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MITING –  16.FEBRUARIE 2018  – 
 

UNDE NE AFLAM  
DUPA OPT DECENII SI JUMATATE DE LA JERTFA FEROVIARILOR 

 

Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN – C.S.N. MERIDIAN,  
Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania – F.S.T.F.R,  
Federatia Nationala Sindicala din Infrastructura Feroviara – F.N.S.I.F.  
 

1. STATUTUL FEROVIARULUI 
 

Se tergiverseaza aprobarea Legii privind Statutul personalului feroviar,  
BREASLA LUCRATORILOR FEROVIARI, CARE A AVUT UN STATUT LEGIFERAT INCA DIN 

PERIOADA  ANTEBELICA, IN PREZENT NU MAI ARE DECAT  UN  “SUBSTITUT”, APLICAT CU 
BUNA STIINTA, PRINTRU-UN  DECRET VECHI DE 42 DE ANI, CU TOATE CA  ADOPTAREA UNEI 
LEGI  - „STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR” - A FOST SI ESTE O OBLIGATIE  PENTRU 
GUVERNANTI, OBLIGATIA LEGALA  FOST IGNORATA! 

 

Organizarea sistemului feroviar a cunoscut numeroase transformari, de la Departament in cadrul 
Miniterului Transporturilor in anii 1989 – 1990 , Societate Nationala si apoi Companie Nationala la 
reorganizarile din 1998,  transformari care au avut loc fara a se lua in considerare implicatiile acestora 
asupra personalului feroviar. 

Cu toate ca la fiecare reorganizare, cadrul legal a prevazut si obligativitatea respectarii de catre 
personalul feroviar a „prevederilor Statutului personalului”, guvernantii au omis un singur lucru: 
statutul personalului nu exista! 

 
                                                                           HOTĂRÎRE nr. 235 din 29 martie 1991  

- privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Român     ANEXA 2 – REGULAMENT 
“……Articolul 56 

Personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului, precum şi 
prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice….” 

                                                                            HOTARARE   Nr. 570 din 21 august 1991 
 -  privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare       ANEXA 2 – REGULAMENT 

“……Art. 12 
    Personalul care trece de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane la unitatile care se vor reorganiza, potrivit prezentei hotarari, se considera transferat 

in interesul serviciului. Salariatii acestor unitati beneficiaza de permise de calatorie gratuita pe calea ferata si isi mentin drepturile specifice salariatilor 
C.F.R. in conditiile legii. 
    Art. 40 

    Personalul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului 
C.F.R., precum si prevederilor regulamentelor si instructiunilor specifice. 
                       Pana la aprobarea Statutului personalului C.F.R., raporturile de munca, drepturile membrilor de familie, ale pensionarilor C.F.R. si membrilor lor de 
familie, sunt reglementate de legislatia in vigoare….” 
 

                                                    LEGE nr.129 din 16 octombrie 1996  
                                    - privind transportul pe caile ferate romane 
“….Personalul S.N.C.F.R. 
Art. 39. - (1) Personalul S.N.C.F.R. este supus prevederilor Statutului personalului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române, aprobat prin hotărâre a Guvernului, contractului colectiv de muncă încheiat anual, la nivelul S.N.C.F.R., precum şi ordinelor şi instrucţiunilor 
specifice transportului pe căile ferate. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului unităţilor de asistenţă medicală, medicină şi psihologie a muncii, psihologie aplicată şi al unităţilor de învăţământ 
organizate în structura S.N.C.F.R. 

Art. 63. - (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, S.N.C.F.R. împreună cu 
Ministerul Transporturilor întocmesc şi înaintează spre aprobare Guvernului contractul de activitate al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. 

 (2) În acelaşi termen, Ministerul Transporturilor va înainta Guvernului proiectul de statut al 
personalului S.N.C.F.R..” 

                                                                                  

Daca pana in octombrie 1996, s-a folosit ca „substitut” Decretul Lege 376 din 1976, prin 
Legea 129/1996 s-a instituit obligatia imperativa , cu termen clar, de a se adopta statutul 
personalului feroviar! 
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HOTARARE   Nr. 581 din 10 septembrie 1998 

privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane 
“…….Art. 1 
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, 
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane. 
Anexa 1 
 Art. 25 
    Personalul 
    (1) Personalul C.F.R. se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie. 
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurate a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament de catre consiliul de administratie. 

    (3) Personalul C.F.R. este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor 
feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al acesteia. 

    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca….” 
 

