
Retrospectiva a anului 2017. Scurt istoric si bilant 

generalist, cu bune si cu rele - SMF 
 

- Februarie - nemultumirea salariatilor din sistemul feroviar atinge un apogeu timid, 

amplificat si de expirarea CCM ce avea sa urmeze si de starea inerta si chiar 

paguboasa a marilor lideri de sindicate si de federatii. In mediul online se infiripa 

ideea unui miting care sa coincida cu ziua istorica de 16 februarie. Un miting 

organizat in graba si cu stangacie, de catre un grup de CFR-isti, care si-au asumat 

aproape inconstient acest eveniment. Dupa acest moment au urmat indemnurile mai 

multor participanti, de a crea un nou sindicat, cu oameni curati, cu reguli transparente 

si democratice. In 17 martie are loc un alt miting organizat tot cam la fel, dar cu ceva 

mai multi participanti (in jur de 500-600, fata de 200-250 in februarie). Ideea unui nou 

sindicat se intareste si astfel, initiatorii acestor mitinguri decid sa preia un sindicat mic 

(aprox. 30-35 membri), pentru a scurta perioada de asteptare necesara infiintarii 

unuia nou. Dupa 17 martie se intampla acest lucru, iar vechiul sindicat, cu un nou 

presedinte, devine acum "noul sindicat" si incepe sa creasca rapid, numarand pana 

la sfarsitul verii nu mai putin de peste 2.500 adeziuni. Mai tarziu aveam sa aflam din 

situatiile bancare si din cele de la BFS-uri ca lucrurile nu stau chiar asa. Unii dintre 

salariatii care au "indaznit" sa paraseasca vechile lor sindicate, au fost amenintati cu 

diverse sanctiuni sau cu desfacerea contractelor de munca daca nu-si "baga mintile 

in cap" si nu-si retrag adeziunea de la SMF. Alte loturi de adeziuni au disparut pur si 

simplu, sau au fost refuzate la inregistrare de catre unele BFS-uri. Aici am avut cel 

mai mult de lucru, in a-i lamuri pe oameni ca aceste amenintari sunt ilegale si incalca 

constitutia si dreptul la libera asociere. Acest tip de probleme mai persista si astazi 

pe alocuri, iar caracatita sindicala condusa de experti, apeleaza la alte tertipuri, de a-i 

minti in continuare pe salariati sau de a-i cumpara ieftin cu sume modice in tichete de 

masa pentru sarbatori, si asta tot pe banii lor. 

Pe tot parcursul verii am dezbatut public statutul sindicatului nostru, pentru a-l aduce 

intr-o forma care sa raspunda obiectivelor noastre si care sa-l aduca in prim plan pe 

membrul cotizant, si nu unul care sa delimiteze "Dumnezeii" de "prostime" (adica 

expertii de membrii cotizanti). In luna septembrie se definitiveaza acest statut, agreat 

de catre toti membrii si a fost depus la judecatorie pentru a intra in legalitate. 

- Septembrie - octombrie, au loc alegeri libere si democratice, pentru incheierea 

perioadei de interimat, pentru functiile de Presedinte, Secretar General si 

Vicepresedinti de regionale. Votarea s-a desfasurat pe fiecare regionala, fiecare 

membru exprimandu-si optiunea, intr-un plic pe care l-a sigilat cu propria semnatura. 

Vara acestui an, nu a trecut usor pentru noi. Am cutreierat prin tara pentru a discuta 

cu salariatii care aveau sperante si nelemuriri, oameni care asteptau raspunsuri de 

multa vreme si care si-au pus speranta in noi... Suntem convinsi ca nu am reusit sa 

ajungem peste tot unde era nevoie, dar poate impreuna vom gasi o cale sa ne 

cunoastem, si prin intermediul liderilor regionali. Chiar daca acest drum nu e usor, 

am avut bucuria de a cunoaste oameni noi, de a lega prietenii, indiferent de zona, de 

compania la care lucram, sau de alte criterii. Am avut placerea sa constatam ca cfr-



istii nu si-au pierdut speranta, simtul umorului si nu si-au strambat coloana. 

Pe repede-nainte putem enumera si cateva realizari datorate acestui sindicat si 

oamenilor care s-au implicat: 

- apararea salariatilor impotriva deciziilor abuzive ale administratiei companiilor, de a-

i trimte temporar in alte statii sau de a-i sanctiona, pentru ca au indaznit sa participe 

la un miting neorganizat de sindicatele "agreeate"; 

- sustinerea financiara a salariatilor, care au fost sanctionati cu diminuarea salariului, 

pentru incetarea spontana a lucrului; 

- reprezentarea salariatilor la anchetele initiate de catre administratie, ori de cate ori a 

fost nevoie; 

- am facut toate demersurile legale si am facut lobby pentru sustinerea proiectului de 

lege, "Statutul personalului feroviar"; 

- am imbunatatit conditiile de munca in unele statii (desi nu era in sarcina noastra), 

prin dotarea cu instalatii de climatizare; 

- am acordat ajutor material in valoare de 500 lei, pentru cazurile nefericite de deces, 

in familiile salariatilor (rude de gradul I) 

- am încheiat un contract de reprezentare cu o casa de avocatura în luna decembrie, 

iar luna viitoare vom depune în instanță primul proces împotriva administrației pentru 

recuperarea nocivelor 

- am făcut și vom face în continuare multe lucruri pentru membrii noștri de sindicat si 

nu numai, dar nu vrem să pară că ne lăudăm, sigur am omis multe altele, cu 

speranța că sunteți mulțumiți pentru ceea ce  am putut face în acesta perioada, 

închei această mică prezentare a activității noastre. 

Speram si credem ca in 2018 SMF va avea un numar si mai mare de membri, care 

ne vor motiva si ne vor impinge si la masa negocierilor. 

Speram si credem ca vom fi cat mai multi cei care gandim corect, ca se vor alatura si 

cei care s-au saturat de marsavia expertilor lor si de negocierile trucate, ca nu se vor 

mai lasa cumparati cu vorbe goale. 

Impreuna putem face mai multe... 

Un an nou mai bun, noua, CFR-istilor !! 


