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Cuprins 

Date generale despre Î.S „Poșta Moldovei” 

Standardele – fac diferența! 

Standardele în domeniul serviciilor poștale 

Politica în domeniul calității a standardelor 
 

 

 

 



Date generale despre Î.S „Poșta Moldovei” 

Poșta Moldovei este operatorul național în domeniul serviciilor 

poștale 

Poșta Moldovei este fondată la 1 aprilie 1993, ca rezultat al divizării 

sectorului comunicațiilor poștale de cel al telecomunicațiilor.  

Din iunie 2005, Poșta Moldovei este sub direcția Ministerului 

tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993


„Standardele înalte sunt 

fundamentul pentru o mare 

realizare.” 

Akasha Garnier 

 
 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Akasha+Garnier


Standardele se ascund în cele mai 

mici detalii. Detaliile care fac 

diferența! 
 

  

Serviciile poștale cuprind mai multe 

subdomenii în care standardele și-au 

spus cuvîntul: 



Condiții de 
ambalare a 
trimiterilor 

poștale 

Reguli de 
scriere 

adreselor pe 
trimiterile 

poștale 

Condiții de 
forme, 

dimensiuni 
și greutate 

Modul de prestare a serviciilor poștale.  

Etica și estetica profesională a salariaților 

SM CEN/TS 14567:2017 SM CEN/TS 14826:2017 SM CEN/TS 16316:2017 

SM SR EN 14012:2012 



Standarde pentru ambalarea trimiterilor poștale 

  

Potrivit standardului SM CEN/TS 14441:2017 pentru a fi acceptate în 

circuitul poştal, trimiterile poştale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

de ambalare: 

 să nu depaşească dimensiunile de formă şi greutate regulamentare; 

 

 

 

 

 



Standarde pentru ambalarea 

trimiterilor poștale 

 învelişul exterior trebuie să acopere în întregime conţinutul trimiterii (excluzînd fisuri şi 

rupturi); 

 învelişul exterior trebuie să nu permită vizualizarea conţinutului, în vederea asigurării 

secretului corespondenţei, să corespundă formei şi naturii  conţinutului, modului şi 

duratei transportării, să fie adaptat pentru mânuire usoară;   

 clamele metalice utilizate la ambalarea trimiterii nu trebuie să împiedice executarea 

serviciului poştal şi să prezinte riscuri de lezări pentru personal; 

 este interzisă aplicarea pe trimiterile poştale a timbrelor şi etichetelor reutilizate sau 

a altor etichete şi menţiuni, decât cele, care se referă nemijlocit la serviciul prestat. 

 



Standarde pentru reguli de scriere adreselor pe trimiterile poștale 

  

 Adresele expeditorului şi a destinatarului urmează a fi redactate într-un mod 

precis şi complet, scrise citeţ, cu litere de mînă sau tipărite cu caractere latine şi 

cifre arabe; pe trimiterile poştale interne adresa poate fi înscrisă şi cu caractere 

chirilice; 

 Pentru trimiterile adresate către căsuţa poştală de abonament se înscriu numele şi 

prenumele destinatarului sau denumirea completă a persoanei juridice, numărul 

căsuţei poştale de abonament şi denumirea oficiului poştal de unde 

urmează a fi ridicată trimiterea; 

 Expeditorul poate adresa trimiterea poştală internă către doi destinatar în cazul 

în care destinatarii au acelaşi domiciliu; în acest caz, trimiterea poştală se 

predă unui dintre destinatari.  

 Adresele expeditorului și a destinatarului se înscriu de către expeditor, fără 

abrevieri sau prescurtări. Denumirile oficiale ale întreprinderilor se înscriu 

deplin. 

