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CĂTRE:                                                                                                               39-RUM/SNTM/20180917 

DEPUTAȚII EUROPENI AI PARLAMENTULUI EUROPEAN 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE & INCLUZIUNE 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL DEUTSCHE TELEKOM  

 

ÎN COPIE: 

GUVERNULUI ROMÂNIEI ȘI ÎNALȚILOR DEMNITARI 

CONFEDERATIILOR, FEDERATIILOR SI SINDICATELOR SOLIDARE 

ORGANIZATII REPREZENTATIVE PRINCIPALE 

PRESA LIBERĂ ȘI INDEPENDENTĂ 

 

Stimate doamne și stimați domni, 

 

Articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că „Toate ființele umane se nasc 

libere și egale în demnitate și în drepturi”. Demnitatea și egalitatea de șanse sunt inalienabile omului 

modern care trebuie să beneficieze de toate drepturile și libertățile recunoscute fără niciun fel de 

diferențiere. După decenii de război cu prețul a milioane de vieți, înființarea Uniunii Europene a marcat 

începutul unei noi ere în care problemele sunt rezolvate prin dialog și nu pe câmpul de luptă. 

 

 

STOP #DISCRIMINATION 

 

SINDICATULUI NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE (SNTM) vă petiționează despre faptul 

că la nivelul societăților TELEKOM din România deținute de OTE GRECIA, în care acționarul 

majoritar este DEUTSCHE TELEKOM GERMANIA, se petrec atrocități asupra salariaților, membrilor 

de sindicat, indirect și asupra familiilor acestora. 

 

DEUTSCHE TELEKOM au introdus în România un DUBLU STANDARD DE TRATAMENT 

LUCRĂTORILOR și înțeleg să intervină prin forță împotriva libertății de asociere sindicală. Astfel, nu 

se respectă legile din domeniul relațiilor de muncă și cadrul dialogului social, precum și 

convențiile/tratatele OIM și din care România este parte sau dispozițiile OCDE ratificate de companiile 

OTE și DEUTSCHE TELEKOM. 

 

Având în vedere că pacea durabilă se poate instaura în baza justiției sociale, precum și în cadrul unui 

dialog social al părților, originile fiind consacrate în Declarația de la Philadelphia din 10 mai 1944; 

ținând cont că condițiile de muncă existente implică dificultăți și privațiuni injuste pentru un număr 

mare de lucrători, ceea ce produce îngrijorări serioase, încât pacea și armonia sunt puse în pericol; şi că 

îmbunătățirea acestor condiții este necesară în regim de urgență; că prin reglementarea, de exemplu, a 
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timpului de muncă, prevenirea șomajului, asigurarea unei remunerații adecvate, protecția salariaților 

împotriva incapacității de muncă, a bolilor profesionale şi a accidentelor de muncă, asigurarea pentru 

limită de vârstă şi accidente de muncă, recunoașterea principiului remunerației egale pentru o muncă de 

valoare egală sau a libertății de asociere, și alte măsuri care au fost reglementate prin mai multe 

convenții OIM, cum sunt următoarele: 

 Prima convenție adoptată de OIM în anul 1919, care a fixat durata maximă a muncii; 

 Convenția nr. 87, privind libertatea sindicală și protecția dreptului sindical (1948);  

 Convenția nr. 98, privind dreptul de organizare și de negociere colectivă (1949); 

 Convenția nr. 29, privind munca forțată (1930); 

 Convenția nr. 111, privind discriminarea forței de muncă și exercitării profesiei (1958); 

 Convenția nr. 154, privind negocierea colectivă (1981); 

 Convenția nr. 95, care instituie de dependența a salariaților față de patron (1949); 

 Convenția nr. 122, privind politica de ocupare a forței de muncă (1964); 

 Convenția nr. 175, privind munca cu timp parțial (1994); 

 Convenția nr. 177, privind lucrul la domiciliu (1996); 

 Convenția nr. 159, care asigură persoanelor handicapate, în deplină egalitate (1983); 

 Convenția nr. 158, privind concedierea (1982); 

 Convenția nr. 117, pentru bunăstare, dezvoltare si progresul social (1962); 

 Convenția nr. 14, care face obiectul repausului săptămânal (1921); 

 Convenția nr.132, care prevede concediile anuale plătite (1970); 

 Convenția nr. 155, privind securitatea și sănătatea muncitorilor (1981). 

