
 Salariatii se vor relaxa in vacante pe banii patronilor
Sindicatele negociaza cu patronatele si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului crearea
?cecurilor de vacanta?. Acestea vor permite membrilor de sindicat sa cotizeze in timpul anului cu diverse
sume la un fond special pentru ca apoi cu banii stransi sa cumpere diverse servicii pe perioada
concediului, urmand sa fie emise bonuri asemanatoare celor de masa dar cu putere si valoare mult mai
mare. Ideea apartine Confederatiei Sindicale Cartel Alfa, promotoarea popularelor tichete de masa,
devenite ulterior obiect principal de revendicare din partea bugetarilor. ?Cecurile de vacanta? vor fi emise
ori de societati private alese prin licitatie, asa cum se face la bonurile de masa, ori de o societate
comerciala nou-constituita si administrata de patronate si sindicate. ?Este un concept pe care nu l-am
inventat noi?, a spus Hossu, precizand ca acest sistem functioneaza bine in Ungaria, Franta, Cehia si
Spania. ?Primele si indemnizatiile de concediu nu sunt suficiente. Acest cec de vacanta inseamna practic
ca timp de 11 luni salariatul poate depune lunar la societatea unde lucreaza o anumita suma de bani, nu
mai mult insa de un sfert din salariul minim pe economie, iar angajatorul, pentru a stimula angajatul sa
plece in concediu, depune si el o suma de patru ori mai mare decat cea a salariatului, dar nu mai mult de
jumatate din salariul minim pe economie?, a explicat Hossu. El a fost completat de vicepresedintele
Adrian Cojocaru care a dezvaluit ca aplicarea programului era batuta in cuie cu Ministerul Turismului pe
vremea cand destinele institutiei erau pastorite de Dan Matei Agathon. ?Cum noi nu aveam drept de
initiativa legislativa, trebuia ca Ministerul Turismului sa sustina in Guvern ceea ce ne intelesesem noi cu
patronatele. Din pacate acum trebuie sa reluam batalia pentru sustinerea documentului cu noul ministru
Miron Mitrea?, a precizat vicepresedintele Ioan Cojocaru. Potrivit presedintelui Cartel Alfa, Bogdan
Hossu, la nivelul salarizarii actuale, suma pe care o poate strange un salariat prin contributii la acest fond,
pe parcursul unui an, se va ridica la circa 19 milioane de lei. Masura are deja girul patronatelor din turism
care sustin ca ideea va fi una benefica atat pentru angajat cat si pentru sectorul turistic in general. Pe de
alta parte, angajatorii sunt mai putin incantati de ideea intrarii in circulatie a cecurilor de calatorie, dar
spera ca pana la finalul discutiilor sa poata obtine dreptul de a deduce partial sau total depunerile in
contul vacantei salariatilor. 
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