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To:  
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In atentia membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune 

Domnule Presedinte, 

Doamnelor, Domnilor 

Ma numesc Alin Pop, sunt redactor al Societatii Romane de Radiodifuziune – Studioul Radio Romania Cluj. 
Prin prezenta va informez asupra excluderii mele din SLSRR si, in consecinta, din Conducerea acestei 
organizatii sindicale al carei vicepresedinte eram pana in urma cu 48 de ore. 
Voi prezenta o sinteza in care veti regasi motivele pentru care v-am adresat aceasta informare. 
In data de 4 octombrie a.c., ca urmare acutizarii atacurilor media asupra SRR si  vazand lipsa de reactie 
publica din partea sindicatului reprezentativ (din Conducerea caruia faceam parte in calitate de 
vicepresedinte) precum si a celorlalte sindicate, am postat un mesaj pe Grupul SRR al platformei de 
socializare Facebook, mesaj in care invitam conducerile tuturor sindicatelor din SRR sa constientizeze 
gravitatea momentului, posibilele lui consecinte asupra stabilitatii institutiei si implicit a locurilor noastre de 
munca, si , ca atare, sa se mobilizeze pentru a contracara efectele acestor atacuri. Pentru o corecta informare, 
veti gasi atasat acestui e-mail copiile textului respectiv, inclusiv comentariile aferente (Attach – Postare 
Facebook 1-3). 

Paradoxal insa, reactia Conducerii SLSRR a fost una suprinzator de ostila acestui demers. S-a 
convocat  intrunirea Biroului Executiv care (desi initial avea o ordine de zi prestabilita si comunicata) a avut 
ca scop exlcuderea subsemnatului din SLSRR, motivele invocate fiind “prejudicierea imaginii sindicatului si 
afectarea prestigiului actiunilor SLSRR”. Gasiti atasat si copia Procesului Verbal (Attach – Proces Verbal 1-
2). 

Domnule Presedinte, Doamnelor, Domnilor, am considerat si consider ca acest demers a fost cat se poate 
de pozitiv, justificat  si mai ales necesar. De aceea il sustin in continuare, subliniind inca o data necesitatea 
lui si constientizarea eventualelor  consecinte pe care le poate avea inexistenta unei reactii eficiente si bine 
fundamentate. 

V-am adus la cunostinta toate aceste detalii, inclusiv cele vizand sanctiunea care mi-a fost aplicata in urma 
initierii acestui demers, pentru a intelege modul in care se doreste cu adevarat mentinerea stabilitatii Radioului 
Public si protejarea imaginii acestuia. Mai mult decat atat, imi exprim dubiile asupra bunelor intentii ale celor 
doi reprezentanti ai salariatilor in Consiliul de Adminsitratie, care, desi au participat la sedinta in calitate de 
presedinte si prim vicepresedinte, au refuzat sa fie mentionati in Procesul Verbal, in ciuda solicitarii mele 
exprese in acest sens. Gasiti si acest detaliu in copia Procesului Verbal atasata prezentei. 

In continuare, va mai informez ca la 24 de ore dupa ce a avut loc sedinta de excludere a subsemnatului am 
trimis celor prezenti la intalnire reactia mea la cele intamplate precum si avertizarea asupra consecintelor pe 
care le poate avea nerevenirea asupra deciziei de excludere pe care o consider in continuare 
abuziva,  nejustificata, lipsita de temei legal. Va adresez rugamintea de a o citi in integralitatea ei cu 
mentiunea ca am extras din final partea cu referire la o discutie personala despre a carei confidentialitate am 
dat asigurari. Gasiti atasat o copie a acestui e-mail. (Attach – Reactie Excludere). 

In incheiere, pentru o  completa informare a Dumneavostra am atasat si Comunicatul pe care SLSRR l-a 
trimis colegilor din Radio Romania Cluj (Attach – Comunicat SLSRR). 
Va rog sa luati act de toate cele pe care vi le-am prezentat iar pentru orice detalii va stau la dipsozitie. 
 
Cu respect, 
Alin Pop                                                                              telefon:07xx.xxx.xxx        e-mail:  alin.pop@ 

 


