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COMUNICAT	  DE	  PRESĂ	  

Bucureş?,	   31	   mai	   2013	   –	   Negocierile	   privind	   aplicarea	   normării	   muncii	   purtate	   între	  
conducerea	  Poștei	  Române	  și	  sindicate	  s-‐au	  încheiat.	  Părţțile	  au	  convenit	  asupra	  unui	  număr	  
de	  3.650	  de	  salariaţți,	  ce	  vor	  face	  subiectul	  disponibilizării	  colecEve.

În	  conformitate 	  cu	  prevederile 	  protocolului 	  încheiat	   în	  data 	  de 	  14	  mai	  2013,	  comisia	  
tehnică	  mixtă,	   formată	  din	  reprezentanţți 	  ai 	  Companiei 	  Naţționale	  Poșta 	  Română 	  (CNPR)	  și 	  ai	  
Sindicatului 	  Lucrătorilor	  Poștali 	  din	  România 	  (SLPR),	  a 	  stabilit	  personalul 	  excedentar	  existent	  în	  
cadrul	  companiei.

În	   urma 	  reverificărilor	   privind	   datele	  de	   trafic	   poștal,	   efectuate	  de	   comisia 	  tehnică	  
mixtă	  CNPR	   -‐	   SLPR,	   s-‐a	  stabilit	   de	  comun	  acord	  existenţța	  unui 	  număr	   de 	  3.650	   de	  salariaţți	  
excedentari	  ce	  vor	  face	  subiectul	  disponibilizării	  colecOve.

	   Modalitatea 	  de	   aplicare	   efecOvă 	  a 	   protocolului 	   încheiat	   astazi,	   31	   mai	   2013,	   va 	  fi	  
determinată	  de	  comisia 	  mixtă 	  CNPR	  -‐	  SLPR,	  pe	  baza 	  unor	  criterii 	  ce	  vor	  fi	   stabilite 	  de 	  comun	  
acord.

Aplicarea	   acestui 	   acord	   restabilește 	   echilibrul 	   între	   volumul 	  de	   prestaţții 	   poștale	   și	  
numărul	  de 	  angajaţți 	  ai 	  companiei,	   asigurând	  asTel 	  premisele	  creșterii 	  compeOOvităţții 	  Poștei	  
Române	  pe	  piaţța	  serviciilor	  poștale,	  piaţță	  liberalizată	  începând	  cu	  luna	  ianuarie	  2013.
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