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FRJ MediaSind condamn&#259; practicile dictatoriale ale administra&#355;iei ziarului Sibiu 100%
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  v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape
{behavior:url(#default#VML);}    Organiza&#355;ie reprezentativ&#259; pentru sectorul &bdquo;Cultura si
Mass-Media&rdquo;, membr&#259; cu drepturi depline în Federatia Europeana a Jurnalistilor si  Federa&#355;ia
Interna&#355;ional&#259; a Jurnali&#351;tilor                                                                                                Casa
Presei, Pia&#355;a Presei Libere nr.1, corp B1, etaj 1, sector 1, Bucure&#351;ti, cod po&#351;tal 013701 Tel: 0372 15
01 89; Fax: 0372 87 10 86; E-mail: office@mediasind.ro, www.mediasind.ro  Informare de pres&#259;: FRJ
MediaSind condamn&#259; practicile dictatoriale ale administra&#355;iei ziarului Sibiu 100%  FRJ MediaSind a
luat act de sesizarea redactorului &#351;ef al ziarului Sibiu 100%, C&#259;lin Blaga, reprezentant al angaja&#355;ilor
societ&#259;&#355;ii care editeaz&#259; publica&#355;ia, SC SON Management SRL, membru al Sindicatului
Jurnali&#351;tilor Profesioni&#351;ti, organiza&#355;ie afiliat&#259; la MediaSind.  Potrivit sesiz&#259;rii transmise de
membrul nostru de sindicat, administra&#355;ia ziarului Sibiu 100% a înc&#259;lcat în mod flagrant Codul Deontologic
al Jurnalistului anexat la Contractul Colectiv de Munc&#259; din Mass-Media în vigoare, precum &#351;i legisla&#355;ia
muncii, Codul Muncii &#351;i Legea nr. 62/2011 privind Dialogul Social. Astfel, în plin proces de negociere a
Contractului Colectiv de Munc&#259; din unitate, s-au intensificat presiunile directorului publica&#355;iei, Adina
Vintil&#259;, împotriva lui C&#259;lin Blaga, acesta fiind obligat s&#259; introduc&#259; în ziar unele articole
favorabile la adresa unor persoane &#351;i institu&#355;ii, lucru pe care redactorul &#351;ef l-a refuzat invocând 
clauza de con&#351;tiin&#355;&#259; din Contractul Colectiv de Munc&#259; din Mass-Media.  Întrucât a refuzat
s&#259; modifice &#351;i un articol referitor la eliberarea omului de afaceri Ilie Carabulea, directorul Alina Vintil&#259;
l-a convocat pe C&#259;lin Blaga în &#351;edin&#355;a  Comisiei de disciplin&#259;,  programat&#259; pentru data
de 19 octombrie 2012. Totodat&#259;, înc&#259;lcând  Legea Codului Muncii, Contractul Colectiv de Munc&#259; din
Mass-Media, precum &#351;i prevederile art. 218 alin. 2 din Legea nr. 62/2011 privind Dialogul Social care
consider&#259; astfel de fapte drept infrac&#355;iuni, directorul societ&#259;&#355;ii a transmis angaja&#355;ilor 
În&#351;tiin&#355;area nr. 71/15.10.2012 prin care le-a solicitat s&#259; convoace Adunarea General&#259; a
Salaria&#355;ilor pentru a desemna un nou reprezentat deoarece actualul este cercetat disciplinar !!!  Având în
vedere aceste fapte, FRJ MediaSind consider&#259; c&#259; administra&#355;ia ziarului Sibiu 100% a înc&#259;lcat
în mod flagrant drepturile profesionale ale  jurnali&#351;tilor prev&#259;zute în Contractul Colectiv de Munc&#259;
din Mass-Media, clauza de con&#351;tiin&#355;&#259; a jurnalistului, precum &#351;i drepturile sindicale
prev&#259;zute în legisla&#355;ia muncii. Din aceste motive, organiza&#355;ia a sesizat Inspec&#355;ia Muncii
&#351;i a solicitat membrului s&#259;u de sindicat s&#259; înainteze o plângere penal&#259; pentru imixtiune
sindical&#259; împotriva directorului publica&#355;iei, Adina Vintil&#259;.  FRJ MediaSind va aduce la
cuno&#351;tin&#355;a Federa&#355;iei Europene a Jurnali&#351;tilor rezultatul solu&#355;ion&#259;rii acestui caz
de c&#259;tre autorit&#259;&#355;ile române. De asemenea, FRJ MediaSind cere Inspec&#355;iei Muncii s&#259;
trimit&#259; în control oechip&#259; de la nivel central, întrucât  firma de contabilitate cu care are contract SC SON
MANAGEMENT SRL, editorul ziarului Sibiu 100%, SC. GENERAL EXPERT SRL, se afl&#259; în conflict de interese
cu inspectorul general al ITM Sibiu.  Departament Comunicare FRJ MediaSind 

http://portalulsindical.ro/index.php?page=articles&op=readArticle&id=505&title=FRJ-MediaSind-condamn%26%23259%3B-practicile-dictatoriale-ale-administra%26%23355%3Biei-ziarului-Sibiu-100%25

Page 1/1

MemHT Portal

mailto:mediasind@yahoo.com
http://www.mediasind.ro/
http://www.memht.com

