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Cel mai slab Cel mai bun 

„Marea Sortare” a luat sfărșit. Cea mai urâtă pagină din istoria jurnalismului
românesc s-a încheiat. Probabil că peste ani de zile, studenții de la diferite
Universități din România vor afla cum s-a făcut pseudo-restructurarea de la TVR și
se vor minuna ce vremuri am trăit. Pe fond, procesul pentru care Claudiu Săftoiu nu
are a-și reproșa nimic, nu diferă mai deloc de Fenomenul Pitești. Tot ce putea fi mai
urât în oameni a fost scos la iveală de acest nenorocit proces de evaluare. Felicitări
celor care nu s-au murdărit, pentru că au refuzat să coboare în mocirla umilinței
imaginată de Claudiu Săftoiu și „specialiștii” săi. Din păcate printre cei peste 200 de
teveriști care nu au acceptat ideea de evaluare se numără și personaje precum
Cezar Ion sau Horia Romanescu, cei care acum vor poza în victime, eventual ale
unei epurări politice, și vor primi și salarii compensatorii!

Acest proces este unul scăpat de sub control, care denotă, de fapt, restructararea
„la cacealma” a lui Claudiu Săftoiu. Calculele lui, ca și declarațiile sale, nu au nicio
legătură cu realitatea. A venit în TVR cu mult aplomb că transformă peste noapte
batrâna TVR într-o prințesă, dar numai dacă va concedia 980 de teveriști. Cifra ne-
a oripilat pe toți. Soluția sa? Închiderea a nici mai mult nici mai puțin de 3 canale:
TVR Info, TVR Cultural și TVR3. Au apărut voci din toate părțile care i-au spus că
greșește, dar Săftoiu nu și nu! Până la urmă a renunțat la închiderea TVR3.

Prostia cea mai mare, de a închide canalul cu cele mai mici cheltuieli și care asigura
într-adevăr îndeplinirea rolului de televiziunea publică, adică TVR Cultural, i-a atras
atât de multe critici, încât a scos cel mai urât porumbel din gură: TVR2 se va numi
TVR Cultural și va prelua 75% din producțiile TVR Cultural. Dincolo de acest hibrid
nefuncțional, va crea un canal care nu va fi nici cal, nici măgar, care va irosi bruma
de notorietate pe care o obținuseră cele două canale. Fără niciun studiu prealabil a
decis Săftoiu după ureche cam ce și cum ar trebui să facă TVR2, canalul pe care
legea nu i-a permis să îl închidă.

Argumentele puerile invocate de Claudiu Săftoiu au fost demontate cu ușurință de
oricine a încercat să-i arate contrariul, însă cifrele au fost întotdeauna de partea sa.
Ne-a zăpăcit pe toți că fără concedierea a aproape 1.000 de oameni TVR nu va
putea respecta legile și răgazul pe Guvernul i l-a acordat. După câteva luni, mare
bombă: anunț oficial cum că, după calcule îndelungi și după ce a măsurat bob cu
bob, din TVR nu trebuie să plece decât 872 de oameni. Uraaaa! Au mai scăpat de
la dezastru 100 și ceva de oameni, Doamne, ce victorie! De fapt ce înseamnă 100
și ceva de oameni din 3.000 și ceva de oameni? Aproximativ 3%. Brusc, 3% este
chiar ușor de suportat, adică pentru un statistician am fi fost doar în marja de
eroare.

Claudiu Săftoiu s-a decredibilizat destul după ce TVR Info s-a transformat în TVR
News, adică a păstrat licența pentru ceva ce nu va face niciodată audiențe
semnificative, pentru că știrile externe nu au „vândut” niciodată un produs media din
1989 încoace. Chiar dacă mie personal îmi place ce văd pe TVR News, în fapt un
Euronews cu traduceri, pentru că aici vezi cum se face cu adevărat o știre, nu
înțeleg cum este cu logica închideri propusă și susținutră de Săftoiu de la bun
început. De exemplu, nimeni nu ne spune acum cât anume costă în ansamblu
menținerea acestui post, care nu contează pentru aproape nimeni în România. Nici
măcar pentru TVR, care nu îl promovează nicăieri. Ar și un pic absurdă promovarea
unui asemenea post, căci ar însemna ca TVR să promoveze, în fapt, Euronews.

În schimb, singurul post care a murit cu adevărat este TVR Cultural. Că el va
renaște sub o altă formă, înseamnă că, de fapt, Săftoiu a omorât TVR2. Iată marea
realizare a lui Săftoiu – de fapt a transformat și va transforma niște posturi în alte
posturi fără succes, fără să înțeleagă ce proces scump este rebranding-ul și
repoziționarea pe piață. Cu siguranță, dacă va fi întrebat, nu va avea niciun

răspuns de bun simț, pentru că nici nu poate exista așa ceva!
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răspuns de bun simț, pentru că nici nu poate exista așa ceva!

Dar isprava lui Claudiu Săftoiu a fost preluată de presa internațională, pentru că
dacă a concedia peste 800 de oameni dintr-o singură companie este un eveniment
grav în orice țară. În Franța, la un combinat al lui Mittal a fost anunțată concedierea
a 600 de angajați, ceea ce a dus la un scandal internațional, care s-a lăsat cu
amenințări de naționalizare din partea Guvernului francez. În România, exponentul
unei puteri care se luptă cu crearea locurilor de muncă disponibilizează de-a valma,
pentru că așa îi spun calculele pe care le-au făcut „specialiștii” pe care i-a adus
Săftoiu pe sprânceană. Și nimeni nu și-a putut permite să îl contrazică pe Săftoiu,
cel bazat pe cifre.

„Marea Sortare” a fost un „succes”, cel puțin așa în prezintă Claudiu Săftoiu. Faptul
că a avut 695 de contestații nu a fost decât un capriciu al angajaților TVR, faptul că
unele note au crescut și cu 20-30 de puncte din 100 nu a avut nicio relevanță
pentru imperturbabilul Săftoiu. Extraordinar, ce mare problemă sunt contestațiile,
doar vreo 300 și ceva s-au dovedit a fi fundamentate! Adică vreo 300 și ceva de
oameni ar fi putut pleca acasă pentru că cei din comisiile de evaluare nu și-au făcut
treaba cum trebuie. Nimeni din comisiile de evaluare nu a avut de suportat vreo
consecință. Ce ar fi însemnat drama a 300 de oameni? Nimic, toată lumea are
conștiința împăcată, mai ales Claudiu Săftoiu, care judecă totul în cifre și în
procente. S-a dovedit că cifra de 300 poate fi chiar și subiect de film, dar la TVR
asta nu este decât o cantitate neglijabilă, importantă este buna credință a lui
Claudiu Săftoiu... Și, pentru prima oară s-a vehiculat, mai ales pe surse, că cifra
reală a celor concediați va fi sub 700!

Cum-necum, procesul a juns la final. Cu scandalurile de rigoare, Claudiu Săftoiu s-a
dovedit de neînduplecat și și-a susținut cauza – TVR chiar ar putea „renaște” după
concedieri. Adică cei 800 și ceva de oameni ar fi cauzat moartea clinică a TVR. Dar
stai! Aceste afirmații au fost făcute în interviul acordat Mediafax, publicat pe 26
ianuarie, adică la sfârșitul săptămânii trecute, când publicarea listei cu cei
disponibilizați era doar o chestiune de ore, maximum două-trei zile. Și Claudiu
Săftoiu lansează bomba. În total vor fi concediați doar 635 de oameni. În
comparație cu ultima cifră oficială, înseamnă că 237 nu vor mai pleca acasă. Deci s-
au mai salvat încă 237 de oameni, dintre care 55 cu sprijinul Sindicatului
Reprezentativ, care a prezentat cazurile sociale, prevăzute în legislație, iar Consiliul
de Administrație a aprobat în ședința din 23 ianuarie.

Tocmai când mă pregăteam să scriu despre finalizarea acestui proces, pe intranetul
TVR este publicată lista cu cei care vor fi notificați pentru concediere colectivă. Vreți
să știți care este marea surpriză? Ei bine, cei 635 sunt în realitate 627. Hahahaha!
Omul care a stat în fruntea unui serviciu de informații nu face altceva decât să
dezinformeze pentru că ori este prost, ori este incompetent. Îmi pare rău că trebuie
să folosesc cuvinte atât de dure, dar un exemplu mai mare de idioțenie decât acest
interviu nu pot găsi. 8 oameni nu înseamnă un capăt de țară, ba chiar mă bucur că
8 oameni înseamnă 8 cazuri în minus de drame familiale. Problema e că acești 8
oameni înseamnă, încă o dată, că Săftoiu nu s-a bazat niciodată pe cifre adevărate.
Sigur, statistic nu este o creșeală enormă, ci doar de aproximativ 1,3%, deci
acceptabil pentru statisticienii care i-au transformat pe teveriști în simple și
mizerabile numere.

Numai că eroare peste eroare, ajungem la niște cifre inacceptabile. De la 981 de
concedieri la numai 627 este o cale cam lungă. Vorbim, în fapt de reducerea
numărului de concedieri cu o treime. Ce fel de aritmetică folosește Săftoiu? Dacă
TVR este suficient de restructurată și cu 627 de oameni de ce mai stă cineva de
vorbă cu acest saltimbanc al managementului? Îmi pare rău, dar nu suntem la o
negociere salarială. „Ne dați 2,37 % în plus la salariu?” „Nu putem, după calculele
noastre nu putem suporta decât 1,23%”. Și până la urmă se bate palma pentru
1,87%. Negocierea cu viețile oamenilor este de neacceptat și asta trebuie să știe
toți cei din comisiile parlamentare. Un proces de concediere colectivă nu poate fi
atât de grosier. 635 este cifra care m-a inspirat pentru un nou articol, din care să
reiasă că Săftoiu este un incompetent fără minte și fără suflet, care trebuie înlăturat
de urgență de la cârma TVR. Cifra de 627 este cireașa de pe tort. De aceea am
păstrat ca titlu cifra 635, pentru că ea este cea relevantă. 627 nu face altceva decât
să îmi întărească argumentația.
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Citez pe clarvăzătorul:

NUMĂRĂ MAI BINE, SUNT 627 ÎN TOTAL PE TABEL. ADICĂ

AU MAI FOST PITIȚI (TELEPORTAȚI) 8 OAMENI PE ULTIMII 2-

3 METRI DE FINISH.

pot spune ca sunt si mai putini pentru ca din cei care s-au

prezentat la selectie sunt doar 405 dupa ce scazi din 627 numarul

neselectatilor! marea sortare a fost mica si norocul lor cu cei 222

de neselectati care au rotunjit suma. eu am dovada tiparita si cu

numar de inregistrare ca nu m-am prezentat la selectie, cum

apar dupa zeci de liste in care nu sunt, ca sunt? stiu, m-am

exprimat haotic dar intrebarea ramane. din 256 si ceva de

prezentati la selectia lui peste pleaca 405! ma intreb ce facea

bietul saftoiu daca nu eram noi, neselectatii, cum si cat declara

el la radio si televizor ca a obtinut la hectar? la inceput cifra era

900, apoi 800, s-a ajuns la 698, la 635, la 626 si ce sa vezi, la

405! pentru ca legal si corect, dar nici enea, nici neacsa, nici

saftoiu, nici zgabercea nu se impiedica de rahaturi ca lege si

corect, era ca o lista sa fie cu cei prezentati si una cu

neprezentati! dar intr-o institutie de stat in care iti ceri

EVALUARILE DIN URMA SI TI SE SPUNE CA NU MAI EXISTA

EVALUARILE DIN ANII 2006-2011 faptul ca pe o lista apar si

prezentatii si neprezentatii, nu mai inseamna mare lucru. aici,

VORBA PRIM MINISTRULUI, "SE POATE ORICE" CHIAR SA FACI SA

DISPARA evaluarile celor pe care i-ai scos de idioti la sortarea de

toamna-iarna.de data asta merg la procuratura. si ceva imi

spune ca nu merg singura.nu pentru liste, pentru evaluarile

disparute. fostii redactori sefi care m-au evaluat inca mai

traiesc si le va face mare placere sa depuna marturie. tovarase

enea, de data asta chiar ati intrecut masura! mii de acte oficiale

au disparut cand in srtv nu poti intra decat pe baza de

legitimatie??? dar ce, e zona crepusculara?

  erata
 nadia nitov » 29-01-2013 14:34

Citez pe nadia nitov:

Citez pe clarvăzătorul:

NUMĂRĂ MAI BINE, SUNT 627 ÎN TOTAL PE TABEL.

