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ANCOM
Autoritatea Naţională pentru Administrare 

și Reglementare în Comunicaţii

Informaţiile vor fi utilizate pentru 
evaluarea serviciului universal în 
domeniul serviciilor poştale pentru 
persoane fizice şi pentru identificarea 
nevoii introducerii de noi servicii 
poştale.

CONTEXT

Identificarea preferinţelor de consum ale 
utilizatorilor de servicii poştale din România –

Persoane Fizice.

OBIECTIV

METODOLOGIE

Cantitativă:
1565 chestionare 

Populatia ţintă: persoane fizice din 
România care au folosit servicii poştale în 

ultimele 12 luni în calitate de expeditori
și/sau destinatari.
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Concluzii - Utilizarea serviciilor poştale
 Aproximativ 6 din 10 persoane fizice de 16 ani și peste au utilizat servicii

poștale în ultimul an, fie ca destinatari, fie ca expeditori. Incidenta utilizării
este mai mare în regiunea București-Ilfov (diferență semnificativă
statistic).

 Trei furnizori de servicii poștale reprezintă setul principal de alternative ale
utilizatorilor, atât pe indicatorul “utilizare în ultimele 12 luni”, cât și pe
indicatorul “utilizat cel mai des”: Poșta Română (86% utilizare în ultimul
an), Fan Curier (65%), Urgent Cargus (36%). Diferența dintre Poșta
Română și Fan Curier, pe indicatorul “utilizare în ultimele 12 luni”, este
minimă în București (doar 9%) și maximă în mediul rural (34%).

 44% dintre utilizatorii de servicii poștale din București au cheltuit mai mult
de 50 lei în ultimul an pentru astfel de servicii.

 72% dintre utilizatorii de servicii poștale din mediul urban şi 54% dintre
utilizatorii de servicii poștale din mediul rural sunt atât destinatari cât şi
expeditori. Cei mai mulți expeditori îşi asuma rolul de alegere a
furnizorului şi expediere a trimiterilor poștale.
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Concluzii – Criterii de alegere a furnizorilor
de servicii poștale
 Cele mai importante criterii de alegere a unui furnizor de servicii poștale

sunt: tarifele practicate, viteza de livare, siguranța trimiterilor poștale,
respectarea timpilor de livrare.

 Tarifele practicate de furnizori sunt mai importante în regiunea de
dezvoltare Sud și în urbanul mare (100-400 mii locuitori). În București
viteza de livrare este mai puțin importantă, prioritate având siguranța
trimiterii și respectarea timpilor de livrare.

 Cele mai importante bariere ale colaborării cu un anumit furnizor de
servicii poștale sunt: deteriorarea sau pierderea trimiterii poștale, tarifele
dezavantajoase (mai important în regiunea Sud și în București),
nerespectarea timpilor de livrare (mai important în regiunea Sud).
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Concluzii – Preferințe referitoare la viteza
de livrare
 26% dintre expeditorii persoane fizice au plătit mai puțin de 10 lei pentru

trimiterea unei scrisori pe teritoriul României si 18% au plătit intre 10-20
lei.

 Aproape jumătate dintre expeditorii de scrisori (45%) ar plăti dublu dacă
scrisoarea ar ajunge în aceeași zi.

 19% dintre expeditori au plătit între 20-50 lei pentru trimiterea unui colet
poștal pe teritoriul României si 14% au plătit între 10-20 lei.

 O treime (37%) dintre expeditori ar plăti un tarif dublu dacă coletul ar
ajunge a doua zi.
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Concluzii - Preferințe referitoare la frecvența 
colectării

 Peste jumătate dintre expeditorii persoane fizice (56%) apreciază că
furnizorii de servicii poştale ar trebui să colecteze trimiterile poştale din
oficiile poştale zilnic, de 2 ori pe zi (52%) sau o dată pe zi (35%).

 7 din 10 expeditori din Bucureşti (semnificativ mai mulţi decât în celelalte
regiuni istorice), susţin că trimiterile poştale ar trebui colectate din sediile
oficiilor poştale de 2 ori pe zi.

 1 din 2 expeditori consideră necesar (“sigur da”) ca furnizorii de servicii
poştale să colecteze trimiterile poştale inclusiv în zilele de sâmbătă.

 Expeditorii preferă ca trimiterile poştale să fie colectate de către un agent
al furnizorului de la o adresă indicată (42%) sau dintr-un punct de lucru al
furnizorului (31%).

 În regiunile Centru, Sud-Vest şi în mediul rural se observă o preferinţă
pentru colectarea trimiterilor din cutiile poştale ale furnizorului.
Bucureştenii preferă colectarea trimiterilor de către un agent al furnizorului
de la o adresă indicată (53%).
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Concluzii - Preferințe referitoare la livrarea 
trimiterilor poștale
 3 din 4 utilizatori (75%) ai serviciilor poştale apreciază (sigur da) că este

necesar ca furnizorii de servicii poştale să informeze destinatarii telefonic /
pe email în legătura cu data şi ora livrarii.

