
                                                                                                              
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat   

 
 

 
INTERPELARE 

 
 
 
 
 

Adresată: domnului  Ciprian-Sergiu TELEMAN, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării 
De către: Deputat Ciprian-Constantin ȘERBAN – Circumscripția Electorală nr. 29 Neamț 
Grup parlamentar - PSD 
Obiectul întrebării: ”Situația proiectelor de investiții și a măsurilor de eficientizare a 
Companiei Naționale Poșta Română SA ” 
 
 

Stimate Domnule Ministru,  
 

În primele luni ale anului, managementul Poștei Române (CNPR) anunța pentru 
anul în curs o serie de proiecte de investiții, precum și de eficientizare a activității 
companiei.  
 

Informațiile transmise opiniei publice, prin intermediul surselor deschise, de către 
CNPR ridică însă semne mari de întrebare în legătură cu viitorul acestei companii.  
 

Astfel, pe de-o parte, este anunțat un ambițios program de investiții, dar, în același timp, 
Poșta Română intenționează să se împrumute  cu ”60 milioane de lei pentru acoperirea 
nevoilor curente ale societății, creditul urmând a fi utilizat pentru o perioadă de 12 luni.”    
(https://www.profit.ro/stiri/dupa-creditul-premiera-semnat-in-toamna-posta-romana-
pregateste-un-nou-imprumut-19967631) 
 

Apoi, este anunțat public un amplu program de concedieri, dar, în același, timp în 
unele județe se fac angajări, fără să existe transparență în acest sens.  
 

Totodată, în ceea ce privește gestionarea patrimoniului imobiliar al companiei 
naționale, deși mass-media a relatat despre clădiri ale Poștei aflate într-un avansat grad 
de deteriorare, toată lumea a putut vedea cum directorul general al companie participă 
la așa-zise inaugurări de sedii, de fapt doar zugrăvite, inaugurări organizate cu un fast 
grotesc, în plină pandemie și pe un fond de sărăcie lucie.  
 

Toate acestea în condițiile în care angajații Poștei au atras atenția în nenumărate 
rânduri asupra nivelului extrem de scăzut al salariilor, asupra condițiilor mizere de muncă 
sau a pericolelor cu care se confruntă în activitatea zilnică. (https://alba24.ro/video-nu-
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este-usor-sa-fii-postas-in-romania-salarii-mici-uniforme-invechite-si-pericole-in-zonele-
unde-livreaza-corespondenta-828288.html).  
 

Cu toate acestea, managemetul CNPR expune un lux cel puțin bizar, anulează 
licitații (pe motiv de oferte nesatisfăcătoare, deși companii de renume au ofertat), 
organizează consultări publice ale căror rezultate sunt acoperite de tăcere.  
 

 
 

Având în vedere toate aceste informații, vehiculate în surse deschise, vă solicit, 
domnule Ministru, furnizarea următoarelor informații: 
 

1. Referitor la numirea membrilor CA: 
a. Care este, la ora actuală, componența CA al CNPR? 
b. Când și în baza căror acte normative a fost numit fiecare administrator? 
c. Care sunt studiile și experiența profesională a fiecărui administrator? 
d. Când se va organiza concurs pentru numirea unui management profesionist cu 
respectarea principiilor guvernanței corporative, având în vedere că în continuare 
managementul companiei este unul provizoriu? 
 

2. Referitor la obiectivele de investiții ale CNPR, ce investiții au fost demarate din 
programul de investiții anunțat pentru anul în curs și care este stadiul fiecăreia dintre 
acestea ?  
 

3. Referitor la planul de achiziții al CNPR,  care este lista achizițiilor derulate, începând 
cu ianuarie 2021 până în prezent, precum și bugetul fiecăreia și modalitatea de achiziție 
și istoricul achiziției pentru fiecare achiziție din lista de mai sus, din momentul declanșării 
și până la finalizarea acestora ?  
 

4. Referitor la activitatea de promovare și marketing, având în vedere că mass-media a 
vehiculat un buget pe anul în curs pentru activități de marketing de 2 milioane lei, vă 
solicit să detaliați fiecare acțiune din planul de marketing întreprinsă până la această dată, 
scopul acesteia/beneficiile aduse, precum și modalitatea prin care acestea vor fi 
implementate și finalizate. 
 

5. Referitor la programul de concedieri pe anul 2021, vă solicit să precizați câte 
concedieri și câte angajări au fost efectuate în structurile Poștei Române în perioada 
ianuarie 2021 - prezent, defalcat pe fiecare sucursală în parte, inclusiv administrația 
centrală. 
 

6. Referitor la gestionarea activității poștașilor, având în vedere faptul că  și Directorul 
general al CNPR a recunoscut condițiile improprii în care factorii poștali își desfășoară 
activitatea, vă solicit să precizați dacă au fost luat măsuri de dotare cu uniforme noi și 
care sunt acestea, dacă au fost luate măsuri de protejare împotriva atacurilor și care sunt 
acestea, precum și dacă managementul companiei are în vedere majorarea salariilor în 
acest an și cu ce procent?  
 

7. Referitor la inaugurările sediilor ”modernizate”, vă solicit furnizarea unei liste a 
tuturor sediilor care au fost modernizate și care au fost lucrările efectuate (zugrăvire, 

https://alba24.ro/video-nu-este-usor-sa-fii-postas-in-romania-salarii-mici-uniforme-invechite-si-pericole-in-zonele-unde-livreaza-corespondenta-828288.html
https://alba24.ro/video-nu-este-usor-sa-fii-postas-in-romania-salarii-mici-uniforme-invechite-si-pericole-in-zonele-unde-livreaza-corespondenta-828288.html


consolidare, renovare, digitalizare etc.) în primele 5 luni ale anului 2021, precum și 
fondurile care au fost alocate fiecărui obiectiv din lista de mai sus, defalcat. 
 
 
Vă mulțumesc! 
 
Solicit răspuns scris.  
 
 
Data :_____________ 

Cu deosebită considerație, 
Ciprian-Constantin ȘERBAN 
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