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România, țara muncii ieftine, se revoltă!
Vrem un trai decent, condiții de muncă sigure, investiții în infrastructuri publice, oprirea privatizărilor de tip
“căpușă” în cazul companiilor publice și proﬁturile multinaționalelor să se declare și să se investească în
economia națională, nu în paradisuri ﬁscale.
În solidaritate cu lucrătorii și lucrătoarele din România și cu cei și cele care au plecat pentru a munci în
străinătate, DEMOS luptă pentru:
1. RESPECT PENTRU MUNCA OAMENILOR
Un salariu minim ajustat la valoarea coșului de consum, care să acopere nevoile lucrătoarele și lucrătorilor
și ale persoanelor aﬂate în grija acestora;
Un drept real la sindicalizare prin formarea sindicatului cu doar trei membri;
Obligativitatea plății de către angajatori a asigurărilor sociale pentru lucrătorii și lucrătoarele în regim independent, pentru zilieri și pentru cei și cele care lucrează în economia la comandă (“gig economy”).
2. PROTECȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
Condiții de muncă sigure și corect remunerate pentru cei își expun viața și sănătatea la riscuri importante
sau repetate la locul de muncă;
Un oﬁciu responsabil de protecția muncii disponibil în ﬁecare consulat din diasporă.
3. UN SISTEM FISCAL JUST PENTRU LUCRĂTORI ȘI LUCRĂTOARE
Impozitarea progresiva a capitalului, averilor și veniturilor (ne)salariale în același timp cu reducerea taxelor
pe muncă și creșterea taxelor pe capital/averi.
Partidul DEMOS vrea să ducă aceste propuneri în Parlamentul României.
Toți lucrătorii și toate lucrătoarele care vor să înﬁințeze un sindicat sau au nevoie de precizări pentru rezol
rezolvarea conﬂictelor de muncă, pot să ne contacteze:
Pe e-mail la adresa: munca@partidul-demos.ro
La numărul de telefon: 0727 77 88 58
Pa pagina noastra web: http://demos.org.ro/index.php/contact/
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1. Electrolux

Localitate, județ: Satu Mare, Jud. Satu Mare
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: martie - mai 2019
Nr. de angajați: 900, dintre care 400 au participat la grevă
Rezultate: Salariații de la Electrolux au purtat una dintre cele mai dure negocieri ale Contractului Colectiv
de Muncă. Cererea lor principală a fost o creștere salarială în sumă ﬁxă, de 350 de lei, adică 2
lei pe oră. După mai bine de 2 luni de grevă, aceștia au acceptat o creștere salarială de 5,5%
și un bonus de prezenţă de 240 de lei brut (începând cu 9 mai 2019) și o creștere de 5,5% și un
bonus de prezenţă de 480 de lei (începând cu 1 ianuarie 2020).
Celelalte prevederi din vechiul Contract Colectiv de Muncă au rămas neschimbate.

2. Societatea Electroaparataj S.A.

Localitate, județ: Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: aprilie - iulie 2019
Nr. de angajați: Aprox. 94 de angajaţi au intrat în grevă
Rezultate: Lucrătorii de la Electroaparataj au intrat în grevă pentru a-și cere un minim de drepturi, inclusiv
creșterea salariului pentru muncitorii caliﬁcați cu 20% peste salariul minim pe economie pe
care îl primesc acum, tichete de masă și plăţi compensatorii în caz de disponibilizare.
Conducerea societății a refuzat cu obstinență participarea la negocieri. Îngrijorați pentru viitorul
lor, mulți dintre lucrători au plecat din ﬁrmă, în consecință sindicatul a decis suspendarea
grevei, conform legii. Lucrătorii rămași speră să poată relua protestele întrucât situația lor
precară nu s-a schimbat.

3. Astra Rail Industries Arad

Localitate, județ: Arad, jud. Arad
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: mai 2019
Nr. de angajați: Aprox. 1 200 persoane, dintre care în jur de 300 au declanșat greva
Rezultate: După ce conducerea ﬁrmei nu a plătit salariile unor angajați aduși din India, colegii lor români
s-au solidarizat lansând greva. Aceștia au solicitat majorarea tuturor salariilor peste procentele
de 2 - 5 % propuse de conducere, care nu acoperă nici măcar nivelul inﬂației. Întrucât Legea
Dialogului Social nu îi protejează, lucrătorii au cedat presiunilor și amenințărilor conducerii,
încheind greva. Un alt sindicat este în curs de constituire.