 Mai mult de jumătate (57%) dintre utilizatori consideră necesar ca livrările
trimiterilor poştale să se efectueze şi în zilele de sâmbătă.

 Două treimi (68%) dintre utilizatorii persoane fizice de servicii poştale ar
continua să folosească serviciile în noile condiții dacă livrările de servicii
poştale s-ar realiza în decursul a 4 zile lucrătoare plus sâmbătă sau
duminică, iar nu pe parcursul a 5 zile lucrătoare. Dar 22%-25% ar
schimba furnizorul de servicii poştale.

 Preferinţele pentru orele de livrare sunt distribuite pe parcursul întregii
zile, cu precădere în intervalul orar 16-18 (39%). În oraşul Bucureşti se
observă o preferinţă mai accentuată pentru intervalul 18-20 (48%).

 Locul de livrare preferat de majoritatea utilizatorilor de servicii poştale este
la domiciliul destinatarului, prin înmânare personală.
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Concluzii -Preferințe referitoare la programul 
de lucru și accesul la punctele de colectare
 Utilizatorii de servicii poștale sunt dispuși să se deplaseze pe jos 17 minute

(în medie) până la cel mai apropiat punct de lucru al furnizorului de servicii
poștale.

 Majoritatea utilizatorilor de servicii poștale (53%) ar prefera ca sediile
oficiilor poștale să înceapă programul în intervalul orar 8.00 – 9.00 şi să-l
încheie în intervalul 19-21 (31%).

 Jumătate dintre utilizatorii de servicii poștale din mediul rural şi din
localităţile cu mai puțin de 50.000 locuitori nu sunt deloc dispusi (53% -
sigur nu) să se deplaseze în altă localitate pentru a ridica sau expedia o
trimitere poștală. 1 din 3 utilizatori sunt însă dispusi să facă această
deplasare.

 7 din 10 persoane consideră necesar să existe în localitatea lor sedii ale
furnizorilor de servicii poștale deschise şi în zilele de week-end (sâmbăta
sau duminica).

 Majoritatea utilizatorilor de servicii poștale (78%) sunt de părere că este
necesar să existe un număr de telefon /o opțiune pe siteul furnizorului de
unde să se poată obţine informaţii privind statusul trimiterii lor poştale.
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Concluzii - Preferințe referitoare la tarife
 8 din 10 persoane care colaborează cu furnizori privaţi de servicii poștale

consideră că tarifele practicate de aceştia sunt accesibile (74% - au tarife
accesibile & 7% - au tarife foarte accesibile).

 Satisfacția utilizatorilor cu privire la raportul calitate-preț oferit de furnizorii
privați de servicii poștale este crescută. Aproximativ 90% dintre utilizatori
sunt multumiți sau extrem de multumiți de raportul calitate-preț oferit de
DHL, FAN Curier, DPD, Urgent Cargus.

 Utilizatorii de servicii poștale apreciază că tarifele practicate de Poșta
Română sunt ușor mai accesibile comparativ cu cele practicate de firmele
din mediul privat (86% Poşta Română vs. 82% furnizori privaţi).

 Scorul satisfacției pentru raportul calitate-pret obţinut de Poșta Română
este mai scăzut decât scorul de satisfacţie obţinut de furnizorii privați
(78% Poşta Română vs. 87% furnizori privati).

 1 din 3 utilizatori ai serviciilor poștale apreciază ca fiind foarte necesară
diferențierea tarifelor în funcție de distanța de livrare. Iar 1 din 4 utilizatori
consideră foarte necesară diferențierea tarifelor în funcție de mediul de
rezidență.
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Concluzii-Preferințe despre acoperirea teritorială
 1 din 6 utilizatori s-au confruntat cel puţin o dată cu situaţia în care

furnizorul de servicii poștale nu avea acoperire în localitatea în care dorea
să livreze trimiterea poștală.

 Jumătate dintre cei care care s-au confuntat cu o situaţie de acoperire
teritorială deficitară afirmă că i-a deranjat foarte mult această situaţie.

 1 din 4 expeditori au întâlnit o situaţie de acoperire teritoriala deficitară la
Poșta Română, iar 1 din 8 utilizatori la furnizorul Fan Curier.

 În 82% dintre cazurile în care furnizorul de servicii postale nu avea
acoperire, localitatea era în mediul rural.

 Folosirea unui alt furnizor de servicii poștale a fost alternativa la care au
apelat jumătate dintre expeditori atunci cand s-au confruntat cu situaţia de
neacoperire teritorială.

 Utilizatorii de servicii postale au vizitat în ultimele 12 luni, în medie, de 10
ori sediile oficiilor poștale.

 Majoritatea utilizatorilor de servicii poștale apreciază că urmatoarele
caracteristici ar trebui să se regasească în oferta tuturor furnizorilor de
servicii poștale: sistem de notificare privind data si ora livrarii sau stadiul
livrarii, verificarea coletului la livrare, asumarea răspunderii furnizorului
pentru întârzierea livrarii.
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