Bucureşti, 16 martie 2020
CNS Cartel ALFA solicită consultarea partenerilor sociali privind măsurile propuse pentru atenuarea impactului
economic și social al pandemiei COVID-19
De astăzi este declarată starea de urgență, reglementată de prevederile OUG 1/1999, Cerem guvernului să explice
cu claritate consecințele acestei decizii, ce presupune aceasta și măsurile concrete care vor fi luate, De asemenea
cerem guvernului transparență și identificarea celor mai bune soluții pentru atenuarea impactului asupra
companiilor și lucrători, pe baza dialogui cu partenerii sociali, atât reprezentanții angajatorilor, cât și cei ai
lucrătorilor.
Drepturile sunt pentru cetățeni! Cerem ca reprezentanții sindicali să facă parte din comitetul de urgență, nu doar
angajatorii.
Astfel, respingem ferm solicitarea Confederației Patronale Concordia de a modifica “temporar” Codul Muncii. Avem
deja instrumentele legale pentru a adopta măsuri de răspuns la această situație de criză, cu soluții care să provoace
cât mai puține daune ambelor părți. Codul Muncii prevede, cu caracter general, unele dispoziții cu privire la modul
în care pot acționa părțile, angajatorul și salariații, în diferite situații. Tot Codul Muncii se bazează și pe unele
principii, cel mai important fiind cel al Bunei-Credințe. Toate aceste elemente au un singur scop, acela de a evita
abuzurile!
Suntem de acord că această pandemie este un context extrem de dificil pentru desfășurarea afacerilor, dar
angajatorii trebuie să acționeze decisiv și responsabil pentru a oferi protecție lucrătorilor în întreg lanțul lor de
aprovizionare. Acest lucru trebuie să înceapă cu datoria lor de îngrijire de a proteja lucrătorii de transmiterea COVID19, în conformitate cu indicațiile OMS, și să se extindă la protejarea salariilor tuturor angajaților, garantarea
concediilor medicale și a condițiilor de muncă flexibile în timpul crizei. Solicităm angajatorilor să acorde prioritate
drepturilor și bunăstării lucrătorilor, deoarece răspundem colectiv la provocările pe care le prezintă COVID-19.
Numai în acest mod putem menține o societate și o economie funcțională, atenuând astfel impactul devastator al
acestei crize.
Marți, 17 martie, va avea loc întrunirea miniștrilor de finanțe și economie al țărilor membre EU (ECOFIN) pentru a
aproba pachetul de măsuri propus vineri de Comisia Europeană. Aceste măsuri cuprind fonduri pentru protejarea
lucrătorilor și companiilor de efectele cele mai dure ale pandemiei COVID-19, precum și relaxarea normelor fiscale
și de ajutor de stat pentru a sprijini serviciile publice și companiile afectate de criză.
Aceste măsuri nu înlocuiesc, ci vin în sprijinul măsurilor adoptate la nivel național. Trebuie să ne asigurăm că sprijinul
ajunge la toți lucrătorii afectați, inclusiv cei care desfășoară activități independente și cei cu locuri de muncă precare.
Pachetele de stimulente economice de urgență trebuie să includă următoarele: concedii medicale plătite;
menținerea veniturilor pentru acoperirea costurilor pentru locuințe, electricitate, alimente și alte obiecte esențiale;
și extinderea protecției sociale pentru toți lucrătorii, indiferent de tipul de relație de muncă.
Acesta este singurul mod de a susține locurile de muncă și economia, de a proteja salariile, bunăstarea lucrătorilor
și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Lecțiile crizei financiare din 2008/9 trebuie să dicteze că obiectivul
principal este sprijinul de care au nevoie lucratorii, familiile lor și întreprinderile, nu instituțiile financiare.
În acest sens, Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” a solicitat Guvernului, conform adresei atasate, luarea
de masuri urgente in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social. Orice măsură care nu va ține cont de
interesele lucrătorilor va conduce la adâncirea și prelungirea efectelor acestei crize fără precedent.
Bogdan Iuliu Hossu,
Președinte CNS Cartel ALFA

16 martie 2020
Catre Guvernul Romaniei
In atentia domnului Prim Ministru Ludovic ORBAN