 
  

 

 

SM EN 14142-1:2014 prevede ca: 



Variantele de înscriere a adresei pe plic 

ADRESA 

EXPEDITORULUI 

ADRESA 

DESTINATARULUI 

AMPLASAREA 

TIMBRELOR 

GREUTATEA 

TRIMITERII 

APLICAREA 

ȘTAMPILELOR 

 

SM EN 14142-1:2014   Servicii poştale. Baze de date pentru adrese. Partea 1: 

Elementele componente ale adreselor poştale 



Varianta B 



Condiții de forme, dimensiuni și greutate 
 

Mărimea coletului nu trebuie să depăşească 2 m pentru una dintre 
dimensiuni şi 3 m pentru suma lungimii şi a celei mai mari 

circumferinţe luate în alt sens decât cel al  lungimii; 

colet mic este cel cu greutatea pînă la 3 
kg, latura cea mai mare a căruia nu 

depăşeşte 0,3 m; 

colet indivizibil este cel, conţinutul 
căruia nu poate fi divizat sau cel care are 

un volum disproporţionat în raport cu 
greutatea; 

greutatea maximă a unui colet 
indivizibil este de 31,5 kg. 

coletele nu pot avea dimensiuni inferioare 
dimensiunilor minime prevăzute pentru 

scrisori (90x140); 



Alte servicii prestate 
 

SM ISO 4217:2014 -Coduri pentru 

reprezentarea monedelor şi 

fondurilor 



Modul de prestare a serviciilor poștale.  

Etica și estetica profesională a salariaților 

 

Etica este filozofia 

convingerii. 



Standarde pentru echipamentul 

angajatului poștal GOST 27419-87  

Рубашки форменные 

женские. Технические 

условия 



Politica în domeniul calităţii 
 

Servicii de calitate = client muțumit 



Sistemul de Management al Calității 

Î.S „Poșta Moldovei” are implimentat un  

SMC conform ISO 9001 



ETAPE  
EXTRAGE

RE 

TRANSPORTA

RE 
SORTARE 

DISTRI

BUIRE 

Rezultatul obţi

nut 
96,9% 99,5% 99,9% 99,5% 

Obiectiv fixat 95,5% 96,5% 96,0% 95,5% 

Notă: standardul stabilit → Z+1 - 95,0%;  rezultatul obţinut → Z+1 -

 95,9%. 

 

Având ca scop optimizarea continuă a calităţii serviciilor prestate, Î.S.„Poşta 

Moldovei” organizează trimestrial controlul termenelor de deplasare a 

scrisorilor simple pe teritoriul Republicii Moldova.  

Rezultatele îndeplinirii indicilor de calitate privind termenele de trecere a 

corespondenţei pe teritoriul Republicii Moldova în trimestrul II, anul 2016. 

În raza unei localități, inclusiv municipiul Chișinău 
 

 

Avantajele implimentării ISO 9001 
1. Sporirea calității prestării serviciilor 



2.Sporirea încrederii 

beneficiarilor 

 



3.Apreciere pe plan internațional 

 



4. Utilizând și alte standarde 

europene/internaționale a fost variată gama de 

servicii 

 

 

5. Introducerea tehnologiilor moderne de prestare a serviciilor 

6. Apariția terminalelor poștale 

7. Operativitatea prestării serviciilor 

 



Concluzii : 

 Analizând cele expuse ne-am convins că standardele se regăsesc în fiecare 
aspect al vieții noastre 

 prin utilizarea standardelor furnizorii își pot baza dezvoltarea serviciilor pe 
specificatii care au o acceptare internationala în sectoarele în care activeaza. 

 Standardele ajuta sa atingem  aceste obiective, deoarece acestea  dau 
posibilitatea sa mentinem un nivel ridicat de calitate de-a lungul lantului de 
aprovizionare  și cand furnizam servicii. 

 Standardizarea poate conduce la obtinerea unor costuri mai scazute de 
tranzactii  în economie ca un întreg, precum și la economii pentru agenti 
priviti individual. 

 contribuie la recunoașterea și consolidarea întreprinderii atît la nivel național, cît 
și la nivel      internațional; 

 facilitează utilizarea unui limbaj comun, propriu  sectorului industrial; 

 ajută la dezvoltarea și prosperarea întreprinderii. 

 



Recomandări  

 Îmbunătățirea infrastructurii și în cadrul oficiilor poștale din sectorul rural 

 Calificarea personalului din sectorul rural 

 



 

S F Î R Ș I T  


