
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13.05 .2020 cu ocazia intalnirii dintre reprezentantii administratiei CNCF"CFR"-SA si
reprezentantii organizatiilor sindicatelor semnatare a Contractului Colectiv de Munc6 pe anul 2019-2020la

nivelul CNCF'CFR"-SA

Reprezentan[ii administrafiei si reprezentantii organizatiilor sindicale s-au intalnit conform invitatiei
nr.l5l5l269/13.05.2020, in vederea consultarii prealabile cu privire la prelungirea reducerii temporare a

activitatii salariatilor.

Avand in vedere efectele economice negative generate de instituirea starii de urgenta prin Decretul
Presedintelui Romaniei w.195/2020 si de prelungire a starii de urgenta prin Decretul Presedintelui Romaniei
nr.24012020, conducerea companiei precizeaza ca pe fondul acestei stari de urgent& astfel cum a fost
prelungita si pe fondul intentiei de instituire a starii de alerta situatia economica a CNCF"CFR'-SA a fost si
este puternic afectata ca urrnare a reducerii activitatii din intreg sistemul feroviar si implicit a veniturilor
obtinute din activitatea de exploatare a infrastructurii feroviare si a resurselor financiare cu care se sustin
cheltuielile feroviare.

Aceasta reducere de activitate impune necesitatea reducerii programului de lucru a salariatilor avand
functii de specialitate si administrativ precum si a salariatilor din activitatea de instruire si primire
predare/distribuire materiale scule si produse fluide, cu exceptia sefilor de distric! sefilor de statie, de la 5 la 4
zile pe saptamana cu reducerea corespunzatoare a salariului, pe o perioada de 3l zile lucratoare, conform
prevederilor art.52 alin.l lit.c coroborat cu art.52 alin.3 din Legea 53/2003 - Codul Muncii cu modificarile si

completarile ulterioare, respectiv art.38 (11) din CCM in vigoare, potrivit carora contractul individual de
munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii
fara incetarea raporturilor de munca pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Reducerea de activitate are drept scop diminuarea efectelor economice negative asupra companiei si

in acelasi timp protectia salariatilor in conditiile raspandirii epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2.

Reprezentantii organizatiilor sindicatelor reprezentative semnatare a Contractului Colectiv de Munci
pe anul 2019-2020 la nivelul CNCF'CFR"-SA iau act de masurile dispuse si solicita intreprinderea de
demersuri pe langa Guvernul Romaniei pentru masuri de sprijinirea sectorului feroviar in vederea reducerii
impactului economic si social.

Prezentul Proces verbal s-a incheiat in 4 exemplare originale.
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