ADICĂ AU MAI FOST PITIȚI (TELEPORTAȚI) 8

OAMENI PE ULTIMII 2-3 METRI DE FINISH.

pot spune ca sunt si mai putini pentru ca din cei care s-au

prezentat la selectie sunt doar 405 dupa ce scazi din 627

numarul neselectatilor! marea sortare a fost mica si norocul

lor cu cei 222 de neselectati care au rotunjit suma. eu am

dovada tiparita si cu numar de inregistrare ca nu m-am

prezentat la selectie, cum apar dupa zeci de liste in care nu

sunt, ca sunt? stiu, m-am exprimat haotic dar intrebarea

ramane. din 256 si ceva de prezentati la selectia lui peste

pleaca 405! ma intreb ce facea bietul saftoiu daca nu eram

noi, neselectatii, cum si cat declara el la radio si televizor ca

a obtinut la hectar? la inceput cifra era 900, apoi 800, s-a

ajuns la 698, la 635, la 626 si ce sa vezi, la 405! pentru ca

legal si corect, dar nici enea, nici neacsa, nici saftoiu, nici

zgabercea nu se impiedica de rahaturi ca lege si corect,

era ca o lista sa fie cu cei prezentati si una cu neprezentati!

dar intr-o institutie de stat in care iti ceri EVALUARILE DIN

URMA SI TI SE SPUNE CA NU MAI EXISTA EVALUARILE

DIN ANII 2006-2011 faptul ca pe o lista apar si prezentatii

si neprezentatii, nu mai inseamna mare lucru. aici, VORBA

PRIM MINISTRULUI, "SE POATE ORICE" CHIAR SA FACI

SA DISPARA evaluarile celor pe care i-ai scos de idioti la

sortarea de toamna-iarna.de data asta merg la procuratura.

si ceva imi spune ca nu merg singura.nu pentru liste, pentru

evaluarile disparute. fostii redactori sefi care m-au evaluat

inca mai traiesc si le va face mare placere sa depuna

marturie. tovarase enea, de data asta chiar ati intrecut

masura! mii de acte oficiale au disparut cand in srtv nu poti

intra decat pe baza de legitimatie??? dar ce, e zona

crepusculara?

2560 si ceva de prezentati la selectie

+1

nadia nitov

  LA FAMILIA

 DUMITRU SPIREA  » 01-02-2013 00:41

+2

DUMITRU
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 DUMITRU SPIREA  » 01-02-2013 00:41

PE VREMEA DE INCEPUT A CONDUCERII D-LUI VALENTIN NICOLAU,

TVR ERA O VACA COSTELIVA CAZUTA LANGA IESLEA GOALA, CU

O SUMEDENIE DE MAINI LA UGER.DISTINSUL SI INEGALABILUL

MENEGER I-A DAT PAPA BUN,IESLEA ABUNDA DE

BUNATATI.VACUTA COSTELIVA S-A TRANSFORMAT INTR-O

JUNINCA PUTERNICA CE A-N CEPUT SA CALCE-N PUTRNICELE-I

COPITE CONCURENTA,CARE SCHELALAIA SA NU MAI CAPETE

PAPA BUN.NICI MACAR O SECUNDA DE DESERT,(PUBLICI

TATE)INDEPARTAND MAINILE FREMATANDE DIN PREAJMA

UGERULUI CE INCEPUSE A SE DOLOFANI.TOT IN ACEA PERIOADA

A FOST IMPLEMENTATA EVALUAREA ANGAJATULUI

SEMESTRIAL,EVALUARE CARE NU A FOST FACUTA LA

PARAMETRII REALI DATORITA FAPTULUI CA A PRIMAT POIEZIA

MAMA,TATA SI COPILUL,NASU,NASA SI CU FINUL,VARU CU

VERISORICA,NEPOTELUL,NEPOTICA,STRABUNICU,STRA

BUNICA,ASTA-I TELEVIZIUNICA.PE CINE MA DAI

AFARA...NASULE.NIMENI NU A RAMAS CORIJENT,NIMENI

REPETENT.NICI NU AVEA CUM.SERVICIILE ABILITATE SA VEGHEZE

LA BUNASTAREA COMPANIEI,AU FACUT BLAT CU CEI CE AU

DEVALIZAT VISTERIA.PUTINI AU PLECAT,DAR MULTI AU RAMAS SI

AU CONTINUAT SA SE INFRUPTE DIN BUNATATI,COSIDERAND

PREA FRUMOASA INSTITUTIE PROPRIUL BUN.PROBABIL CA AU

AVUT O COPILARIE NEFERICITA,NU AU AVUT JUCARII,DAR ACEST

FAPT NU JUSTIFICA CONFISCAREA UNUI BUN PUBLIC.FARA PLATA

OBLIGATORIE A TAXEI TV.,COMPANIA AR INTRA IN ISTORIE

INSTANTANEU.SE PLIMBA CIFRE.EU SANT CASTIGATORUL CELEI

CU VALOAREA 500.CE SOARTA AS FI AVUT IN TRECUT?DECI CUM

RAMANE CU OMUL LOCUL SI VALOAREA?IN TIMP RELATIA INTER

UMANA S-A DEGRADAT PERICULOS DE MULT.RESTRUCTURAREA

SE PUTEA FACE DEMULT,GRATIE CELOR BUNI LA

TOATE.ADICATALEA ECHIPA FORMATA DIN DOUA

PERSOANE:REDACTOR+OPERATOR IMAGINE(DIRECTOR)BUN LA

TOATE PE EXTERN.FACE TOT:SUNET, LUMINA SI BINEINTELES

IMAGINE.PE INTERN ARE NEVOIE DE ASISTENT,OPERATOR SUNET

SI BONA DACA E IN TOP.OPERATORUL E POLIVALENT. IN

ACEASTA PERIOADA NEFASTA PTR. COMPANIE ISI POATE DA

OBOLUL FATA DE CONTRIBUABIL SI SA FIE MAI PUTIN

MOFTUROS.UNDE E SPIRITUL DE ECHIPA?CARE ECHIPA?CE ESTE

O ECHIPA?SE POATE FACE TELEVIZIUNE FARA AUTO?SPECIALISTII

IN IMAGINE,DATI UN RASPUNS.PENTRU CEI INDRITUITI CU

EXPLOATAREA PARCULUI AUTO,UN RASPUNS PTR.CONTRIBUABIL

LA INTREBARILE URMATOARE:DE CE AU CAZUT PREMATUR

AUTOMOBILELE DIN DOTARE SI CAT AI VA COSTA REPUNEREA

LOR IN CIRCULATIE.CINE RASPUNDE DE GESTIONAREA

DEZASTRUASA A PARCULUI AUTO?CINE VA RASPUNDE DE

PREJUDICIEREA PREA FRUMOASEI INSTITUTII?VACA A FOST

FURATA.ASTA E CLAR,LA FAMILIA LUCREAZA.APROPO:CINE A

RAMAS DUPA"EVALUARE?",GINERICA,MAMA SOACRA,TATA

SOCRU.SA LE DAU SPECIALIZARILE?IN EPISODUL URMATOR,DACA

GASESC SPONSOR   

DUMITRU

SPIREA

  Mamaita Spirea
 kolo » 01-02-2013 22:06

Fa si matale vreo 6 clase ca sa inveti limba romana, e gratis

pana la  liceu dar nu te obosi pentru ca nu-ti creste

salariul, s i mai baga o critica dupa aia. Sigur, nimeni nu

contesta faptul ca esti un gigantic specialist al ocupatiei din

care-ti platesti ratele pe banii abonatilor. Adica si pe banii

mei (abonat suna cam ciudat, mai degraba taxa pe vedere).

Doar ca, mamaie specialist, limba rimana e un fel de engleza

pentru tine si profesionalismul de care ai tot dat dovada nu

are trecere

0

kolo

  Tot din iesle
 Sofer cu minte » 05-02-2013

10:14

Spireo, bou ai fost, bou ai sa mori.

0

Sofer cu

minte

  scuze...
 clarvăzătorul » 29-01-2013 11:53

Scuze, apoi am citit tot articolul...

0

clarvăzătorul
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Scuze, apoi am citit tot articolul...

  hi hi
 theraflu » 29-01-2013 12:20

Citez pe clarvăzătorul:

Scuze, apoi am citit tot articolul...

Eu te inteleg perfect Clarvazatorule pentru ca eu de mii de ori

am facut asa. De cate ori am injurat o eu pe Nadia Nitov ca nu

aveam rabdare sa citesc pana la capat, ehe....citeam inceputul

si daca nu mi convenea gata injuram in gand..pana cand intr o zi

am zis sa citesc pana la capat si cam tot ce scrisese era cam ce

gandeam si eu,, asa ca m am invatat minte si citesc tot acum si

eventual comentez dupa....

Ca sa fiu si la subiect cu ce a postat domnul Damov, estefoarte

trist ce s a intamplat desi suntem cu totii constienti ca unii chiar

ar fi fost cazul sa plece. 

Daca pe parcurs s au intamplat tot felul de mizerii asta este din

cauza ca tot ce s a facut nu s a gandit.

Nu stiu in ce masura toti sefii sunt de rahat pentru ca eu unul am

un sef foarte bun insa este adevarat ca nu a fost in comisie, nu

la Bucuresti.

Bun in sensul ca i corect chiar daca l ati mentionatpe aici cu

rahat pe el, noi stim cine este el de fapt si n fapt. In fine asta i

alta mancare de peste.

Asta am apreciat la Nadia, niciodata aproape in nici un

comentariu nu nominalizeaza persoane care au facut mizerii..nu

cu numele...Doamna spune foarte clar cat de aiurea este tot ce

se intampla fara sa dea nume asa din auzite, ceea ce mi se pare

foarte inteligent. 

Nu s prea multe de zis caci pleaca multi colegi care le doresc din

suflet sa isi gaseasca lic de munca cat mai repede.

+5

theraflu

  theraflu
 nadia nitov » 30-01-2013 18:09

Citez pe theraflu:

+4

nadia nitov
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Citez pe theraflu:

Citez pe clarvăzătorul:

Scuze, apoi am citit tot articolul...

Eu te inteleg perfect Clarvazatorule pentru ca eu de mii de

ori am facut asa. De cate ori am injurat o eu pe Nadia Nitov

ca nu aveam rabdare sa citesc pana la capat, ehe....citeam

inceputul si daca nu mi convenea gata injuram in

gand..pana cand intr o zi am zis sa citesc pana la capat si

cam tot ce scrisese era cam ce gandeam si eu,, asa ca m

am invatat minte si citesc tot acum si eventual comentez

dupa....

Ca sa fiu si la subiect cu ce a postat domnul Damov,

estefoarte trist ce s a intamplat desi suntem cu totii

constienti ca unii chiar ar fi fost cazul sa plece. 

Daca pe parcurs s au intamplat tot felul de mizerii asta este

din cauza ca tot ce s a facut nu s a gandit.

Nu stiu in ce masura toti sefii sunt de rahat pentru ca eu

unul am un sef foarte bun insa este adevarat ca nu a fost in

comisie, nu la Bucuresti.

Bun in sensul ca i corect chiar daca l ati mentionatpe aici cu

rahat pe el, noi stim cine este el de fapt si n fapt. In fine asta

i alta mancare de peste.

Asta am apreciat la Nadia, niciodata aproape in nici un

comentariu nu nominalizeaza persoane care au facut

mizerii..nu cu numele...Doamna spune foarte clar cat de

aiurea este tot ce se intampla fara sa dea nume asa din

auzite, ceea ce mi se pare foarte inteligent. 

Nu s prea multe de zis caci pleaca multi colegi care le

doresc din suflet sa isi gaseasca lic de munca cat mai

repede.

ma bucur ca ai reusit sa citesti si ca ai constatat ca gandim

la fel despre abuzurile la care am fost si suntem supusi in tvr!

stiu ca uneori scriu cam mult, norocul meu e ca nu ma repet!

dar la cate abuzuri si ilegalitati suntem supusi scrisul este un

catharsis! (m-am dat culta-n cap!  ) intr-un fel mi-ai facut

un compliment si iti multumesc! azi e ziua mea preferata,

sunt batrana, sunt data afara dar oameni pe care nu-i cunosc

imi dau dreptate si ma plac! URAAA!!! 

  Nedreptate!!!
 Andreea T » 29-01-2013 13:17

Am fost si sunt martora la suferintele unor oameni nevinovati si

MUNCITORI. Printre aceste persoane se numara si tatal meu, un om

care si-a dedicat aproape 20 de ani in slujba Televiziunii Romane.

Nu este posibil, si mai mult, nu este LEGAL ce s-a intamplat! Chiar

nimic nu se mai poate face fara spagareala si manarie, fara

tratative politice si cine ia bucata cea mai mare?

Asa se duce de rapa toata tara (sau ce a mai ramas din ea): au

inceput cu fabrici, pamantul romanesc, iar acum au adus si vrajba,

lenea si prostia la putere!

Oameni buni, cei ce ati fost dat ilegal afara, sfatul meu, atat ca

om- martor cat si ca om-avocat, faceti ceva!

Uniti-va si da-ti-le o lectie!

Elise Stan este data afara? O somitate, o maestra, nu este suficient

de competenta pentru noua conducere?!

Magarii!

Stiu din surse (chiar din TVR) ca existe si persoane care mai aveau

2-3-4 luni pana la pensie si au "aranjat" sa fie concediate, doar ca

sa primeasca salariile compensatorii. Asta nu-i mojicie?! Nu mai

exista demnitate, oare? 

Totul se rezuma la bani? Atunci haideti sa va dau un sfat juridic si

sa aratati conducerii ce inseamna jaf..