4. Astra Rail Industries Caracal

Localitate, județ: Caracal, jud. Olt
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: mai 2019
Nr. de angajați: În jur de 130 de angajați au declanșat greva
Rezultate: În condițiile în care Astra Rail Industries oferă unele din cele mai mici salarii din județul Olt,
angajații au declanșat greva spontană. Lucrătorii au solicitat și au obținut creșterea salariilor cu
minim 10%, precum și schimbarea liderului de sindicat.
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5. Transurb

Localitate, județ: Galați, Jud. Galați
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: mai 2019
Nr. de angajați: Aprox. 799 persoane
Rezultate: Sindicaliștii au solicitat conducerii Transurb și autorităților locale salarii aliniate la prevederile
legale privind salariul minim pe economie, condiții mai bune de muncă, dar și investiții în parcul
auto. Greva de avertisment a fost declanșată după luni de negocieri cu puține rezultate.

6. Transurb

Localitate, județ: Vaslui, Jud. Vaslui
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: februarie, iunie 2019
Nr. de angajați: 99 persoane
Rezultate: Angajații de la Transurb Vaslui câștigă puțin peste salariul minim pe economie și mult mai puțin
fata de personalul din conducere. Cerințele lor nu s-au rezumat la mărirea remuneratiilor, ei au
solicitat investiții în parcul auto pentru siguranta calatorilor.
Negocierile au fost lungi și dureroase, sindicaliștii acuzând conducerea de discriminări.

7. Complexul Energetic Oltenia

Localitate, județ: Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: ianuarie 2019
Nr. de angajați: 9.500 de angajați, dintre care 4.000 persoane au intrat în grevă
Rezultate: Minerii din Complexul Energetic Oltenia au cerut mărirea salariilor cu 45% și alte drepturi de
muncă, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă. După negocieri, minerii au obținut
sporuri de producție calculate în sume ﬁxe, în funcție de tipul de muncă prestat.
Din toamnă, minerii vor relua protestele, sătui de tergiversările Guvernului privind dreptul la
pensionare a celor din industria extractivă grea.

8. Rulmenți S.A. Bârlad

Localitate, județ: Bârlad, Vaslui
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: ianuarie 2019
Nr. de angajați: Peste 1000 de persoane
Rezultate: Nemulțumiți de salariile extrem de mici și de propunerile conducerii de a tăia drepturi din noul
Contract Colectiv de Muncă, angajații au declanșat greva spontană. Conducerea societății a
acceptat în cele din urmă mărirea salariilor, cu o sumă ﬁxă totală de 290 lei pentru ﬁecare
salariat, și a renunțat la tăierea tichetelor de masă și a reducerii numărului de zile de odihnă.
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9. North Star Shipping

Localitate, județ: Constanța, jud. Constanța
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: iunie - iulie 2019
Nr. de angajați: aprox. 254 de persoane
Rezultate: Sindicatul Portuar Român Unirea a declanșat o grevă de avertisment după luni de negocieri
infructuoase a unui nou Contract Colectiv de Muncă. Au urmat negocieri colective purtate cu
succes până în iulie 2019.
Sindicaliștii au obținut îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și creșterea cu 4% a
salariului lunar brut (dar nu mai puțin de 250 lei net), mărirea unor prime și păstrarea altor
drepturi salariale deja incluse în Contractul Colectiv de Muncă.

10. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR)
Localitate, județ: București
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: iulie 2019
Nr. de angajați: 6 507 de persoane

Rezultate: Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, care reunește angajaţi din CNAIR, a organizat un protest în
condițiile în care conducerea companiei nu demarase negocierile cu angajaţii pentru Contractul
Colectiv de Muncă și nici nu prevedea creșteri salariale pentru angajaţi.

11. Aquavas S.A.

Localitate, județ: Vaslui, jud. Vaslui
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: iulie 2019
Nr. de angajați: 626 de persoane
Rezultate: Salariații Aquavas primesc azi salariul minim pe economie. Peste 100 dintre ei au declanșat un
protest spontan solicitând majorarea salariilor și plata orelor suplimentare. La protestul spontan
ar ﬁ participat mai multe persoane, dar o parte au rămas la locul de muncă pentru a asigura
continuitatea, așa cum prevede legislația în vigoare.

