
CATRE: Membrii Consiliului de Administratie ai SRR

Stimati colegi,

fn cali tate de membru al Consil iului
salariati lor din SRR ales prin vot
republicata, a juramantului depus
cunostinta u rmatoarele:

Va sesizez cu privire la :
l

1. Mutarea domnului Petcu Mitus avand functia de inspector de evidenta
mil i tara (numit prin decizia nr. t t59/t7.tz.z$An mutare care
reprezinta in fapt o asa zisa "reorganizare" avand efecte asupra
activitatii Compartimentului de Protectie Civila, PSI si Evidenta Militara,
structura fnfiintata prin hotararea a CA al SRR, potrivit normelor legale;

2. Lipsa f i lei nr. 48 din dosarul administrativ al subsemnatului, dosar ce
trebuia sa se afle in arhiva Serviciului de Resurse Umane al SRR;

1. Va precizez ca in calitate de coordonator al Compartimentului de Protectie
Civila, PSI si Evidenta Militara, aceasta structura functioneaza potrivit hotararii
CA af SRR, care s-a supus prevederilor OUG 21/2AA4, cu modificarile
ufterioare aprobate prin legea L5/20A5.

Potrivit actului normativ mai sus mentionat, art. 12 si 13, acest compartiment
reprezinta o structura specializata (respectiv Protectia Civila, Paza contra
Stingerii Incendiilor si Evidenta Militara), cu organe ierarhice total distincte
(Inspectoratul pentru Situati i  de Urgenta la nivel national, Centrul Mil i tar al
Sectorului 1, etc.) si cu un specific al activitatii extrem de important avand Tn
vedere caracterul strategic al unui seruiciu public de interes national-
respectiv Societatea Romana de Radiodifuziune.

In acest sens, va informez ca in data de 16.11.2009, orele L6.4A, dupa ce am
semnat condica de prezenta, dffi fost anuntat verbal de catre doamna
Manuela Dumitrescu-Sef Serviciu Resurse Umane (martora fiind doamna
Mariana Draica), ca incepand cu data de 16.11.2009 domnul Petcu Mitus-

de Administratie al SRR (reprezentant al
secret), in virtutea Legii nr. 4t/1994
la Parlamentul Romaniei, va aduc la



inspector de evidenta mil i tara in cadrul compartimentului Protectie Civi la, PSI
si Evidenta Mil i tara a fost mutat, pe alta functie, la Protectia Muncii.

tn opinia mea s-au incalcat astfel prevederi le Codului Muncii (privind
reorganizarea), ale Contractului Colectiv de Munca la nivel de SRR, ale
Regulamentul Intern al SRR si legile speciale din domeniul de activitate.

Mutarea domnului Petcu Mitus dintr-o functie ir i tr-alta si dintr-un
compartiment intr-altul, afecteaza grav bunul mers, din punct de vedere al
Evidentei Militare si al Protectiei Civile, iar acest demers consider ca a fost
facut cu incalcarea legilor in vigoare si reprezinta un abuz din partea doamnei
Maria Toghina-Presedinte-Director General al SRR si din partea doamnei
Manuela Dumitrescu-Sef Serviciu Resurse Umane. i

tn acest sens, m-am adresat pe cale ierarhica, prin adresa nr.
497/16.1L.20A9, doamnei Maria Toghina-Presedinte-Director General al SRR
(adresa pe care o anexez) prin care-i solicitam argumentarea legala privind
mutarea domnului Petcu Mitus dintr-o functie intr-alta, in compartimente
distincte, precum si temeiul legal al "rearganizarii" compartimentului pe care-l
coordonez, competenta fiind exclusiva a Consiliului de Administratie al
SRR.

Faptul ca domnul Petcu Mitus a fost chemat in data de 13.11.2009, dupa orele
de program, sa semneze un Contract Individual de Munca avand ca elemente
alta functie si alt loc de munca (si o alta fisa a postului), reprezinta un abuz
creat printr-o situatie de intimidare.

Prin adresa nr. 497116.11.20O9 catre PDG, am sesizat cu privire la
abuzul mai sus expus, ce viza incalcarea legii, dar nici pana in acest
moment nu am primit un raspuns.

