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Informare asupra intalnirii din 19 septembrie 2017

Astdzi, 19 septembrie 20L7, reprezentanlii federaliilor sindicale feroviare s-au int6lnit cu Secretarul
General al Guvernului Romdniei pentru a discuta o serie de probleme cu care se confruntd cdile ferate.
Din partea Secretariatului General al Guvernului au participat: Secretarul General Mihai Busuioc,
consilierii Horia Ghimbdleanu, George Faraianu, Nichita Dumitru. Din partea Ministerului Transporturilor
a participat Secretarul de Stat Mircea Biban. Din partea federaliilor feroviare au participat Rodrigo
(Sabriel Maxim -Presedinte Federalia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romdnia, lulicd
Mdntescu - Presedinte Federalia Mecanicilor de Locomotivd din Rom6nia, Florin Dobrescu - presedinte
Federalia Nalionald "Drum de Fier" , Liviu Grab - Prim-Vicepresedinte Federalia Sindicatelor-fransportatorilor 

Feroviari din Rom6nia , Radmilo Felix - secretar General Federalia Mecanicilor de
l-ocomotivd din Rom6nia si Nicolae Grigore - Federalia Nalionald a Sindicatelor din Transporturi
"ELCATEL",.

A fost depus in data de L8.09.20L7 actul SUS CFR Calatori nr.49/20t7 la registratura Guvernului adresat
Primului Ministru gi Secretarului General al Guvernului si in data de 19.09.2017 Rodrigo Gabriel Maxim -
Presedinte Federalia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din RomAnia a sustinut solicitarile pentru
buget multianual cu investitii in material rulant nou pentru SNTFC,,CFR Calatori,,SA in urmatorii opt ani,
revenirea SCRL Brasov SA prin fuziune prin absorbtie la SNTFC,,CFR Calatori,,SA, aprobarea legislativului
et proiectului Legii privind Statutul Personalului Feroviar, folosirea sumelor de acciza si supraacciza in
etchizitionarea de material rulant motor feroviar nou, modificarea oMT 6Ls/zoLs astfel incat sa nu mai
arduca prejudicii CFR Calatori si sa permita angajarea de mecanici de locomotiva noi si promovarea
acestora din mecanici locomotiva llin mecanicide locomotiva I in timp utiletc.

A mai fost depus la registratura Guvernului gi un memoriu al AFTF adresat primului Ministru si
Secretarului General al Guvernului.

in disculii au mai fost abordate problemele ridicate in memoriu, principala nemul[umire fiind reducerea
bugetului Ministerului Transporturilor cu 6.2 miliarde de lei la rectificarea bugetard din aceastd lund,
care va afecta seriosin primul rdnd infrastructura feroviard gioperatoriide transport.

A fost expusd de lulicd Mdntescu - Presedinte Federalia Mecanicilor de Locomotivd din Rom6nia situalia
generatd la AFER prin diminuarea ilegald, retroactivd a salariilor personalului, contrar prevederilor
legale, fiind incdlcate atet prevederile Codului Muncii cdt gi ale noii legi a salarizdrii unice (153/2017).

Clu privire la situalia CFR Marfd, lulicd Mdntescu - Presedinte Federafia Mecanicilor de Locomotivd din
Rom6nia a ardtat cd existd un blocaj datorat faptului cd o serie de societdli de stat inregistreazd datorii
cdtre CFR Marfd, iar la rAndul ei CFR Marfd inregistreazd datorii 9i penalitdfi [a datorii cdtre gestionarul
irrfrastructurii, cFR SA.

lulicd Mdntescu - Presedinte Federalia Mecanicilor de Locomotivd din Romdnia a subliniat faptul cd
salarizarea personaluluidin societdfile feroviare este deficitard, o mare parte a salarialilorfiind pl;titri la
nivelul salariului minim pe economie, ca efect al cregterii venitului minim garantat gi a stagndrii salariilor
la calea feratd. o primd mdsurd ar fi ca aprobarea bugetelor de venituri gi cheltuieli ale societdlilor
ftlroviare sd treacd din responsabilitatea Guvernului RomAnieiin sarcina Ministerului Transporturilor.