 

Datorită faptului că este încălcată legislația muncii si neaplicate principalele convenții OIM, urmare a 

considerentelor ce vor urma a fi expuse în prezenta petiție, organizația sindicală semnatară a 

împuternicit delegația formată din FLORIN BICA, având calitatea de vicepreședinte al confederației 

BLOCUL NATIONAL SINDICAL (BNS) și președinte al SINDICATULUI NAȚIONAL 

TELECOMUNICAȚII MOBILE (SNTM), împreună cu LUCIAN ROBERTINO PETRE, prim 

vicepreședinte, să petiționeze Parlamentarii Europeni, Direcția Generală de Ocupare a Forței de Muncă, 

Afaceri Sociale și Incluziune, Comitetul Economic și Social European, precum și presa independentă 

alături de înalți demnitari ai Statului Român cu intenția de a declanșa un nou semnal de alarmă în 

legătură cu încălcările principiilor esențiale ale democrației din companiile TELEKOM. 

 

 

STOP # SLAVERY 

 

Încă de la aderarea la Uniunea Europeană, România a fost și este în continuare măcinată de interese 

politice, în principal cauzate de interesele de afaceri obscure sau evidente, opinăm noi, pe care marile 

companii europene înțeleg să le promoveze prin inechități asupra lucrătorilor și implicit asupra 

familiilor acestora, printr-un DUBLU STANDARD DE TRATAMENT. 
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Sindicatul SNTM și confederația sindicală națională BNS sprijină mediul de afaceri competitiv și cinstit 

și înțeleg că, urmare a investițiilor făcute, investitorii indiferent de cine sunt, trebuie să facă profit, dar 

trebuie să aibă în vedere că profitul este realizat cu ajutorul lucrătorilor. În acest context, pentru ca 

investitorii să aibă un profit constant, este de înțeles că trebuie să aibă în societate "pace socială" care nu 

poate exista fără un dialog social instituționalizat și în respect reciproc între angajator și angajați sau 

reprezentanții angajaților. Or, în cadrul companiilor TELEKOM din România, respectul față de proprii 

salariați este deplorabil și nici dialogul social cu reprezentanții sindicatului reprezentativ semnatar. Nu 

odată, sindicatul a solicitat conducerii întrunirea Comisiei Paritare în cadrul căreia ar fi trebuit să se 

dezbată problemele cu care se confruntă salariații, numai că, TELEKOM construiește dialogul social 

doar cu sindicatele preferate, cele pe care le plătesc și în care își doresc să se regăsească salariații 

deoarece promovează în principal interesele investitorilor. 

 

Nu același lucru se întâmplă în țările de origine în care Comitetul European de Întreprindere chiar 

funcționează. În România acesta nu funcționează, iar in Comitetul European de Întreprindere este doar o 

prezenta impusa deoarece poziția în Comitet a fost oferită prin numire directă de TELEKOM in 

favoarea sindicatului pe care îl plătesc, fără dezbateri, netransparent sau prin alegeri libere. Ceea ce 

înseamnă că, OTE și DEUTSCHE TELEKOM NU RESPECTĂ NICI DIRECTIVA 2009/38/CE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet 

european de întreprindere pentru informarea și consultarea lucrătorilor în întreprinderile și grupurile 

de întreprinderi de dimensiune comunitară. 

