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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
Sindicatul Național Telecomunicații Mobile (SNTM), sindicat reprezentativ la nivelul Telekom 

Romania Mobile Communications SA (fosta Cosmote), membru al Blocului Național Sindical (BNS), 
afiliat la Federația Națională a Lucrătorilor din România (FNL), constată cinismul și nerespectare legii 
privitoare la concedierile colective anunțate de gigantul Telekom România. 

 
Deși sindicatul a fost invitat la ”informare și consultare” de către Telekom România, nu ni sa permis 

accesul deoarece pentru participarea la informare și consultare am fost condiționați cu semnarea unui 
acord de confidențialitate in valoare de 10.000 Euro de informație, care dacă ar fi fost semnat nu ne-ar fi 
permis informarea și consultare membrilor noștri în acord cu prevederile statutare și legale. 

 
Ca urmare Telekom România ne-a transmis pe email, să-i spunem ”o informare”, deși titlul 

acesteia este notificare, prin care se arata de către aceștia demararea procesului de ”reorganizare a 
Societății în măsură să asigure implementarea și operaționalizarea unei noi scheme 
organizatorice și funcționale”, consecința fiind concedierea unu număr de peste 250 de salariați. 

 
SNTM protestează vehement si consecvent asupra modului în care Telekom România înțelege să 

respecte prevederile legale privitoare la informare și consultare precum și cele privitoare la concedierile 
colective. 

 
În contextul în care prin aceeași notificare ni se comunică faptul că ”salariaților care ocupă 

pozițiile care se desființează li se va oferi posibilitatea de a opta pentru ocuparea unor poziții 
nou create sau a altor poziții vacante …” echivalează cu un management defectuos la nivelul 
resurselor umane, deoarece anterior trimiterii ”notificării” Telekom România trebuia să fi făcut o 
evaluare internă și parte din salariați să fie distribuiți pe posturile vacante, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, cinismul situației generat de managementul resurselor umane constă și în faptul că 
prin aceeași notificare ni se comunică că se vor înființa noi poziții. 

 
Prin urmare salariații urmează să fie concediați după bunul plac al angajatorului, iar sprijinul de 

recalificare și reconversia profesională prevăzut de Codul Muncii pe care angajatorul trebuie să-l ofere 
nu există, Telekom România limitându-se la a trimite salariații la Agențiile de Ocupare și Formare 
Profesională, deci pe capul statului român. 

 
De asemenea nu se menționează ce se întâmplă cu salariații care în momentul de față prestează 

munca recunoscuta sau nerecunoscuta cu C.I.M. pentru mai multe companii din cadrul aceluiași grup 
internațional, deși cei mai mulți dintre aceștia sunt remunerați numai de către un angajator decât de 
către toți angajatorii la care muncesc efectiv, practic nu sunt plătiți pentru munca care o prestează și 
pentru celelalte societăți din grup si ascund munca la negru desfășurată in companii cu sprijinul 
autorităților statului roman. 

 
Nu ni sa comunicat ce se întâmplă cu salariații care au contracte de muncă încheiate cu mai 

multe companii din grup și care sunt vizați să fie concediați, aceste lucruri sunt cunoscute, sindicatul 
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comunicând aceste aspecte și Ministerului Comunicațiilor care prin reprezentanții săi reprezintă Statul 
Român în cadrul Consiliului de Administrație  

. 
Totodată, notificarea concedierilor colective se referă la o decizie a Directorului General, în situația 

în care decizia este emisă în baza unei Hotărâri a Consiliului de Administrație, ori acesta hotărâre nu a 
fost invocată și nu avem cunoștință de existența acesteia, Telekom România încălcând cu 
perseverenta dispozițiile art. 30 alin. (3) din Legea 62/2011. 

 
Ceea ce este curios, dar și mai principal, îngrijorător, este faptul că Telekom România nu a 

respectat și nu respectă legislația internă privind informarea și consultarea, respectiv Legea 467/2006 
care obligă angajatorii, deci și această companie, să informeze și să consulte salariații , lege care 
transpune directive ale Uniunii Europene. 

 
Ținând cont de faptul că Telekom România nu a respectat prevederile legale, Sindicatul Național 

Telecomunicații Mobile România sa adresat Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 
prin nenumărate adrese care nu au primit răspuns nici până în momentul de față, adrese prin care am 
solicitat comunicarea hotărârilor Consiliului de Administrație sau extras din acestea în acord cu 
prevederile din Legea 62/2011 (Hotărârile consiliului de administrație sau ale altor organe asimilate 
acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris 
sindicatului). 

 
Este de neînțeles de ce tocmai Statul Român nu își protejează proprii cetățeni / salariați / 

contribuabili, fiind vădit dublul standard aplicat de către multinaționalele precum OTE – DEUTSCHE 
TELEKOM, acestea în țările de origine respectând întocmai legislația iar în România nu. Nu ni sa 
comunicat dacă în urma reorganizării salariații care rămân și care vor prelua sarcinile celor concediați, 
societate are în vedere rediscutarea cuantumului salarial, ori de fiecare dată când societatea în diverse 
moduri a concediat salariați, salariații rămași au preluat și sarcinile celor plecați fără a li se modifica fișa 
postului și fără a fi remunerați pentru muncă prestată în plus. 

 
Sindicatul Național Telecomunicații Mobile solicită sprijinul si solidaritatea mișcării sindicale în 

demersurile sale, fiind cunoscute abuzurile și dublul standard aplicat de companiile multinaționale care 
activează in România, în sensul ca salariaților care urmează a fi concediați să le fie respectate 
drepturile care rezultă din Contractul colectiv de muncă, dar și dreptul la formare profesională, 
reconversie profesională pentru a se putea integra pe piața muncii fiind salariați care activează în rândul 
Telekom Romania cu mult peste 20 de ani, salariați cu care societatea a realizat venituri consistente, 
managementul și-au încasat bonusurile considerabile in bani și beneficii, lucrători specialiști concediați 
fără care nu ar fi rezistat pe piață fiind fideli companiei și care sunt dezirabili în momentul de față. 

 
Vom apăra membrii SNTM-FNL in toate formele prevăzute de lege. 
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