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                             Nr.7/SNTM/150118/RUM 

 

În atenția: 

BLOCUL NATIONAL SINDICAL (“BNS”) – Președinte, dl. Dumitru COSTIN 

Membrilor din Consiliul Național al Blocului National Sindical (“BNS”) 

 
În copie: 
Consiliul de administrație al Deutsche Telekom 

Mr. Timotheus Höttges, Directorul Executiv al Deutsche Telekom 

Mr. Srini Gopalan, membru al consiliului pentru Europa 

Mr. Christian P. Illek, membru al consiliului pentru resurse umane 

Mr. Thomas Kremer, membru pentru afacerile juridice, date private si conformitate 

Confederația Europeană a Sindicatelor, Comitete europene de întreprindere (“EWC”) 

CE: Dir. Gen. Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Dreptul muncii 

Presa Liberă din Romania – Ziarul “Incisiv de Prahova” 
 

      
 

Cu ocazia Consiliului National al BNS organizat în perioada 17-19 ianuarie 2018, 

SINDICATUL NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE (“SNTM”),  organizație sindicală 

reprezentativă la nivelul unității TELEKOM România, afiliată la confederația 

reprezentativă național, BLOCUL NATIONAL SINDICAL, în numele salariaților, a 

membrilor de sindicat pe care împreună îi reprezentăm, vă comunicăm spre a interveni 

cu o soluționare sindicală națională și/sau internațională, față de situația critică în care 

ne aflăm, astfel: 

 

În decursul celor cca. 2 ani de activitate sindicală, organizația a sesizat pe diverse căi 

ilegalitățile din domeniul relațiilor de muncă existente în diverse forme, intern, 

reprezentanților din conducerea Deutsche Telekom din România sau instituțiilor 

abilitate ale statului român, cât și extern, reprezentanților din conducerea de bord a 

Deutsche Telekom sau ambasadelor și organizațiilor sindicale internaționale. 

 

Ca exemple ale celor mai recente acțiuni sindicale, am dori să vă informăm, pe de o 

parte, cu pașii întreprinși pentru a transmite nemulțumirile noastre printr-o delegație 

"SNTM" formată din lideri ai sindicatului, finalizată cu un protest tăcut la sediul 

Deutsche Telekom din Bonn https://www.incisivdeprahova.ro/2017/12/28/exclusiv-
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sindicatul-sntm-protest-inedit-la-sediul-deutsche-telekom-din-germania/, iar pe de altă 

parte, sesizarea adresată Excelentei Sale, Domnul IOHANNIS KLAUS WERNER, 

Președintele României https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/05/exclusivse-

solicita-interventia-presedintelui-romaniei-pentru-stoparea-devalizarii-telekom/ 

 

Atragem din nou atenția și pe această cale, totodată cu solicitarea sprijinului pentru a 

interveni în interesul față de respectarea legilor, ca dialogul social să fie real instituit și 

de bună credință aplicat în interesul părților, ca discriminarea practicată de către 

Deutsche Telekom prin reprezentanții săi din România să înceteze, precum și demnitatea 

umană de care sunt lipsiți proprii salariați să fie doar o amintire tristă a practicilor 

companiei germane. 

 

Salariaților Deutsche Telekom le sunt flagrant încălcate drepturile fundamentale ale 

lucrătorilor, la muncă și la plata muncii cu discriminare pentru aceeași muncă, dar le 

este încălcat si dreptul de asociere liberă și nu în ultimul rând de sănătate și siguranță în 

muncă. 

 

Recent, urmare a modificărilor fiscale din domeniul contractelor de muncă, în data de 

29.11.2017, SNTM, în conformitate cu dreptul sau legal și consimțit prin Contractul 

Colectiv de Muncă aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă din 

București cu nr. 221/26.05.2016, a inițiat către Telekom România negocierea transferului 

de contribuții de la angajator la angajat hotărâtă prin O.U.G. nr. 79/2017 și aplicabila 

conform dispozițiilor O.U.G. nr. 82/2017. 

 

În aceeași zi managementul companiei a ținut să transmită un mesaj adresat tuturor 

salariaților în care își reiterau intenția ca salariații să nu sufere nicio pierdere financiară 

și că se vor întâlni cu sindicatele pentru a negocia transferul contribuțiilor, în interesul 

părților. 

 

În data de 07.12.2017, reprezentanții Telekom România au solicitat întâlniri cu 

organizațiile sindicale, astfel: 

 

1. “SNTc” – Sindicatul National din Telecomunicații, organizație sindicala prietenă și 

partener de afaceri cu reprezentanții Telekom România, cu care au convenit 

plafonarea trecerii contribuțiilor la 20% și aplicarea unui transfer individual 

salariaților pentru o perioada de 6 luni, adică transferul nefiind convenit să fie 

efectuat în totalitatea pierderilor rezultate, așa cum afirmau în comunicat, și nici 

aplicabil pe întreaga perioadă de valabilitatea a ordonanței, dar în special cu 

punerea în aplicare individuală prin care salariații certificau negocierea cu 

semnarea unui Act Adițional la CIM. Șmecherii tipice pentru semnatari. 
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https://www.incisivdeprahova.ro/2017/12/29/exclusivpresedinte-de-sindicat-cu-

declaratii-fals-care-capuseaza-romtelecom-telekomdocumente/  

 