 

Prin urmare, TELEKOM nu se îngrijește să aibă un dialog social cu toți partenerii sociali atât la nivelul 

companiilor naționale, cât și la nivel central, or, dialogul social la nivel național este precar in relație cu 

sindicatul reprezentativ semnatar. Ceea ce înseamnă, că aplică un dublu standard, inclusiv sindicatelor. 

Dacă în țările de origine Directivele Europene și constituirea Comitetului European de Întreprindere se 

respectă, în statele în care OTE și DEUTSCHE TELEKOM au subsidiare, se respectă selectiv si deloc 

transparent. Acest dublu standard care se aplică și la nivelul salariaților, chiar dacă toți sunt cetățeni 

europeni, deoarece drepturile de care se bucură salariații companiilor în statele de origine sunt cu mult 

mai bune decât ale salariaților din cadrul subsidiarelor din alte state europene, cum este cazul României. 

 

În opinia noastră, având ca argument tot mai multe relatări din presă, marile companii europene au 

introdus sistematic la nivel politic conceptul european de lobby pentru a dezvolta afaceri consolidate, 

eficiente și in favoarea țărilor de origine, dar care în România, de cele mai multe ori s-a dovedit ca fiind 

o mită instituționalizată. Cu toate aceste noi provocări de „mecanisme de lobby europene”, România 

reușește să fie guvernată politic urmărind continu întărirea statului de drept și nu în ultimul rând, 

dezvoltarea economică și socială a cetățenilor, acțiuni care sunt corelate la valorile și principiile 

europene. 

 

Marile companii europene care activează economic în România își dispută prin „lobby” dorința continuă 

de aplicare a unor condiții fiscale atractive pentru a genera profit acționariatului, având la dispoziție o 

forță de muncă calificată si care este de regulă folosită doar în avantajul companiilor, deoarece acestea 

înțeleg să plătească munca specializată la o valoare de subzistență, fără a genera costuri salariale 

echitabile și impunând deseori măsuri cu dublu standard de tratament lucrătorilor. 
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Marile companii europene își oferă produsele și serviciile spre vânzare cetățenilor români la prețuri 

competitive calculate în euro, dar salariile plătite muncitorilor se fac într-o valoare minima, inechitabila 

si plătite în moneda națională. De aici rezultă și gradul de sărăcie, in care majoritatea muncitorilor 

români sunt retribuiți pentru o muncă europeană, de către mediul privat al multinaționalelor, cu un 

salariu de subzistență și nicidecum asigurând o prosperitate financiară europeană corecta, cel puțin, la 

același procent valoric cu efortul muncii depuse in raport cu câștigurile realizate de companii. 

 

În sensul că și aceste demersuri de sindicat vor fi ignorate și în Europa, și trecute cu vederea de 

dumneavoastră, luăm în calcul, ca în perioada următoare să protestam în țările de origine, la sediile 

acționariatului OTE GRECIA și DEUTSCHE TELEKOM GERMANIA, dar și totodată, la instituțiile 

europene, până la implementarea unor soluții care să rezolve problemele conflictului existent. Vom 

protesta în sens invers decât s-a întâmplat recent în România, respectiv vom milita pașnic și democratic, 

fără intenția de a răsturna guverne europene democratic alese, dar cu intenția de a sensibiliza politicienii 

români și europeni, solidaritatea de sindicat pentru a face diligențe de punere în aplicare a legilor 

relațiilor de muncă, a convențiilor și tratatelor internaționale privind drepturile fundamentale ale 

lucrătorilor, sa devină astfel aplicabile tuturor cetățenilor europeni, fără discriminare sau deosebire. 

 

SINDICATUL NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE (SNTM) este afiliat la BLOCUL 

NATIONAL SINDICAL (BNS) și împreună ne exprimăm prin misiunea de a promova valorile 

democrației și demnitatea umană, fiind și vocea lucrătorilor TELEKOM din România, protectori pentru 

apărarea drepturilor fundamentale, pentru promovarea libertății, a demnității profesionale și economice, 

precum și realizarea justiției sociale. 