In zadar se mentineaza statutul, constatam ca si pana in zilele noastre se foloseste acelasi 
„substitut” vechi de 42 de ani! 

 

Mentionam pe scurt doar cateva argumente,  considerate de noi a fi importante si in 
sprijinul indeplinirii obligatiei legale ignorate de catre guvernanti si adoptarii de catre politicieni a 
statutului personalului feroviar printr-o  Lege care sa reglementeze corect, echitabil si cuprinzator 
drepturile si obligatiile personalului feroviar, dupa cum urmeaza: 

 

- Comunitatea Europeana – RECOMANDARI COMUNE C.E.R . si E.T.F – Privind indentificarea si 
prevenirea riscurile psiho-sociale in cadrul sectorului feroviar , care afecteaza securitatea si sanatatea 
in munca  pentru  lucratorii feroviari.  
- Condițiile de muncă specifice lucrătorilor feroviari din Romania, in special pentru cei care asigură siguranța 
circulației, pe toată perioada raporturilor de muncă, au existat și înainte de anul 2001 și în continuare după acest 
an.  
 - Condițiile specifice de pregătire profesională, medicale și psihologice, așa cum sunt impuse prin reglementările 
existente pentru desfășurarea activității pe toată perioada raporturilor de muncă de lucrătorii feroviari în legătura 
cu siguranța circulației, au existat și înainte de anul 2001 și în continuare după acest an; 
- Considerente de analiză comparativă cu alte categorii profesionale care desfășoară activitatea la siguranța 
circulației  – cu aceleași drepturi până în anul 2001 și care își defășoară activitatea în aceleași condiții și în 
present; 
 - Considerente cu privire la efectele admiterii definitive pe cale judiciară a faptului că lucrătorii feroviari din 
siguranța circulației au aceleași drepturi de pensionare și în perioade ulterioare datei de 1 aprilie 2001, întrucât 
şi-au desfăşurat activitatea în aceleași condiţii speciale de muncă sau, după caz, deosebite. - extrase din Decizia 
ICCJ - RIL nr. 12/2016 ; 
 - Considerente de analiza comparativa cu alti  lucratori feroviari din Comunitatea Europeana , –  cu drepuri de 
pensionare la o varsta mai redusa decat a lucratorilor feroviari romani, care au conditii de munca si de salarizare 
mult superioare si un nivel de trai mult mai ridicat; 
 - Considerente economice si de resurse umane,  in contextul actual in care se desfasoara activitatea lucratorilor 
feroviari din siguranta circulatiei, indreptatiti ca dupa o perioada de 20 de ani de activitate la siguranta circulatiei, 
sa poata beneficia de dreptul la pensionare;  
 
“ Va rugam sa feceti impreuna cu noi  un exercitiu de imaginatie pentru a vedea  CUM SE MAI ASIGURA SIGURANTA CIRCULATIEI 
in VIITOR:  
 Cum mai face revizia, pe km. tot mai multi, un revizor de cale, la 55- 60-65 de ani, prin gerul si zapada iernii sau arsita verii?  
 Ce forta fizica poate sa mai aiba un feroviar, la peste 55- 60 de ani, sa lucreze munci grele in linie, LA INTRETINEREA CURENTA 
SAU IN CAZURI DE DERANJAMENTE?  
 Cum se misca feroviarul de la CT, la peste 55-60 de ani, printre linii SI SUB CIRCULATIE pentru lucrari curente sau NOAPTEA 
PENTRU INTERVENTIE la deranjamente? 
 Cum se misca PE TEREN la manevra noaptea, printre materialul rulant, la legat si dezlegat vagoane, un manevrant la peste 55-60 
de ani? 
 Ce atentie, viteza de reactie si siguranta mai are in decizii un IDM dispozitor, PENTRU CIRCULATIE ,MANEVRA, INTERVENTII SI 
DERANJAMENTE, pe timp de zi/noapte la peste 55-60 de ani? Dar un operator RC? 
 Cum se mai "catara" personalul feroviar de la electrificare, noaptea sau ziua, pentru interventii sau intretinere la linia de contact? 
  

