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Avocatul Poporului a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în
legătură cu situația agentului poștal din Comuna Optași-Măgura, care a făcut
greva foamei, protestând deoarece primește un salariu foarte mic

Avocatul Poporului a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în
legătură cu situația agentului poștal din Comuna Optași-Măgura, care a făcut greva
foamei, protestând deoarece primește un salariu foarte mic. Demersul Avocatului
Poporului vine după sesizarea din oficiu și ancheta realizată, în acest caz, de către
reprezentanții instituției.

În urma anchetei efectuate și a discuțiilor purtate cu agentul poștal,
Avocatul Poporului a constatat, între altele, că printr-o adresă din 2014, Compania
Națională Poșta Română S.A. i-a precizat agentului poștal că „în urma cercetărilor
efectuate s-a constatat că dumneavoastră sunteți salarizat corespunzător, conform
clasei de salarizare 4 ce corespunde gradului II al agenției poștale Optași pentru
care ați obținut un punctaj de 10.203,77 puncte din care 5411,50 puncte din prestații
și 4792,27 puncte din distanță, ultima gradare fiind efectuată în anul 2012. Deoarece
din anul 2012, când a avut loc ultima gradare și până în prezent această subunitate
nu a suferit transformări de structură și nici nu au fost fluctuații semnificative la

veniturile realizate, considerăm că nu se justifică regradarea agenției poștale (gradul
atribuit agenției poștale fiind direct proporțional cu munca prestată de
dumneavoastră) și nici schimbarea formei de organizare”. Avocatul Poporului a
observat faptul că, deși în adresa Companiei Naționale Poșta Română S.A. din 2014,
se precizează că agentul poștal este salarizat conform gradului II al agenției poștale
Optași, cu mențiunea că "...din anul 2012, când a avut loc ultima gradare... aceasta
subunitate nu a suferit transformări de structură...", prin Actul adițional din 14
octombrie 2013, acesta figurează ca agent poștal gradul III, ceea ce conduce la
stabilirea unui salariu net inferior gradului prezentat în adresa sus-menționată. Ca
atare, Avocatul Poporului a trimis ITM Olt adresa prin care a solicitat examinarea
situației create.
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