Ideea mea este aceasta, cei care vor apela la justitie, vor avea

castig de cauza, nimic nu s-a facut legal, nu corespude cu legislatia

in vigoare si Codul Muncii. Vor castiga, intr-un an-doi (asa cum

merege solutionarea dosarelor in Romania) si ideal ar fi sa ceara

reincadrarea in functie! Asa, vor primi toate salariile pana la

momentul reincadrarii- iar cand va veni efectiv momentul

reincadrarii, sa demisioneze - nimeni nu te poate obliga sa ramai in

functie.

Zicea bine tata, oamenii de la conducere sunt 

anticristi, in frunte cu Saftoiu, ca domn nu pot sa ii zic. Nu a trecut

evaluarea mea!

+14

Andreea T

  umilinta
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  umilinta
 theraflu » 29-01-2013 13:25

Citez pe Andreea T:

Am fost si sunt martora la suferintele unor oameni nevinovati si

MUNCITORI. Printre aceste persoane se numara si tatal meu,

un om care si-a dedicat aproape 20 de ani in slujba Televiziunii

Romane.

Nu este posibil, si mai mult, nu este LEGAL ce s-a intamplat!

Chiar nimic nu se mai poate face fara spagareala si manarie,

fara tratative politice si cine ia bucata cea mai mare?

Asa se duce de rapa toata tara (sau ce a mai ramas din ea): au

inceput cu fabrici, pamantul romanesc, iar acum au adus si

vrajba, lenea si prostia la putere!

Oameni buni, cei ce ati fost dat ilegal afara, sfatul meu, atat ca

om- martor cat si ca om-avocat, faceti ceva!

Uniti-va si da-ti-le o lectie!

Elise Stan este data afara? O somitate, o maestra, nu este

suficient de competenta pentru noua conducere?!

Magarii!

Stiu din surse (chiar din TVR) ca existe si persoane care mai

aveau 2-3-4 luni pana la pensie si au "aranjat" sa fie

concediate, doar ca sa primeasca salariile compensatorii. Asta

nu-i mojicie?! Nu mai exista demnitate, oare? 

Totul se rezuma la bani? Atunci haideti sa va dau un sfat juridic

si sa aratati conducerii ce inseamna jaf..

Ideea mea este aceasta, cei care vor apela la justitie, vor avea

castig de cauza, nimic nu s-a facut legal, nu corespude cu

legislatia in vigoare si Codul Muncii. Vor castiga, intr-un an-doi

(asa cum merege solutionarea dosarelor in Romania) si ideal

ar fi sa ceara reincadrarea in functie! Asa, vor primi toate

salariile pana la momentul reincadrarii- iar cand va veni efectiv

momentul reincadrarii, sa demisioneze - nimeni nu te poate

obliga sa ramai in functie.

Zicea bine tata, oamenii de la conducere sunt 

anticristi, in frunte cu Saftoiu, ca domn nu pot sa ii zic. Nu a

trecut evaluarea mea!

Andreea, 

Si eu colegi aproape de pensie dar nu i judeca ca si vor salariile

compensatorii. Lumea nu i neaparat mojica, sunt disperati de

foame. Nu vezi ce se intampla peste tot?

Daca tot au facut magarii la greu cu aceasta testare acei

pensionari chiar n au nici cea mai mica vina si nici nu merita

judecati....Iti imaginezi oameni ce ies la pensie prin umilinta

asta?

Andreea, ar cine sa i judece, nu o face tu....Tatal meu de

asemenea a fost umilit desi este un om de mare calitate si cu

multa munca in spate in ale televiziunii dar efectiv in ziua aceea

cu testul a fost pierdut....

Ce pot sa zic, e trist, trist de tot!

+4

theraflu

  Of,of..
 Andreea T » 29-01-2013 13:54

Citez pe theraflu:

[quote name="Andreea T"]Am fost 

Andreea, 

Si eu colegi aproape de pensie dar nu i judeca ca si vor

salariile compensatorii. Lumea nu i neaparat mojica, sunt

disperati de foame. Nu vezi ce se intampla peste tot?

Daca tot au facut magarii la greu cu aceasta testare acei

pensionari chiar n au nici cea mai mica vina si nici nu

merita judecati....Iti imaginezi oameni ce ies la pensie prin

umilinta asta?

Andreea, ar cine sa i judece, nu o face tu....Tatal meu de

asemenea a fost umilit desi este un om de mare calitate si

cu multa munca in spate in ale televiziunii dar efectiv in

ziua aceea cu testul a fost pierdut....

Ce pot sa zic, e trist, trist de tot!

Nu neaparat ca ii judec, dar, sa o luam si altfel...daca

oamenii aceia care isi bagau decizia de pensionare cu cateva

luni mai devreme, puteau salva un alt om care acum pleaca-

poate tatal tau sau tatal meu...

+4

Andreea T
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  Recolta record
 reluca » 03-02-2013 18:26

Draga Andreea T, unii au dorit da faca asta dar nu li s-a

acceptat solicitarea. 

Le-au zis sa se inscrie la sortare si pleaca imediat dupa

aceea. Poate ca avea nevoie Saftoiu de "recolta bogata"

pe care sa o raporteze la Partid ca pe vremea lui

Ceausescu !!!

0

reluca

  Spuneti cu nume si prenume
 Lampa de veghe » 29-01-2013 14:31

Ar trebui sa nominalizam aici toate persoanele despre care stim

sigur ca au beneficiat de servicii speciale de la sortatori sau de la

Personal.

Eu pot spune despre Dogaru Ana ca si-a aranjat ramanerea in

schema. Eu a primit printre cele mai mici note si cu toate astea nu

este pe lista celor care vor fi dati afara. Note mai mari decat ea au

avut Ionita Floarea, Deliu Ecaterina (caz social banuiesc), Ionescu

Adriana, Costache Georgeta si Ioana Denis. Toate aceste persoane

sunt pe lista de pe intranet, insa Dogaru Ana care a avut punctaj

mai mic decat oricare dintre ele nu este. Rusine sa iti fie Saftoiule.

Asa vrei tu sa aiba televiziunea un nou inceput....

+9

Lampa de

veghe

  Mai dă-ne un indiciu!
 Stelian Damov » 29-01-2013 23:34

@Lampa de Veghe: nu prea am înțeles eu cine e și unde lucrează

Ana Dogaru. La fel și toate celelalte doamne. Scuză-mă, dar

numele pe care le-ai enumerat nu îmi spun nimic, nu vreau să

jignesc pe nimeni. Dacă tot ai folosit nume, mai dă-ne un

indiciu, ca să ne dăm seama despre ce e vorba!

+3

Stelian

Damov

  multi sint doamne
 lamputza » 31-01-2013 00:04

Oare de ce vorbiti voi in necunostinta de cauza. Femeia si a

depus dosarul de pensionare si e posibil ca idiotii de la dru sa fi

incurcat borcanele, cum au facut o si in alt caz. Dar cel mai bine

e sa va turuie gura de pomana...sau degetele, de fapt

+2

lamputza

  Andreea T
 nadia nitov » 29-01-2013 14:46

doar asa vom diminua in timp abuzurile numai intentandu-le procese

peste procese. pe saracia noastra mizeaza si ei, ca doar de aia ne-

au tinut din 2006 pe salarii inghetate in timp ce pentru ai lor s-au

gasit bani de rotunjit veniturile. lazescu dintr-un condei a dat cuiva

500 inainte de-a pleca. eu am primit o marire de salariu de 570 in

23 de ani! pentru unul o zi, pentru altul o viata. acum ne-au facut

disparute evaluarile din 2006-2011. totul este o incalcare a legii de

la cap la coada. putin le pasa, dar daca aici nu ne vom face dreptate

unii dintre noi avem chef de CEDO. sa vad cum vor justifica enea

sau neacsa disparitia, din obiectivul militar stvr pazit cu jandarmi,

a mii de evaluari profesionale? e greu sa fii sarac dar merita sa-i dai

in judecata. multumesc pentru ca ne incurajati sa luptam!

+11

nadia nitov

  :) ha
 Iris » 29-01-2013 15:50

Citez pe nadia nitov:

doar asa vom diminua in timp abuzurile numai intentandu-le

procese peste procese. pe saracia noastra mizeaza si ei, ca

doar de aia ne-au tinut din 2006 pe salarii inghetate in timp ce

pentru ai lor s-au gasit bani de rotunjit veniturile. lazescu dintr-

un condei a dat cuiva 500 inainte de-a pleca. eu am primit o

marire de salariu de 570 in 23 de ani! pentru unul o zi, pentru

altul o viata. acum ne-au facut disparute evaluarile din 2006-

2011. totul este o incalcare a legii de la cap la coada. putin le

pasa, dar daca aici nu ne vom face dreptate unii dintre noi

avem chef de CEDO. sa vad cum vor justifica enea sau neacsa

disparitia, din obiectivul militar stvr pazit cu jandarmi, a mii de

evaluari profesionale? e greu sa fii sarac dar merita sa-i dai in

judecata. multumesc pentru ca ne incurajati sa luptam!

nu de alta, dar raman persoane f competente la juridic..

+2

Iris
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  Masura cu care se judeca
 Costel » 29-01-2013 14:48

De ce vi se pare o mascarada concedierea daca angajarea unora nu

a fost o mascarada? De ce vi se pare o executie politica daca nimeni

nu a facut politica? De ce este atat de nenorocit acest proces de

restructurare sau concediere colectiva atat timp cat totul se face

legal (nu discutam comportamentul oamenilor din spatele acestui

proces)? Cum este acest proces de concediere colectiva in

comparatie cu o concediere fara motivatie reala sau fara nicio

logica ce se intampla in orice structura media privata din Romania?

Ipocrizie se numeste domnule Damov articolul pe care il prezentati

aici. Judecati cu masura evenimentelor care se produc la nivelul

intregii societati din Romania si apoi scrieti un articol obiectiv. Iar

omanii din TVR nu pot fi mai buni decat societatea in care traiesc.

−12

Costel

  nu poti judeca masura
evenimentelor

 nadia nitov » 29-01-2013 15:10

Citez pe Costel:

De ce vi se pare o mascarada concedierea daca angajarea

unora nu a fost o mascarada? De ce vi se pare o executie

politica daca nimeni nu a facut politica? De ce este atat de

nenorocit acest proces de restructurare sau concediere

colectiva atat timp cat totul se face legal (nu discutam

comportamentul oamenilor din spatele acestui proces)? Cum

este acest proces de concediere colectiva in comparatie cu o

concediere fara motivatie reala sau fara nicio logica ce se

intampla in orice structura media privata din Romania?

Ipocrizie se numeste domnule Damov articolul pe care il

prezentati aici. Judecati cu masura evenimentelor care se

produc la nivelul intregii societati din Romania si apoi scrieti un

articol obiectiv. Iar omanii din TVR nu pot fi mai buni decat

societatea in care traiesc. 

care se petrec in toata tara. fiecare are obligatia sa se apere pe

sine. daca ai inteles ca esti nedreptatit trebuie sa lupti nu sa te

apuci sa analizezi problemele, milioanele de probleme din tara!

sau sa-ti pregatesti mormantul ca, vezi doamne, asa-i peste tot

in tara! este clar ca nu poti face asta, dar sa te aperi poti! daca

nu ati reusit sa va luptati si ati crezut ca nu puteti face nimic

pentru ca "asta e, n-ai ce face" sa nu va apuce acum ciuda ca

altii, la fel de nedreptatiti, se organizeaza si se apara. n-ati vrea

sa si murim pentru ca dumneavostra nu ati vrut, n-ati putut, nu

v-a dus mintea, sa luptati? aflati de la mine ca sunt mai buna

decat societatea plasmuita de demoni ca astia de la noi! iete,

filozoful unde era! v-a suparat satul? mai bine luati notite sa

invatati cum unii reusesc sa lupte cu sistemul ticalosit! imi

aduceti aminte de bancul cu iadul. erau trei cazane pentru trei

natiuni. la francezi ieseau si strigau egalitate, fraternitate sau

moarte, la americani libertate,democratie. un diavol ii pazea pe

toti si le dadea in cap sa intre la loc in cazan.la romani nu era

nevoie de paznic ca daca scotea unul capul si cerea ceva il

trageau fratii lui romani la fundul cazanului. si ce v-a oprit sa va

aliati si sa dati in judecata patronul abuziv? vorbiti de mass

media, atunci poate ati aflat si de activewatch. daca n-ati aflat

nu sunteti din media. media presupune o minte rapida, cautarea

informatiilor si procesarea lor. poate n-ati aflat nici de ghidul

avertizorului public. atunci nu sunteti din media. si nu vine

fitecine, de oriunde si stabileste el ca toti suntem incapabili sa

ne aparam doar pentru ca el are frustrari. va roade ca pe altii ii

duce curajul?

+15

nadia nitov

  Raspuns Costel
 Andreea T » 29-01-2013 15:41

Citez pe Costel:

+7

Andreea T
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Citez pe Costel:

De ce vi se pare o mascarada concedierea daca angajarea

unora nu a fost o mascarada? De ce vi se pare o executie

politica daca nimeni nu a facut politica? De ce este atat de

nenorocit acest proces de restructurare sau concediere

colectiva atat timp cat totul se face legal (nu discutam

comportamentul oamenilor din spatele acestui proces)? Cum

este acest proces de concediere colectiva in comparatie cu o

concediere fara motivatie reala sau fara nicio logica ce se

intampla in orice structura media privata din Romania?

