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C.N. Poşta Română S.A

• Angajaţi: peste 27 000 (cel mai mare angajator din România)

• Cifra de afaceri 2014: peste 1 125 mil lei

• Subunităţi poştale: peste 5 700 la nivel naţional

• Oficii poştale informatizate: 1128

• Oficii poştale în VPN: peste 1012

• Total populaţie deservită: 21 680 974

• Adrese de distribuţie: 8 071 836



Eligibilitate și Soluții Fonduri Nerambursabile
2014-2020 în România

• Program Operațional Capital Uman – CNPR poate avea doar rol de angajator a unor 
persoane din diferite grupuri țintă dezavantajate și primire studenți in stagii de 
pregatire practică. Nevoile reale ale companiei nu se pot atinge prin POCU.
- Bariere: CNPR nu se încadrează în SNC sau SNCDI *
- Soluție: introducerea în eligibilitate a sectorului de servicii poștale în SNC/SNCDI 
și a marilor companii de stat

• Program Operațional Competitivitate - CNPR nu este eligibilă
- Bariere: se adresează administrației publice, instituțiilor publice și clusterelor IT
- Soluție: introducerea eligibilității parteneriatelor publice-private în liniile 
ce se adresează administrației publice și a companiilor ce aparțin de MCSI în 
linia aferentă clusterelor IT

• Program Operațional Regional - CNPR nu este eligibilă
- Bariere: axa 2 de Îmbunătăţire a competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii nu are în vedere firmele mari. 
- Soluție: introducerea în eligibilitate a firmelor mari și a codului CAEN aferent 
serviciilor poștale

*SNC = Strategia Națională de Competitivitate
SNCDI = Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare și Inovare
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Activitate CNPR pe linii de finanțare 
de la Bruxelles

• Erasmus Plus – Au fost depuse 4 proiecte în parteneriat în perioada 2014-2016, 
dintre care unul este în curs de implementare și 3 proiecte sunt în așteptarea 
rezultatului evaluării.
Bugetul și impactul sunt destul de mici în raport cu nevoile reale ale CNPR: max 
450 000 Euro pentru toți partenerii dintr-un proiect.

• Comisia Europeană, DG Employment - Social Dialogue, Industrial Relations: 
Proiectul Mobilising social partners in a new context – echipă formată din 
reprezentanți ai operatorilor poștali din 7 țări Europene, buget 420 000 Euro.
Obiectiv proiect: Studiu privind contractele colective de muncă și o analiză 
despre produsele și serviciile noi pentru sectorul poștal.

• Comisia Europeană, DG Enterprise and Industry:
Proiectul SafePost –11 țări Europene, buget  9 523 423 Euro.
Obiectiv proiect: Creșterea nivelului de securitate poștale prin integrarea unor 
soluții inovative de scanare a coletelor și scrisorilor poștale.
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Vă mulțumesc!
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