12. CFR SCRL Brașov S.A.

Localitate, județ: Brașov, jud. Brașov
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: aprilie, august, septembrie 2019
Nr. de angajați: peste 1 600 de persoane
Rezultate: Lucrătorii SCLR-CFR Călători sunt primele victime ale “căpușării” CFR. Ei luptă pentru contract
colectiv de muncă și pentru creșterea salariilor mizere - sub 2.000 de lei - pentru munci grele.
Din toamnă, alte sindicate din CFR vor declanșa proteste masive pentru a solicita investiții în
modernizare și renunțarea la subvenționarea operatorilor privați.
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13. MMM Autoparts

Localitate, județ: Turda, jud. Cluj
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: aprilie 2019
Nr. de angajați: 642 de persoane
Rezultate: Plătiți în mare parte cu salariul minim pe economie, salariații de la MMM Autoparts au protestat
pentru salarii mai mari și prime echitabile. Ulterior, ei au fost supuși unei serii de abuzuri ale
conducerii, câteva zeci ﬁind forțați să-și dea demisia pentru faptul că și-au cerut drepturile
salariale. Deputatul Adrian Dohotaru a sesizat ITM Cluj pentru a demara o anchetă.

14. Societatea română de televiziune (TVR)
Localitate, județ: București
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: august - septembrie 2019
Nr. de angajați: peste 2 500 de persoane

Rezultate: Sindicatele din TVR au avertizat conducerea că vor proceduri de angajare transparente și
echitabile, precum și depolitizarea instituției. Răspunsul acesteia a fost cenzurarea participării
unuia din sindicate la negocieri legale și încercarea, eșuată, de a-l revoca. Protestele angajaților
TVR vor continua, foarte probabil însoțite de plângeri penale privind abuzurile conducerii.

15. UNIO

Localitate, județ: Satu Mare, jud. Satu Mare
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: februarie - iunie 2019
Nr. de angajați: 479 de persoane
Rezultate: Sute de lucrători din UNIO Satu Mare, mulți dintre ei plătiți pe salariul minim pe economie, au
protestat în 2019 după ce nu și-au încasat salariile la timp. Nemulțumirile lor au fost legate și
de felul în care liderii sindicatului i-au reprezentat de-a lungul timpului în cadrul negocierilor cu
conducerea ﬁrmei. Situația de la UNIO rămâne incertă, efect al unei privatizări sălbatice
începută în anii ‘90.

16. ALRO Slatina

Localitate, județ: Slatina, jud. Arges
Tip de grevă: grevă declanșată de sindicat
Perioada grevei: aprilie 2019
Nr. de angajați: 2 549 de persoane
Rezultate: În aprilie 2019, raportul din ALRO dintre salariul cel mai mic și cel mai mare a fost de 1 la 186.
Asta înseamnă că unii directori au câștigat de 186 de ori mai mult decât muncitorul de bază.
Cu toate că au cerut creșterea salariilor cu doar 800 de lei brut și obținerea altor beneﬁcii
salariale, în contextul în care compania este proﬁtabilă, sindicaliștii din ALRO au purtat
negocieri extrem de diﬁcile pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă.

Grevele
muncitorești
2019

17. RAAL

Localitate, județ: Bistrița și Prundu Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: aprilie 2019
Nr. de angajați: 2 405 de persoane
Rezultate: Administrația ﬁrmei RAAL a redus de la o lună la alta salariile tuturor lucrătorilor și lucrătoarelor
cu 10% fără a informa în avans și fără a oferi explicații. Angajații produc, pe bani puțini, utilaje
industriale într-o companie care se aﬂă în topul exportatorilor cu capital privat românesc. În
acest moment, nu se știe cum anume se va rezolva acest conﬂict, administratorii ﬁrmei RAAL
ținând negocierile în spatele ușilor închise.

18. Chiech Soda

Localitate, județ: Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Tip de grevă: grevă spontană
Perioada grevei: septembrie 2019
Nr. de angajați: 600 de persoane
Rezultate: Chiech Soda își va închide porțile în România. Se pare ca ﬁrma nu a reușit sa negocieze
prețurile pe care și le dorea cu furnizorii sai. Jumătate din cei 600 de angajați au solicitat
intervenția autorităților pentru a le ﬁ salvate locurile de muncă. Despre răspunsul autorităților nu
se știe încă nimic, dar ﬁrma a demarat deja planul de plăți compensatorii.
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