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Cartel ALFA cere Guvernului sa opreasca transferul porturilor de la Dunare catre
autoritațile locale
Sindicaliștii de la Cartel ALFA solicita Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, sa opreasca transferul
porturilor de la Dunare catre autoritațile locale și spun ca prin aceasta mutare se vor pierde locuri de
munca. Sindicalișii mai spun ca în joc ar fi și interese imobiliare.
„Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat recent ca porturile de pe malul Dunarii aflate în prezent în
administrarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu (CN APDF Giurgiu) vor
fi transferate la autoritațile locale, preluarea fiind “într-un stadiu avansat”.
Salariații membri de sindicat din cadrul Sindicatului Portuar Român Unirea – sindicat reprezentativ la nivelul CN
APDF Giurgiu – care nu au fost consultați în niciun fel în privința acestui transfer – sunt îngrijorați ca mutarea va
duce la dispariția și precarizarea locurilor de munca, iar viitorul economic și financiar al companiei este pus în
pericol”, se arata în scrisoarea celor de la Cartel Alfa.
Potrivit sursei citate, activitațile portuare desfașurate de CN APDF Giurgiu sunt de interes public național si duc la
îndeplinire inclusiv unele obligatii ce revin statului român din acordurile si conventiile la care România este parte.
„Trecerea în administarea autoritaților locale a acestor bunuri din proprietatea publica a statului nu are nicio
justificare legata de interesul național, așa cum se impune pentru un astfel de transfer. Mai mult decât atât, exista
învestiții în derulare cu alocari bugetare de peste 2 milioane de lei pentru modernizarea porturilor Giurgiu, Corabia
și Calafat”, se mai arata în scrisoare.
Sindicaliștii de la Cartel ALFA mai spun pretextul trecerii porturilor în administrarea autoritaților locale este
dezvoltarea unor zone de agrement și turism, tocmai în zonele cele mai active comercial și aducatoare de venit
pentru companie, însa, în joc, acuza ei, ar fi interese imoboliare.
„Suspectam, din experiențele precedente, ca acest transfer are în spate mai curând interese imobiliare, prin
valorificarea unor terenuri de catre grupurile de interese locale”, se precizeaza în scrisoarea semnata de Bogdan
Hossu.
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