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Anul trecut

Unul din cinci muncitori din porturile romanesti e
angajat la negru
28

Sindicatele portuare si-au pierdut speranta ca flagelul muncii la negru va mai putea fi indepartat
vreodata, mai ales dupa anularea unuia dintre articolele cheie ale Ordinului 1303/2006, privind
autorizarea agentilor economici care-si desfasoara activitatea in porturile maritime. Presedintele
Federatiei Nationale a Sindicatelor Portuare (FNSP) filiala Constanta, Petre Costel, a spus ca forma
finala a ordinului a fost elaborata dupa opt luni de negocieri intre toti factorii implicati, cu scopul de a
elimina munca la negru din porturi, fenomen care produce pierderi imense operatorilor cinstiti, dar si
muncitorilor. "Pentru a stopa fenomenul muncii la negru, am decis, de comun acord, sa stabilim noi
criterii de autorizare a agentilor economici, iar unul dintre ele este numarul minim de salariati. In
porturi, activitatea se desfasoara in flux continuu, astfel ca este nevoie de minimum trei schimburi.
Daca tinem cont ca pentru a descarca sau incarca o nava este nevoie de aprox. 13-14 persoane,
rezulta ca numarul de 30 de angajati nu este fantezist", a explicat Petre Costel. El a adaugat ca desi
Ministerul Transporturilor a anulat din acest ordin, alineatul "d" din articolul 5, care stipula ca agentii
economici trebuie sa faca dovada a cel putin 30 de muncitori angajati cu contract individual de
munca pe durata nedeterminata, federatia nu a fost instiintata.

Imediat dupa publicare, Ordinul 1303/2006 a fost contestat de catre reprezentantii Asociatiei
Armatorilor Fluviali care au sustinut in instanta ca "un operator din porturile fluviale nu are nevoie de
30 de angajati, pentru ca volumul de munca este redus". Astfel, dupa citeva luni de judecata, li s-a
indeplinit dorinta si prevederea a fost anulata. "Decizia ministerului este binevenita, deoarece
incalca mai multe legi in vigoare, printre care normativul de infiintare a intreprinderilor mici si mijlocii.
In acest sens, si Asociatia Intreprinderilor Mici si Mijlocii a facut o interventie la Ministerul
Transporturilor, prin care a cerut, in mod imperativ, anularea acestui articol", a declarat directorul
general al Autoritatii Navale Romane (ANR), Paul Brinza. El a adaugat ca autoritatea va solicita
tuturor societatilor care trebuie sa fie autorizate de catre ANR sa se conformeze prevederilor
normativului. "Dupa ce va trece termenul legal, vom demara controale si daca va fi nevoie vom
interveni si vom suspenda sau anula autorizatia agentilor respectivi", a precizat directorul ANR.

Semne bune

Reprezentantii sindicatelor portuare au fost descumpaniti de decizia ministerului deoarece, prin
anularea acestei prevederi, nu numai ca s-a facut dreptate fluvialilor si IMM-urilor, dar va creste iar
numarul celor care muncesc fara forme legale in porturile romanesti. "Dupa aprobarea acestui ordin,
lucrurile incepusera sa mearga mai bine. Problema este ca in forma actuala a ordinului si operatorii
din porturile maritime au scapat de obligatia numarului minim de salariati", a spus Costel. El a
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recunoscut ca unele dintre firmele care fusesera depistate, in anii trecuti, folosind munca la negru,
au angajat oameni specializati sau i-au calificat pe cei pe care ii aveau, la Fundatia Scoala Portuara,
institutia care ofera diplome autorizate pentru meserii specifice, precum cele de docheri sau
mecanizatori. Sindicalistii apreciaza ca, acum, in lipsa obligativitatii la minimum 30 de angajati,
patronii vor angaja un personal minim, iar cind vor avea comenzi mai mari, vor folosi tot muncitori
fara forme legale. Din statisticile intocmite anul trecut de FNSP, numai in Portul Constanta, existau
6.000 de angajati ai operatorilor. Acest lucru inseamna ca cel putin unul din cinci angajati munceau
fara forme legale.
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