Ipocrizie se numeste domnule Damov articolul pe care il

prezentati aici. Judecati cu masura evenimentelor care se

produc la nivelul intregii societati din Romania si apoi scrieti un

articol obiectiv. Iar omanii din TVR nu pot fi mai buni decat

societatea in care traiesc. 

Sunt oameni buni in TVR, unii au scapat de concedierea

colectiva, altii, mari nume sunt cazuri sociale (vezi Corina Danila

(sic!)), altii, au fost dati afara.

Asa e peste tot, oameni buni se gasesc peste tot, insa sunt

acaparati de cei care latra, improasca, arunca cu mizerie si se

fac ca muncesc. Iar sefii - care de obicei sunt niste marionete

proaste, asculta de pupincuristi(sa imi fie cu iertare), iar

oamenii buni, cu educatie, pleaca capul..sa fie bine..

Poate ar fi cazul de o rascoala, de undeva trebuie sa inceapa...si

NU, nu instig la violenta, doar la legalitate. Trebuie atacati pe

toate planurile, legal vorbind. Nu este posibil sa antedatezi

documente, sa faci evaluari cu oameni din afara care nu cunosc

activitatea - nu poti pe baza unei fituici, caci nu il pot numi

memoriu!!! sa evaluezi oameni care si-au dedicat viata, timpul,

sanatatea unei institutii!

Sunt indignata, nu pentru toti oamenii care sunt dati afara, dar

pentru majoritatea, care nu are ce face, intr-un sistem bolnav,

corupt, plin de prosti, care se intonde ca o iedera peste toata

Romania.

  Ipocrizia
 Stelian Damov » 29-01-2013 22:10

@Costel: dacă nu aș intui că este doar o chestiune de

interpretare dominată de virusul apartenenței politice, mi-ar fi

foarte greu să mă cobor la nivelul tău intelectual.

Ipocrizie, conform DEX, înseamnă atitudinea celui ipocrit,

fățărnicie, prefăcătorie, lipsă de sinceritate. Ipocrizia este o

trăsătură umană, așadar articolul meu nu poate fi ipocrizie. În

plus să știi că eu chiar cred ce scriu și nimeni dintre cei care mă

citesc nu mi-a pus la îndoială sinceritatea. Ceea ce scriu SUNT

OPINIILE MELE. Pot greși sau putem să nu fim de acord, dar nu

am scris nimic împotriva a ceea ce eu cred sau susțin. Asta așa,

ca să ne fie clar de la început.

În al doilea rând nu avem cum să păcălim aritmetica, pentru că

cifrele sunt cât s poate de seci. Vorbim de 981 și de 627. Judecă

tu dacă este același lucru.  

În al treilea rând să știi că nu mă uit doar la nivelul întregii

societăți românești, ci și la ce se întâmplă în Europa. Tocmai din

acest motiv am dat exemplul combinatului Mittal din Franța.

Probabil că habar nu ai cât de valoros e un loc de muncă în țările

din Vestul Europei și cu câtă ardoare sunt apărate locurile de

muncă. Mă întorc în România și văd că avem un Guvern care

face tot felul de reparații morale pentru tăierile imbecile din

perioada Guvernului Boc-Băsescu. De ce ar fi această tăiere mai

puțin imbecilă? Îmi pare rău că te dezamăgesc, dar un om

principial taxează imbecilitatea indiferent de la ce partid vine și

nu contează simpatiile/antipatiile politice.

Oamenii din TVR nu sunt mai buni decât societatea în care

trăiesc, așa e. Și nimeni de aici nu a susținut altceva, dar în

societatea românească nu scade numărul angajaților cu mai bine

de o treime! Iar acest proces de restructurare este unic până

acum. Nu-i așa că brusc teveriștii sunt altfel decât restul

societății românești? Este ceea ce am susținut pe acest blog de

vreo șase luni încoace - să fie făcute concedieri colective așa

cum au mai făcut și alții și nu să se experimenteze aiurea!

Măcar aici poate cădem de acord, dar nu cred, pentru că

ipocrizia este o trăsătură a caracterului unui OM.

+5

Stelian

Damov

  lasa, costele...

 mirela olteanu » 29-01-2013 15:15

+8

mirela olteanu
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 mirela olteanu » 29-01-2013 15:15

Ma scuzi, Costele, cine te-a pacalit ca a fost legal? Cauta-ti alte

surse in informare...

mirela olteanu

  In atentia Costel
 Andreea T » 29-01-2013 15:36

Aveti cumva studii de specialitate in domeniul dreptului muncii de

stiti ca a fost legal?

Ce usor e sa vb din afara, vai.. cum s-a degradat TVR-ul, sa-i dea

afara, niste lepre, sigur.. au iesit pe bune!!

Bine ca au inchis TVR Cultural, cine naiba se uita la el? Dumneata,

domnu' Costel, nu prea cred...

Ma scuzati, nu vreau sa jignesc, dar din afara, multi viteji se-arata.

+5

Andreea T

  toti sunteti de vina
 adi » 29-01-2013 16:16

imi pare rau pentru cei concediati, dar daca erati cu adevarat

oameni valorosi, luati atitudine la momentul oportun, acum culegeti

ce ati semanat. eu traiesc in jud vl..iar in ultima decada in jur de

5000 locuri de munca au fost desfintate de pe platforma chimica. o

sa va descurcati..ah, si am citit ca elise stan a ales sa fie

concediata pentru ca la 1 martie trb sa iasa la pensie..a fost decizia

dumneai. fiind o mare profesionista, sunt sigur ca va face

performanta la alte televiziuni. numai in cazul in care a obosit si isi

doreste o pensie linistita, nu va mai performa...viata isi continua

cursul firesc: ne nastem-traim-murim. toti trecem prin aceste

etape.

+9

adi

  Misterele epurarii din
TVR.Femeile divortate,crutate de

concediere
 Mihai » 29-01-2013 18:10

de Andreea Pocotila: Televiziunea de stat se descotorosește de 627

+9

Mihai
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de Andreea Pocotila: Televiziunea de stat se descotorosește de 627

de salariați, dar păstrează 55 de angajați care, deși au luat note

mici la evaluare, sunt considerați „cazuri sociale“. Unii membri ai

Consiliului de Administrație nu au considerat motivele întemeiate

pentru menținerea acestora pe posturi. 

Societatea Română de Televiziune a încheiat „epurarea“ instituției

și a publicat pe rețeaua internă de comunicare o listă de 627 de

persoane care vor fi date afară. Astfel, societatea va rămâne cu

2450 de posturi. Între acestea se numără și 55 de cazuri sociale,

potrivit unei hotărâri de ultim moment a Consiliului de

Administrație. Această listă nu se referă la acele persoane aflate în

concediu prenatal sau de creștere a copilului, care au fost incluse

într-o altă categorie și nu au fost supuse evaluării.

Cele 55 de cazuri au fost trecute pe o listă și numite „sociale“ după

ce au dat examenele și nu au obținut note de trecere, potrivit unor

surse din TVR.

Vezi lista protejaților

România liberă a decis să nu divulge numele si datele de identificare

ale persoanelor din lista de mai sus pentru că nu sunt persoane

publice.

Persoanele respective au făcut cereri și au adus dovezi pe care le

consideră întemeiate pentru a-și păstra locurile de muncă. Dincolo

de motive serioase, precum persoane cu boli grave, cu un membru

în familie cu un handicap sau persoane singure cu mai mulți copii în

întreținere, multe dintre motivele invocate nu sunt suficiente pentru

a fi protejați, după cum au considerat unii dintre membrii

Consiliului de Administrație, care s-au abținut sau s-au opus acestei

hotărâri.

Lista numelor - împreună cu motivul pentru care fiecare dintre

respectivii angajați erau păstrați, a fost publicată ieri pe rețeaua

internă de comunicare a TVR. În urma unui scandal iscat în instituție

de tipul de motive invocate, la scurt timp conducerea a decis

retragerea listei și publicarea ei fără menționareaargumentelor.

„Divorțată, un copil minor“ - motiv de cruțare

Printre aceste motive se numără cazuri de genul „divorțată, un copil

minor“, „divorțată, un copil student la zi la buget“, „un copil minor,

necăsătorită“, pe care o parte din membrii CA ai SRTV nu le-au

considerat îndeajuns de puternice pentru a fi păstrați în TVR, în

ciuda rezultatelor slabe la evaluare. 

Un nume care a atras atenția este cel al realizatoarei TV Corina

Dănilă, care a scăpat de demitere pentru că este divorțată și are în

întreținere un copil minor. Potrivit presei, Corina Dănilă deține o

vilă în Muscel și a fost căsătorită cu Norris Măgeanu, pilot de raliuri

și reprezentant al firmei Nike în România. 

Lista mai conține nume de realizatori TV, electricieni, redactori,

directori imagine, tehnicieni și este rezultatul selecției a peste 450

de angajați care au picat la examene și au depus cereri pentru a fi

„iertați“ pe motive sociale.

Printre membrii CA care nu și-au dat girul pentru menținerea pe

posturi a celor 50 se numără Radu Carp, Romina Surugiu, Adriana

Meseșian.

Lista celor 627

În urma contestațiilor și a selecției așa-numitelor cazuri sociale,

SRTV a decis disponibilizarea a 627 de angajați. Pe această listă se

regăsesc și nume cunoscute, precum cel al Gianinei Corondan,

Sanda Vișan, Horia Romanescu.

Vezi lista demișilor

  Nedreptate
 Marius » 29-01-2013 19:21

Si de pe aceasta lista a celor 55 de cazuri sociale au fost omise,

+24

Marius
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Si de pe aceasta lista a celor 55 de cazuri sociale au fost omise,

poate din neglijenta sau din graba, persoane care au aceleasi

problem grave.

Nu vorbesc despre corina danila sau calin anisoara antonia in

dreptul careia scrie "acte depuse de divort''. Asta nu insemna ca

este si divortata sau va divorta...In momentul de fata nu este

divortata!

Lista cazurilor sociale s-a facut pe repede inainte cand de fapt

trebuia sa se inceapa de la bun inceput cu aceasta. Persoane

grav bolnave, unici intretinatori de care depind si vietile lor

...de ce spun asta...pentru simplul fapt ca un unic intretinator

are pe asigurarea lui de sanatate si alt suflet care beneficiaza de

tratament si medicamente. Ce se intampal cu aceste persoane

daca nu-si vor gasi de munca? Unde se ajunge cu saracia si

umilinta? Au pastrat in institutie familii intregi angajate pe

salarii barosane. S-au ajutat intre ei iar "prostii" au ramas pe

dinafara. Personalul stia clar situatia fiecarui angajat . totul a

fost iar o marsavie. Pentru unii s-a putut iar pentru altii NU.

Poate doar SPUS ii mai poate salva. 

Citeam cu stupoare un caz social... cristea sorin valeriu cu

mama grav imobilizata la pat. E cumplit dar cati nu avem parinti

bolnavi si banuiesc ca mama dumnealui are o pensie.Viata este

cumplit de grea dar ma intreb si de cazurile sociale - unic

intretinator si 2 personae traiesc din acelasi salariu? Ce se alege

de ei? Ce se alege de cei care sunt bolnavi de diverse afectiuni si

tratamentul costa scump? Conducerea tvr ii condamna practic la

degradare morala si intr-un final rapid la moarte. Sunt persoane

care nu pot trai fara medicamente.Propun conducerii tvr sa le

puna deja cruce caci le-ati semnat sentinta la moarte.

Spunea domnul Damov ca unde-i lege, nu-i tocmeala....aflati ca

mai sunt cateva cazuri sociale care au ramas in aer si cu

siguranta acestia nu vor avea bani pentru avocat pentru ca ei nu

sunt Corina Danila!

  Este posibil sa reparam o
nedreptate sau o eroare

 Stelian Damov » 29-01-2013
22:29

@Marius: sensul articolului „unde-i lege, nu-i tocmeala” era

acela ca toate „cazurile sociale” din lista celor 55 nu tin

neaparat de saracie, ci de prevederile legii. Incercam sa

explic de ce Corina Danila a fost inclusa pe acea lista si acolo

nu sunt doar „amarasteni” din categoria electricieni sau

recuziteri. Sigur ca stim cu totii acum ca in discutie au fost

in jur de 100 de cazuri, iar informatia mea este ca toti cei

care au solicitat sa fie considerati „cazuri sociale” trebuiau

sa aduca si acte doveditoare. Am crezut ca cei care nu s-au

regasit pe lista sunt cei care nu au putut dovedi situatia lor

pe care au invocat-o. 

Daca intr-adevar au fost mai multe cazuri si s-a facut o

„triere” a cazurilor, atunci este foarte grav. Dar inca o data

spun, nu cred!

O observatie fff importanta. Daca unei singure femei

divortate cu un copil minor nu i s-ar fi acordat statutul de

„caz social”, atunci trebuia ca tuturor femeilor divortate sa

nu li se acorde acest statut. Adica nu se poate face o

discriminare in functie de cati bani are in cont sau cate

proprietati detine sau cu cine a fost casatorita inainte de

divort. In lege nu se fac asemenea nuantari.