Exemple de intrebari pentru situatii de acest gen putem sa ne imaginam si pentru alt personal feroviar, problema este ca 
raspunsurile le stim doar noi  lucratori feroviari simpli, CEI IMPLICATI IN ACEASTA MUNCA, iar decidentii (politici, guvernanti sau 
de la angajator) ignora situatia de fapt, asa cum ignora si situatia grava in care a ajuns intregul sistem feroviar! 
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Dreptul la o salarizare echitabila garantat prin STATUL personalului feroviar, este un 
deziderat al tuturor feroviarilor deoarece in prezent o parte insemnata (peste 5000) dintre 
lucratorii feroviari, multi desfasurandu-si  activitatea in legatura directa cu siguranta circulatiei 
feroviare, indeplinesc  conditionarile in legatura cu pregatirea profesionala (calificare), 
autorizarea si mentinerea competentelor, au ajuns sa fie salarizati la nivelul salariului de baza 
minim brut la nivel national (sau foarte aproape de acest nivel)!   

NUMAI APLICAREA UNUI SISTEM  DE SALARIZARE  BAZAT  PE COEFICIENTI 
DE IERAHIZARE , asa cum se prevede in STATUT, POATE ASIGURA ACEST DREPT! 

 

“Schimbarile la nivel guvernamental” trebuie sa tina seama si sa aplice nu numai politici si strategii 
economico-financiare pentru investii suficiente si constante, ci trebuie sa tina seama si sa aplice si 
politici si strategii de resurse umane sau de asigurare si imbunatatire a conditiilor de munca.  

“Strategia salarizarii personalului este parte a strategiei resurselor umane, care la rândul ei, trebuie sa fie 
înscrisa în strategia globala de dezvoltare durabila a oricarui sistem.”  
 Strategia trebuie sa se înscrie si în prevederile Cartei Sociale Europene, document semnat de 
Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de România în 1999.  
 În art. 4 dedicat dreptului la o remuneratie echitabila, se arata ca Partile Contractante se angajeaza: 

        sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pentru a le asigura lor, ca si familiilor lor, 
un nivel de viata decent; 
 În art. 12 dedicat dreptului la securitate sociala, se arata ca Partile Contractante se angajeaza: 

       să depună eforturi pentru a aduce treptat regimul de securitate socială la un nivel mai ridicat;  

 
 
Feroviarii intentionaza ca prin acest miting sa atraga atentia si asupra urmatoarelor aspecte 

care afecteaza functionarea sistemului de transport feroviar din Romania: 
 

2. Implementarea unor diverse „Strategii”pentru unitatile feroviare de stat  care conduc la 
falimentarea sistemului feroviar, deoarece acestea nu raspund provocarilor cu care se confrunta 
transportul de calatori si de marfa, fiind in contradictie cu ceea ce se intampla in acest sector 
din alte state membre ale Uniunii Europene; 

“Până în anul 2012, aproximativ 65% din liniile principale, 80% din liniile secundare și macazuri, 85% din liniile 
de contact, 66% din terasamente și 40% din poduri aveau durata de viață depășită și necesitau lucrări de 
modernizare (“reparații capitale”). Acest lucru întărește concluzia conform căreia cheltuielile pentru intretinere 
si modernizare au fost cu totul insuficiente.”(Master Plan) 

Ca exemplu recent: in martie 2016 CFR SA se reorganizeaza…nu se stabilesc bine noile reguli si nici nu se 
pot trage concluzii…iar in oct.2017 se porneste o noua reorganizare….cu o organigrama mai stufoasa…in timp ce 
la personalul de executie sunt realizate zeci de mii de ore suplimentare… se modifica aleatoriu gradatii 
profesionale… creste numarul de zile de concedii medicale si “reveniri”la vizita medicala obligatorie…. 
  

3. Lipsa investitiilor in Infrastructura feroviara de stat (CNCF-CFR SA), precum si a achizitiilor de 
material rulant nou (automotoare, rame electrice si vagoane noi pentru SNTFC “CFR Calatori” SA), 
a condus atit la scaderea continua a vitezei comerciale a trenurilor cit si la inrautatirea 
conditiilor de calatorie,  indepartand constant calatorii de calea ferata. 

 “Lipsa fondurilor disponibile pentru întreținere a condus la necesitatea introducerii a 1.800 de restricții 
temporare de viteză, care, la rândul lor, generează timpi de parcurs mai mari. În anul 2012 au fost înregistrate 
întârzieri totale de 3,18 milioane de minute, în condițiile în care restricțiile de viteză au reprezentat mai mult de o 
treime din acest total.”(Master Plan)…. 

De exemplu, in bugetele companiilor feroviare de stat la capitolul cheltuieli pentru reparatii si intretinere… 
sumele sunt de la an la an mai mici! La capitolul investitii sunt mentionate doar la inceput de an…si returnate la 
sfarsitul anului…! 

