 
 Din analiza diagramei de mai jos (fig.25) se poate observa interesul major al 
furnizorilor pentru acest segment de piaţă în care CNPR se află pe locul trei cu un procent 
de 17,64%, şi în care pe primul loc se situează S.C. Nemo Prod Com Impex S.R.L. cu o 
cotă de 40,01%, urmată de S.C. Curiero Internaţional S.R.L. ce deţine 37,57%, în timp ce 
restul furnizorilor deţin cote de piaţă sub 3%. 
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      Fig.25 
 
 b.2. Colete poştale, internaţionale 

 
 Din analiza acestui segment de piaţă rezultă că există o competiţie în continuă 
creştere datorată noilor veniţi pe piaţă. Cu aproape două treimi din piaţă (63,02%) pe 
primul loc se află S.C. DHL Internaţional România S.R.L., urmată de S.C. Logistica Trans 
Rom S.R.L. ce deţine o cotă de piaţă de 18,28%, restul furnizorilor situându-se în cote de 
piaţă sub 7%. CNPR a raportat realizări numai pentru coletele internaţionale intrate, dar 
cota de piaţă deţinută de către aceasta este extrem de mică (fig.26). 
 

       
       Fig.26 
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4. Servicii poştale fără valoare adăugată, ce au ca obiect colete cu  

     limite de greutate 10 ÷ 50 kg (inclusiv) 
 
 a. Colete poştale, interne  
  
 Acest segment de piaţă este dominat de către CNPR cu o cotă de 89,43% restul 
pieţei aparţinând unor furnizori precum S.C. Urgent S.R.L. (6,01%), S.C. Sprint Curier 
S.R.L. (4,44%) etc. (fig.27).  
 
 

        
        Fig.27 
  
 
 b. Colete poştale, internaţionale (total) 
 
 Din studierea diagramei de mai jos (fig.28) se confirmă interesul major al furnizorilor 
pentru furnizarea de servicii poştale având ca obiect colete internaţional. Pe primul loc în 
această competiţie se află pe S.C. T&S Eurofiat S.R.L. cu un procent de 27,90%, urmat de 
S.C. Ovicrist S.R.L. ce deţine 17,50%, restul furnizorilor având cote de piaţă de mai puţin 
de 3%. În acest segment de piaţă CNPR are o prezenţă modestă deţinând numai 3,62%. 
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        Fig.28 
 
 
 

Concluzii 
 

Datelor statistice referitoare la piaţa serviciilor poştale în cursul anului 2004 relevă 
următoarele: 
 - în anul 2004 piaţa serviciilor poştale a urmat cursul ascendent al anilor anteriori, 
numărul de furnizori de servicii poştale crescând de la 118 la sfârşitul anului 2003 la 138 la 
sfârşitul anului 2004, această creştere reprezentând 16,95%; 
 - este de remarcat faptul că o parte semnificativă dintre furnizorii care şi-au declarat 
intenţia de a presta servicii poştale au fost autorizaţi, 77,54% dintre aceştia reuşind să 
furnizeze efectiv aceste servicii în cursul anului 2004; 
 - creşterea numărului de furnizori de servicii poştale a condus la crearea premiselor 
de mărire a gradului de satisfacere a utilizatorilor, aceştia având posibilitatea de a alege 
între mai mulţi furnizori, dintr-o gamă diversificată de servicii şi dintr-o paletă largă de 
valori adăugate serviciilor poştale de bază. De exemplu, în Bucureşti, unde s-a constatat 
ritmul cel mai accelerat de creştere sectorială, utilizatorii au în prezent posibilitatea de a 
opta pentru serviciile oferite de 114 furnizori.  
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Anexa 1 

Nr. 
Crt Judeţ 

 
 

Total 
furnizori de 
servicii 
poştale 
autorizaţi  
în judeţ 

 Total FSP 
autorizaţi  
în judeţ / 
Total FSP 
autorizaţi 
(138) 

 
Total 
furnizori 
de servicii 
poştale 
activi în 
judeţ 

Total FSP 
activi  în 
judeţ / 
Total FSP 
activi 
(107) 

Furnizori 
de servicii 
poştale 
autorizaţi 
cu sediul în 
judeţ 

Furnizori 
de servicii 
poştale 
activi cu 
sediul în 
judeţ 

Furnizori 
de servicii 
poştale 
autorizaţi 
pentru 
activităţi 
poştale în 
judeţ 

Furnizori 
de servicii 
poştale 
activi în 
judeţ 

Populaţia 
judeţului la 
01.01.2004 

Numărul 
mediu de 
utilizatori 
alocaţi 
furnizorilor 
de servicii 
poştale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ALBA 42 30,44% 38 35,52% 2 2 40 36 384,410 9,611 

