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                                                                                                                            1/SNTM/040118 

 

In atenția: 

Președintele României – Domnul IOHANNIS KLAUS WERNER 

 

Spre știința: 

Președintele Senatului României, Domnul POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN 

Președintele Camerei Deputaților, Domnul DRAGNEA NICOLAE-LIVIU  

Președintele Blocului National Sindical, Domnul COSTIN DUMITRU 

Excelenței Sale BAEKELANDT THOMAS, Ambasadorul Belgiei în Romania 

Excelenței Sale VAGN NIELSEN KARSTEN, Ambasadorul Danemarcei în Romania 

Excelenței Sale POHJANHEIMO PÄIVI, Ambasadorul Finlandei în Romania 

Excelenței Sale RAMIS MICHÈLE, Ambasadorul Franței în Romania 

Excelenței Sale MEIER-KLODT CORD, Ambasadorul Germaniei în Romania 

Excelenței Sale GRUBAČIĆ STELLA RONNER, Ambasadorul Olandei în Romania 

Excelenței Sale LINDAHL ANNELI KENNY, Ambasadorul Suediei în Romania 

Presei Libere din România 

 

 

 Misiunea sindicatelor din Romania si Europa, în cauza a Sindicatului National 

Telecomunicații Mobile („SNTM”), sindicat reprezentativ la nivelul Telekom Romania Mobile 

Communications S.A. subsidiara Deutsche Telekom AG, alături de Alianța Sindicatelor din 

Tehnologia Informațiilor si Comunicații („ANTIC”), federație sindicala reprezentativa la 

nivelul de sector activitate, afiliați la confederația Blocul National Sindical („BNS”), 

confederație sindicală reprezentativa la nivel național afiliata Confederației Sindicatelor 

Europene ("ETUC") și Confederației Internaționale a Muncii ("CIS"), este în principal de 

apărare a drepturilor profesionale, economice, sociale și umane, atât a membrilor săi, cat si 

familiilor acestora. 

 

 

Domnule Presedinte, KLAUS WERNER IOHANNIS, 

 

În conformitate cu prevederile art. 80 din Constituția României “...Președintele 

exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate.” 

semnatarii prezentei, atât în calitate de lideri sindicali, cât și de cetățeni români și europeni, 

vă solicităm public să ne sprijiniți în demersurile noastre spre o soluționare legală cu 

celeritate a conflictelor din domeniul relațiilor de muncă existente cu subsidiarele 

acționariatului DEUTSCHE TELEKOM Germania - OTE Grecia – STATUL ROMÂN, prin 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (“MCSI”), precum și stoparea 

devalizării societăților comerciale din România. 

 

Astfel: 

Operatorul de telecomunicații a lansat permanent procese de vânzare a proprietăților 

imobiliare, ca fiind parte a „strategiei companiei de valorificare a activelor sale imobiliare și 

de concentrare a eforturilor de dezvoltare pe activitățile specifice industriei telecom” așa cum 
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de altfel, trecerea la marca TELEKOM, s-a realizat din bugetul obținut prin vânzarea unor 

proprietăți imobiliare și care a fost cheltuit aproape integral prin intermediul unor firme 

germane pentru achiziționarea de mobilier, aparatură, reclame, etc. 

 

Printre activele scoase la vânzare au fost Palatul Telefoanelor și majoritatea proprietăților, 

inclusiv cele de patrimoniu național și UNESCO, printre care se află și actualul sediu central al 

Băncii Române de Credit și Investiții („BRCI”) clădire de patrimoniu situată ultra-central în 

București, atribuită singurului participant la licitație pentru suma 4,5 milioane de euro, imobil 

de cca. 8.800 metri pătrați cumpărat la prețul de pornire de cca. 500 euro/mp. Afacerea a fost 

mijlocită de actualul Director Executiv al companiilor Telekom din România, domnul Nicolae 

Andrei POPOVICI, care la momentul vânzării era salariatul responsabil de cumpărarea 

imobilului din partea companiei participante la licitație. 