Rezultatul va fi ca in urmatorii ani reteaua feroviara din Romania se va reduce si mai mult, 
iar prin efectele “Masterplanului”,  gindit in cea mai mare parte strict economico-financiar, alte linii 
feroviare sau material rulant se vor transforma in „fier vechi” pentru Bursa de Marfuri; 
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Argumente in favoarea sistemului de transport feroviar 
Transporturile feroviare au reprezentat motorul activitatilor economice in secolul 20!  
In anul 2016, nu avem niciun motiv sa consideram ca era acestui mod de transport a apus!  
 Companiile publice de transport feroviar asigura un serviciu de interes general, iar transportul 
feroviar de marfa si pasageri se califica a fi unul dintre cele mai sustenabile moduri de transport 
datorita urmatorilor indicatori : 
 Eficienta energetica – consumul de energie pe unitate de transport este de aproximativ 6 ori mai 
mic decat la transportul auto; 
 Utilizarea terenului – terenul ocupat de o cale ferata ocupa numai 60% din terenul necesar pentru 
transportul rutier, cu aceeasi capacitate de transport; 
 Poluarea mediului – volumul poluantilor emanati in atmosfera pe unitatea de transport este de zece 
ori mai mic fata de celelalte mijloace de transport; 
 Siguranta circulatiei - transportul feroviar este incotestabil mai sigur decat cel rutier. Numarul 
accidentelor soldate cu morti si raniti este cel mai mic dintre toate modurile de transport; 
 Coieziune sociala – acoperirea nationala a retelei creaza posibilitatea deplasarii cetatenilor la tarife 
accesibile, dar si transportul marfurilor ca materii prime pentru economie sau ca produse de consum 
pentru populatie; 
 Decongestionarea sistemului de transport – reducerea blocajelor in trafic conduce la obtinerea de 
avantaje economice, sociale si o mai buna protectie a mediului; 
 

 Mai mult, sistemul de transport feroviar contribuie la satisfacerea nevoilor de aparare ale 
tarii prin asigurarea rezervelor si capacitatilor necesare indeplinirii sarcinilor de mobilizare in caz 
de calamitati sau razboi. In acest sens, Strategia de Securitate Nationala a Romaniei subliniaza ca 
sistemul de transport feroviar face parte din „infrastructura critica” a tarii. 
 Diminuarea prezentei statului in economie, unul dintre obiectivele pe care le-au urmarit toate 
guvernele postdecembriste, indiferent de culoarea lor politica, reprezinta doar o alegere ideologica si mai 
putin rezultatul unui calcul economic pragmatic si in folosul natiunii. 
 Romania era o tara care detinea una dintre cele mai intinse retele de cale ferata din Europa, 
insa la peste 20 de ani de la caderea comunismului, caile ferate sunt intr-o stare catastrofala, victime 
ale dezinteresului guvernantilor de toate culorile politice, dezinteres concretizat intrun abandon al 
intregului sistem feroviar . 
 Situatia actuala a transportului feroviar este departe de a fi compatibila pentru armonizarea acestuia 
cu sistemul de transport din statele membre ale Uniunii Europene.  
   
 Politicile guvernamentale de pana acum nu au acordat atentia necesara acestui sector 
economic strategic, nici in ceea ce priveste alocarea investitiilor (realizate sporadic si total insuficient) 
si nici in ceea ce priveste gestionarea resursei umane (forta de munca cu calificari specifice), fapt ce a 
dus in exploatarea cailor de transport la randament economic nesatisfacator, iar calitatea 
serviciilor sa aiba de suferit, inrautatindu-se odata cu scurgerea timpului. 
 
  

 Continuatorii feroviarilor din 1933, lucratorii feroviari de azi , nu mai au statut de personal, le 
sunt ignorate sau refuzate drepturi  recunoscute atat inainte cat si in cele opt decenii, dar ….in 
continuare acestia isi aduc aportul functionarea sistemului de transport, la cresterea productivitatii, 
in lipsa investitiilor, in conditii de munca grele si periculoase, muncind zi si noapte pentru 
mentinerea sistemului feroviar abandonat de guvernanti, cu toate ca in schimb primesc salarii tot 
mai mici la pachet cu suprimarea oricarei sperante de a se mai bucura de o pensie binemeritata din 
cauza unui regim de securitate sociala din ce in ce mai scazut! 
  

 ADOPTAREA unui Statut al personalului feroviar  va reglementa gestionarea resursei 
umane  ce va trebui sa participe la punerea in practica a unui “Master Plan” perfectibil, mai real 
si mai bine gindit, PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM FEROVIAR VIABIL! 
 


