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

Stimate Domnule Ministru,  
 
 

Am aflat din sursele deschise despre recenta schimbare de management la nivelul 
Companiei Naționale Poșta Română, mai precis, de înlocuirea directorului general Horia 
Grigorescu cu fostul director general adjunct, Florin Valentin Ștefan.  
 

Cum această înlocuire vine tot pe fond de provizorat, de 4 luni, cum am citit în 
mass-media, având în vedere importanța operatorului național de servicii poștale, vă 
adresez câteva întrebări ale căror răspunsuri vor avea un impact semnificativ asupra 
moralului și motivării celor peste 23.000 de angajați ai Poștei Române, impact ce se va 
reflecta, în mod categoric și asupra modului în care își vor exercita îndatoririle de serviciu.  
 

Vă reamintesc, că fostul director general, Horia Grigorescu, anunța un amplu 
program de concedieri, în același timp în care în unele județe se organizau angajări, 
acțiuni paralele ce demonstrează un haos general și o degringoladă totală în politica de 
personal promovată de managementul Poștei Române. 
 

Așadar, cum aceste informații legate de soarta locului de muncă, sunt de natură a 
produce neliniști și îngrijorări, vă rugăm, domnule Ministru, să ne furnizați următoarele 
informații: 
 
• Vă rugăm să ne comunicați dacă programul de concedieri, anunțat de Horia 
Grigorescu, va mai fi implementat de noul director general, Florin Valentin Ștefan? 
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• Se va face un audit de personal, în urma căruia să se stabilească o politică adecvată 
și corectă pentru angajări/disponibilizări /aplicarea mobilității angajaților/creșteri 
salariale/alte forme de motivare și fidelizare a personalului?  
• Numărul total de persoane angajate de CNPR în perioada 2020-2021, la nivel 
central. 
• Numărul de consilieri angajați la cabinetul directorului general în perioada 2020-
2021, precum si atribuțiile fiecăruia dintre ei și nivelul de salarizare.  
• Numărul de demisii înregistrate din cadrul Administrației Centrale în perioada 
2020/2021. 
• Numărul de înființări sau desființări  de structuri: Direcții, Departamente, Servicii, 
Birouri, Compartimente, în perioada 2020/2021, precum și fundamentarea acestor 
modificări de structuri. 
• Numărul de clase acordate nominal, pentru personalul din Administrația Centrală 
în perioada 2020/2021. 
• Numărul de concedieri efectuate de noul director general. 
• Câți consilieri are noul director general, comparativ cu fostul director general, 
Horia Grigorescu, atribuțiile fiecăruia dintre ei, nivelul de salarizare. 
• Câți dintre consilierii actualului director general sunt din vechea echipă?  Dacă nu 
sunt toți, ce s-a întâmplat cu cei care nu se regăsesc în echipa noului director general? 
 
Vă mulțumesc! 
 
Solicit răspuns scris.  
 
 
Data :_____________ 

Cu deosebită considerație, 
 Ciprian-Constantin ȘERBAN 

 




