
GÂNDURI DE CEFERIST - 2014 

  
 

Odată cu demararea negocierilor pentru un nou CCM s-au aprins și speranțele ceferiștilor 
pentru un salariu decent DUPĂ 5 ANI DE SĂRĂCIRE CONTINUĂ, pentru condiții mai bune la locul 
de muncă, pentru investițiile promise de atâția ani la calea ferată, pentru recuperarea dreptului 
de a călători pe calea ferată așa cum au avut și înaintașii lor, fără ODIC. 
 
 Cu această ocazie, liderii marilor federații ne-au promis realizări și împliniri mărețe, cu 
toate acestea, după 50-60 de zile, rezultatul NU a fost cel  AȘTEPTAT de NOI, cei care mergem 
cuminți la locurile noastre de muncă, tură de tură și zi de zi, să ne facem datoria fără să 
deranjăm, fără să întrebăm dacă vede cineva cum am ajuns… 
  
 Pe deasupra, unii dintre noi, manipulați de liderii specialiști, am serbat “spontan” ziua 
noastră, a ceferiștilor, prin încetarea lucrului, pentru… a netezi seara “calea negocierii” 
specialiștilor la restaurant.  
 Ziua de 23 aprilie a aruncat o lumină nefavorabilă tot asupra noastră, a celor mulți, care 
am creat un haos printre călătorii plătitori de bilete -  și asa din ce în ce mai puțini. În schimb 
pentru liderii specialiști (chiar dacă s-au dezis și au susținut ca nu au nici o implicare) a fost 
fructificat încă un „moment de etalare a mușchilor” în fața unei administrații căzute în “extaz” 
în fața veșnicilor lideri sindicali plătiți și din cotizațiile celor ce se lasă înșelați și manipulați. 
 
 ACUM, dupa ce avem “Acordurile”, rămân doar întrebări : Pentru ce atâtea zbateri? S-a 
obținut ceva în afară de o creștere amărâtă de două procente, oferită încă de la începutul 
negocierilor, dupa ce în 5 ani am pierdut aproape toate drepturile? A avut cineva de câștigat din 
aceste Acorduri ? Se pare ca da… aceiași “vajnici și veșnici” lideri specialiști. 
 
 Iuda al nostru, al salariaților căii ferate, are un singur nume: “specialist relații sociale” și 
…DA, NE VÂND, dar nu pe 30 de arginți, ci pe 3000 de lei (la infra) – 4000(la călători)  și un 
pachet atractiv de alte bonusuri (mașină, benzină, telefoane, calculatoare, birouri, facilități), 
arginți  oferiți de “arhiereii” din administrație ce-și doresc “păstorirea” în liniște, a celor ce 
muncesc,  cu ajutorul “iubitorilor de arginți”! 
  “Trădare să fie , dar s-o știm și noi!” 

IATĂ CE AVEM : 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI SEMNAREA ACORDURILOR , PE LÂNGĂ BONUSURILE 
PREZENTATE (ȘI ALTE FACILITĂȚI), SE OFERĂ SALARIUL DE SPECIALIST: 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  RUȘINII SINDICALE,  CU ADEVĂRAȚII BENEFICIARI AI ACORDURILOR 

“Beneficii” ale acordurilor pentru cei mulți, care susțin “beneficiarii reali”: 

a) - 2% creștere salarială, după cinci ani în care:  am sărăcit cu 18%, am fost “suspendați” de 
aprox. 250 lei/lunar salariat, am fost “furați la coeficienți” cu 40% la salariu; 

b) - ceva “țoale”… o fustă, o pereche de pantaloni, o scurtă și o pereche de mănuși; 



c) - diferențiere salarială pe clase de salarizare între ceferiștii de la infrastructură față de cei 
de la călători sau marfă, cu toate că aceeași gașcă de specialiști negociază; 

d) - înregimentare sindicală forțată pentru a-și primi salariul și a celor care, cu toate că 
plăteau mai mult la administrație, din convingerea lor garantată constituțional, nu au 
dorit să mai aibă de-a face cu liderii sindicali; 

e) - amânarea la calendele grecești a recâștigării: coeficienților de ierarhizare, a drepturilor 
de călătorie, a protejării locurilor de muncă și a salariaților prin salarii compensatorii în 
caz de “idei de eficientizare” prin concedieri; 

 

 “Beneficiile” au fost obținute de specialiști după o spontană finalizată la restaurant și 
după pregătirea și aplicarea planului comun de acțiune specialiști-administrație privind 
“frica față de pierderi salariale în cazul lipsei de contract”… folosindu-se de omisiunile 
administrației făcute cu bună știință, în disprețul legii, la încheierea contractelor individuale 
de muncă cu privire la menționarea salariului și a TUTUROR ELEMENTELOR din care se 
compune salariul! 
 

În continuare, vom merge cuminți la locurile noastre de muncă, tură de 
tură, să ne  facem datoria, fără să deranjăm, fără să întrebăm dacă vede cineva 
cum am ajuns… PÂNĂ CÂND? 
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