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Prezentarea noastră
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cel mai mare operator poștal din România
- sunt procesate peste 300.000.000 de scrisori pe an

experiență bogată pe piața serviciilor poștale interne și internaționale
- în 2017 Poșta Română a împlinit 155 de ani

rețea teritorială extinsă 
- cu peste 5.000 de subunități poștale

gamă largă de servicii poștale
- furnizor național de soluții poștale, 
non-poștale și financiare

servicii accesibile din punct de vedere 
al raportului calitate-preț

profesionalismul salariaților poștali
- peste 8200 de factori poștali



Ce este StaiAcasă?
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StaiAcasă este soluția de livrare specială door-to-door a produselor pentru 
persoanele fără adăpost, cele vârstnice sau nedeplasabile și pentru cele aflate în 
autoizolare.

Având în vedere contextul actual de instituire a stării de urgență datorită noului 
coronavirus SARS - COV 2 și ordonanței militare prin care autoritățile publice locale au 
obligația să asigure îngrijirea persoanelor, Poșta Română vine în întâmpinarea 
administrațiilor publice locale și primăriilor de sector prin crearea unui nou serviciu 
destinat distribuirii rapide către populație.

Serviciul StaiAcasă a apărut ca urmare a necesității satisfacerii unei nevoi din
ce în ce mai acute a populației de simplificare a procesului de livrare la domiciliu.

Astfel, StaiAcasă oferă populației o alternativă comodă și fără stres de a intra în 
posesia produselor fără a părăsi locuința și a se expune la noul virus.

Cu StaiAcasă, produsele oferite de administrațiile locale pot fi livrate direct acasă, 
către populație, prin intermediul rețelei poștale deținute de Poșta Română.



Măsuri luate pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19
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Factorii poștali dedicați care distribuie produsele către beneficiarii aflați la domiciliu, sunt  echipați cu măști, 
mănuși și ochelari de protecție.

Flota auto dedicată cu care se realizează distribuirea de produse este dotată cu dezinfectant de mâini cu 
biocid și cu dezinfectant de suprafețe. 

Factorii poştali au primit o instruire specială realizată pe baza indicațiilor primite de la Ministerul Sănătății. 
Aceștia vor păstra distanţa de 2 metri faţă de persoanele aflate la domiciliu sau în autoizolare cărora 
urmează să li se distribuie produsele. Deasemenea, nu vor intra în locuinţa clienţilor, distribuirea 
realizându-se la uşă/poartă.

Pentru asigurarea siguranței cliențior, am dedicat o linie specială în Call-Center,  Compania oferind 
posibilitatea clienţilor autoizolaţi/izolaţi, să primească informaţii despre modul de operare al companiei, 
privind furnizarea prestaţiilor sociale/trimiterilor poştale, la telefon 021 93 93. 
De asemenea, pe site (www.posta-romana.ro) vor fi actualizate constant informaţiile de interes pentru 
clienţi.
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Caracteristici dedicate
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Rețea de acoperire: reședințe de județ, localități urbane și 
sectoarele Municipiului București

Modalitate de livrare: door-to-door

Monitorizare Track&Trace pe tot fluxul

Gestionare informatică a comenzilor returnate

Timpi de livrare: 12 ore, de la preluarea comenzii de la expeditor

Transportul alimentelor se va face în ambalaje aparținând partenerilor

Resurse umane dedicate exclusiv acestui serviciu

S-au creat HUB-uri dedicate de distribuire pentru fiecare sector din București 
și reședință de județ

Flotă de mașini dedicată pentru acest serviciu



Care este fluxul de lucru?
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Comenzile vor fi lansate și generate în 
aplicația MyAWB și apoi vor fi preluate de către 

cursele poștale auto de la autoritatea
 publică locală pe bază de proces-verbal 

și borderou de livrare

Salariații poștali dedicați cu livrarea 
preiau comenzile și asigură livrarea acestora 

la domiciliul destinatarilor, pe baza itinerariului 
stabilit pentru ziua respectivă;

Comenzile sunt monitorizate
în sistem Track&Trace
pe tot fluxul de livrare

Salariații poștali contactează destinatarul
 în ordinea distribuirii trimiterilor, indicând intervalul orar pentru livrare;

Salariații poștali vor realiza livrarea produselor la adresa indicată; 
destinatarul confirmă primirea prin semnatură pe formularul AWB;

Cursa poștală transportă comenzile preluate 
către HUB-ul de distribuire.

În cadrul HUB-ului se efectuează operațiunile de prezentare, 
sortare și prelucrare în vederea livrării și predării comenzilor

către CPA-urile de distribuire, cu itinerariile aferente destinațiilor 
de livrare pentru ziua respectivă
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Tarife
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Greutate
0 - 5 kg
5 - 10 kg
10 - 15 kg

Loco
11,00 lei
14,00 lei
17,00 lei

Tarif (fără TVA) - LEI

Număr de trimiteri expediate (bucăți/lună) Reducere acordată

101 - 500
501 - 1000
peste 1000

5%
10%
15%

Reduceri tarifare aplicabile serviciului StaiAcasă:

Modalitate de plată a contravalorii serviciilor furnizate de Poșta Română 
va fi stabilită prin contract.
În funcție de volumul lunar, Poșta Română poate acorda discount.



Părerea românilor despre Poșta Română
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tradiț�ie �și notorietate

siguran�ță atât pentru colete, cât ș�i pentru actele trimise în original

servicii rapide cu PrioriPost

posta�șii – agen�ții speciali ș�i indispensabili 
pentru românii din mediul rural

tarife competitive

acoperire în toată �țara

servicii complexe �și versatile

Sursa:
- Raport de cercetare calitativă – “Studiu privind preferinț�ele de consum ale utilizatorilor de servicii poș�tale din România, 
persoane �fizice (ANCOM, 2015)
- Raport de cercetare “Comportamentul utilizatorilor de servicii poștale – 2018, realizat de Reveal Marketing
- Conform studiului Dezvoltare platforma e-commerce și Evaluare PrioriPost, realizat de Reveal Marketing în 2019



Detalii suplimentare legate de oferta comercială
și condițile tehnice pot fi obținute de la
reprezentanții de vânzari:

- telefon: 021 2007 560
- e-mail: cnpr.vanzari@posta-romana.ro

Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucure�ști
021 93 93
suportclienti@posta-romana.ro
www.posta-romana.ro


