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Dragi colegi, 

În interesul direct, strict corelat membrilor de sindicat pe care SNTM –BNS  îi reprezintă 

legal și cu reală implicare, urmare a transparenței invocate, vă învederăm să clarificați și să 

ne informați în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivelul companiilor 

Telekom România MOBILE Communications, GERMANOS Telecom România și SUNLIGHT 

România, despre procesul de reorganizare instituit, astfel să ne fie prezentate următoarele: 

1) Confirmarea sau infirmarea existentei unui acord cu SNTc, sindicat reprezentativ în fosta 

Romtelecom prin care s-a convenit concedierea salariaților, a condițiilor sau modalitățile 

de concediere, altele decât cele pentru care SNTM – BNS au solicitat să fie aplicate legal; 

2) copia certificatului de înregistrare fiscală a TELEKOM ROMANIA, precum și numărul de 

salariați ai acesteia implicați în procesul menționat, dacă există; 

3) mandatul prin care la data de 27 februarie 2017 se anunța în presa de specialitate că 

[începe un nou program de reorganizare, care ar putea "afecta câteva sute de angajați"] 

4) dovada informării sindicatului reprezentativ semnatar, cu privire la obligațiile legal 

constituite si exprimate în art. 5, alin. (1) literele a, b și c din Legea nr. 467/2016; 

5) decizia prin care TELEKOM ROMANIA, a hotărât închiderea posturilor de conducere, a 

celor „câteva sute” de anunțate; 

6) baza legală prin care TELEKOM ROMANIA înființează noi posturi de execuție, respectiv 

de expert și dovada prin care ați informat instituțional sindicatul reprezentativ 

semnatar; 

7) legalitatea pentru care posturile de execuție au o fișă a postului identică într-o proporție 

mai mare de 50% cu a posturilor de conducere anunțate ca fiind închise din 1 iulie 2017; 

8) temeiul de drept prin care ați decis să participe doar anumite persoane, invitate în mod 

direct și individual să participe la un așa numit concurs de ocuparea a noilor posturi 

create; 

9) dacă în prealabil procesului de reorganizare instituit, ați făcut și alte operațiuni similare 

cu cele descrise mai sus, finalizate sau nu cu acordul părților – câți salariați au fost 

implicați; 
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10) în sensul existenței unor operațiuni similare, dacă ați acordat sume de bani 

compensatorii diferite, în baza unor formule de calcul aplicate preferențial și/sau în 

funcție de persoane; 

11) temeiul legal prin care salariați ai unor companii sunt somați să răspundă afirmativ că 

vor accepta să candideze pentru posturi inferioare și/sau ale altor companii distincte 

juridic și fiscal, în caz contrar, sunt aplicate pedepse până la pierderea locului de muncă; 

12) temeiul de drept prin care un salariat cu CIM în derulare este obligat sa răspundă pozitiv 

“ofertei de concurs” pentru ocuparea propriului post sau al unui post inferior, dar care 

în conținut este într-o mare proporție, similar cu cel anunțat ca fiind închis; 

13) temeiului de drept prin care s-a decis ca posturile noi create, a condițiilor de participare, 

să fie neanunțate si necunoscute celor mai mulți dintre salariați; 

14) dacă dispozițiile din CCM-urile aplicabile companiilor, sunt totodată aplicabile și 

enunțatei TELEKOM ROMANIA, implicată în procesul de reorganizare instituit si sub ce 

forma legală; 

15) dacă există vreo decizie prin care salariaților în vârsta de 57 de ani, în cazul femeilor și 

60 de ani, în cazul bărbaților, să accepte un acord al părților de demisie avantajoasă 

bănesc; 

16) in sensul existentei unei decizii de la punctul 15, sa explicați motivul pentru care salariați 

cu vârstă de 55 de ani  și care au la fel de puține șanse pe piața muncii, nu fac parte din 

acordul de demisie identic avantajoasă bănesc; 

17) daca ați decis aplicarea de demisii voluntare prin acordul părților si aplicarea de avantaje 

bănești, care este baza legală pentru care aplicarea se face direcționată către o foarte 

mică parte a salariaților, discriminatoriu față de cei mai mulți dintre salariați; 

18) decizia, care contrar afirmațiilor ca “unele zone (…) funcționează ca o instituție de stat”, 

păstrează totuși salariații pensionați militar sau salariați care ulterior concedierii cu 

acordul părților si sume de bănești compensatorii revin sub alta forma de angajare; 

19) decizia care menține și dezvoltă numărul celor câteva sute de salariați care dețin CIM 

principal împreună cu unul sau mai multe alte CIM-uri parțiale; 