Daca aveti cunostinta de oameni care au fost dezavantajati

in Consiliul de Administratie, adica nu li s-a acordat statutul

de „caz social” deși ar fi meritat și a prezentat documente

doveditoare in acest sens, atunci trimite-mi cazul sa il

prezentam pe blog. Pana sa isi faca singur dreptate prin

tribunale este mai greu. Poate ca, daca facem cazul

cunoscut, este posibil sa reparam o nedreptate sau o eroare.

+8

Stelian

Damov

  normal ca sunt inca
nenumarate cazuri

 nadia nitov » 30-01-2013
08:49

Citez pe Stelian Damov:
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Citez pe Stelian Damov:

@Marius: sensul articolului „unde-i lege, nu-i tocmeala”

era acela ca toate „cazurile sociale” din lista celor 55 nu

tin neaparat de saracie, ci de prevederile legii. Incercam

sa explic de ce Corina Danila a fost inclusa pe acea lista

si acolo nu sunt doar „amarasteni” din categoria

electricieni sau recuziteri. Sigur ca stim cu totii acum ca

in discutie au fost in jur de 100 de cazuri, iar informatia

mea este ca toti cei care au solicitat sa fie considerati

„cazuri sociale” trebuiau sa aduca si acte doveditoare.

Am crezut ca cei care nu s-au regasit pe lista sunt cei

care nu au putut dovedi situatia lor pe care au invocat-o.

Daca intr-adevar au fost mai multe cazuri si s-a facut o

„triere” a cazurilor, atunci este foarte grav. Dar inca o

data spun, nu cred!

O observatie fff importanta. Daca unei singure femei

divortate cu un copil minor nu i s-ar fi acordat statutul de

„caz social”, atunci trebuia ca tuturor femeilor divortate

sa nu li se acorde acest statut. Adica nu se poate face o

discriminare in functie de cati bani are in cont sau cate

proprietati detine sau cu cine a fost casatorita inainte de

divort. In lege nu se fac asemenea nuantari.

Daca aveti cunostinta de oameni care au fost

dezavantajati in Consiliul de Administratie, adica nu li s-

a acordat statutul de „caz social” deși ar fi meritat și a

prezentat documente doveditoare in acest sens, atunci

trimite-mi cazul sa il prezentam pe blog. Pana sa isi

faca singur dreptate prin tribunale este mai greu. Poate

ca, daca facem cazul cunoscut, este posibil sa reparam

o nedreptate sau o eroare.

de femei cu copii singure pe bune! adica tu crezi ca s-au

rezolvat in mod corect cazurile sociale de la vladica la

opinca? ma faci sa rad!      

  LISTA CU CEI 627 DE
DISPONIBILIZAŢI DIN TVR. În
sfârşit, Elwis a scăpat de cine trebuia.
Urmează procesele

 George » 29-01-2013 18:26

Despre felul în care au avut loc testele de evaluare în TVR am mai
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Despre felul în care au avut loc testele de evaluare în TVR am mai

scris. Vom mai scrie, că avem ce. Elwis Săftoiu (se scrie cu “w”

pentru a nu fi confundat cu Elvis Presley) a rămas cu Zgabercea și

distinsa doamnă Golu de la Automecanica, cu famigliile Pavelescu

(Gabriel și Alexandru – tată și fiu) și Busuioc (Eugen și Alexandru –

idem) precum și cu noii veniți, angajați în perioada în care tocmai

se făceau disponibiolizări.

Au fost trecuți pe linia moartă: Ene Daniel, Stela Nacu, Elise Stan,

Sanda Vișan, Sorin Popovici, Cornel Pumnea, Gianina Corondan,

Elena Gaiță, Cezar Ion, Clara Mărgineanu, Irninis Miricioiu

Rădulescu, Dan Radu, Horia Romanescu, Constantin Trofin, Tudor

Călin Zarojanu, Liana Săndulescu, Ionel Stoica, Bogdan Teodorescu,

Adriana Titieni, Daniel Tomescu etc. Sunt doar câțiva, căci lista e

lungă și cuprinde 627 de disponibilizați.

Consiliul de Administratie al TVR a aprobat, pe 23 ianuarie, punerea

în aplicare a noii scheme organizaționale a instituției, care va

deveni operaționala de la 1 februarie și va conține 2.450 de locuri

de muncă. Printre aceștia se află și 55 de cazuri sociale, aprobate în

ședința de consiliu cu 8 voturi “pentru” și 5 “contra”. Măsura în

sine e umanitară – sau ar trebui să fie – dacă cei rămași în TVR ar fi

profesioniștii de elită. Pentru că, într-o țară sau într-o instituție

normală, cei mai buni, prin rezultatele performențelor lor, îi întrețin

pe cei care au probleme. Dar când cei rămași în TVR sunt în cea mai

mare parte “ciurucururile” instituției (am preluat “licența” de la

Cezar Ivănescu), ce perspectivă ne poate oferi simbioza

incompetenților cu nevoiașii?

Situația nu s-a încheiat, totuși. O parte dintre angajați, de scârbă

sau de indignare pentru organizarea neprofesionistă a concursului și

modul partinic și sfidător în care s-au instrumentat procedurile, nu

s-au prezentat la selecția de personal. Iar alții, mulți, vor ataca în

instanță conducerea SRTV, din aceleași cauze. Așadar, urmează

partea a doua a evaluării personalului din SRTV: procesele.

Vizualizați aici LISTA CELOR 627 DE DISPONIBILIZAȚIDIN TVR

  Liana
 mmiclos » 30-01-2013 01:38

"Au fost trecuți pe linia moartă: Ene Daniel, Stela Nacu, Elise

Stan, Sanda Vișan, Sorin Popovici, Cornel Pumnea, Gianina

Corondan, Elena Gaiță, Cezar Ion, Clara Mărgineanu, Irninis

Miricioiu Rădulescu, Dan Radu, Horia Romanescu, Constantin

Trofin, Tudor Călin Zarojanu, Liana Săndulescu, Ionel Stoica,

Bogdan Teodorescu, Adriana Titieni, Daniel Tomescu etc. Sunt

doar câțiva, căci lista e lungă și cuprinde 627 de disponibilizați."

Liana Sandulescu trecuta pe linie moarta? Esti dus cu capul...

+3

mmiclos

  Sursa
 Stelian Damov » 30-01-2013 10:27

@George: te rog precizează sursa!

+2

Stelian

Damov

  O mare nesimțire!
 Stelian Damov » 30-01-2013 10:39

Este o mare nesimțire să pui numele Gianinei Corondan și al

altor teveriști onești alături de Horia Romanescu sau Cezar Ion,

la care am putea adăuga pe Constatin Trofin, cel care își semna

singur 12.000 de lei drepturi de autor într-o singură lună!

În loc ca acești oameni să fie concediați pe loc și supuși unui

control riguros pentru actele pe care le-au semnat, joacă rolul

victimelor. Grețos!

Iar pe Kanal D, cele două actrițe de mare respirație națională

(Paula Chirilă și Cristina Cioran), care au intrat pe ușa din dos pe

sticla TVR îi ridică osanale victimei Trofin. Deh, câteodată

serviciile trebuie întoarse, că lumea e mică.
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  Certitudinea
 George » 29-01-2013 18:28

http://www.certitudinea.ro/articole/societate/view/lista-cu-cei-

627-de-disponibilizaTi-din-tvr-in-sfarsit-elwis-a-scapat-de-cine-

trebuia-urmeaza-procesele
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  Comunicat SPUSTV +31

http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7479
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7479
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7486
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7486
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7489
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7489
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7473
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7473
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7475


3/4/2016 635

file:///C:/Users/L2/Desktop/TVR%203344/DAMOV2/635.htm 16/70

  Comunicat SPUSTV
 Edy » 29-01-2013 19:53

DOMNULE PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ PE ROLUL CURȚII DE APEL BUCUREȘTI SE

JUDECĂ DOUĂ DOSARE AVÂND CA OBIECT SUSPENDARE EXECUTARE

HOTĂRĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SRTV NR.

121/29.11.2012, PRECUM ȘI ANULAREA HOTĂRÂRILOR C.A. NR. 110

ȘI 119 DIN 28.09.2012, VĂ SOLICITĂM SĂ STOPAȚI PUNEREA ÎN

APLICARE A PROCESULUI DE CONCEDIERE A SALARIAȚILOR DIN

SRTV, PÂNĂ LA PRONUNȚAREA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ CU

PRIVIRE LA CELE DOUĂ SPEȚE.

Cu deosebit respect,

Președinte,

Dragoș Bocanaciu

+31

Edy

  frectie la un picior de lemn!
 nadia nitov » 30-01-2013 09:00

Citez pe Edy:

DOMNULE PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ PE ROLUL CURŢII DE APEL

BUCUREŞTI SE JUDECĂ DOUĂ DOSARE AVÂND CA

OBIECT SUSPENDARE EXECUTARE HOTĂRĂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SRTV NR.

121/29.11.2012, PRECUM ŞI ANULAREA HOTĂRÂRILOR C.A.

NR. 110 ŞI 119 DIN 28.09.2012, VĂ SOLICITĂM SĂ STOPAŢI

PUNEREA ÎN APLICARE A PROCESULUI DE CONCEDIERE

A SALARIAŢILOR DIN SRTV, PÂNĂ LA PRONUNŢAREA

INSTANŢELOR DE JUDECATĂ CU PRIVIRE LA CELE DOUĂ

SPEŢE.

Cu deosebit respect,

Preşedinte,

Dragoş Bocanaciu

FRECTIE, LA UN PICIOR DE LEMN! din nefericire sunt in posesia

unui proces verbal din 18.09. 2012 incheiat intre patronat si

reprezentantii spustv. mi-a parvenit in urma petitiilor depuse la

ITM si inca la vreo nu stiu cate alte institutii de rahat care se

prefac ca fac ceva. am antet, numar de inregistrare, semnatura

celui oficial. puiu vi l-a pus pe blog. e bine sa-l cititi si

interesanta e pagina a treia de la data de 18.09.2012.fiind poza

nu pot pune citatul cu copy-paste pe blogul lui damov si poate

nici damov nu vrea ca blogul lui sa fie chiar lovitura de gratie

pentru spustv. inteleg. imi pare rau ca, mereu, vad ce nu trebuie

vazut, fac poze la ce nu trebuie pozat, citesc ce nu trebuie citit

si comunic ce nu trebuie comunicat. asta e o cruce! daca eram

altfel, la cat ma duce mintea si la cum am aratat, eram o a doua

udrea inca de pe vremea impuscatului.

+4

nadia nitov

  La TVR urmează în vară al doilea
val de concedieri

 George » 30-01-2013 08:49

Sursa Libertatea: Angajații TVR care credeau că au scăpat de valul
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Sursa Libertatea: Angajații TVR care credeau că au scăpat de valul

de disponibilizări tremură din nou. Reforma în televiziunea publică

va continua și în vară atunci când se pregătește al doilea val de

concedieri.

Chiar dacă nu este nimic oficial, la TVR se vorbește deja despre al

doilea val de concedieri care vor avea loc în vară. "Concedierile au

fost anunțate de șapte luni și peste 300 de oameni s-au reorientat

pentru a mai prinde un loc de muncă înainte de a intra în concurență

cu foștii colegi de la TVR. Cu toate că televiziunea rămâne fără

aproape 1.000 de angajați, conducerea pregătește, neoficial,

următorul val", au declarat pentru Ziarul Ring surse din cadrul

postului public.

Acestea au adăugat: "Mai grav e că, la evaluarea care tocmai s-a

încheiat, mulți dintre oamenii valoroși au fost dați afară pentru că

nu s-a ținut cont de criteriul calității și al competenței. Sunt mulți

angajați rămași în TVR care, în unele cazuri, și-au dublat notele la

contestație. Legea a fost călcată în picioare. Vor urma, probabil,

zeci sau chiar sute de procese".

627 de angajați au fost disponibilizați din TVR. Printre numele mari

care au fost date afară din televiziunea publică se numărără Gianina

Corondan, Elise Stan, Sanda Vișan, Irninis Miricioiu Rădulescu, Dan

Radu, Adriana Titieni, Cezar Ion, Horia Romanescu, Constantin

Trofin și Tudor Călin Zarojanu.

Mai mult: La TVR urmează în vară al doilea val de concedieri - Știri

interne | Libertatea.ro

  Cu picioarele pe pamint.
 Fane » 30-01-2013 18:04

Daca dumneavoastra considerati,in afara de doua-trei persoane,

aceste"nume mari",ori nu lucrati in TVR,ori chiar TVR-ul e

praf(de 7 luni chiar e pulbere).

0

Fane

  Angajaţii TVR rămân în tensiune:
în vară, AL DOILEA VAL de
concedieri

 Miky » 30-01-2013 09:13

Sursa ziarul ring:Reforma din televiziunea publică va continua și
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Sursa ziarul ring:Reforma din televiziunea publică va continua și

după disponibilizarea celor 627 de angajați „picați” la evaluarea

internă, iar potrivit unor surse apropiate conducerii TVR, în 2013 se

anunță o nouă vară fierbinte pentru lucrătorii din Calea

Dorobanților: în plin sezon estival, se pregătește al doilea val de

concedieri!