Domnule Prim Ministru,
Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” nu poate accepta ca povara economică a acestei crize, care probabil că
va avea un impact mult mai sever decât criza financiară din 2008-2009, să fie suportată exclusiv de lucratori, cetateni,
bugetul public si serviciile publice.
De aceea propunerile facute de Consiliul Investitorilor Straini si Confederatia Patronala Concordia nu inseamna decat o
noua forma de sclavagism in vederea conservarii profitului propriu.
Angajatorii și companiile trebuie să-și asume partea lor din povara financiară a acestei crize !
Domnule Prim Ministru
Fata de aceasta situatie, tinand cont ca guvernul nu a convocat inainte de declararea starii de urgenta Consiliul
National Tripartit pentru Dialog Social, va solicitam luarea urmatoarelor masuri:
A. La nivel national pentru lucratori si cetateni:
1. Realizarea unui protocol tripartit pentru asigurarea sanatatii lucratorilor la locul de munca, cu specificarea tuturor
masurilor adecvate de protecție a sănătății lucrătorilor, în special pentru cei care prezintă un risc ridicat de
expunere, cei care au contact permanent cu un numar important de persoane (personalul din sanatate, comert,
politie, transport public), care ar trebui sa contina cel putin:
a. garantarea starii de sănătate a lucratorilor și siguranța lor ca prioritate in toate actiunile comune
b. garantarea locurilor de munca si a sursei de venit pentru lucratorii aflati in izolare/carantina; este esențial
ca lucrătorii să nu aibă întreruperi de venit care decurg din masurile de combatere a COVID-19
c. promovarea muncii de acasa (unde este posibil)
d. lucrătorii din sectoarele afectate sa fie introdusi in somaj tehnic sustinut de companiile respective
e. măsuri complementare, cum ar fi suspendarea temporară a plății ratelor bancare si/sau utilităților, fara
penalitati sau dobinzi
f. interzicerea cresterii preturilor la produse alimentare, de igiena si medicamente pe 6 luni; institutiile abilitate
sa verifice si sa amendeze drastic pe cei care incalca aceasta prevedere
g. statul sa centralizeze furnizarea de materiale necesare unitatilor economice pentru asigurarea sanatatii
lucratorilor la locul de munca, furnizand acestora contra cost, in baza prioritizarii unitatilor in functie de
gradul de risc al lucratorilor
2. alocarea de resurse suplimentare pentru unitati sanitare publice in vederea aprovizionarii urgente cu materiale si
echipamente de protectie; sunt necesare mai multe investiții publice pentru a asigura un nivel suficient de personal
bine pregătit și acces la asistența medicală pentru toți
3. prin rectificare bugetara banii alocati pentru combaterea COVID-19 sa fie alocati cu prioritate pentru compensarea
pierderilor suferite de lucratori si cetateni
4. pentru cetatenii care intra in carantina, asigurarea unor conditii de cazare si masa decente, cu personal pregatit,
prin intermediul :
a. unitatilor din cadrul Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „TBRCM” SA
de persoanele in tratament, cu returnarea cheltuielilor efectuate de catre acestia, si realizarea locatiilor de
carantina

b. unitatilor hoteliere, care au primit din partea ministerului Sanatatii, aprobarea de realizarea de sanatorii,
eliberarea acestora in vederea utilizarii lor ca locatii de carantina.

B. La nivel national pentru companii:
1. Amanarea platii taxelor pe semestru I 2020 pentru 6 luni, fara penalitati si dobinzi: taxe locale (impozite cladiri, etc)
2. Asigurarea accesului unitatilor afectate de criza la credite fara dobanda, pentru actiuni de preventie
C. La nivel European:
Introducerea unor măsuri de urgență din partea instituțiilor europene:
a) relaxarea normelor fiscale prevăzute de Pactul de stabilitate
b) creșterea volumului și relaxarea normele privind ajutoarele de stat,
c) adoptarea în același timp a legislației pentru ajutor financiar european pentru cei mai afectați.
Aceasta trebuie să includă sprijin financiar pentru lucrătorii care sunt în carantină, suspendați de la locul
de muncă sau concediați din cauza COVID-19.
Bogdan Iuliu HOSSU
Presedinte CNS „Cartel ALFA”

