
                                                                 

Independentei nr. 16, Alexandria – 140041, România. 

UNIȚI PENTRU VIITOR 
 

SINDICATUL NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE 

Mobil: +40 766 440 235 

sntm.presedinte@gmail.com | sntm.office@telekom.ro 

Pagina | 1 

Către, 

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

Domnului, 

Marius Constantin BUDĂI, Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

 

Spre știința lucrătorilor din cadrul companiilor Telekom România, membrilor SNTM 

 

 

Stimate domn Ministru, 

 

Sindicatul Național Telecomunicații Mobile (SNTM), cu sediul în str. Independentei nr. 16 din Alexandria, 

reprezentat legal prin președinte - Bica Florin, membru al Federației Naționale a Lucrătorilor (FNL), reprezentată 

legal de președinte, Raicu Viorel Horațiu, membru al Blocului Național Sindical (BNS), în contextul anunțatelor 

concedieri din cadrul Telekom România, vă solicităm respectuos ca în temeiul prerogativelor legale cu care 

sunteți investiți prin jurământ, să interveniți cu celeritate asupra responsabililor aflați în cadrul ministerul pe 

care îl conduceți, în cauza prezentată fiind soarta a sute de angajați și familiile acestora. 

 

Astfel, vă reiterăm că aspecte care țin de nerespectarea prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă au 

fost sesizate Inspecției muncii și fie au fost nesocotite, fie au fost transmise spre soluționare către ITM București, 

care a înțeles să le ascundă decât să răspundă întocmai acestora, opinăm noi. 

 

Ținând cont de faptul că ministerul deține întreaga responsabilitatea din domeniul muncii atribuita calității 

dumneavoastră de ministru, sub autoritatea ministerului aflându-se și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 

de Muncă, care a fost notificată de către companiile aflate sub umbrela Telekom România privind desființarea 

unui număr ”254 de poziții dintr-un număr total de 1618 salariați” din fosta societate Cosmote și respectiv a 

unui număr de „438 de poziții” din fosta societate Romtelecom. 

 

Dorim să atragem atenția, asupra faptului că notificarea Telekom România nu respectă prevederile legale, 

referitor la faptul că se face trimitere la ”poziții” și nu salariați așa cum prevede legea, asupra criteriile avute în 

vedere și/sau cu privire la măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor, s.a. Această 

notificare fiindu-ne transmisă și nouă, abia după întâlnirea de „informare și consultare” care a avut loc în data de  

18.07.2019, prin intermediul executorului judecătoresc, însă doar pentru Telekom Romania Mobile 

Communications SA (Cosmote) și nicidecum și pentru Telekom Romania Communications SA (Romtelecom) 

pentru a ne reprezenta toți membrii noștri de sindicat. 

 

Potrivit prevederilor art. 69 alin. (2) din Legea 53/2003 angajatorul are obligația să furnizeze toate informațiile 

relevante în scris, ori prin adresa transmisă către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,  sindicatul 

se află pus în imposibilitatea de a formula propuneri în acord cu prevederile legii și ale contractului colectiv de 

muncă aplicabil, cu atât mai mult cu cât în vederea consultării Telekom România impune acorduri de 

confidențialitate care excedă cadrului legal prevăzut de Legea 467/2006 si/sau inexistent în reglementările 

din Codul muncii. 
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În consecință vă solicităm să dispuneți către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă verificarea 

notificărilor primite de la companiile aflate sub umbrela Telekom România, în sensul respectării prevederilor Legii 

53/2003, totodată, să dispuneți efectuarea unui control privind respectarea prevederilor Legii 467/2006 privind 

informarea și consultarea, lege care transpune Directivele Uniunii Europene privind informarea și consultarea, 

sub aspectul contractelor de confidențialitate impuse unilateral și lipsite de consensualitate, prin constrângere și 

limitare a reprezentanților sindicatului, contracte care prin conținutul lor ne pun în imposibilitatea consultării 

membrilor noștri. 

 

De asemenea, va solicităm să dispuneți verificarea modului în care companiile Telekom România înțeleg să își 

respecte obligațiile legale din domeniul relațiilor de muncă, ale contractele colective de muncă aplicabile și nu în 

ultimul rând, să informeze sau să consulte sindicatele îndreptățite, precum și modul cum se achită de respectarea 

prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea 62/2011 privind ”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”. 

 

Atragem atenția și asupra faptul că, în raport cu prevederile Legii 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților 

în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, nu poate constitui motiv de concediere 

individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar, menționăm acest aspect ținând cont 

că în spațiul public au apărut știri potrivit cărora Telekom ar fi negociat cu diverși cumpărători vânzarea 

companiei, ori, în acestă situație nu se pot face concedieri de personal, cu atât mai mult cu cât legea menționată 

transpune Directiva Consiliului 2001/23/CE. Prin urmare, vă solicităm să dispuneți cu prioritate efectuarea unui 

control în sensul respectării prevederilor Legii 67/2006, Inspecția muncii fiind instituția care are atribuții de control 

și constatare a contravențiilor. 

 

Cu încrederea că demersul nostru legal va fi bine primit, vă asigurăm de întreaga noastră susținere și 

considerație, sens în care vă stăm la dispoziție cu detalii suplimentare sau întâlniri care vor evidenția un cadru 

mai bun al dialogului social si democratic dintre sindicat și autoritățile publice responsabile. 

 

Cu stimă, 

 

PREȘEDINTE SNTM,                                                   PRESEDINTE FNL, 

             BICA FLORIN                                                     RAICU VIOREL HORATIU 
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