2. In data de 77.tt.2009, am primit din partea Serviciului de Pregatire
Profesionala al SRR, o invitatie pentru a participa in perioada 23 noiembrie-4
decembrie a.c., la cursul organizat in colaborare cu Asociatia Romana pentru
Sanatate si Securitate in Munca.

In acest context, tot din cadrul Serviciului Resurse Umane, mi s-a solicitat sa
aduc o copie a certificatului de nastere, ceea ce nu mi se pare relevant in
legatura cu invitatia primita.



Cu acest pri lej in data de 19.11.2009, in jurul orei 16, am solicitat sa vad
dosarul administrativ propriu, in cali tate de salariat {conform art. 138 din CCM
al SRR) si cu aceasta ocazie am constatat ca lipseste fila cu nr. 48 (care nu
stiu ce contine si care poate avea o importanta deosebita pentru activitatea
subsemnatului!), iar acest dosar nu se afla in arhiva Serviciului Resurse
Umane, ci in biroul doamnei Manuela Dumitrescu-Sef Serviciu Resurse Umane
(nu stiu din ce motive !).

Avand in vedere si aceasta situatie, m-am adresat din nou, doamnei Maria
Toghina-PDc, prin adresa nr. 508/19.11.2009 (anexata), prin care i i  sol icitam
constituirea unei Comisii  de ancheta privind acest caz, lA care nu am primit
nici de aceasta data nici un raspuns.

Fiind totusi de buna credinta, am solicitat insistent o intrevedere cu doamna
Maria Toghina- Presedinte-Director General al SRR, intrevedere care nu a avut
nici un rezultat, desi am repetat cu obstinatie ca a fost ?ncalcata legea si s-a
produs un abuz.

CONCLUZIE

Va precizez car in functi i le pe care le detin, am reusit sa-mi indeplinesc atat
obligatiile ce-mi reveneau ca membru al CA al SRR, ca presedinte al Federatiei
Sindicatelor din SRR, ca vicepresedinte al Federatiei Romane a Jurnalist i lor
MediaSind (functi i  care imi acorda niste drepturi inalienabile, potrivit
Constitutiei Romaniei, Codului Muncii, Legii 54/20A3, Contractul Colectiv de
Munca al SRR, etc.), cat si a celor revenite din fisa postului. ca salariat al SRR,
ocupand functia de coordonator al Compartimentului de Protectie Civila, PSI si
Evidenta Mil i tara.

Din pacate. demersurile si obligatiile ce-mi reveneau au fost mereu
obstructionate, pe intreg mandatul doamnei Maria Toghina-PDG al SRR,
culminand cu :

. solicitarea de a prezenta zilnic programul desfasurarii activitatilor, in
calitate de salariat, in mod discretionar fata de alti l ideri de sindicat din
SRR;



r faptul ca nu mi s-a cerut acordul si nici nu mi s-a adus la cunostinta, Tn
calitate de coordonator al acestei activitati, despre "reorganizarea"
compartimentului de Protectie Civila, PSI si Evidenta Militara
(Tncalcandu-se prevederile Legii nr.4l/1994 rep. privind competentele
CA al SRR, ale Codului Muncii si cele ale CCM la nivel de SRR);

. l ipsa f i lei nr. 48 din dosarul administrativ si prezenta dosarului in biroul
Sefului Serviciului Resurse Umane;

ma indreptateste sa consider ca toate actiunile mele au fost tratate cu rea
credinta (datorita si ati tudini i  mele obiective de membru CA al SRR, ca
reprezentant al salariati lor, dar si de presedinte al Federatiei Sindicatelor din
SRR-organizatia cu cel mai mare numar de membri de sindicat).

Faptele comise de catre persoanele mai sus mentionate iptra sub incidenta
legii penale, respectiv hartuire si abuz de drept.

Avand in vedere motivele expuse, in temeiul art. 24 alin. 2 din Legea
nr. 4L/ L994 republicata, va solicit convocarea unei sedinte
extraordinare a Consiliului de Administratie al SRR.

Va multumesc pentru intelegerea acestui demers si astept acceptul
dumneavoastra, in timp util.

Va precizez ca, in condit i i le Tn care, Consil iul
convocat ?ntr-o sedinta extraordinara, voi
abilitate si Parlamentul Romaniei.

Cu stima,

Adrian Valentin Moise

Administrat ie al SRR nu va f i
nevoit sa sesizez organele
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