ANEXA 2

CONDITII SPECIALE privind Contractul Comercial ce are ca obiect
primirea, prelucrarea si livrarea trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara interna
cu confirmare de primire, francate in sistem TP
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Trimitere de corespondență – comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care
urmează să fie transportată și livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea
în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărțile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt
considerate trimiteri de corespondență.
Serviciul confirmarea postala de primire (AR) – serviciul postal a carui particularitate
consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale
inregistrate, confirmata in scris de destinatar. Destinatarul confirmarii de primire trebuie,
obligatoriu, sa fie expeditorul trimiterii.
Prezentarea trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara interna cu confirmare de
primire se va face de catre BENEFICIAR la Oficiul Postal Bucuresti 83;
Pentru francarea trimiterilor de corespondenta neprioritara/ prioritara interna cu
confirmare de primire se va folosi sistemul de francare TP, acordandu-i-se Beneficiarului
numarul TP 109/C/2696/2017
Beneficiarul se obliga sa respecte urmatoarele conditii:
a.
Subunitatea postala de prezentare: Oficiul Postal Bucuresti 83;
b.
Informatii tiparite pe ambalaj:
•
denumirea si adresa postala a expeditorului - in coltul din stanga sus;
•
denumirea si adresa destinatarului - in coltul din dreapta jos;
•
caseta “T.P.” in coltul din dreapta sus;
•
mentiunile aferente serviciului utilizat in unghiul superior stang, sub denumirea si
adresa expeditorului;
c.
Conditii de forma a casetei “TP”: dimensiuni: 50x30 mm, astfel incat, numarul de
aprobare sa fie lizibil;
d.
Conditii de ambalare a trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara interna
cu confirmare postala de primire: in plic inchis;
e.
Trimiterile de corespondenta cu confirmare de primire vor fi inregistrate de catre
Beneficiar in “Borderoul pentru trimiteri inregistrate prezentate in serie”, pentru
care se vor completa coloanele 1 – 5 si 7. Trimiterile se vor prezenta grupate pe
judete de destinatie in ordinea inscrierii in borderou. Borderoul se va intocmi in
doua exemplare, care vor fi semnate de reprezentantul BENEFICIARULUI si cel al
PRESTATORULUI.
f.
Ora limita maxima de acceptare pentru predarea trimiterilor, la Oficiul Postal
Bucuresti 83, este 14:00. In caz contrar timpul de circulatie prelungindu-se cu o
zi lucratoare.
BENEFICIARUL va respecta specificatiile tehnice din prezenta anexa si din documentatia
pusa la dispozitie de catre PRESTATOR sau descarcata de pe www.posta-romana.ro.
In cazul in care BENEFICIARUL nu indeplineste conditiile tehnice specifice serviciilor
contractate si/sau nu prezinta documentele insotitoare conform reglementarilor CNPR,
PRESTATORUL poate refuza primirea trimiterilor pana la indeplinirea conformitati.
Trimiterile de corespondenta cu confirmare postala de primire se predau de catre
salariatul postal destinatarilor sau in lipsa acestora, membrilor majori ai familiilor acestora
(prin membrii majori de familie se inteleg: soti, frati, parinti, copii, socri, cumnati, care
au implinit varsta de 18 ani, poseda acte de legitimare si au acelasi domiciliu sau resedinta
cu a destinatarului).
Livrarea la domiciliu sau la subunitatea postala a trimiterilor de corespondenta cu
confirmare postala de primire, se executa dupa legitimarea primitorilor si in baza
semnaturii acestora intr-un formular specific.
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Daca livrarea nu se poate face la domiciliu, destinatarul trimiterii este avizat sa se prezinte
la sediul subunitatii postale. In acest caz, persoana respectiva se prezinta cu avizul si
actul sau de legitimare.
Trimiterile nepredate in urma avizarii, sunt reavizate o singura data, dupa doua zile
lucratoare de la data avizarii.
Trimiterile avizate se pastreaza la dispozitia destinatarului la sediile subunitatilor postale
timp de 10 zile calendaristice de la data sosirii lor, dupa care se retureaza expeditorului
trimiterii.
Trimiterile de corespondenta care nu se pot livra din diferite cauze se motiveaza de
salariatul postal, mentionandu-se cauza reala a nelivrarii. Motivarea se inscrie pe
anvelopa trimiterii, pe partea opusa adresei destinatarului.
Tariful in lei (inclusiv TVA) aferent trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara
interna cu confirmare de primire, valabil la data semnarii prezentului contract, este:
Treapta de greutate
Pana la 50 g
Peste 50 g pana la 100 g
Peste 100 g pana la 500 g
Peste 500 g pana la 1000 g
Peste 1000 g pana la 2000 g
Maximum de greutate 2 kg
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Serviciul Neprioritar
-TVA inclus-lei8,20
9,00
12,30
14,60
18,40

Serviciul Prioritar
-TVA inclus-lei8,50
9,50
14,90
20,50
30,10

Reducerile tarifare ce se acorda la trimiterile de corespondenta neprioritara/prioritara
interna cu confirmare de primire sunt urmatoarele:

Treapta de volum/
Luna
[bucati]

Discount lunar acordat
[%]

101-1000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-50.000
50.001-100.000
> 100.000

27%
32%
35%
41%
47%
52%

Prezenta grila de reduceri tarifare este valabila 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;
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• 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.
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. Nu se acorda
reduceri tarifare serviciilor suplimentare asociate.
Pentru situatia in care se prezinta volume ce se incadreaza la ultimele doua trepte de
volum, insa nu se respecta conditiile operationale speciale impuse de la prezentarea
trimiterilor (conform pct. 17), se va acorda procentul de discount maxim anterior (41%).
Tariful pentru trimiterile inregistrate prezentate la expediere sambata si in sarbatorile
legale, pentru fiecare trimitere, peste tarifele de mai sus, este 1,60 lei (inclusiv TVA).
Timpul de circulatie pentru trimiterile de corespondenta neprioritara interna cu confirmare
de primire este de z+10 calculat in zile lucratoare (unde "z" este data prezentarii).
Termenul nu include timpul de pastrare a trimiterii postale la dispozitia utilizatorului in
subunitatea postala.
Beneficiarul are obligatia completarii formularului “confirmare de primire”, care se va
atasa trimiterii postale.
Trimiterile prioritare vor avea mentiunea „PRIORITAR”.
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