“Sunt plătită cu salariul
minim pe economie,
care îmi permite doar
un trai de subzistenţă.”

INDUSTRIA IT
ŞEITIN, LUNCA MUREȘULUI
ABABEI CRISTINA
Ababei Cristina este o tânără de 27 de ani, născută în Şeitin, în Lunca Mureşului,
localitate aflată la 47 de kilometri faţă de Arad. Cristina a absolvit 11 clase: opt
gimnaziale şi trei de şcoală profesională în domeniul tehnic. Stă cu chirie într-o casă
de 51 de metri pătraţi, cu două camere, şi nu are acces la apă caldă. Lucrează de la
vârsta de 18 ani. Până acum a schimbat trei locuri de muncă. La actualul loc de
muncă, unde este încadrată ca personal necalificat, este de doi ani. Are contract
individual, de opt ore pe zi.
Firma, o renumită companie multinaţională, de origine italiană, are o cifră anuală de
afaceri de aproximativ 200.000.000 de euro.
Distanţa dintre reşedinţă şi locul de muncă este de 46 de kilometri, iar Cristina şi
colegii săi fac zilnic naveta spre serviciu cu autobuzul firmei.
Cristina primeşte salariul minim pe economie, care îi permite un trai de subzistenţă.
Nu are curaj să-şi întemeieze o familie, pentru că nu crede că şi-ar putea creşte copiii
decent, iar banii necesari pentru o locuinţă sunt imposibil de strâns din salariu.
Firma nu are nici un interes să califice personalul. Condiţiile de muncă sunt dificile,
iar stresul că îşi poate pierde slujba face ca atmosfera să fie tensionată. Ameninţările
din partea şefilor duc, de cele mai multe ori, la imposibilitatea de a se exprima.
Cristina este membru de sindicat, afiliat la federaţie şi confederaţie care, la rândul lor,
sunt afiliate internaţional.
În companie nu există un dispensar care să valideze concediile medicale acordate de
medicul de familie, iar medicul de medicina muncii serveşte interesele
managementului. Concediul de odihnă este de 23 de zile. Dacă mai are nevoie, poate
lua concediu fără plată, dar în cazul unor disponibilizări, va fi pusă pe listă.

”Cooperarea internaţională înseamnă să fim unți toți muncitorii
pentru condiţii mai bune de viaţă. Sindicatul încearcă să aducă o
schimbare, dar sunt multe de făcut...”