 

STOP #ABUSES 

 

OTE și DEUTSCHE TELEKOM APLICA UN DUBLU STANDARD DE TRATAMENT lucrătorilor 

români, cetățeni europeni cu drepturi depline. 

 

Prin politicile scrise si prezentate de marile companii europene, acestea își admit angajamentul față de 

"convențiile recunoscute la nivel internațional sau standardele orientărilor OIM și OCDE", dar în 

România uită să admită până și dreptul fundamental la libertatea de asociere. Dacă în GERMANIA sau 

GRECIA, dar și în alte țări europene, în care aceleași companii care operează economic si in România, 

se acordă o importanță deosebită lucrătorilor respectându-se demnitatea umană, programul de lucru, 

protecția salariaților împotriva concedierilor abuzive, a incapacității de muncă datorată bolilor 

profesionale și a accidentelor de muncă, recunoașterea principiului remunerației egale pentru o muncă 

de valoare egală sau libertatea de asociere, precum și alte măsuri, acestea NU SE APLICĂ consecvent 

sau echitabil și in România. 

 

Propriu-zis, în România, prin acțiuni care contravin valorilor democratice europene, de către aceleași 

mari companii europene, acestea se opun unei cooperări instituționale cu reprezentanții legitimi ai 

lucrătorilor, aplicând un dialog social lipsit de construcție sau care să aibă scopul incontestabil de a 
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realiza un echilibru echitabil al intereselor părților. În fapt, marile companii europene, precum sunt OTE 

si DEUTSCHE TELEKOM introduc un dublu standard de tratament lucrătorilor din România rezultând 

următoarele principale situații: 

1. Programul de muncă este unul prelungit, și se aplică sau este impus unilateral lucrătorilor, fără 

ca orele muncite suplimentar să fie înregistrate și bineînțeles, remunerate corespunzător, 

conform dispozițiilor legale. 

2. Munca este efectuată fără contract individual de muncă și fără plata unui salariu, chiar dacă se 

face sub îndrumarea și în beneficiul mai multor societăți distincte juridic și fiscal intre ele, cu 

ignorarea legislației din domeniul relațiilor de muncă și a prevederilor legale. 

3. Salarizarea dintre aceeași categorie de lucrători este atribuită după criterii discriminatorii, în 

funcție de apartenență la sindicat, de sex, naționalitate sau prin politica cu caracter personal a 

reprezentanților de conducere. 

4. Regulile minime generale privind sănătatea și securitatea în muncă sunt măsuri care se aplică fie 

printr-un dublu standard european, fie de cele mai multe ori ignorate, dar în cea mai mare parte 

inexistente din punct de vedere practic. 

5. Discriminarea intre salariați comparabili, concedierile abuzive ale membrilor de sindicat sau ale 

acelora care îndrăznesc să promoveze și să își apere drepturile fundamentale, sunt sistematic 

orchestrate prin discreditare profesională sau hărțuire psihică, cu scopul de exterminare a celor în 

cauză. 

6. Reprezentanții de conducere ai companiilor înțeleg să intervină în orice mod, la orice nivel intern 

sau politic, asupra oricărei persoane, având la dispoziție fonduri financiare nelimitate pentru a 

acoperi neregulile existente si a le tine ascunse. 

 

 

STOP #HARASSING 

 

OTE GRECIA și DEUTSCHE TELEKOM GERMANIA RESPINGE PRINCIPII DEMOCRATICE de 

apărare sindicală a lucrătorilor sau aplicarea unui cadru real al dialogului social. 

 

Marile companii europene au o relație de lungă durată cu privire la negocierile colective reale și a 

dialogului social cu sindicatele din țările de origine, și prin care s-au creat companii productive și 

prospere și o forță de muncă stabilă din punct de vedere economic, precum și democrații naționale mai 

puternice, cum este în Grecia sau Germania. Cu toate acestea, în afara țărilor de origine, conducerea pe 

care o numesc în subsidiarele OTE - DEUTSCHE TELEKOM, cum este România, abandonează 

practicile țărilor de origine și adoptă cele mai grave practici, de origine totalitaristă. 

