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1.Informare
privind transferul

BNS Brașov

a

Reprezentanții sindicatului au solicitat conducerii unității o serie de revendicări de
natură salarială, prezentându-se totodată propuneri și soluții pentru identificarea
resurselor financiare necesare.
Domnul Mihai Costel, viceprimar al municipiului Brașov, a precizat că în cursul
acestei luni, este prevăzută o sedință a Consililui Local Brașov, care va avea pe
ordinea de zi identificarea de soluții pentru satisfacerea revendicărilor de natură
salarială a angajațiilor RAT BV S.A., precum și alte aspecte legate de activitatea
RAT BV S.A.
Conducerea RAT BV S.A., prin domnul director general Gheorghe Antohe a dat
asigurări reprezentanțiilor Sindicatului Liber 2015 RAT Brașov că revendicările
acestora, atât cele de natură salarială, cât și cele care privesc îmbunătățirea
condițiilor de muncă, vor fi soluționate în cel mai scurt timp posibil, avansând în
același timp data de 01 septembrie 2017.
Atât reprezentanții BNS Brașov, cât și ai celorlalte confederații sindicale
reprezentative la nivel național și-au arătat nemulțumirea în ceea ce privește:

contribuțiilor de la
angajat
la
angajator.

-transferul contribuțiilor de la angajat la angajator;
-eliminarea contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale;
-desfințarea contribuției pentru concedii medicale și indemnizații;
-eliminarea contribuțiilor pentru creanțe salariale în cazul insolvenței companiei;
-desfințarea contribuției pentru șomaj.
Aceștia au precizat și faptul că în condițiile în care guvernul menține
propunerea de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat, se vor constitui
premisele pentru declanșarea unui conflict social la nivel național.

Temă de interes
național

27.09.2017

2.Informare
privind
legea
pensiilor

BNS Brașov

Reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național și-au
exprimat în bloc nemulțumirea cu privire la faptul că în media scrisă și audiovizuală
de discută despre ”proiectul legii pensiei”, dar acesta nu poate fi consultat, nefiind
facut public de către guvern. În acest sens s-a solicitat ca proiectul legii pensiilor sa
fie expus pe site-ul guvernului, pentru o perioadă destul de îndelungată, pentru a
se putea discuta și dezbate pe marginea acestuia.

3.Nemulțumirile
salariaților
din
sectorul
de
Sănătate
și
Asistență Socială.

Uniunea
Județeană
Brașov
C.N.S.L.R.
Frăția

4.Diverse
Reprezentanții
celor 5 confederații
sidicale
reprezentative la
nivel național au
depus un memoriu

CNS
Cartel
ALFA
–
Uniunea
Sindicală
Teritorială
Filiala Brașov,

Reprezentanții C.N.S.L.R. Frăția au prezentat situația dificilă în care se găsesc
salariații sistemului public de sănătate și asistență publică, având următoarele
revendicări:
- necesitatea modificării Legii nr.153/2017 în ceea ce privește limitarea la 30% a
procentului de acordare a sporurilor;
- imposibilitatea elaborării și aprobării unui Regulament de sporuri aplicabil și
echitabil pentru toți angajații din sistemul sanitar;
- necesitatea aplicării integrale a creșterilor salariale pentru toți salariații din
sectorul de activitatecu incepere de la 01.03.2018;
- renunțarea la transferul contribuțiilor sociale de la angajator către angajat;
- acordarea tichetelor de masă pentru intreg anul 2018, nu doar din luna
decembrie 2018;
- încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate.
Reprezentanții celor 5 confederații sidicale reprezentative la nivel național au depus
un memoriu comun cu privire la modificarea Legii nr.62/2011 a dialogului social,
prin care se solicită:
-garantarea tuturor persoanelor care exercită potrivit legii o meserie sau o
profesiune în mod independent, să constitue și să adere la o organizație sindicală;
-eliminarea pragului de 15 membriidin aceeași unitate pentru constituirea unui
sindicat și înlocuirea acestuia cu 3 membrii fondatori;

Temă de interes
național

27.09.2017

Temă de interes
național

27.09.2017

a

comun cu privire la
modificarea Legii
nr.62/2011
a
dialogului social.

Temă de interes
național

3.

07.11.2017

1.Informare
privind propuneri
de modificare a
Codului Fiscal

BNS
Brașov,
Uniunea
Județeană
Brașov
a
C.N.S.L.R.
Frăția,
C.S.D.R.
–
Uniunea
Județeană
Brașov,
CSN
”Meridian”
Instituția
Prefectului
Județul Brașov

Temă de interes
național

07.11.2017

2.Diverse
Reprezentanții BNS
au solicitat solicitat
conducerii
Casei
Județene de Pensii
un termen pentru
recalcularea
pensilor
pentru
Grupa I și II de
muncă.

Temă de interes
național

Instituția
Prefectului
Județul Brașov

-dreptul de negociere colectivă la toate nivelurile, inclusiv la nivel național;
-scăderea pragului de 50%+1 necesar pentru obținerea reprezentativității
organizațiilor sindicale, până la un prag care să permită în mod real organizarea
sindicală;
-reducerea pragurilor de reprezentativitate la nivel de sector la 5% pentru
federațiile sindicale și la 7% pentru federațiile patronale;
-sancționarea practicilor precum interzicerea constituirii unui sindicat sau a
activității sindicale, sancționarea lucrătorilor pentru participarea la acțiuni sindicale
etc, care constitue o amenințare gravă la exercitarea liberă a drepturilor și
libertățiilor sindicale.
Atât reprezentanții BNS Brașov, cât și ai celorlalte confederații sindicale
reprezentative la nivel național și-au arătat nemulțumirea în ceea ce privește:
-transferul contribuțiilor de la angajat la angajator;
-calculele efectuate de reprezentanții guvernului cu privire la salariu net. Urmare a
calculelor realizate de sindicate, în realitate, la un salariu de 4.000 lei se
înregistrează o pierdere de 80-100 lei la salariul net.
-valoarea punctului de pensii nu a fost reglementată concomitent cu modificările
aduse Codului Fiscal. Valoarea pensiei va crește ca urmare a majorării pensiilor, dar
va scădea valoarea punctului de pensie.
Reprezentantii confederațiilor sindicale si-au exprimat nemulțumirea cu privire la
faptul că un proiect de lege de asemenea anvergură, cum este Legea Pensiilor, nu
poate fi consultat de către cetățeni.

