Ani de zile fără concediu: Angajaţii Poştei Române îşi iau doar scriptic concediul de odihnă
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Problema poştaşilor din Maramureş a fost expusă în cadrul Comisiei de Dialog Social, ce
s-a desfăşurat recent la Palatul Administrativ. Reprezentantul angajaţilor din Poşta română
a adus la cunoştinţa parlamentarilor din judeţul Maramureş continua problemă cu care se
confruntă aceştia: imposibilitatea unui concediu pentru poştaşi, din cauza unui viciu legislativ.

„Sunt oameni care de trei ani nu-şi iau concedii de odihnă. Cred că în ţara noastră nu se mai
întâlneşte o situaţie asemănătoare. Nu-şi asumă nimeni o modalitate de a rezolva această
problemă. Atât Ministerul Muncii, Ministerul Telecomunicaţiilor, cât şi conducerea Poştei
Române refuză să facă ceva în acest sens”,a subliniat Marcel Giurge, lider de sindicat Poşta
Română, filiala Maramureş.
Problematica expusă parlamentarilor este preponderent întâlnită în mediile rurale, unde
personalul este limitat, chiar şi la un singur factor poştal. Potrivit legislaţiei în vigoare, în cadrul
Poştei Române nu se poate angaja personal pe o perioadă determinată, decât dacă se depun
munci sezoniere. Din moment ce activitatea depusă de un înlocuitor nu se poate încadra la o
asemenea categorie, angajaţii se văd adesea nevoiţi să-şi ia doar scriptic concediu, pentru a
nu-şi pierde prima de vacanţă.

Potrivit liderului de sindicat, o simplă completare legislativă în Codul Muncii (art. 23) ar putea
soluţiona favorabil această problemă. „Este foarte simplu, la acest articol ar trebui introdus doar
termenul de contract de muncă pe perioadă determinată pentru ca cei care vor să beneficieze
de concediu să-şi găsească un înlocuitor. Suntem din 2013 în această situaţie. Sunt salariaţi
care îşi iau concediu doar pe hârtie pentru a nu pierde prima de vacanţă, dar pot să vă spun
real că nu şi l-au luat”,a încheiat Marcel Giurge. Parlamentarii prezenţi au promis, conform
obiceiului, că vor transmite problemele sindicale mai departe, în vederea unei posibile rezolvări.
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