
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR
DIN CULTURĂ ȘI PRESĂ CULTURMEDIA

București, sector 3, str. Lipscani 53
FEDERAȚIE AFILIATĂ CNS CARTEL-ALFA

Către

Președintele României, Klaus Werner Iohannis

Prim-ministrul României, Florin Cîțu, 

Președintei Senatului, Anca Dragu, 

Președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, 

Președintelui Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă – Camera

Deputaților, Iulian Bulai

Președintelui Comisiei pentru cultură și media – Senat, Viorel Riceard BADEA  

Stimate doamne, stimați domni,

Subscrisa, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă ”CulturMedia”,

organizație legal constituită, cu sediul în  București, sector 3, str. Lipscani, nr. 53,

afiliată Confederației Sindicale Naționale ”Cartel Alfa”, salutăm intenția de a pune

capăt  abuzurilor din Radioul Public și  vă solicităm să redați  cetățenilor României

dreptul de a fi corect informați. 

Stimate doamne, stimați domni, 

Începând din 2017, de când domnul Georgică Severin a fost instalat în forță de

către Liviu Dragnea la cârma Societății Române de Radiodifuziune, această instituție

a cunoscut cel mai grav declin din istoria sa. Prăbușirea fără precedent a audiențelor,

politizarea emisiunilor, cenzura, cheltuirea deșănțată a banilor publici, angajarea și

promovarea  clientelei  politice,  hărțuirea  și  îndepărtarea  profesioniștilor,  au  fost

aspecte  pe  care  Federația  noastră  le-a  semnalat  organelor  de  control  sau  anchetă,



instanțelor, dar și Parlamentului. Abuzurile și încălcarea legii sunt deja subiecte de

anchetă ale organelor de cercetare penală ori au fost sancționate de către Curtea de

Conturi, ANAF, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și alte instituții

abilitate. 

Umilirea  și  descurajarea  jurnaliștilor  incomozi,  retribuiți  mizerabil,  salariile

astronomice ale clientelei politice, abuzurile,  cheltuielile cu casele de avocatură și

alte firme abonate,  nu puteau fi  posibile fără girul,  prin vot sau inacțiunii  multor

membri din Consiliul de Administrație. Tăcerea și pasivitatea lor au fost ”cumpărate”

prin  diverse  servicii  și  favoruri  financiare,  drept  pentru  care  toate  semnalele  de

alarmă transmise de angajați  către Consiliu au fost înăbușite și  ignorate. Salariații

care s-au împotrivit intervențiilor abuzive din 2016-2017 ale  lui Liviu Dragnea au

fost  în  mandatul  lui  Georgică  Severin  îndepărtați,  amenințați,  hărțuiți  ori  li  s-au

înscenat ulterior cercetări disciplinare. Toate acestea au fost ignorate inclusiv de către

reprezentanții salariaților în Consiliul de Administrație. 

Mulți dintre membrii Consiliului de Administrație din mandatul Severin au fost

numiți, anterior,  succesiv, de formațiuni politice din spectre diferite și au reușit să se

adapteze perfect tuturor culorilor politice și mai puțin cerințelor funcției pentru care

au depus un jurământ în Parlament. 

Reprezentanții salariaților, ajutați de Georgică Severin să ajungă în Consiliul de

Administrație, au întrerupt legătura cu angajații, iar de când și-au început mandatul,

au girat, încuviințat, votat, închis ochii la toate deciziile acestuia și s-au comportat

mai  degrabă  ca  membri  de  partid.  Și  ei  au  fost,  răsplătiți,  la  rândul  lor,  pentru

subordonare,  după cum se poate  vedea din declarațiile  de avere.  Comunicatele  și

reacțiile lor, în timp ce angajații semnalau abuzurile, erau în favoarea Președintelui

Director General. Acești doi reprezentanți așa-zis apolitici se pregătesc să se dezbrace

de haina roșie în care i-a îmbrăcat Liviu Dragnea, prin Georgică Severin și să îmbrace

orice culoare de haină care le va oferi un nou mandat. 



De  aceea,  stimați  domni  decidenți,  în  demersul  Dumneavoastră  de  a

profesionaliza  conducerea  Radioului  Public,  vă  solicităm  să  analizați  activitatea

tuturor  membrilor  Consiliului  de Administrație  și  să  nu  mai  acordați  mandatul  și

încrederea Dumneavoastră celor care au văzut în onoranta poziție doar o sinecură

politică. 

Angajații  Societății  Române  de  Radiodifuziune  sunt,  în  mare  parte,  la  limita

subzistenței,  în  vreme  ce  rețeaua  supradimensionată  de  politruci  care  conduce

instituția beneficiază, fără a aduce rezultate, de venituri care îi pot face invidioși pe

cei mai performanți manageri din multinaționale. 

De aceea, pentru îndreptarea tuturor anomaliilor organizaționale, destructurarea

întregii rețele care și-a bătut joc de banii cetățenilor și a adus Radioul Public în cea

mai  tristă  etapă  din  existența  sa,  vă  solicităm să  nominalizați  o  conducere  nouă,

profesionistă, care să aducă rezultate și nu clientelă la banii cetățenilor. 

Numiți o conducere profesionistă și onestă la cârma Radioului, pentru ca 

jurnaliștii să ajungă din nou la cetățeni cu știri și emisiuni echidistante și imparțiale! 

Biroul Operativ al Federației Naționale 

a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia
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