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INFORMARE 
 
În data de 30.04.2020 ora 10.00 a fost convocat CA al CN CF „CFR 

SA”, unde s-au discutat următoarele : 

1.- S-au avizat modificările la proiectul de act adițional nr.1 pentru anul 

2020, la contractul de activitate pentru perioada 2016-2020.  

2.- Informare privind datoriile înregistrate de operatorii CFR Marfă și 

CFR Călători către CFR SA precum și datoriile înregistrate de CFR SA 

către furnizori/prestatori la data de 27.04.2020.  

3.DATORII : 

a) Operatorii de Transport Feroviar de Călători suma de 

219.232.242 lei, din care: 

    - O.T.F. cu capital de stat - 194.888.800 lei ; 

    - O.T.F. cu capital privat -24.343.441 lei.  

    b) Operatorii de Transport Feroviar de Marfă suma de 

1.101.900.636 lei , din care: 

- O.T.F. cu capital de stat  - 1.071.984.101 lei ; 

    - O.T.F. cu capital privat - 29.916.534 lei . 

La ora actuală CN CF „CFR SA” are obligații de plată neachitate în 

valoare totală de 179.845.989 lei din care suma cea mai mare de 

110.002.824 lei este datorată filialelor CFR SA și Societății de 

Telecomunicații SA, după cum urmează:  

Filiale CN CF CFR SA: 

A - Telecomunicații - 34.700.760 lei;  

    B - Electrificare - 60.290.340 lei; 

    C - Informatica -14.944.242 lei;  

    D - Tipografia Filaret - 67.480 lei. 

CFR SA înregistrează datorii către Bugetul General Consolidat al 

statului de 74.000.000 lei.  

4.- La data de 31.03.2020 CFR SA are o pierdere de 20.165.840 lei 

fără a fi luat in considerare activitatea afectata de pandemie  

5.- S-a prezentat spre avizarea C.A. demararea procedurilor pentru 

fuziunea prin absorție a filialelor Informatica Feroviară și Tipografia 

Filaret. Tot în aceasta ședință a fost prezentată spre avizare demararea 
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procedurilor necesare divizării filialei Electrificare CFR SA prin 

desprinderea unei părți și transmiterea acesteia către CN CFR SA , 

dorindu-se desprinderea activităților de exploatare, lucrări de întreținere, 

reparare și intervenții la infrastructura de electrificare, iar activitatea de 

furnizare a energiei electrice să rămână în continuare la filiala 

Electrificare CFR SA.  

Reprezentanții sindicali nu au știut de aceste solicitări decât în 

momentul când au ajuns la ședință. În urma discuțiilor purtate cu 

membrii CA, după ce le-au explicat  că aceste decizii nu se pot lua decât 

după discuții cu partenerii sociali, au fost de acord sa amâne luarea unei 

decizii pentru discuțiile de săptămâna viitoare, după ce CN CF CFR SA 

va invita la discuții partenerii sociali și conducerile filialelor.  

6.- S-a mandatat directorul general al CFR SA pentru negociere CCM 

2020-2021.  

7.- S-a amânat avizarea programului de investiții pentru săptămâna 

viitoare, în care va fi prezentat un raport privind investițiile.  

8.- S-a aprobat scoaterea din funcție prin casare a mijloacelor fixe pe 

regionalele Iași, București și Cluj . 

9.- S-a amânat aprobarea încheierii unui contract de achiziții de 

grupuri electrogene.  

   10.- S-a aprobat achiziționarea unui excavator multifuncțional cu 

deplasare pe calea ferata si pe șosea.  

 