 

Lipsa de respect față de lege și totodată, față de proprii muncitori, vine probabil din senzația la care s-a 

ajuns, că prin „lobby”, în România, se poate „cumpăra” oricine este de ajutor și orice instituție care 

astfel devine favorabilă „scopului de afaceri”. Dezinteresul față de dialogul social legal instituit cu 

organizațiile sindicale legale, prezintă faptul că, reprezentanții de conducere numiți din subsidiarele 

OTE - DEUTSCHE TELEKOM își desconsideră proprii săi angajați, introducând teama prin concediere 
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și intimidarea lucrătorilor care se pronunță pentru demnitate umana și profesionala, sau după caz, atunci 

când lucrătorii își solicită drepturile legale sau se alătură cauzelor de sindicat pentru justiție socială. 

 

În fapt, sindicatele care refuză „beneficiile” oferite dolosiv pentru a-și abandona misiunea de apărare a 

drepturilor lucrătorilor, sau acele organizații care nu înțeleg să se afilieze strict la interesul de afaceri, 

sunt exterminate prin următoarele principale metode de distrugere: 

1. Refuzul negocierii contractelor colective de muncă, care de regulă, au devenit aplicabile după 

declanșarea conflictului de muncă și concilierea prin reprezentanții autorităților de stat din 

Inspectoratul de Muncă. 

2. Ignorarea aplicării dispozițiilor legale în materie de drept sindical, dar și cele de relații de muncă 

și industriale sau față de prevederile legale care reglementează cadrul general de stabilire a 

cerințelor minime ale dreptului la informare și consultare a lucrătorilor. 

3. Persiflarea dialogului social și impunerea spre semnare a unui contract colectiv de muncă prin 

diverse metode de condiționare, care în final devine aplicabil fiind lipsit de o negociere reală și 

care în conținut contravine legilor din domeniul relațiilor de muncă, fără o protecție reală în ceea 

ce privește siguranța și sănătatea în muncă a lucrătorilor sau cu dispoziții de discriminare 

evidenta intre lucrători comparabili. 

4. Îngrădirea dreptului de liberă asociere, în scopul de a lipsi lucrătorii sa își promoveze interesele 

profesionale, economice și sociale, precum și apărarea drepturilor individuale sau colective și 

orientarea membrilor de sindicat de a părăsi organizația sindicală semnatara pentru a se înscrie in  

„propriul sindicat” pe care îl plătește si consolidează. 

5. Abuzurile consecvente și actele de ingerință de natură a limita drepturile sindicale sau a 

împiedica exercitarea legală a organelor de conducere sindicală, interdicția de a intra în contact cu 

membrii de sindicat sau lipsa de informare si/sau refuzul constituirii Comisiilor paritare, precum 

și neaplicarea prevederilor din contractul colectiv de munca tuturor lucrătorilor, fără deosebire. 

6. Neplata cotizației de sindicat care este reținuta membrilor de sindicat sau eliminarea forțată din 

calitatea de membru si neplata cotizației sindicale, astfel încât să introducă premisele unor acțiuni 

de contestare a lipsei de reprezentativitate sindicale, înțelegând să intervină în orice mod, fie și  în 

instanțele de judecată, ilegal fără să dețină calitate procesuală activă. 

 

Misiunea noastră de sindicat în apărarea drepturilor lucrătorilor are în vedere și perioada activă de 

muncă a salariaților, ca se face plata pentru munca efectuată în interesul oricărei societăți distincte din 

punct de vedere juridic și fiscal. Astfel, se înregistrează la momentul pensionării timpul efectiv de 

muncă lucrat și plata unei pensii echitabile calculata pe baza contribuției rezultate din munca. Datorită 

impactului legislativ asupra lucrătorilor în legătură cu stabilirea pensiei, sindicatul este nevoit sa 

urmărească si modul în care se fac reținerile la sursa ale salariilor angajaților și dacă se virează 

impozitele către bugetului de stat, sau dacă plățile din comisionare convenite prin contractul individual 

de muncă, se plătite lucrătorilor fără opriri voluntare sau penalități abuzive, care de regula sunt menite 

să mărească profitul companiilor, așa cum se desfășoară în mod regulat în subsidiarele OTE - 

DEUTSCHE TELEKOM din România. 