„Concedierile au fost anunțate de șapte luni și peste 300 de oameni

s-au reorientat pentru a mai prinde un loc de muncă înainte de a

intra în concurență cu foștii colegi de la TVR. Cu toate că

televiziunea rămâne fără aproape 1.000 de angajați, conducerea

pregătește, neoficial, următorul val. Mai grav e că, la evaluarea

care tocmai s-a încheiat, mulți dintre oamenii valoroși au fost dați

afară pentru că nu s-a ținut cont de criteriul calității și al

competenței. Sunt mulți angajați rămași în TVR care, în unele

cazuri, și-au dublat notele la contestație. Legea a fost călcată în

picioare. Vor urma, probabil, zeci sau chiar sute de procese”, au

declarat, pentru „ring”, sursele citate.

Elise Stan: „Am vrut să le fac loc tinerilor”

Aflată la cârma show-ului TVR 1 „O dată-n viață”, producătoarea

Elise Stan va ieși la pensie de la 1 martie, dar figurează pe lista

concediaților. „A fost decizia conducerii să apară așa, dar nu mă

deranjează. Eu și alte câteva persoane avem anii necesari pentru a

ieși la pensie. Puteam trece evaluarea, dar aș mai fi rămas doar o

lună în TVR, pentru că nu mi s-ar mai fi prelungit contractul de

muncă în condițiile financiare actuale... Și este normal să lăsăm

tinerii care mai au în față zeci de ani de muncă. Am depus memoriul

de activitate, dar nu m-am prezentat la testul-grilă și la interviu.

Sunt o persoană activă și îmi doresc colaborări în alte televiziuni”, a

declarat, pentru „ring”, Elise Stan.

Un milion de euro, „rată” la stat

TVR are, în momentul de față, o pierdere cumulată de circa

130.000.000 de euro, în timp ce datoriile fiscale acumulate de

televiziunea publică la bugetul de stat sunt în cuantum de

65.000.000 de euro. Astfel, din luna februarie, TVR trebuie să

plătească în fiecare lună la bugetul de stat în jur de un milion de

euro pentru a-și achita datoriile.

Printre cei concediați se numără și figuri cunoscute: Gianina

Corondan, Adriana Titieni, Sanda Vișan, Irninis Miricioiu Rădulescu,

Constantin Trofin, Horia Romanescu, Dan Radu și Cezar Ion.

4 milioane de euro reprezintă valoarea salariilor compensatorii pe

care TVR le va plăti concediaților.

18 procente mai puțin față de anul trecut va avea bugetul TVR din

2013, iar cei 174.217.000 de lei vor proveni 30% din bugetul de stat

și aproape 70% din venituri proprii.

627 de angajați ai TVR vor fi concediați de la 1 februarie, după ce

alți peste 300 au plecat de bunăvoie înaintea examinării. La postul

public vor rămâne puțin peste 2.000 de oameni, inclusiv 55 de

cazuri sociale.

  corina cea sociala
 guraspurcata » 30-01-2013 09:26

nu doresc sa fiu fitilista. 
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nu doresc sa fiu fitilista. 

poate ca aceasta calitate o am in subconstient si o mai reactivez

sporadic. acum, insa, nu.

1-sindicatul a cerut corinei danila vreo hartie doveditoare de plata a

pensiei alimentare, din care sa reiasa valoarea acesteia? sunt sigura

ca acea pensie alimentara depaseste ca valoare multe salarii din

tvr.

-cine este in spatele cazului corina danila ? cine o sustine atat de

puternic ? stim cu totii ca, de cand a venit in tvr, corina nu a

explodat rating-urile cu emisiunile ei de doi bani, ca daca ar fi fost

pusa pe liber, nici o televiziune nu ar fi angajat-o cu vreo emisiune.

-fasaita si expirata, corina danila si-a pus pilele in functiune ca sa

ramana. si culmea, a ramas...!

-atunci, cum ramane , dragi colegi sindicalisti, cu cazurile sociale

reale si nemistificate ? 

-nu sunt rautacioasa ori invidioasa , dar vreau sa fiu si eu un caz

social , precum corina danila, cu vila la munte, bona la copil si

pensie alimentara babana!

-corina , iti cer sa faci publica, imediat, valoarea pensiei alimentare

a copilului tau! asta ca sa nu mai existe discutii! accepti ? 

2-stau si ma intreb: ce semnifica :

"Cu deosebit respect,

Președinte,

Dragoș Bocanaciu"?

-formula "Cu deosebit respect,"mi se pare aproape ca un servilism

camuflat ! pai, "cu respect" nu era suficient ? sau mult mai simplu,

direct si pozitional egal cu elwis , dragos trebuie sa semneze doar cu

numele sau!

-ce dracu',doar este barosanul de la sindicat, nu lacheul "deosebit"de

respectuos a papusarului din hala de la pangrati! 

-sau dragos incearca sa reduca puterea unui lider sindical pe o

treapta cel putin impaciuitoare ?

3-ieri am fost pe la sediul s.p.u.s. atmosfera de acolo si maniera in

care se discutau unele probleme arzatoare mi s-a parut cel putin ca

un "anus contra naturii".

-oi suferi eu de scenarita cronica ,repetabila si in forma avansata

dar, unii dintre liderii nostri sindicali, sunt deja in in pozitia de

"fetite" fata de conducerea tvr!

-ieri am avut sentimentul ca acest sindicat este tarfa carrefour-ului!

-ar fi bine sa ma insel. dupa ce am plecat de acolo, mi-am luat

pastilele antiscenarite si am desantat la parter. 

-cu gustul amar al medicamentelor si al experientei triste de la et.5,

am adaugat, in mlastina mintii mele, un generic de emisiune-

ancheta:

" s.p.u.s "- sindicatul pentru umilrea salariatilor !

  esti no nerusinata
 livia pila » 30-01-2013 22:54

Stiu cine esti. O sanatjista demascata cu ani in urma. O individa

care ai scapat de concediere inventindu-ti boli. Singurele tale

boli se trateaza la Marcuta. Nu ai facut nimic de cind esti in TVR.

Ai fost o catastrofa la Jurnal cultural. Esti doar un zero

−1

livia pila

  Servim cauza !!!
 reluca » 31-01-2013 01:09

Referitor la formula "Cu deosebit respect" al lui Bocanaciu din

toate scrisorile pe care i le-a adresat PDGului. Afla ca este

varianta democratica a lui "Servesc cauza" din vremea

comunismului. Asa se salutau intre ei comunistii, dar mai ales

securistii. In felul acesta, cum ii auzeai, cum stiai cam ce munca

faceau. Cacofonia nu o sesizau caci nu le trebuia multa carte.

Asadar, ti-am raspuns eu. Nu mai astepta de la "preopinent", ca

astepti degeaba. Si-au imbarligat demult cozile !!!

0

reluca

  pe epoleti e scris: unire!
 guraspurcata » 30-01-2013 09:59

multi dintre cei care sunt pe lista finala, a fost necesar, pentru
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multi dintre cei care sunt pe lista finala, a fost necesar, pentru

moment, sa fie scosi din atentia publica. 

-ei vor fi reactivati in momentele importante si necesare.

-adica: ei vor primi in continuare banii, pe alte state de plata, pana

la momentul in care constiinta publica va mai uita de ei.

apoi, ca soldati instruiti si servili, vor fi reactivati, prin procese si

proiecte de cacat ,pentru alte impliniri marete !

roata morii se-nvarteste pac,pac,pac

tvr-eul se uneste pac, pac,pac,

elwis este cu fuiorul pac, pac, pac

la comanda este chiorul pac,pac,pac !

  nadia, for ever !
 guraspurcata » 30-01-2013 10:30

nadia nitov » 30-01-2013 09:00

" daca eram altfel, la cat ma duce mintea si la cum am aratat, eram

o a doua udrea inca de pe vremea impuscatului."

adevar graieste nadia noastra!!!

o stiu de atunci. parca era facuta in ciuda...!

netunata, netaiata, nefardata!

multe pitzi din tvr ar vrea sa arate macar 1/4 din cum a aratat

nadia cand era...foarte tanara. acum e...tanara!

muiere adevarata !

+4

guraspurcata

  cand o fi sa te cunosc, gura
spurcata,

 nadia nitov » 30-01-2013 17:57

Citez pe guraspurcata:

nadia nitov » 30-01-2013 09:00

" daca eram altfel, la cat ma duce mintea si la cum am aratat,

eram o a doua udrea inca de pe vremea impuscatului."

adevar graieste nadia noastra!!!

o stiu de atunci. parca era facuta in ciuda...!

netunata, netaiata, nefardata!

multe pitzi din tvr ar vrea sa arate macar 1/4 din cum a aratat

nadia cand era...foarte tanara. acum e...tanara!

muiere adevarata !

mergem la o bauta vesela sa ne ostoim amarul! nici in cele mai

frumoase visuri nu mi-as fi putut imagina ca voi primi

complimente la...batranete! sper sa -ti pot intoarce zambetul

instantaneu pe care l-am capatat citind ce-ai scris! multumesc

din suflet! steliane, asta e! acum ce sa fac! intre preaviz si dat

afara e loc si de ceva placut! ca doar nu m-or dovedii calaii

culturii! citesc de la patru ani si jumatate, oi fi retinut ceva din

intelepciunea universala! multam fain guraspurcata! pentru mine

ai fost o gura dulce!   

+4

nadia nitov

  Nadia Nitov este picatura de
roua

 Sucks » 31-01-2013 23:19

Respect doamna Nadia! Si eu va simpatizez mai ales de cand

ati scris despre "nurii Anei"    

Sincer sunteti 100% un OM deosebit si puternic.

"Câti oameni sunt într-un singur om? Tot atâtia câte stele

sunt cuprinse într-o picatura de roua sub cerul cel limpede al

noptii." M. Eminescu

asta asa sa ma dau si eu mare si sa nu ziceti ca sunt tampit

+3

Sucks

  o ce veste
miniinunaaataaa!

 nadia nitov » 01-02-2013
11:28

Citez pe Fane:
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Citez pe Fane:

Daca dumneavoastra considerati,in afara de doua-trei

persoane, aceste"nume mari",ori nu lucrati in TVR,ori

chiar TVR-ul e praf(de 7 luni chiar e pulbere).

sunt

Citez pe Sucks:

Respect doamna Nadia! Si eu va simpatizez mai ales

de cand ati scris despre "nurii Anei"    

Sincer sunteti 100% un OM deosebit si puternic.

"Câti oameni sunt într-un singur om? Tot atâtia câte

stele sunt cuprinse într-o picatura de roua sub cerul cel

limpede al noptii." M. Eminescu

asta asa sa ma dau si eu mare si sa nu ziceti ca sunt

tampit 

nu, ca nu se poate! e prea frumos sa fie adevarat! ma

ciupesc si constat ca sunt treaza! nu-i vis e realitate! si

Sucks are vorbe bune pentru mine! deja am un grup!!!

uraaa!!!!    mi-ai facut ziua de 1.02.2013

luminoasa! spre sa reusesc si eu sa ti-o luminez,

aducandu-ti un zambet, cand m-oi lua de vreo pitipoanca

care va crede ca cearsaful in care se deruleaza sportul ei

preferat o transforma automat in moderator, prezentator,

realizator, videojurnalist! valabil si pentru pitiponci! abia

ii astept! am tot timpul din lume! multumesc, Sucks!

multumesc celor care ma plac! vine ea si ziua in care ne

vom cunoaste!

  Lista protejatilor
 Miky » 30-01-2013 10:35

http://m.romanialibera.ro/usr/imagini/2013/01/29/279611-lista-

protejatilor.pdf
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  Unul dintre concediatii din TVR:
In urma contestatiilor, unele note
au crescut spectaculos

 Miky » 30-01-2013 12:05

Sursa:ziare.com:Printre cei 627 de angajati ai TVR care sunt dati
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Sursa:ziare.com:Printre cei 627 de angajati ai TVR care sunt dati

afara se afla si Clara Margineanu, care lucra in SRTV din 1995, adica

de 17 ani, timp in care a realizat numeroase reportaje,

documentare, interviuri pentru TVR1, TVR International, TVR

Cultural si TVR3.

Considera Televiziunea familia sa, insa acum aceasta nu o mai vrea

si trebuie sa ia totul de capat.

"E ca in orice iubire... Cand esti gonit fara explicatii, astepti doar

semnul destinului", a spus Clara Margineanu pentru

Ziare.com.Printre cei 627 de angajati ai TVR care sunt dati afara se

afla si Clara Margineanu, care lucra in SRTV din 1995, adica de 17

ani, timp in care a realizat numeroase reportaje, documentare,

interviuri pentru TVR1, TVR International, TVR Cultural si TVR3.

Considera Televiziunea familia sa, insa acum aceasta nu o mai vrea

si trebuie sa ia totul de capat.

