Valentin Alexei a demisionat din funcția de
director al Electrificare CFR SA
26 aprilie 2021
Ovidiu Valentin Alexei a demisionat în cursul zilei de luni din funcția de
director general al Electrificare CFR SA, filială a Companiei Naţionale
de Căi Ferate CFR SA. Demisia vine la scurt timp după ce Club Feroviar
a făcut public un scandal în care erau implicați unii angajați, pe de o
parte, și directorul societății, de cealaltă parte.
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“Și-a dat demisia. Oricum i se încheia
mandatul”, a declarat pentru Club Feroviar
Ioan Pintea, directorul general al CFR SA,
fără a face alte comentarii. Până la ora
redactării acestei știri, Ovidiu Valentin Alexei
nu a putut fi contactat pentru a-și expune
motivele care au stat la baza demisiei.

Valentin Alexei a demisionat. Scandalul evacuării din strada Butuceni
Club Feroviar a relatat vineri că a izbucnit un scandal la Electrificare CFR. Mărul
discordiei îl constituiau câteva camere de locuit dintr-un imobil al societății pe de strada
Butuceni nr. 10, în spatele Liceului CFR. Era vorba despre niște camere cu băi comune
și cam insalubre, în care locuiesc opt angajați ai societății, care nu sunt din București, în
timpul săptămânii.

Aceștia au primit o notificare de evacuare a camerelor,
din partea conducerii societății. ”Notificare prin care vă
somăm să eliberați, în termen de cinci zile, imobilul
proprietate a subscrisei, pe care îl ocupați fără bază
legală, situat în strada Butuceni nr 10, sector 1,
localitatea București, până la identificarea unei soluții
legale de închiriere a spațiilor. Precizăm faptul că
refuzul de a părăsi sediul subscrisei întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii de violarea
sediului profesional”, se arăta în document. Fapt care a
stârnit revolta locatarilor.
Contactat la vremea respectivă de Club Feroviar,
Ovidiu-Valentin Alexei a prezentat o altă versiune în
ceea ce privește situația creată în imobilul respectiv.
“Nu există o formă legală pentru ca ei să locuiască acolo. Dacă, Doamne ferește!,
izbucnește un incendiu, ne ducem la pușcărie. Oamenii nu vor fi evacuați. S-a format deja
o comisie la nivelul societății pentru a găsi o modalitate legală pentru ca ei să locuiască
acolo, să aiba un document la mână. Modalitatea a fost deja găsită. Am chemat
persoanele care locuiesc acolo și le-am explicat acest lucru”, a declarat el.

O replică redundantă
Luni dimineață, înainte ca directorul Valentin Alexei să-și dea demisia, societatea a trimis
către Club Feroviar o replică la articolul de vineri, intitulată “comunicat de presă”.
Nu l-am publicat, deoarece era redundant, fiind reluate declarațiile făcute de acesta
pentru Club Feroviar și publicate deja în articolul incriminat. O singură informație merită
a fi amintită din respectivul comunicat. Chiar dacă este relevantă doar tangențial în
economia articolului publicat vineri, o vom reda în cele ce urmează, pentru că este un
element de noutate: “Nu în ultimul rând dorim să facem precizarea că nivelul salarial
vehiculat în articolul în discuție (2.600 RON pentru un inginer) nu reflectă nici pe departe
realitatea. În fapt, persoanele care ocupă în mod nelegal proprietatea societății
încasează, în medie, un salariu brut situat în intervalul 5.867 – 16.874 RON, la care se
adaugă și alte drepturi de natură salarială”.
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