 

Între privatizările importante din perioada postcomunista nici una nu a stârnit atâtea pasiuni 

și controverse ca aceea a Romtelecom. De fapt, președintele CONSTANTINESCU EMIL ne-a 

privatizat cu statul grec, care ulterior, ne-a privatizat cu statul german. Totodată, s-a dispus 

secretizarea privatizării Romtelecom, a clauzelor contractuale, pe care noi le considerăm ca 

fiind încălcate și enumerăm ca exemplu concret, obligația menținerii în funcțiune a cabinelor 

telefonice publice, care au fost abuziv desființate aproape pe întreg teritoriul țării. 

Comparativ cu teritoriul Germaniei, cabinele telefonice publice există în aproape toate stațiile 

transportului public, în zonele de trafic intens, în centrele universitare sau în apropierea 

școlilor și grădinițelor, în spitale și nu în ultimul rând, pe întreg cuprinsul autostrăzilor. 

 

Măsura abuzivă de desființare a cabinelor telefonice publice vine ca o metodă nemțească de 

afaceri prin care cetățenii români de orice categorie socială, devin contribuitori la veniturile 

operatorilor de telefonie mobilă, ca și cum nu era suficient că suntem sclavii europeni din 

punct de vedere al salarizării și a condițiilor de muncă. 

 

Totodată, există și suspiciunea că se „exportă” o parte a veniturilor realizate în 

România, și prin intermediul unui contract de uzufruct al mărcii TELEKOM, în mod 

spectaculos și prin puterea reprezentanților străini, compania Telekom plătește 

compania mamă din Germania! Suspicionăm, că acest contract secret denumit de 

„concentrare a eforturilor de dezvoltare”, dar si alte contracte de consultanță sunt 

bazate în fapt, pe exportul în patria mamă, a resurselor obținute și din vânzarea 

activelor din Romania, active care ipotetic pot ajunge ușor coruptibil și la politicienii 

români sau interpuși ai acestora, pentru favorizarea unor operațiuni economice 

desfășurate inamovibil în fața legii. 

 

De altfel, prin reprezentanții săi Deutsche Telekom comunică fără nicio jenă, că de 

fapt “investițiile” reprezintă în fapt vânzarea resurselor Romtelecom, adică  a 45,99% 

acțiuni ale statului român: "În 2015, vom direcționa cea mai mare parte a investițiilor 
prevăzute, de peste 160 de milioane euro, pentru a continua dezvoltarea rețelei și a 
asigura leadership tehnologic. O parte din acest buget va veni în exploatarea activelor 
colaterale, cum sunt portofoliul imobiliar și vechea rețea de cupru, care vor genera 
capitalul necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv" 
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De la momentul privatizării Romtelecom și până în prezent, investitorii strategici  [„statul 

grec” și „statul german”] au concediat prin diverse metode cca. 50.000 de salariați, iar cei 

râmași și familiile lor, sunt supuși în continuare unor metode de concediere care se traduc în 

favoare salariaților străini, plătiți occidental, timp în care, salariații români în propria 

noastră țară, sunt remunerați în cea mai mare parte la valoarea salariului minim pe 

economie. Probabil vine ca o măsură și pentru a încuraja “exportul de creiere” în tarile lor de 

origine sau de a exporta mână de lucru pentru măturarea străzilor din occident. 

 

Recent, „străinii” din conducerea companiilor TELEKOM din Romania au concediat mascat 

salariați în valoare de cca. 10 milioane de euro doar în faza aprilie - iunie 2017. 

 

Și de această dată, rezultă că valoarea banilor oferiți pentru semnarea unor acorduri ca 

salariații să își dea demisia provine de la însăși salariații concediați, care prin neplata muncii 

prestate în favoarea altor companii sau neplata orelor suplimentare, implicit a taxelor fiscale 

rezultate, în baza unui calcul aritmetic, depășesc 10 milioane de euro. Propriu-zis, prin 

neplata drepturile legale, proprii salariați reușesc prin munca lor, care este fraudată de 

companii, să își plătească “nemțește” propria concediere. 