"E ca in orice iubire... Cand esti gonit fara explicatii, astepti doar

semnul destinului", a spus Clara Margineanu pentru Ziare.com.

Ea ne-a explicat cum s-a desfasurat procesul de selectie si ne-a

marturisit nemultumirile si semnele de intrebare pe care si le ridica

fiecare angajat, care s-a trezit dat afara fara o explicatie plauzibila.

In plus, Clara Margineanu a adaugat ca in urma contestatiilor depuse

de angajatii televiziunii unele note au crescut spectaculos. 

Ca sa ne facem o idee despre tot ceea ce a insemnat acest proces

de selectie, ne puteti spune in ce a constat exact?

Un test grila, un raport de activitate si un interviu filmat. Nu s-au

afisat rezultatele pe puncte ale testelor grila. Raportul de activitate

a fost tip, am raspuns strict la ce am fost intrebata. Este drept ca in

trei pagini nu am scris tot ce am realizat in cei 17 ani de

televiziune, am subliniat doar activitatea constanta efectuata

pentru TVR1, TVR International, TRV3 si, ultimii 10 ani, pentru TVR

Cultural. Si, bineinteles, premiile. Intre altele, premiul "Opera

Prima" decernat de Uniunea Cineastilor, pentru o emisiune TVR. 

Interviul a fost... aproape amical. Fiecare angajat a fost intrebat

altceva. Nu stim pe ce criterii a fost judecat fiecare intervievat. Am

fost intrebata cum am abordat subiectul "Zavaidoc", dar filmul,

premiat de U.C.I.N, nu a fost vazut de vreun membru al comisiei.

Nici una dintre productiile noastre, ale celor care realizam emisiuni,

nu a fost vazuta, dar s-au pus note pur si simplu. Se stie ca, in

urma contestatiilor, in jur de 800, unele note au crescut

spectaculos.

Cei care au refuzat sa se inscrie la aceasta evaluare au intuit corect

Cand ati fost informata despre acest proces de selectie? Va intreb

pentru ca Sanda Visan si Cezar Ion au anuntat ca dau in judecata

TVR pe motiv ca nu au fost notificati legal pentru a participa la

acest proces?

Sunt in jur de 200 de angajati, intre care si cei mentionati de

dumneavoastra care nu s-au inscris la acest asa-zis concurs,

evaluare... Am primit o avizare interna, cu cateva luni in urma, prin

care eram anuntati ca vor urma aceste probe. Eu sunt dintre cei

care, de foarte buna credinta, am semnat-o. 

Nu intelegeam de ce ar trebui sa ma tem de un concurs corect. Sunt

absolventa a Facultatii de Film, din cadrul U.N.A.T.C., am obtinut

cateva premii pentru Publicistica si Jurnalism Cultural, mi-am vazut

de treaba cu dragoste si pasiune... Dar toate acestea nu au contat

in criteriile de evaluare care, pana acum, ne sunt necunoscute. Se

pare ca cei care au refuzat sa se inscrie la aceasta evaluare au

intuit corect...

Televiziunea, familia mea, nu ma mai vrea

Va ganditi si dumneavoastra sa actionati in instanta televiziunea?

Eu? Ce putere am eu? Poate va fi un proces colectiv, prin sindicat,

nu stiu. Eu ma gandesc doar ca am emisiuni filmate, in lucru (una

dintre acestea despre artistul vizual Marcel Iancu), ca imi iubesc

meseria, ca Televizunea Romana m-a format ca jurnalist, ca aici am

trait ani buni din viata, ca aici am prieteni si colegi minunati. Poate
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trait ani buni din viata, ca aici am prieteni si colegi minunati. Poate

suna patetic, dar nu imi este rusine, Televiziunea a fost intr-un fel

familia mea. Care acum, prin reprezentanti vremelnici, nu ma mai

vrea. 

Dar nu pot vorbi decat de bine institutia care mi-a fost sprijin si

adapost si mi-a dat prilejul sa ma exprim, aproape 20 de ani. Chiar

daca nu sunt dintre vedete, dintre cei care apar des pe sticla. Sunt

dintre cei care asa au inteles sa existe. Nevazuti, in spatele

camerei, cautand subiecte, documentandu-se, asezand reflectorul

pe subiect, pe cel intervievat... 

Glasul meu s-a auzit in comentariile scrise si citite. Foarte des imi

taiam si intrebarile pentru a da timp celor din fata camerei sa

spuna, sa explice, sa se prezinte...

Gianina Corondan, Elise Stan si Sanda Visan, intre angajatii TVR

care vor fi concediati

Nu cei ca mine au dus televiziunea in faliment

La un moment dat, spuneati ca TVR este un mare noroc al vietii

dumneavoastra. Cum va simtiti in aceste momente? Dezamagita?

Nu stiu, e ca in orice iubire... Cand esti gonit fara explicatii, astepti

doar semnul destinului. "Nu mor caii cand vor cainii", cum ii placea

sa spuna lui Nichita Stanescu. Oricum, e dureros, e nedrept, e

cumplit sa nu stii unde ai gresit si brusc sa nu mai fie nevoie de

tine. Nu cei ca mine au dus televiziunea in faliment. Noi suntem

victime colaterale. 

Considerati ca vi s-a facut o nedreptate?

In contestatia mea de trei randuri, am rugat respectuos sa imi fie

reevaluata competenta profesionala. Poate nu am rugat destul de

frumos, poate nu a fost timp, poate pur si simplu nu intereseaza pe

nimeni vocatia, creativitatea, atasamentul fata de o profesie. Da,

imi este foarte greu.

Credeti ca au ramas angajate persoane mai putin pregatite? Am

vazut experienta dumneavoastra si este bogata.

Cu ce unitati de masura stabilim valorile? Cine valideaza juriile,

comisiile? Oameni care nu ne cunosc si nu ne-au vazut vreo

emisiune, cel putin in cadrul acestei selectii...Cine sunt oare cei

care au fost platiti sa taie in carne vie si sa fractureze vocatii si

destine? Oare dorm linistiti, cineva vegheaza? 

Am colegi bine pregatiti, ale caror emisiuni au costat la fel de putin

ca si cele realizate de mine, daca tot vorbim despre costuri si

economii. Nu am platit vreodata locatii, onorarii, filmul premiat de

U.C.I.N l-am realizat cu o echipa de trei oameni, in doua zile de

filmare. Cu multe imagini de arhiva, cum cerea subiectul. 

Salariul meu si al altora ca mine depasea cu putin 2.000 de lei. Dar

despre aceste lucruri nu ne-a intrebat nimeni. Raportul intre

eficienta, competenta si costuri nu a fost un criteriu de evaluare.

Ce parere aveti despre asa-zisele cazuri sociale? Surse din TVR au

anuntat ca doamna Corina Danila a fost trecuta pe lista de cazuri

sociale si a ramas.

Daca doamna Danila se simte impacata cu acest statut, ce sa spun?

Va asigur insa ca exista cazuri dramatice, de oameni care sunt

debusolati, pierduti, desconsiderati ... Colega mea Ilinca Ciobanu a

luat un premiu la un festival international de film cu o productie

pentru TVR Cultural. La putina vreme dupa ce postul fusese

desfiintat. Este data afara. Iata doar un caz.

Care este lucrul de care va simtiti cel mai mandra din perioada

petrecuta la TVR?

Am incercat sa dau tot ce puteam mai bun in fiecare emisiune.

Ultimii 10 ani, la TVR Cultural au insemnat munca, pasiune,

dragoste... Reportaje despre viata culturala din tara, transmisii in

direct prin telefon pentru Jurnal, festivaluri, targuri de carte,

expozitii, portrete... Multe portrete ale oamenilor de cultura. Doar

in ultimii trei ani, sub genericul "Identitati" am avut onoarea sa ii

am invitati pe: Mihai Sora, Ioan Carmazan, Demeter Andras, Ducu

Berzi sau Adrian Majuru. 
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In cadrul emisiunii "Necunoscutii de langa noi", pe TVR3, am cautat,

am gasit si am adus in atentie oameni care nu au avut sansa sa fie

mediatizati, pe masura talentului lor. Dar care meritau, pentru ca

faceau mai frumos spectacolul lumii. Ramane undeva o arhiva, o

memorie a benzilor magnetice, o viata de om.

Urmeaza sa lansati o carte. Ne puteti vorbi putin despre ea si

despre lansarea ce urmeaza sa aiba loc? Dar despre manifestul

dumneavoastra?

Este un volum cu portrete in dialog. "Povesti, semnificatii, armonii -

Un esantion din Romania noastra". Sunt 25 de personalitati, intre

care: Mihai Sora, Ileana Malancioiu, Vladimir Zamfirescu, Petru

Popescu, Eusebiu Stefanescu, Ioana Craciunescu, Ioan Carmazan,

Aurelian Titu Dumitrecu, Ducu Berzi, Nicu Alifantis, Mircea Rusu. 

In prefata spun: "Ma doare rau, ma doare fizic anomalia zgomotoasa

si fara continut din segmentul majoritar al arealului media. Mai cu

seama ca programul statornic al cautarilor mele a fost acela de a

gasi modele, valori spirituale, morale si acestea exista, Slava

Cerului! Sper ca lectura dialogurilor din volum va fi pur si simplu, o

veste buna: exista oameni frumosi, puternici, exista dialog

civilizat!".

Cartea va fi lansata pe 5 februarie, ora 18:00, la Aida Club, pe

Calea Victoriei. In prezenta celor intervievati, cati vor putea fi in

tara sau la Bucuresti si a altor oameni frumosi. Daca cineva este

interesat de demersul publicistic al unui om disponibilizat din TVR,

este asteptat cu drag.

A existat o persoana cu care v-ati dorit sa purtati un dialog, dar nu

ati reusit?

In meseria de jurnalist, nu imi amintesc, nu am avut tinte

imposibile. Acum de cand cu poveste asta, da. Persoane despre care

am facut emisiuni si m-au laudat, chiar si in scris, la vremea

respectiva. Acum, nu mai raspund la sms-uri. Ar fi jenant sa le dau

numele. Daca nu le arde constiinta, totul e in zadar.

Practicati jurnalismul cultural, o latura frumoasa a jurnalismului.

Mai credeti ca sunt romanii interesati de cultura?

Sunt convinsa. Ma alatur celor care nu cred ca publicul receptor din

Romania este tot o apa si-un pamant. Exista bun simt, respect

pentru valori, pentru normalitate, pentru artisti. Exista oameni

exceptionali, oameni frumosi, cu povesti incantatoare, bogate in

semnificatii. Exista si demnitatea de a pune in valoare aceasta

parte din Romania noastra. Poate cineva are nevoie de noi, cine

stie...

Ce reactie aveti cand vedeti in ce stadiu au ajuns emisiunile

tabloide?

Ma ascund in carti, scriu si ma rog la Dumnezeu sa le dea

intelepciune si discernamant celor ce pot diminua treptat, pana spre

disparitie manifestarile care jignesc inteligenta si bunul simt al

publicului.

Oferindu-i mizerii publicului il jignesti, il minimalizezi, il otravesti

Intr-o lume in care goana dupa audienta (televiziunile) si trafic (in

mediul online) a ajuns la un asemenea nivel, ce am putea face

pentru a aduce in vietile noastre cultura? 

E firesc sa se doreasca audienta. Stiti cate lucruri formidabile sunt

pe lumea asta? Stiti ce povesti de viata si de dragoste spectaculoase

ascund oamenii de valoare, de caracter, de tinuta, fie ca sunt sau

nu cunoscuti? Stiti ce mare lucru este sa faci un om sa se simta mai

frumos, mai inteligent, mai important decat stia despre sine ca

este? 

Si acum ma refer si la public. Oferindu-i mizerii, il jignesti, il

minimalizezi, il otravesti. Am putea sa emotionam, nu sa oripilam.

Impreuna, catre Romania noastra cea nevazuta, dar foarte

puternica. Daca cineva ne vrea, pe cei ca mine, suntem aici, la o

aruncatura de click.

Clara Margineanu este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si

U.C.I.N, a publicat zece volume de versuri si a castigat numeroase
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U.C.I.N, a publicat zece volume de versuri si a castigat numeroase

premii, printre care amintim Premiul pentru Jurnalism Cultural

decernat de A.P.L.E.R., Premiul pentru "Cel mai bun film

documentar al anului", Premiul de excelenta al Centrului Cultural

Dunarea de Jos si Premiul "Opera Prima" decernat de Uniunea

Cineastilor din Romania.

  in drum spre pipera
 trasedepenet » 30-01-2013 12:07

orice salariat poate fi concediat, legea nu prevede conditii speciale

pentru intretinatorii unici.

daca firma este falimentara, nu are cum sa mentina un salariat cat

timp ea urmeaza sa isi incheie activitatea legal, ca urmare a

falimentului.

+6

trasedepenet

  pt trasedepenet
 Moshu » 31-01-2013 23:54

dar TVR nu si-a incheiat activitatea iar salariile nesimtite curg

incontinuu.Stim foarte bine ca la un unic intretinator doar pica,

nu curgea. stim bine ca au fost concediati , nu ma refer la cei

neprezentati, persoanele cu salariile cele mai mici.Corina Danila

s-a zbatut sa fie caz social caci avea salariu urias dar nu avea 10

ani vechime.Poate spera sa iasa la pensie din TVR.sa se

gandesca si la copii altora ca ea are din plin din ce sa

traiasca.Nu-mi doresc sa o ajunga blestemele...

