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 Vineri, 21 noiembrie 2008  30.000 de salaria&#355;i CFR, f&#259;r&#259; salarii  CFR C&#259;l&#259;tori nu mai
are bani pentru salariile angaja&#355;ilor pe luna noiembrie &#351;i, în aceste condi&#355;ii, nu se vor mai face
pl&#259;&#355;ile c&#259;tre CFR SA, ceea ce înseamn&#259; c&#259; 30.000 de salaria&#355;i din
infrastructur&#259; r&#259;mîn f&#259;r&#259; salarii &#351;i prime de s&#259;rb&#259;tori, a declarat, ieri, liderul
sindical Gheorge Popa. &bdquo;Avem nevoie de o rectificare bugetar&#259; de 200 de milioane lei, pentru c&#259; în
noiembrie nu se mai pot asigura salariile angaja&#355;ilor de la CFR C&#259;l&#259;tori. Dac&#259; noi nu vom avea
cu ce pl&#259;ti salariile, vom lua bani din încasarea biletelor &#351;i vom sista toate pl&#259;&#355;ile c&#259;tre
CFR Infrastructur&#259;, iar în acest caz aproape 30.000 de persoane nu vor putea fi pl&#259;tite în luna noiembrie. Se
poate întîmpla ceea ce e mai r&#259;u &#351;i este posibil ca veniturile &#351;i implicit salariile celor de la marf&#259;
s&#259; intre în colaps&ldquo;, a spus pre&#351;edintele Federa&#355;iei Na&#355;ionale Feroviare
Mi&#351;care-Comercial.  
 Guvernul nu a alocat banii  
 Gheorghe Popa a ad&#259;ugat c&#259; plata salariilor pe luna octombrie a fost întîrziat&#259; trei zile &#351;i a
avertizat c&#259; sînt &#351;anse foarte mari ca angaja&#355;ii CFR s&#259; nu poat&#259; încasa primele de
s&#259;rb&#259;tori prev&#259;zute în contractul colectiv de munc&#259; la nivelul de 540 de lei pentru fiecare
angajat. Liderul sindical sus&#355;ine c&#259; bugetul de salarii al CFR a intrat pe regim de avarie din cauza faptului
c&#259; nu au fost alocate de la bugetul de stat aproape 280 de milioane de lei, bani dirija&#355;i pentru
subven&#355;iile acordate elevilor, studen&#355;ilor &#351;i facilit&#259;&#355;ile acordate b&#259;trînilor &#351;i
persoanelor cu handicap. Potrivit lui Popa, compania CFR Infrastructur&#259; are în acest moment aproape 30.000 de
angaja&#355;i, iar CFR C&#259;l&#259;tori peste 18.000 de salaria&#355;i.  
 Se negociaz&#259; greva  
 Liderul sindical a precizat c&#259; salaria&#355;ii din CFR vor fi în&#351;tiin&#355;a&#355;i ast&#259;zi de rezultatul
negocierilor cu Guvernul &#351;i vor decide pîn&#259; luni dac&#259; vor întrerupe lucrul pe termen nelimitat. 
&bdquo;Pîn&#259; acum, niciuna dintre revendic&#259;rile noastre nu a fost solu&#355;ionat&#259;. Vineri, cînd
expir&#259; termenul limit&#259; acordat executivului pentru punerea în practic&#259; a prevederilor trecute în
protocolul semnat cu sindicali&#351;tii, îi vom în&#351;tiin&#355;a pe to&#355;i salaria&#355;ii din
Mi&#351;care-Comercial de hot&#259;rîrile luate de c&#259;tre Guvern &#351;i cel mai probabil pîn&#259; luni vom
&#351;ti dac&#259; activitatea de transport pe calea ferat&#259; va fi întrerupt&#259;&ldquo;, a precizat Popa.   de: M.
Ex.
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