Federaliile feroviare au solicitat sprijinul Guvernului in vederea continudrii procesului legislativ de
adoptare a Legii privind statutul personalului feroviar. Florin Dobrescu - presedinte Federalia Nalionald
"Drum de Fier/' a aratat ca in prezent, acest proiect de lege este blocat la comisia de Muncd a Camerei
Deputalilor unde agteaptd un punct de vedere al Guvernului.
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/\ fost evidenliat faptul cd trebuie reg6ndit nivelultaxei de utilizare a infrastructurii feroviare (TUl) care
are cea mai mare valoare din Europa, acest lucru afectdnd serios operatorii de transport feroviar 5i
situ6ndu-i intr-o pozilie de dezavantaj major fafd de operatorii auto. concomitent, este necesar sd fie
asigurate fonduri suficiente pentru intrelinerea gi modernizarea infrastructurii feroviare. Diminuarea
lbndurilor pentru intrelinerea infrastructurii, la actuala rectificare bugetard, va face ca salariile
;lersonalului din aceastd activitate sd nu mai poatd fi pldtite pdnd la sfdrgitul anului.

Cu privire la achiziliile de material rulant, acestea ar trebui sd constituie o prioritate a Ministerului
Tlransporturilor av6nd in vedere starea precard a parcului de locomotive gi a celui de vagoane de cdldtori
;;i marfd, precum gi faptul cd incepdnd cu anul 2019, autorizarea accesului acestor vehicule pentru
accesul pe infrastructura feroviard va fi mult mai severd pentru cd va trece in responsabilitatea Agentiei
freroviare Europene.

l\ fost subliniat din nou faptul cd repartizarea compensaliei alocate pentru transporturl feroviar de
cdldtori se face cu discriminarea CFR Cdldtori. Trebuie eliminat indicatorul cdldtori*kilometru av6nd in
vedere faptul cd realizarea acestuia se raporteazd prin declarafii pe proprie rdspundere date de
operatorii privafi, declarafii care nu corespund realitdfii, in timp ce operatorul de stat, CFR Cdldtori, face
raportdri corecte din eviden[a electronicd a biletelor v6ndute.

s-a solicitat scutirea de la plata accizei pe carburanliifolosilitn transportulferoviar, av6nd in vedere cd
operatorii de transport rutier beneficiazd deja de aceastd scutire in timp ce sistemul feroviar nu a fost
niciodatd scutit de la plata acestei accize.

Au maifost reclamate dificultdliin aplicarea OMT 615/2015, urm6nd ca acest aspect sd fie discutatintr-
o int6lnire viitoare cu reprezentanli cu sarcini de decizie din Ministerul Transporturilor.

S-a ridicat problema existenlei unor amenzi astronomice aplicabile salaria[ilor, prin adoptarea prin OG
39/2000, nivelul maxim alamenziiajungdnd la 5OO0O de lei.

Sindicatele feroviare au solicitat sprijinul Guvernului in vederea realizdrii fuziunilor societdlilor
reparatoare de locomotive cu societdlile mamd ale acestora, totodatd gi unici aclionari (CFR Cdldtori 9i
C:FR Marfd), cei doi reparatori de locomotive fiind singurele filiale care incd nu au fost reintegrate in
societdfile din care au fost externalizate.

Secretarul General al Guvernului, Mihai Busuioc a apreciat disponibilitatea federafiilor sindicale
fc'roviare pentru realizarea unui dialog constructiv. Demnitarul a ardtat cd diminuarea bugetului de
venituri gi cheltuieli la Ministerul Transporturilor s-a fdcut la capitolele investi{ii din fonduri europene
avdnd in vedere cd procentul de realizare a acestor investilii este de 40% si care se estimeazd cd nu vor
putea fi fdcute in acest an. S-a alocat in schimb o sumd substanliald la Ministerul Finantrelor ca fond de
rezervd in caz cd vor exista totugi facturi pentru aceste investifii. in cursul lunii noiembrie va fi fdcutd
oricum o noud rectificare a bugetului de stat.

Cu privire la situalia AFER, va fi fdcutd o analizd a situaliei create la aceastd unitate pentru a stabili dacd
decizia de diminuare a salariilor a fost emisd cu incdlcarea legii gi pentru a face tot posibilul in vederea
dezamorsdrii situa[iei conflictuale.

C'elelalte probleme expuse au fost inregistrate in vederea gdsirii solufiilor de rezolvare. A fost
pnogramatd o noud intdlnire in data de 27 septembrie iar in 4 octombrie a fost, de asemenea,
programatd o int6l nire pe problema recuperd rii accizei din ca rburanli.

lnformare intocmita de Radmilo Felix - secretar General Federafia Mecanicilor de Locomotivi din Rom6nia
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