
C�tre: COMPANIA NA�IONAL� DE TRANSPORTURI AERIENE 
ROMANE -TAROM S.A. 
Adres�: Calea Bucure_tilor nr. 224F, ora_ Otopeni, jud. I1fov. România 

In aten�ia: Domnului Director General Mihäi�� Ursu (C.E.O.) 

Stimate domnule Director General, 

Sindicatul Pilo�ilor de linie din România (denumit în continuare SPLR "), cu 
sediul in Calea Bucure_tilor nr. 222. ora_ Otopeni, jud. Ilfov, România, reprezentat legal 
prin d. Pilot Comandant Andrei Rusu (in calitate de pre_edinte SPLR), 

Sindicatul Insotitorilor de Bord din Romania (denumit in continuare "sIBR"), cu 
sediul in Calea Bucurestilor 224F., Otopeni, Ilfov, Romania, reprezentsnt legal_prin 

Niculescu Alexandru (in calitate de Presedinte SIBRB) 
Salaria�ii departamentului tehnie reprezenta�i prin dl. Inspector Tehnic Tache 

Mihai 

având în vedere: 

Planul privind încetarea raporturilor de munc� prin acordul p�rtilor aprobat 
de c�tre Consiliul de Administratie, 

Faptul c�, în cazul restructurärii societ��ilor comerciale la care statul de�ine cel 
putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea general�, în baza Sectiunii nr. 

1. Cap. II art. 4 din ORDONAN�� DE URGEN�� nr. 98 din 24 iunie 1999 privind 
protectia socialä a persoanelor ale cäror contracte individuale de munc� vor fi desfãcute ca 

urmare a concedierilor colective, Programul de restructurare trebuie aprobat _i de c�tre 

ministerul de resort, în vederea elimin�rii pierderilor sau arieratelor, deci implicit, �i 

Planul privind încetarea raporturilor de munc� prin acordul p�r�ilor trebuia sä fi fost 

aprobat de cätre Ministerul Transporturilor, 

C� la elaborarea Planului privind încetarea raportului de munca prin acordul 

p�rtilor nu s-a tinut cont de pärerea sindicatelor, în condi�iile în care art. 69 din C. 

Muncii prevcde in mod expres faptul ca: ,in cazul in care angajatorul inten�ioneaz� sä 
efectueze concedieri colective, acesta are obligafia de a ini�ia, în timp util �i în seopul 

ajungerii la o ntehegere, in conditile preväzute de lege, consultäri cu sindicatul sau, dupä 

caz, cu reprezentantii salaria�ilor, cu privire cel pu�in la: 



a)metodele �i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a 

numärului de salariati care vor fi concediati; 
b)atenuarea consecin�elor concedierii prin recurgerea la mäsuri sociale care vizeaz�, 

printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionalä a salaria�ilor 

concedia�i 
.C� Ministerul Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 

este singura autoritate abilitat� s� cenzureze Planul privind încetarea raporturilor de 

munc� prin acordul pår�ilor, aprobat� de c�tre Consiliul de Administra�ie TAROM, 
vã adres�m prezenta 

PETI�IE 

prin care v� aducem la euno_tin�� faptul c� forma Planul privind îneetarea 

raporturilor de munc� prin acordul p�r�ilor, aprobatã de c�tre Consiliul de 

Administra�ie. NU urmäre_te apärarea intereselor Companiei TAROM �i, implicit, nu 

prevede m�suri care s� încurajeze angaja�ii Companiei s� accepte o astfel de încetare 

amiabil� a contractelor de munc�. 

Mai mult decât atât, acesta a fost adoptat cu înc�lcarea flagrant� a dispozi�ilor art. 

69 din C. Muncii citate mai sus _i. probabil, f�r� aprobarea Ministerului Transporturilor 
Infrastructurii si Comunicatiilor, astfel cum prevede în mod expres art. 4 din OUG nr. 98 

din 24 iunie 1999 privind protec�ia social� a persoanelor ale c�ror contracte individuale de 

munc� vor fi desf�cute ca urmare a concedierilor colective. 

In concrel, prin m�surile de reducere a numarului de salarii compensatorii sub 

nivelul acordului colectiv în vigoare, �i prin excep�iile impuse acelora care doresc s� 

opteze pentru retragerea voluntar� din activitate, nu se urmäreste încurajarea 

salaria�ilor pentru a accepta o astfel de încetare pe cale amiabil� a raporturilor de 

munc�, ci doar crearea unei false aparen�e a faptului cä s-a încercat la nivel de 

Companie accasta variant� înainte de adoptarea Planului de Concediere Colectiva. 

