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19 aprilie 2017 

 

Către: dl. Adrian RADU, redacției Flux 24, 

 
 
Stimate domn RADU, jurnalist colaborator Flux 24, fost ofițer SRI, 
 
 

Având in vedere faptul că BNS si SNTM au fost menționate public în publicația Flux 24 într-un 
articol față de care am reacționat printr-un comunicat de presă, avem rugămintea de a prelua si 
cita textul comunicatului nostru in accesași sursă. In acest sens, mai jos regăsiți textul 
comunicatului - http://www.bns.ro/2015-04-20-09-24-30/330-punct-de-vedere-cu-privire-la-articolul-
publicat-in-data-de-13-04-2017-exclusiv-mega-tunul-telekom-romania-tacerea-sri 
 
Aceasta ar fi o dovadă a unui respect reciproc, cât si a unei comunicări utile si transparente, așa 
cum ne dorim să fie comunicarea intre noi. 
 
Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră cu speranța că veți da curs celor de mai sus. 
 

1. Organizația sindicală semnatară, urmare a reprezentativității pe care o deține conform 

hotărârilor instanței judecătorești, în 3 dintre cele mai importante subsidiare Telekom din 

România, a reiterat solicitarea de a fi invitat la următoarea ședință CA Telekom, mai ales că se 

anunță decizii importante cu privire la reorganizarea companiilor si implicit a membrilor noștri. 

Totodată, am reiterat si solicitarea de a ni se comunica hotărârile CA, având in vedere obligațiile 

legale instituite prin art. 30, alin. (3) din Legea nr. 62/2011, a Dialogului social, în care se precizează 

obligația angajatorului de a transmite în scris aceste hotărâri in termen de maxim 2 zile lucrătoare 

de la desfășurarea ședinței. Până la acest moment nu există un răspuns, atât oficial, cât si neoficial 

față de solicitările noastre. 

 

De altfel, conducerea unică a companiilor cu acționariat DT-OTE-MCSI, refuză Dialogul social 
instituit legal, iar atunci când există, fiind lipsit de formă si conținut in raport organizația sindicală 
semnatară, care își continuă misiunea prioritară de reprezentare a intereselor membrilor săi si 
respectarea drepturilor pe alte căi legale si instituționale. Acestea vor reprezenta subiecte pentru 
o viitoare conferință de presa BNS-SNTM care va avea loc in cel mai scurt timp posibil. 
 

2. Instituția abilitată care are atribuții în astfel de situații cu privire la concedierea colectivă a unor 

salariați este Inspecția Muncii - ITM, instituție subordonată Ministerului Muncii. 

 

Organizația sindicală semnatară a sesizat în diferite etape și/sau situații atât Ministerul Muncii, 

Inspecția Muncii, cât si ITM cu privire la situații grave în raport cu relațiile de muncă ale salariaților 

din companiile distincte legal si fiscal deținute de acționariatul comun DT-OTE-MCSI, cunoscute 

generic sub denumirea „Grupul Telekom”. Pentru cauza în speță urmează ca organizația sindicală 

semnatară, alături de BNS, să formuleze explicit si la subiect, solicitări instituțiilor în drept și 

abilitate să dispună măsuri de corecție față de eventualele încălcări legislative cu privire la 

drepturile salariaților. 
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Admitem că în trecut companiile din „Grupul Telekom” au încercat si au reușit de fiecare dată, să 

desfășoare concedieri colective ale salariaților, mascate sub forma unui “acord al părților”. Prin 

existenta recentă a organizației sindicale semnatară, ne vom împotrivi în permanență față de 

perpetuarea unor astfel de practici si vom solicita aplicarea dispozițiilor legale in materie. 

 

3. Din păcate nu mai există un contract colectiv la nivelul sectorului de comunicații, așa cum de 

altfel, nu mai există în general niciun contract colectiv de ramură/sector in România. Acest fapt 

survine urmare a modificărilor legislative implementate în din anul 2011 si prin “grija” tuturor 

guvernelor succesive, indiferent de culoarea politică sau tenta tehnocrată, prin care au conservat 

un cadru legislativ toxic pentru negocierea colectivă, contractele de muncă si dialogul social. 

 

BNS si SNTM vor avea o reacție publică si vor organiza în viitorul apropiat o conferință de presă în 

care ne vom preciza poziția noastră, în funcție si de răspunsul companiei la solicitările formulate, 

moment în care urmează să fie invitată si redacția Flux 24. 

 

4. Nu avem cunoștință că alte sindicate constituite în „Grupul Telekom” ar avea o poziție comună 

cu a noastră sau nu, dar noi vom susține în continuare o abordare în interesul direct al salariaților, 

în care ne dorim să eliminăm orice discriminări, hârțuiri sau alte forme de abuzuri existente. 

 

5. Atât în trecut, cât și în prezent, statul român arată că nu ar avea interes în bunăstarea 

companiilor în care acesta deține acțiuni, nici că ar avea o grijă față de respectarea drepturilor 

salariaților romani care muncesc în multinaționale, așa cum rezultă din politicile MCSI, care își 

urmează doar traseul determinat de acționarul majoritar străin, respectiv în cazul de față, al 

DEUTSCHE TELEKOM. 

 

Până la momentul de față, nici ministerul si nici guvernele nu au dovedit ca au o preocupare în 

ceea ce privește politica desfășurată în companiile din „Grupul Telekom”, singura preocupare pe 

care am putut-o sesiza, fiind numirea de oameni în Consiliul de Administrație, aceasta fiind 

totodată, o abordare comună si consecventă cu cea pe care statul român o are si in alte 

multinaționale în care deține acțiuni importante. 

 
Cu stimă, 

SINDICATUL NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE 

prin Președinte, dl. Florin BICĂ 
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