 

Subsidiarele OTE - DEUTSCHE TELEKOM din România au decis să își rotunjească profitul și prin 

diminuarea veniturilor salariale ale membrilor de sindicat care au solicitat aplicarea corectă a drepturilor 

legale urmare a recentelor modificări fiscale prin dispozițiile O.U.G. 79/2017, sindicatul hotărând să își 

apere membrii săi și oricare salariat membru care este păcălit, hărțuit sau concediat abuziv, deoarece a 
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avut curajul să își solicite drepturile legale și să se interpună în calea forței angajatorului demascând 

practici neconforme. 

 

SNTM și BNS au petiționat instituțiile abilitate ale statului român, printre care enumerăm Excelența Sa, 

dl. KLAUS W. IOHANNIS, președintele tuturor românilor, care a înțeles sa nu răspundă solicitărilor 

noastre adresate în sprijinul lucrătorilor și în favoarea țării, Guvernului României condus de dl. MIHAI 

TUDOSE, ministrului AUGUSTIN JIANU de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, s.a. în sensul în care, tuturor, am solicitat eliminarea abuzurilor și 

nedreptăților, eliminarea standardelor duble de tratament lucrătorilor, precum și a ingerințelor în 

organizațiile sindicale, situații cotidiene în subsidiarele OTE - DEUTSCHE TELEKOM din ROMANIA 

 

SNTM și BNS au petiționat inclusiv Ministerul Finanțelor, pe dl. BOGDAN STAN, președinte ANAF, 

arătând posibile NEREGULI FINANCIARE ale subsidiarelor OTE - DEUTSCHE TELEKOM, printre 

care și vânzarea activelor societății la preturi subevaluate sau suspicionate ca fiind cu dedicație speciala 

atribuite, dar și mai important faptul ca, nu sunt achitate impozite, în pofida veniturilor din ROMÂNIA 

cumulate de cca. 1 miliard de euro anual, în timp ce în mass-media și în toată Romania, reclamele 

comerciale TELEKOM abundă, iar companiile declară că nu înregistrează profit și prin urmare, își 

declină contribuția la dezvoltarea societății economice din România, acolo unde salariații sunt din ce în 

ce mai săraci muncind din greu. 

 

STOP #EXPERIMENTS 

 

Având în vedere cazurile de notorietate mondiala ale unor companii germane, precum VOLKSWAGEN 

și DEUTSCHE BANK, ne exprimăm opinia că nici DEUTSCHE TELEKOM nu este departe de a se 

transforma într-un scandal de notorietate, de data aceasta în Europa de Est, și având puterea de a 

extermina organizațiilor sindicale și îngrădirea drepturilor lucrătorilor, pentru a-i transforma în SCLAVI 

MODERNI în propria lor patrie. Acest comportament lipsit de valori democratice europene, care 

instaurează sclavia moderna și munca grea pentru o remunerație de subzistență, opinăm, că a fost 

totodată și un factor general valabil, pentru care MULTE MILIOANE DE ROMÂNI au ales să își 

părăsească tara, sa își abandoneze familiile/copii pentru a muncii în alte țări europene, și de regulă în 

alte domenii decât calificările lor de bază, iar nu de puține ori, ca SCLAVI MAI BINE PLĂTIȚI ÎN 

STRĂINĂTATE. 