2. “SNTM” - organizația sindicală reprezentativă alcătuita într-o Comisie de 

negociere mixtă SNTM-BNS-ANTIC, în interesul membrilor săi, a salariaților și 

familiilor acestora, datorită comportamentului nesincer al reprezentanților 

Telekom din cadrul întâlnirii, a lipsei de bună credință pe care aceștia au dorit din 

nou să o afișeze ostentativ ca constantă abordare cu sindicatele neprietene, NU au 

încheiat un acord pozitiv. De altfel, nu a avut loc o nicio negociere, ci a fost mai 

degrabă un mod prin care reprezentanții de conducere ai Telekom au dorit sa își 

impună același punct de vedere convenit cu afiliații săi sindicali de la pct. 1, 

totodată, arătând salariaților că sindicatul reprezentativ “SNTM”, federația 

reprezentativă “ANTIC” și confederația reprezentativă național “BNS” sunt 

neprietene cu patronatele, fiind astfel lipsite de dreptul legal consimțit prin O.U.G. 

nr 82/2017, de negociere și aplicare a transferului de contribuții de la angajator la 

angajat, tradus în favoarea salariaților întocmai cu procentul contribuțiilor 

transferate. 

https://www.incisivdeprahova.ro/2017/12/15/exclusiv-sntm-atrage-atentia-

asupra-capcanelor-actelor-aditionale-la-contractele-colective-de-munca-de-la-

telekom-România/ 

 

Consecventa lipsei de bună credință, discriminarea organizațiilor sindicale și 

manipularea salariaților pe care Deutsche Telekom o promovează în România, se 

dovedește și prin mesajul din data de 07.12.2017, când conducerea Telekom transmite 

salariaților mesajul ca „din păcate reprezentanții SNTM au refuzat oferta adresată 

salariaților” și de aceea compania a luat decizia sa acopere transferul individual al 

contribuțiilor în totalitate, „în sprijinul și prin grija pe care compania o poartă 

salariaților săi”. Total ipocrit și manipulativ! 

 

Astăzi, salariații Deutsche Telekom din România, prin „grija” Departamentul de Resurse 

„Inumane” condus cu discriminare dovedită în instanță de către Dna. DUMITRACHE 

Carmen Cristina, primesc Acte Adiționale la Contractul Individual de Muncă, care conțin 

clauze abuzive și NU sunt deloc în conformitate cu mesajele comunicate de 

reprezentanții managementului Telekom, ceea ce dovedește în plus lipsa bunei credințe 

identificată de organizațiile sindicale, altele decât cele prietene și de afaceri. 

 

Urmare a protestelor venite ad-hoc din partea salariaților, afiliații de afaceri SINDICAT-

TELEKOM, s-au reîntâlnit și din nou printr-un Proces Verbal, au decis să nuanțeze 

manipularea celor cca. 7.000 de salariați din România. 
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“ANTIC”, prin împuternicirea membrilor de sindicat afiliați, printre care se enumeră și 

“SNTM”, a transmis o adresă către reprezentanții managementului Deutsche Telekom 

din România, în care denunță articolele abuzive din cuprinsul actelor adiționale 

transmise celor cca. 7.000 de salariați. 

 

Totodată, prin prezenta, “SNTM” vă solicită să fiți alături în demersurile de denunțare a 

modalității în fals prin care reprezentantul “EWC” al Telekom România a fost ales, 

respectiv că salariații nu au ales niciodată reprezentantul actual, ci el a fost impus ca un 

acoperit al intereselor operaționale ale Telekom, susținut și nominalizat în fals de către 

managementul Deutsche Telekom, probabil ca o răsplata pentru afacerile comune și de 

ce nu, să susțină interesele patronale, in niciun caz ale salariaților români. 

 

Pe cale de consecință, vă solicităm respectuos, în plus față de intervenția de mai sus, și 

inițierea demersurilor pentru anularea de îndată a mandatului reprezentantului “EWC” 

al Telekom România și desemnarea prin alegeri corecte ale reprezentanților muncitorilor 

din cadrul societăților Deutsche Telekom din România, în conformitate cu prevederile 

din regulamentul “EWC”. 

 

În final, dar nu în cele din urmă, este de notorietate pentru organizațiile sindicale 
corelate la interesul salariaților, că Telekom Romania prin Departamentul de Resurse 
Umane deține capacitatea de a genera acte în fals pentru angajații care își solicită 

drepturile legale, produce si uzează de Actele adiționale în fals, modifică contracte de 
munca fără acordul salariaților, ale codului COR, ale funcțiilor salariaților, totodată, își 
mută salariații fără acordul lor sau după caz, ii concediază ori de cate ori intervin in 
deconspirarea ilegalităților, etc. 
 
De aceea, ne adresăm cu speranța că în sprijinul nostru vom regăsi solidaritatea celor de 
bună credință în soluționarea situațiilor care împiedică dezvoltarea unui cadru al 
dialogului social real, care asigură pacea și bunăstarea socială, atât salariaților, cât și 
Deutsche Telekom. 
 

Cu deosebită considerație, 

Florin BICA 

Președinte SNTM, Vicepreședinte BNS 
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