
TARIFE PENTRU SERVICII DE LEGĂTURĂ TELEGRAFICĂ

Expedierea telegramelor naţionale
Expedierea telegramelor naţionale (pentru un cuvânt) Tarif lei, fară TVA
- simple 1,80 
- urgente 2,40 
 Taxa telegrafică pentru toate tipurile şi categoriile de telegrame 25,00
Avizul de predare a telegramei prin telegraf:
- telegramă obişnuită 25,00
- telegramă urgentă 25,00

Expedierea telegramelor peste hotarele localităţii de amplasare a 
întreprinderii de telecomunicaţii, prin scrisoare de recomandare conform tarifelor poştale 

Expedierea telegramelor spre adrese convenţionale şi prescurtate pe 
teritoriul republicii 3,6 

Menţinerea de auten�ficare în telegrama "autentificată" pe 
teritoriul republicii 25,00

Recepţionarea telegramei cu expediere pe formular ilustrat, de la 
expeditor se încasează suplimentar plata pentru formular conform costului formularului 

Pentru vânzarea formularelor-ilustrate se încasează plata pentru 
fiecare formular la preţul furnizorului 

  
 

  

 
  

 
 

  

  
  

  

Note: 
1. Pentru telegramele transmise conform titlului ”urgent” se încasează o taxă dublată la tarifele
prezentate. 
2. Taxa telegrafică pentru telegramele internaţionale nu se percepe.
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Expedierea telegramelor internaţionale

Tarif lei, fară TVA

Tarif lei/cuvânt, fară TVA



Servicii suplimentare

Descriere serviciu Tarif lei, fară TVA

Copiile adeverite, eliberate la cererea expeditorului, pentru fiecare 100 
de cuvinte (complete sau incomplete). 1,1 

Recepţionarea telegramei în afara întreprinderii de telecomunicaţii sau 
prin telefon, pentru fiecare telegramă 0,4 

Notă: Plata încasată pentru telegramele recepţionate prin telefon în afara întreprinderii de 
telecomunicaţii (plata pentru un cuvânt, încasările telegrafice şi plata pentru recepţionarea prin 
telefon) trebuie să fie achitată după obţinerea contului. 
Pentru obţinerea informaţiei în Biroul de adrese referitor la adresa 
destinatarului, care şi-a schimbat locul de domiciliu, plata se încasează de 
la solicitant. 

1,1 

Notă: La rugămintea expeditorului (sau a destinatarului) de a obţine careva informaţie prin 
telegraf despre telegramă, vizând timpul înmânării telegramei destinatarului etc., de la el se 
încasează preţul telegramei de serviciu cu textul cererii plus taxa telegrafică. 

Pentru telegrama de răspuns se achită valoarea plăţii a 15 cuvinte de 
telegramă plus taxa telegrafică. 
Pentru redistribuirea (la cererea destinatarului) telegramei pe o altă 
adresă: 

- prin poştă – scrisoare recomandată conform tarifelor 
poştale 

prin telegraf - se încasează plata pentru fiecare cuvânt conform 
numărului de cuvinte de facto din telegrama expediată plus taxa 
telegrafică 

Pentru scrierea telegramei cu caractere chirilice sau latine, pentru 20 
cuvinte complete sau incomplete 0,6 

În cazul plăţii minime 0,6 