 

SNTM, cu armele dialogului social, au expus cu bună credință prin organele de conducere problemele 

lucrătorilor existente la nivelul societăților, atât intern prin nenumărate luări de poziție, cat și la sediul 

DEUTSCHE TELEKOM AG din GERMANIA - Bonn, și unde au fost înșelați că aceste plângeri vor fi 

analizate și rezolvate, primind în schimb mai multă ură și un  "război" intens de exterminare. 

 

Semnatarii prezentei petiții, în baza liberului consimțământ, au protestat prin GREVA FOAMEI 

ÎMPOTRIVA DUBLULUI TRATAMENT APLICAT LUCRATORILOR și SINDICATELOR, care s-a 
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încheiat doar cu înrăutățirea sănătății lor, reprezentanții subsidiarelor OTE și DEUTSCHE TELEKOM 

continuând-si nestingheriți practicile neconforme și opuse valorilor democratice europene. 

 

Deoarece dialogul social între partenerii sociali este o cerință obiectivă, o axiomă a dezvoltării 

economice și sociale; având în vedere că dialogul social european este o constantă, principiile în această 

direcție fiind stabilite prin versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 

2012/C 326/01 - partea a III-a: Politicile și Acțiunile Interne ale Uniunii - Titlul X: Politica Socială, Art. 

151-156; Luând în considerare că dialogul social este un proces voluntar prin care partenerii sociali se 

informează, consultă și negociază pentru a stabili acorduri pe teme de interes comun; cu speranța de 

rezolvare a situațiilor de mai sus și nicidecum pentru a obține o altă formă de intimidare sau manipulare 

a organizației sindicale, ne dorim și continuăm să întărim așteptările noastre democratice la un tratament 

european de egalitate al lucrătorilor, de la aceleași companii profitabile, care în țările lor de origine au o 

experiență dovedită de respect față de drepturile angajaților, a partenerilor de dialog social și față de 

legile, tratatele sau convențiile naționale și internaționale din domeniul relațiilor de muncă. 

 

Politicile acționariatului OTE - DEUTSCHE TELEKOM în România s-au dovedit a fi un eșec complet 

din punct de vedere al valorilor europene și, în același timp, au produs efecte devastatoare în domeniul 

social-profesional, fiind în realitate, doar interziceri ale drepturilor sociale pe care sindicatele le 

promovează pentru muncitori. Slăbirea negocierilor colective este promovată în mod activ, iar dialogul 

social este dezbrăcat de conținutul său având un caracter reacționar împins împotriva opiniilor 

organizațiilor reprezentative ale lucrătorilor, pentru a genera doar condiții de muncă precare, o creștere 

riscantă a sărăciei și a inegalității. 

 

Fiind motivați de sentimentul justiției și al umanității, precum și de dorința de a asigura pacea socială, 

vă încurajăm cu fermitate să acționați pentru a remedia nedreptățile și să interveniți pentru determinarea 

acționariatului OTE - DEUTSCHE TELEKOM să se implice conștient în abordarea cu celeritate pentru 

aplicarea în mod real a drepturilor sociale fundamentale, precum cele enunțate în Carta Socială 

Europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta Comunitară a Drepturilor Sociale 

Fundamentale ale Lucrătorilor adoptată în 1989, care au ca obiective îmbunătățirea condițiilor de trai și 

de muncă, permițând armonizarea acestora în condiții de progres, o protecție socială adecvată, dialogul 

social, dreptul de asociere liberă, dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat și durabil 

al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii.  

 

Vă solicităm să lucrați pentru persistența și consolidarea pilonilor de bază pe care modelul social 

european se bazează, să impulsionați ca aceste cerințe minime să se desfășoare în dialog cu partenerii 

sociali, fără diferențiere. 

 

Cu deosebită considerație și susținere pentru o Europa unită și egală, 

Cu deosebită stimă, 

 

          FLORIN BICA, PREȘEDINTE                                                   LUCIAN ROBERTINO PETRE, 

        VICEPREȘEDINTE BNS                                                     PRIM VICEPREȘEDINTE SNTM 
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