 

În schimb, salariaților care au solicitat aplicarea legii în materie de concedieri, l-au fost 

intempestiv aplicate concedieri abuzive, au fost umiliți în fata familiilor lor, a colectivului 

profesional și nu în ultimul rând, au fost discriminați, așa cum dovedesc hotărârile instanțelor 

de judecată. 

 

TELEKOM se laudă prin propria presă națională pe care o subordonează prin 

contractele de publicitate oferite si prin “geanta jurnalistului” adresată unor anumiți ziariști, 

că “Grupul de companii Telekom Romania caută constant soluții pentru optimizarea 

operațiunilor, cu scopul de a opera eficient pe piață. În acest context și oricând este 

necesar, echipa de management informează Consiliul de Administrație privind 

programele de transformare care urmăresc obiectivul menționat anterior”, termenul 

“transformare” folosit de compania germană reprezentând capacitatea concedierilor de 

personal, evident abuzive. Să luați în considerare doar numărul tehnicienilor, care se 

presupune, că ar fi asigurat mentenanța cabinelor telefonice publice la nivel național. 

 

Din nou, conform presei de specialitate, TELEKOM pregătește în continuare tranzacții 
imobiliare, respectiv 97 de clădiri, apartamente și spații comerciale, de depozitare și 
de birouri, pentru aproape 63 milioane euro în care se precizează ca “Banii obținuți din 
vânzarea activelor au susținut investițiile operatorului în dezvoltarea infrastructurii, 
conform declarațiilor conducerii grupului.” 

 

Companiile TELEKOM si ambiția conducerii străine este să rămână la venituri de 1 

miliard de euro in Romania, considerăm noi, o „ambiție” păguboasă atât statului român, care 

deține prin MCSI acțiuni într-o cotă de 45.99%, cât și păguboasă salariaților și familiilor 
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acestora, precum și cetățenilor români, deoarece conform ANAF, companiile nu au înregistrat 

profit, ci doar venituri, iar pentru veniturile realizate nu au plătit taxe, existând suspiciuni de 

inginerii economice. În fapt, ingineriile multinaționalelor, în speță a Telekom, nu doar că 

privează în fapt România de o dezvoltare corectă, dar se adresează și în detrimentul propriilor 

salariați, a cetățenilor români, care în decursul timpului au fost obligați să desfășoare 

activități de muncă ilegale și neplătite. 

 

Reprezentanții companiilor germane din Romania, au înțeles să condiționeze și/sau să 

limiteze sindicatul, încercând chiar și șantajarea sau amenințarea directă în diverse 

forme a liderilor. 

 
 

Reprezentanții companiilor germane din Romania, pe principiul că romanii sunt proștii 

Europei, iar ei au bani de spăgi si ambasadori care să le susțină năravurile, încălca cu bună 

știință dispozițiile Constituției României prevăzute la art. 9 și 16 sau cu privire la drepturile și 

libertățile cetățenilor prevăzute la art. 20, dar și mare parte a drepturilor și libertăților 

fundamentale exprimate în Constituția României la art. 22, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 

41, 42, 47, 48, 50, 51, etc., ca fiind rezultatul unei practici consecvente prin care în egala 

măsură se încalcă Codul muncii și dispozițiile CCM aplicabil într-o proporție de cca. 33%. 

 

Pe cale de consecință, denotă ca fiind o practică care se aplică în afara țărilor de origine, 
sprijinită de un mediu autohton instituționalizat bazat pe corupție și interese personale, 
propice intereselor de afaceri și în defavoarea salariaților sau a cetățenilor români. 
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Menționăm, că am depus o serie de petiții spre o soluționare amiabilă, în conformitate cu 

dispozițiile legale, iar în baza unui dialog social de bună credință a sindicatului, purtat atât cu 

reprezentanții acționariatului comun, cât și cu reprezentanții instituțiilor abilitate ale statului 

român, din care am constatat, că toți interlocutorii s-au arătat mai degrabă aserviți 

intereselor multinaționalelor, ale altor țări sau proprii, decât în favoarea legii, a salariaților și 

implicit, cetățenilor români. 

