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Compartiment Comunicare

În  urma  cererii  dumneavoastră  transmise  pe  adresa

massmedia@posta-romana.ro,  prin  care  solicitaţi  informaţii  C.N.  Poșta

Română S.A., vă transmitem următoarele: 

Ce va fi și cum va arăta codul poștal personal?

Codul poştal digital este un cod poştal propriu fiecărei persoane în parte, şi aici ne

referim exclusiv la persoane care vor opta să dețină acest cod. Principalul beneficiu

este că noul  cod va fi  o modalitate  mult  mai  practică şi  mai  rapidă  de a primi

corespondența sau un colet.

Astfel, un client al Poştei Române nu va mai avea nevoie să îşi scrie pe plic sau pe

colet  numele  cu  adresa  pe  corespondență.  Va  fi  suficient  să  menționeze  codul

personal, iar lucrătorul poştal va şti exact unde să îi livreze destinatarului produsul

respectiv.

Cum va putea găsi poștașul persoana? / Cum va funcţiona? 

Cu ajutorul unei modalități de identificare a locației unei persoane des întâlnită în

activitățile specifice. De exemplu, numele persoanei şi locul în care aceasta se află

pot fi identificate prin telefon, descărcând o aplicație. 

Astfel, clientul Poştei poate descărca aplicația de pe telefon, având posibilitatea să

aleagă  dacă  coletul  va  fi  livrat  acolo  unde  el  se  va  afla  la  momentul  livrării.

Procedând în acest fel, clientul nu trebuie să se afle neapărat la domiciliu, ci poate fi

oriunde, la magazin, la serviciu sau în parc cu copiii. 

De ce este nevoie de acest  cod poștal  digital?  Ce se întâmplă cu restul

codurilor poștale?

În  acest  moment,  codurile  poştale  sunt  împărțite  geografic,  pe

localități/străzi/cartiere. Acest sistem va continua să rămână funcțional. În paralel

cu acesta va demara, însă, noul sistem cu coduri poştale digitale care va putea fi

accesat doar de persoanele care optează pentru el. 
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În acest fel, Poşta Română încearcă să dubleze digital serviciile poştale existente în

prezent în format tradițional, pe hârtie sau fizic. Prin introducerea codului poştal pe

persoană, Poşta doreşte să sprijine segmentul de populație care foloseşte tehnologia

digitală. 

Când va fi introdus codul poștal digital? 

Poşta  Română  nu  a  alocat  deocamdată  o  dată  sau  un  termen  specific  pentru

finalizarea  acestui  proiect.  Estimăm,  însă,  în  acest  moment,  că  implementarea

codului poştal digital ar putea dura cel puțin un an. 

În concluzie, proiectul codului poştal personal reprezintă doar o mică parte din tot

ceea ce înseamnă procesul de modernizare şi digitalizare a Poştei Române, recent

începute. 
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