Mai mult decat atal, singurul efeet, concret, pe care acest Plan -ar avea asupra 

Companiei ar fi acela al ere_terii costurilor de consultan�� _i asisten�� juridic� 

acordate Companiei ca urmare a unei cre_teri evidente a costurilor de evaluare _i 

restructurare, având în vedere numarul infim de angajati care S-ar încadra in 

condi�ile restrietive impuse de acest Plan _i/sau care ar fi de acord eu o reducere a 

numarului de salarii compensatorii sub nivelul acordului colectiv, neluând în calcul _i 

expunerea evidentä a Companiei Tarom la eventuale procese colective datorate 

implementärii unui astfel de Plan, fär� respeetarea prineipiului echit�fii _i a 

procedurii prealabile mentionate mai sus 



Aceste costuri/riseuri pot fi evitate cu u_urint�, prin acordarea unui num�r 
coreet de salarii compensatorii si prin acordarea dreptului oric�rui salariat de a avea 
posibilitatea s� opteze pentru retragerea voluntar� din activitate, în baza Acordului de 
încetare a raporturilor de munc� încheiat cu Compania. 

De aceea. solicit�m explica�ii cu privire la motivele care au stat la baza inser�rii 

în cuprinsul Planului privind încetarea raportului de munc� prin acordul p�rtilor a 

acelor exceptii, în lipsa îndeplinirii c�rora salaria�ii nu au dreptul sä opteze pentru 
aceast� form� de încetare a raporturilor de munc� _i limit�rii salarilor compensatorii
sub nivelul stabilit prin Acordul Colectiv în vigoare. 

In acest sens, v� solicit�m s� dispune�i Conducerii Companiei sä ne prezinte 
Planul de restrueturare _i criteriile de evaluare a personalului, acestea nefiindu-ne 

prezentate pân� în acest moment. 

Nu în ultimul rând. dorim s� atragem aten�ia dl. Ministru Lucian Nicolae Bode 

asupra faptului c� am observat, din operare, c� se anuleaz� curse eu un procent ridicat 
de ocupare, fiind p�strate cele cu un procent mult mai mic. 

Ulterior, aceste curse prof+tabile Companiei pân� la acel moment, sunt preluate de 
catre companile concurente care profit� de lipsa de competent� _i de viziune a Conducerii 

paniei TAROM. sens in care. în numele Pilotilor de Linie, Insotitorilor de Bord si 
Personalului Tehnic din cadrul Companisi TAROM va solicitäm s� dispuneti un 
Control care s� verifice în ce mäsur� s-a impus anularea anumitor zboruri si dac� 
aceast� mäsur� s-a luat în urma analiz�rii gradului de ocupare pe fiecare curs� în 
parte 

In acest sens, dorim sä ni se prezinte Planul de operare pentru perioada 2020- 

2021, cát si calculul de performant� pentru cursele incluse in acest plan �i cele la care 

S-a renun�at. 

Dorim, de asemenea, sä ni se prezinte mäsurile comerciale pentru a creste 

gradul de ocupare, m�suri care ar fi trebuit luate înainte de decizia de a se renunta la 

Curse, sau concediarea personalului înalt calificat, cum ar fi piloti,însotitori de bord si 
tehnici, în care compania a investit zeci de mii de euro per salariat. 

Vrem sä atragem atentia c� din interiorul companiei observäm cum programul de 

operare este subdimensionat pentru a läsa Compania fär� venituri si a _justifica 
Suprimarea unor posturi, cum se aplic� un scenariu pesimist care împiedic� revenirea 
traficului, astfel Tarom nu va reusi s� recupereze cota de piat� pe care o picrde în 
acest moment, spre deosebire de companile concurente, care deja au implementat un 
program mai consistent. 

Prin restrângerea activitä�ii, Compania nu va putea înapoia împrumutul 

garantat de stat, acordat cu titlu de ajutor pentru combaterea pierderilor suferite în 



urma pandemiei de COVID-19, care împreun� cu dobanda aferent�, ar avea o valoare 

de 350 miliarde de lei în 2026. 

Important! 
Va reamintim cä. în temeiul art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

infoma�ile de interes publie ,Orice persoan� are dreptul s� solicite �i s� objin� de la 

autoriiäqile �i instituqile publice, în condijile prezentei legi. informatile de inieres public. 
Auloritäjile si instituile publice sunt obligate s� asigure persoanelor, la cererea acestora. 
informa�iile de interes public solicitate în seris sau verbal".

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa�iile de 

interes public. Ministerul Transporturilor. Infrastructuri si Comunicatiilor are obligatia de a 
r�spunde la prezenta Adres� în termen de 10 zile de la data înregistr�rii acesteia. 

Cu deosebit� considera�ie, 

Salaria�i Sindicatul Pilo�ilor de Sindicatul Insotitorilor 

Departamentului Tehnic Linie din România de Bord din Romania 

prin Presedinte 
Pilot Comandant 

prin Reprezentant al prin Pre_edinte 
salaria�ilor Nieuleseu Alexandru 

Inspector Tehnic Rusu Andrei 

Tache Mihai 


