Dominația marilor FAMILII AFER continuă
19 august 2022

Am promis nu de mult că subiectul AFER revine în forţă şi ne ținem de cuvânt. Avem
informații de la AFER care sunt triste şi îngrijorătoare în același timp. Prezentăm acest
articol sub forma unor întrebări. Poate reușim să aflăm şi unele răspunsuri. Vom vedea.
Să fie oare o coincidență faptul că imediat după semnarea Contractului Colectiv de
Munca 2022-2024 al AFER, doi dintre reprezentații sindicatului SFER-AFER au fost
numiți șefi de birou iar după intrarea recentă în vigoare a noii organigrame dumnealor au
primit funcţia de șef serviciu, birourile lor fiind transformate in servicii? Cei doi au tăcut
mâlc în timpul negocierilor. Persoanele se numesc A.C. şi I.I. Cel din urmă suferă de
epilepsie, fiind chemată salvarea la AFER de două ori, timp în care a fost transportat la
Spitalul Elias, cel mai apropiat de AFER. După ce a avut crizele de epilepsie, s-a lovit cu
capul de mobilierul din birouri şi umplut totul de sânge. A umblat mult timp la serviciu plin
de vânătăi pe fata si pe corp. Este fiul mai mic al fostei directoare din AFER E.I.
De ce este menținută în funcţie președinta de sindicat al AFER I.A. în condiţiile în care şi
ea a tăcut la negocieri şi ar fi trebuit trimisa la pensie împreună cu ceilalți pensionați?
Sa fie de asemenea o coincidență faptul că P.G. a fost numit șef Serviciu Verificare
Material Rulant din ONFR, un fost coleg de liceu în Titu cu directorul S.N. zis şi „Limbă”?

De ce a fost reînființat Serviciul Relații Internaționale în centralul AFER, serviciu care
anterior a fost transformat în compartiment de către fostul director generala al AFER? De
ce a fost repus în funcţia de șef serviciu I.A., în condiţiile în care a pierdut procesul prin
care a contestat schimbarea din funcţie, iar cei care câștiga procese nu sunt repuși în
funcţie? Acesta se numără printre cei care au fost în marea delegație în China acum trei
ani alături de M.M.C, G.M., L.B. şi V.S.
De ce a fost numit director cercetare-dezvoltare D.F., cel care face parte marile familii
AFER? Ce cercetare mai are lor la AFER?
De ce actualul director general a permis infinitatea atâtor posturi de conducere pe noua
organigramă?
De ce a fost transformat Biroul Juridic în Serviciul Juridic. Pentru merite deosebite în
câștigarea proceselor cu salariații?
De ce a fost numit șef de serviciu V.L., un apropiat al directorului general Andronache
Constantin?
Cum a fost plătită cu salariu de Şef Serviciu M.C. în condiţiile în care serviciul ei fusese
deja desființat de fostul director general al AFER?
Recent a avut loc un grandios eveniment în marile familii AFER, căsătoria lui D.B. cu V.M.
(Miky) la care au participat doar cei din anturajul apropiat. Este fiului cel mare din prima
căsătorie al directoarei economice.
Din păcate, relațiile de cumetrie din AFER s-au consolidat. Vom continua cu alte lucruri
interesante din AFER.
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