2 ARAD 61 44,21% 50 46,73% 5 3 56 47 461,578 8,243 

3 ARGEŞ 47 34,06% 40 37,39% 1 1 46 39 648,830 14,105 

4 BACĂU 74 56,63% 50 46,73% 4 2 70 48 723,892 10,348 

5 BIHOR 49 35,51% 41 38,32% 2 1 47 40 598,381 12,732 

6 BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

34 24,64% 30 28,04% 1 1 33 29 319,099 9,670 

7 BOTOŞANI 47 34,06% 40 37,38% 0 0 47 40 459,805 9,783 
8 BRAŞOV 64 46,38% 54 50,47% 2 2 62 52 596,571 9,623 
9 BRĂILA 49 35,51% 42 39,26% 0 0 49 42 373,560 7,624 
10 BUZĂU 48 34,79% 40 37,38% 0 0 48 40 497,172 10,358 

11 CARAŞ-
SEVERIN 

42 30,44% 37 34,58% 6 6 36 31 333,759 9,271 

12 CĂLĂRAŞI 27 19,57% 23 21,50% 0 0 27 23 319,168 11,821 
13 CLUJ 52 37,69% 45 42,06% 2 1 50 44 686,186 13,724 
14 CONSTANŢA 63 45,66% 57 53,28% 4 4 59 53 713,873 12,100 
15 COVASNA 33 23,92% 27 25,24% 2 1 31 26 224,270 7,235 
16 DÂMBOVIŢA 29 21,02% 24 22,43% 1 0 28 24 538,694 19,239 
17 DOLJ 51 39,96% 46 42,99% 2 1 49 45 722,823 14,752 
18 GALAŢI 64 46,38% 54 50,47% 3 2 61 52 621,956 10,196 
19 GIURGIU 34 24,64% 30 28,04% 0 0 34 30 288,497 8,486 
20 GORJ 33 23,92% 29 27,11% 0 0 33 29 386,753 11,720 
21 HARGHITA 27 19,57% 25 23,37% 0 0 27 25 329,190 12,193 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 HUNEDOARA 39 28,26% 33 30,85% 0 0 39 33 488,176 12,518 

23 IALOMIŢA 33 23,92% 33 30,85% 0 0 33 33 293,621 8,898 
24 IAŞI 78 56,53% 69 64,49% 9 9 69 60 821,891 11,912 
25 ILFOV 35 25,37% 28 26,17% 5 4 30 24 277,919 9,264 
26 MARAMUREŞ 39 28,26% 34 31,78% 2 1 37 33 518,093 14,003 

27 MEHEDINŢI 38 27,54% 31 28,98% 3 1 35 30 307,384 8,783 
28 MUREŞ 42 30,44% 39 36,45% 2 2 40 37 585,261 14,632 
29 NEAMŢ 61 44,21% 49 45,80% 8 5 53 44 571,444 10,782 
30 OLT 35 25,37% 31 28,98% 0 0 35 31 490,067 14,002 
31 PRAHOVA 44 31,89% 39 36,45% 1 1 43 38 831,033 19,327 
32 SATU MARE 41 29,71% 37 34,58% 0 0 41 37 372,665 9,090 
33 SĂLAJ 29 21,02% 26 24,30% 0 0 29 26 248,857 8,582 
34 SIBIU 53 38,41% 46 42,99% 4 4 49 42 423,810 8,650 
35 SUCEAVA 54 39,13% 43 40,19% 3 1 51 42 705,555 13,835 
36 TELEORMAN 30 21,74% 27 25,24% 1 1 29 26 430,405 14,842 
37 TIMIŞ 67 48,55% 54 50,47% 7 4 60 50 659,512 10992 

38 TULCEA 41 29,71% 35 32,71% 1 1 40 34 253,932 6,349 

39 VASLUI 46 33,34% 41 38,32% 0 0 46 41 460,281 10,007 
40 VÂLCEA 40 28,99% 32 29,91% 0 0 40 32 417,993 10,450 

41 VRANCEA 68 49,28% 57 53,28% 15 13 53 44 394,551 7,445 

  BUCUREŞTI  114 82,61% 101 94,40% 41 38 73 63 1,930,335 26,443 

42 BUCUREŞTI 
SECTORUL 1 

    12 12     231,118   

43 BUCUREŞTI 
SECTORUL 2 

    7 7     362,114   

44 BUCUREŞTI 
SECTORUL 3 

    4 4     393,972   

45 BUCUREŞTI 
SECTORUL 4 

    7 6     301,299   

46 BUCUREŞTI 
SECTORUL 5 

    4 3     280,364   
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 BUCUREŞTI 
SECTORUL 6 

    7 6     361,468   

 
 
Populaţia României  la 01.01.2004 
  
 Conform datelor raportate de 
Institutului Naţional de Statistică 

 
 

21,711,252 
18,798 



 

 33

 
 
 
 
 
 
 

Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
 

CHESTIONAR ADRESAT FURNIZORILOR DE SERVICII POŞTALE 
 
 

- date raportate pentru anul: ……… 
 
 
Denumirea furnizorului de servicii poştale: …………………………………………………………….. 
 

Sediul societăţii: ..……………………….……………………………………………............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura şi ştampila reprezentantului societăţii…….......................................................... 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 


