
Postasii �i cer drepturile
Satui sa astepte un semn de intelegere din partea reprezentantilor Guvernului, postasii sibieni s-au
hotarat sa faca ei primul pas.
  
  Ieri dimineata, intre orele 8,30 si 9, peste 40 de angajati ai Oficiului Judetean de Posta Sibiu si-au facut
cunoscute nemultumirile prefectului Ion Ariton. Sindicatul Judetean Posta Romana Sibiu cere scoaterea
Companiei Nationale Posta Romana de pe lista societatilor monitorizate de Fondul Monetar
International, pentru a putea negocia liber majorarea salariilor si pentru a avea posibilitatea de a face noi
angajari. " Vrem, in primul rand, sa fim scosi de pe lista de monitorizare. Nu avem datorii, dar suntem
trecuti printre datornici. Ni se spune ca avem dreptate, dar nu se face nimic. Murim cu dreptatea in mana"
, spune Remus Helju, liderul Sindicatului Judetean Posta Romana.
  
  Vor o slujba mai buna
  Din declaratiile liderului de sindicat, prefectul Ion Ariton a promis sa inainteze revendicarile chiar ieri
Guvernului. Conditiile actuale de munca si salariile mici ii determina din ce in ce mai des pe postasi sa
isi caute un alt loc de munca. " Este aceeasi situatie in toata tara. Cine mai lucreaza pe salariul minim,
prin ploaie, lapovita ori caldura inabusitoare? Angajatii nostri se duc la firmele private, sunt bani mai
multi si conditii mai bune. Suntem operatori nationali, trebuie sa ajungem in toate colturile tarii. Nimeni
nu mai vrea sa lucreze in asemenea conditii. La Vestem nu mai avem pe nimeni. La Turnu Rosu nu mai
avem factor postal. Oamenii se satura, vor o slujba mai buna" , a explicat liderul de sindicat.
  
  Revendicarile postasilor
  Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Posta si Comunicatii ameninta ca, daca revendicarile nu le
vor fi solutionate, vineri vor bloca activitatea, vor refuza sa munceasca suplimentar sau sa transporte, pe
zi, mai mult de 15 kilograme de corespondenta. Sindicalistii cer ca salariul mediu din Posta Romana sa
creasca de la 737 de lei la 1.120 de lei. Mai cer plata orelor suplimentare, precum si angajarea a 3.000 de
persoane, pentru a putea face fata solicitarilor. 
  Magda CACE
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