20) dacă modalitățile de evaluare a personalului managerial ce urmează să fie concediat au 

fost decise unilateral, totodată, dacă acestea au în conținut dispozițiile legale si ale CCM-
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urilor aplicabile cu privire la protecția socială a angajaților si au fost agreate cu 

sindicatele reprezentative; 

21) in ceea ce privește procesul de reorganizare, dacă s-au luat masuri concrete cu privire la 

sesizările SNTM - BNS, care au fost acestea si cine sunt responsabilii vinovați, precum si 

modul cum aceștia au fost sancționați; 

22) daca ați aflat de existenta Legii nr. 53/2003, a Codului muncii, in care se precizează ca 

obligația de încheiere a CIM în formă scrisă revine angajatorului si ca in baza unui CIM 

parțial al angajatului cu funcție de conducere, acesta poate da dispoziții de munca 

subalternilor doar in folosul si in sensul obiectului de activitate al companiei cu care 

subalternul are CIM si in nici un caz in folosul si in sensul tuturor CIM-urilor parțiale pe 

care angajatul cu funcție de conducere le deține de drept cu alte companii juridice si 

fiscal diferite; 

23) dacă aveți cunoștință de existenta dreptului legal al organizațiilor sindicale de 

reprezentare a intereselor legitime, având calitate procesuală activă in reprezentarea 

membrilor săi; 

24) dacă pentru situația economică defavorabilă se are in vedere demiterea conducerii 

actuale, precum si aplicarea de pedepse legale personalului de decizie care a condus la 

aceasta situație de orgolii versus profesională; 

25) dacă au fost descoperite si sancționate de către instituțiile abilitate de control, norme 

sau rapoarte de muncă încălcate si care sunt acestea, precum si măsurile dispuse de 

corecție; 

26) dacă a fost identificat personalul responsabil de încălcările de la punctul 25 si modul prin 

care aceștia au fost sancționați procedural sau legal; 

27)  care sunt economiile aduse la bugetul de salarii prin acțiunile de concediere mascată, și 

care limitează salariații în cauză să fie înregistrați legal in rândul șomerilor, așa cum de 

altfel au fost achitate taxele aferente de șomaj; 

28) considerați că acțiunea „New Telekom” care este în desfășurare este în forță pentru a 

induce frică și acceptarea propunerilor fără o negociere reală de compensații bănești; 
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29) vă asumați responsabilitatea, că un astfel de comportament al angajatorului conduce 

ființa umană, a propriilor salariați spre abordări nedorite care aduc prejudicii, respectiv 

vătămarea morală, psihică sau chiar viața personalului implicat si familiilor acestora; 

30) sunt angajații cel mai de bun preț al companiei sau clienții? 

Vă aducem la cunoștință că felul în care conducerea companiei a dezvoltat afacerea companiilor 

este și modul în care acestea se regăsesc astăzi pe palierul profitabilității. De asemenea, modul 

lipsit de transparență și desconsiderarea dispozițiilor legale cu privire la cadrul Dialogului social 

dintre conducerea companiilor și organizația sindicală reprezentativă, este, în egala măsură, 

neprofitabil părților. Prejudiciul de imagine la care faceți referire este, conform relatărilor 

membrilor SNTM - BNS, al salariaților, care suporta apostrofările nervoase ale clienților pentru 

proasta funcționare a programelor si serviciilor cu care aceștia își deservesc clienții. 

Conform prevederilor Art. 5 din Statut, principiile fundamentale ale SNTM sunt: democrația, 

egalitatea în drepturi, solidaritatea, libera exprimare și unitatea de acțiune sindicală. SNTM are 

ca obiective următoarele scopuri principale, precum sunt: apărarea drepturile și interesele 

legitime ale membrilor de sindicat; asigurarea respectarea drepturilor fundamentale ale 

membrilor săi; acordarea de asistentă juridică membrilor în toate cauzele de munca și sub toate 

aspectele; apărarea libertăților de acțiune și de opinie ale membrilor de sindicat; efectuarea de 

acțiuni legale, inclusiv formularea de acțiuni în justiție; asigurarea protecției profesionale și 

sociale pentru membrii săi; conlucrează cu toate organizațiile pentru îndeplinirea aspirațiilor de 

libertate și dreptate socială; etc. 

In așteptarea informațiilor solicitate, va transmitem în continuare buna credință a organizației 

sindicale afiliată Blocului National Sindical si ne rezervam dreptul de informare a opiniei publice. 

Cu respect, 

 

Florin BICA 

Președinte SNTM – Vicepreședinte BNS 

Membru BEx al Blocului Național Sindical 

mailto:sntm.office@telekom.ro
mailto:sntm.presedinte@telekom.ro