 

Posibilele inginerii economice, precum și “exportul” resurselor naționale sau participarea 

meschină a multinaționalelor la climatul economic și social de dezvoltare a țării noastre, în 

care aceștia desfășoară activități economice profitabile, ne îndreptățește să vă solicităm 

implicarea personală în regim de urgență, în calitate de garant al constituției și de 

mediator intre stat și societate, nu în ultimul rând ca cetățean roman de etnie germană, în a 

dispune implicarea instituțiilor abilitate si a resurselor necesare pentru estomparea oricăror 

posibile fapte care aduc prejudicii țării noastre si cetățenilor ei. 

 

Totodată, dorim să ne arătam public îngrijorarea, că o parte a ambasadorilor din România 

care au dorit să își reafirme apartenența la destinul nostru comun, bazat pe valori comune și 

în special pe statul de drept, în fapt, aceștia sunt vocali împotriva unui proces legislativ 

parlamentar democratic și transparent, al cărui rezultat îl critică. 

 

Ambasadorii din Romania, amuțesc atunci când instanțele de judecată intervin în “câmpul 

tactic” favorabil țărilor din care aceștia provin. Ambasadorii din Romania devin vocali doar cu 

privire la proceduri democratice, dar sunt tăcuți la violarea drepturilor omului și 

implementarea unor practici anti-democratice, atunci când sprijină interesele de afaceri ale 

propriilor lor țări. 

 

De aceea, și ambasadele sunt o cauză pentru care s-a ajuns, ca urmare a practicilor pe care 

aceștia le exercită și promovează, ca sistemul de justiție să fie disfuncțional, cetățenii români 

nemaiavând instituții cărora să li se adreseze pentru a li se proteja drepturile legale. Sistemul 

pe care ambasadele îl cultivă și îl susțin cu îndârjire ca fiind reformat și trebuie sa fie 

menținut nealterat, deoarece împărtășește “valori comune” în direct interesul țărilor lor.  

 

Nicio ambasadă din Romania, de peste un deceniu și mai bine, nu a mai vorbit despre valorile 

fundamentale cum sunt libertatea, respectarea drepturilor omului și democrația, valori pe 

care s-a fondat Uniunea Europeană. 

 

Ignorarea abuzurilor de către unele multinaționale care își desfășoară activitatea în Romania, 

tăcerea ambasadorilor în fața violării drepturilor omului, așa cum au ales să facă în ultimii 

ani, alimentează, atât sentimentul antieuropean, cultivat în societatea românească prin 

reprezentanții țărilor occidentale, cât și sentimentul românilor de sclavi occidentali în propria 

noastră țară. 
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Domnul Președinte, KLAUS WERNER IOHANNIS, 

 

Vă atragem respectuos atenția, că cele descrise mai sus se înscriu într-o normalitate lipsită de 

bună credință a unor multinaționale, în cazul de față a DEUTSCHE TELEKOM din Germania, 

care operează economic în România, motiv pentru care, vă învederăm necesitatea stabilirii 

unei întâlniri de urgență cu o delegație comună a organizațiilor sindicale prezentate, prin care 

să vă aducem argumente în plus, astfel să ne sprijiniți pe tot parcursul la aplicarea legislației, 

pe cale de consecință, să ne dovediți că sunteți cu adevărat președintele tuturor românilor, 

garantul intereselor cetățenilor români. 

 

În sens contrar jurământului dat în exercitarea mandatului Dvs. prezidențial, conform art. 82 

din Constituția României: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și 

materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile 

fundamentale ale cetățenilor (…)”, ne vedem obligați să continuăm demersurile noastre de drept, 

prin a solicita Parlamentului României, președinților celor două camere ale Parlamentului și 

președinților partidelor politice din Coaliția de Guvernare PSD-ALDE, susținerea într-o 

soluționare corectă a cauzelor, în interesul direct al cetățenilor români, cu respectarea legilor 

statului nostru de drept. 

 

Aveți la dispoziția Dvs. puterea prezidențială, instituțiile statului român, să desecretizați 

contractele de privatizare, să constatați eventualele încălcări flagrante, să dispuneți 

verificarea, aplicarea și respectarea legii în favoarea tuturor cetățenilor țării. 

 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
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