+3

Moshu

  am uitat un "I"
 Moshu » 31-01-2013 23:56

copiii*

+1

Moshu

  viciu de procedura
 trasedepenet » 30-01-2013 12:34

cererile in instanta impotriva deciziilor de concediere au o sansa

daca se demonstreaza viciul de procedura la evaluarea salariatiilor.

adica nu a existat o egalitate de sanse in raport cu instrumentele

evaluatorului. cel putin

are cineva un model de contestare a deciziei de concediere. 

teoretic, daca cineva reuseste sa anuleze o decizie de concediere va

fi anulat tot procesul de concediere.  

+9

trasedepenet

  Marlanizarea
 arcadianu » 30-01-2013 12:55

TVR nu face cultura, o promoveaza doar si o intretine. Face in

anumite limite educatie (inca).

Cupiditatea guvernantilor din ultimii 15 ani a facut din TVR o facila

sursa de venituri (bani "sifonati" intr-o coplesitoare si aiurizanta

paleta de metode, unele foarte abile altele grosolane, stie

Zgabercea mai bine).

Singurul bastion al decentei, al bunului simt (pe micile ecrane), al

patriotismului (de ce nu?), al prezentarii si aprecieri valorilor

romanesti a fost constant atacat, prin sarje mascate, sub diferite

guvernari. Aceste agresiuni constante au venit de sus in jos din

partea patronilor de televiziuni si presa - mijloace de indobitocire in

masa si prostire.

De ce sa stii ce a facut Eminescu la Berlin cand poti sa afli cu cine se

reguleaza starletele semi-analfabete?!

De ce sa informam romanii despre problemele fundamentale ale

Europei, (in care noi romanii ajungem mereu prea tarziu) aflata in

pragul unui nou Ev Intunecat, cand putem sa le dam circ (painea

este deja prea scumpa)?

+9

arcadianu

  m-ati uns la inima!
 nadia nitov » 31-01-2013 07:28

Citez pe arcadianu:

+8

nadia nitov
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Citez pe arcadianu:

TVR nu face cultura, o promoveaza doar si o intretine. Face in

anumite limite educatie (inca).

Cupiditatea guvernantilor din ultimii 15 ani a facut din TVR o

facila sursa de venituri (bani "sifonati" intr-o coplesitoare si

aiurizanta paleta de metode, unele foarte abile altele

grosolane, stie Zgabercea mai bine).

Singurul bastion al decentei, al bunului simt (pe micile ecrane),

al patriotismului (de ce nu?), al prezentarii si aprecieri valorilor

romanesti a fost constant atacat, prin sarje mascate, sub diferite

guvernari. Aceste agresiuni constante au venit de sus in jos din

partea patronilor de televiziuni si presa - mijloace de

indobitocire in masa si prostire.

De ce sa stii ce a facut Eminescu la Berlin cand poti sa afli cu

cine se reguleaza starletele semi-analfabete?!

De ce sa informam romanii despre problemele fundamentale

ale Europei, (in care noi romanii ajungem mereu prea tarziu)

aflata in pragul unui nou Ev Intunecat, cand putem sa le dam

circ (painea este deja prea scumpa)?

ati reusit in cateva randuri sa spuneti totul despre mizeria din

politica romaneasca, mizeria din tvr si despre indobitocitrea

neamului. ma gandesc ca, odata si odata, oamenii care inteleg

se vor uni. pentru a intelege e nevoie de creier haranit cu opusul

circului actual. poate este nevoie sa te scufunzi in mocirla pana

la fund pentru a atinge terenul ferm si a-ti putea face vant

inapoi la suprafata. poate ca asa functioneaza motorul societatii

umane. doar cand nu se mai poate isi gaseste resursele de

salvare prin schimbare. citind blogul lui damov incep sa cred ca

"un punct se misca" si ai nostri incep sa vorbeasca, bine era sa

vorbeasca de la inceput, dar e bine si acum, blestemata fie

momeala locului de munca asezonata cu rate la bancile-camatar

postrevolutionare, o momeala ucigatoare de spirit, curaj si

omenie! vorbesc si scriu cei care au tacut, tot la comanda

blestematei momeli a locului de munca, din mass media. cred ca

au inteles, mai departe de intoxicare si lungul nasului patronului,

ca s-au incalcat prea multe legi si drepturi ale omului si ca

mergand pe drumul asta din privitori de pe marginea drumului la

executiile altora maine se pot trezi chiar ei sub tirul mortii. sper

ca cei care pot gandi si intelege, odata si odata, sa se alieze. si

sper, ca o data aliati, sa nu se vanda. DIN NOU!

  Dan Negru, SOLIDAR cu angajații
TVR. Nu o să-ți vină să crezi ce
vrea să facă

 Mihai » 30-01-2013 13:19

Sursa:Libertatea.ro:Prezentatorul TV Dan Negru a rămas surprins să

vadă că pe lista cu salariații TVR care urmează să fie preavizați în

vederea concedierii colective se află nume mari din televiziune.

Vedeta de la Antena 1 pune la îndoială corectitudinea cu care a fost

făcută selecția angajaților concediați și propune ca toți oamenii de

televiziune să dea testul grilă al TVR.

"Am văzut că pe lista cu disponibilizați ai TVR-ului, în urma unor

examene grilă, se află nume pe care le am întâlnit și eu pe culoarele

televizunii publice. N-am fost nicio zi angajatul TVR, deși am

prezentat evenimente importante ale postului, precum festivaluri

Mamaia, revelioane, festivaluri Callatis sau Eurovision.

"O dată în viață" făcută de Elize Stan era singura producție care

încurca televizunile comerciale în ultimii ani. N-a trecut testul

grilă... . La TVR testul bate audiența. Mă întreb câți dintre cei care

am trecut prin TVR de-a lungul anilor am fi luat testul grilă. Brenciu,

Andreea Marin, Raluca Moianu, Divertis... . Câți am fi picat? Aș

propune (habar n-am cui) să fim testați și noi, ceilalati din breaslă.

Ca o curiozitate și ca un gest de solidaritate. Esca, Brenciu, Răzvan

și Dani, Simona Gherghe. Ca să vedeți câte din vedetele televizunii

de azi ar fi fost concediate, după testul grilă al Tvr-ului. Eu sunt

dispus să fac testul!", a scris Dan Negru pe site-ul de socializare

Facebook.

+15

Mihai

  bravo, dan negru!
 nadia nitov » 30-01-2013 18:02

Citez pe Mihai:

+5

nadia nitov
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Citez pe Mihai:

Sursa:Libertatea.ro:Prezentatorul TV Dan Negru a rămas

surprins să vadă că pe lista cu salariații TVR care urmează să

fie preavizați în vederea concedierii colective se află nume

mari din televiziune.

Vedeta de la Antena 1 pune la îndoială corectitudinea cu care a

fost făcută selecția angajaților concediați și propune ca toți

oamenii de televiziune să dea testul grilă al TVR.

"Am văzut că pe lista cu disponibilizați ai TVR-ului, în urma

unor examene grilă, se află nume pe care le am întâlnit și eu

pe culoarele televizunii publice. N-am fost nicio zi angajatul

TVR, deși am prezentat evenimente importante ale postului,

precum festivaluri Mamaia, revelioane, festivaluri Callatis sau

Eurovision.

"O dată în viață" făcută de Elize Stan era singura producție care

încurca televizunile comerciale în ultimii ani. N-a trecut testul

grilă... . La TVR testul bate audiența. Mă întreb câți dintre cei

care am trecut prin TVR de-a lungul anilor am fi luat testul grilă.

Brenciu, Andreea Marin, Raluca Moianu, Divertis... . Câți am fi

picat? Aș propune (habar n-am cui) să fim testați și noi, ceilalati

din breaslă. Ca o curiozitate și ca un gest de solidaritate. Esca,

Brenciu, Răzvan și Dani, Simona Gherghe. Ca să vedeți câte

din vedetele televizunii de azi ar fi fost concediate, după testul

grilă al Tvr-ului. Eu sunt dispus să fac testul!", a scris Dan Negru

pe site-ul de socializare Facebook.

ai inteles esenta desi lucrezi la concurenta! multumim frumos

pentru randurile bune despre valoarea oamenilor care pleaca si

vor pleca din tvr!

  Dan Negru nu a fost la TVR
Timisoara?

 Julia » 31-01-2013 19:12

Parca asa imi aduc aminte dinainte de potop, nu ca asta ar

conta, numai ca spune ca nu a fost angajatul TVR.

0

Julia

  referitor la dan negru
 nimeni » 30-01-2013 15:22

Daca dan negru ar fi imbracat in rosu sau galben ar lua sigur 10

+6

nimeni

  Constantin Trofin: „Trebuie să fii
masochist ca să te lupţi să rămâi
în TVR!”

 trasedepenet » 30-01-2013 21:58

cred ca asta vrea si cei care vor sa transforme postul public in post

comercial.

din punctul meu de vedere, trofin este obosit, dar batalia pentru tvr

nu s-a incheiat.

"jurnalismul comercial" este doar afacere, nu este jurnalism. 

+5

trasedepenet

  iete, de cine mi se rupea mie!
 nadia nitov » 31-01-2013 07:45

Citez pe trasedepenet:
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Citez pe trasedepenet:

cred ca asta vrea si cei care vor sa transforme postul public in

post comercial.

din punctul meu de vedere, trofin este obosit, dar batalia pentru

tvr nu s-a incheiat.

"jurnalismul comercial" este doar afacere, nu este jurnalism.

de trofin, redactorul sef care si-a dat emisiune de n ori pe

saptamana in prime time! si care-si tragea barbateste zeci si

sute de milioane pe colaborari! ma mir ca nu l-au vrut astia de

acum ca-i facut dupa chipul si asemanarea lor! se spune ca "corb

la corb nu scoate ochii" si noii se potrivesc manusa cu onor trofin

marele comic necomic al micului ecran. din cateva colaborari si-a

pus de-o casa si el sa-l compatimesc? daca nu erau in tvr nesatiu

ca el nu avea institutia gauri de sute de milioane de euro! unul

ca asta a luat painea de la gura a cel putin 6 angajati cu 2000 de

lei salariu! steliane, sper ca mai exista splendidele liste cu cei

600-700 de colaboratori ai tvr, nu de alta dar acolo poti vedea in

clar cum un singur om, pe luna, carabanea cam sase salarii a

2000 lei! pe langa salariul personal, pe langa indemnizatiile de

sef. si acum sa-l cainez? e ca lazescu, iti ia viata si apoi apare in

mass media si iti explica el cum te putea salva! daca scapam la

timp de pusii pe jaf, ca astia, mai exista speranta pentru cei

care nu sunt inregimentati politic si care nu fura. mai, hotilor,

pana una alta, pentru voi nu exista pedeapsa, asta e evident,

dar eu va urez ca tot ce ati furat sa se topeasca pe

medicamente! si pe lumanari!

  vor
 trasedepenet » 30-01-2013 22:07

Florin Ghioca: Cum ai primit vestea disponibilizării?

Constantin Trofin: Cumva mă așteptam să se întâmple asta, mai

ales după atacurile mincinoase din vară. De atunci mi-am dat

seama… Oricum, eu aveam contract de redactor șef pe o perioadă

determinată, iar postul meu se desființează de la 1 februarie. Ce să

spun, nu a fost o evaluare corectă, totul a fost plin de ambiguități și

neclarități, începând cu testul grilă, ale cărui rezultate nu s-au văzut

și terminând cu memoriul de activitate. Dacă el are o pondere de

80%, după emisiunile de până acum, după premiile obținute și

ratingurile bune pe care le-am făcut… ce să mai zic? Semnalul a fost

foarte clar. Sunt oameni care nici nu au fost evaluați și au rămas în

TVR.

Ai de gând să apelezi la Justiție?

Nu, nu am de ce. Eu nici nu am făcut contestație după prima

evaluare. Trebuie să fii masochist ca să te lupți să rămâi în TVR în

condițiile astea!

Intenționează să reia colaborarea cu Ovidiu Uscat

Și ce vei face în continuare?

Am să mă întorc la Cluj, unde predau Jurnalism încă din 1997.

Există posibilitatea de a-mi relua colaborarea cu prietenul Ovidiu

Uscat, la Look TV, un post în plină ascensiune, unde sunt acum mai

mulți studenți de-ai mei. Am să fac producție, nu mai stau în fața

camerei, că am văzut ce se întâmplă, îmi atrag multe antipatii.

Ce le transmiți colegilor care se află în situația ta? 

Pentru cei care pleacă… nu-i deloc un capăt de drum, dimpotrivă,

orice început este benefic, nu trebuie să se sperie. Șefilor din TVR

le-aș transmite să aibă șansa să le iasă lucrurile așa cum trebuie.

TVR-ul nu mai are producție de un an și e păcat că pleacă oameni

buni. Sper să se descurce și fără noi. Pentru mine TVR-ul e un

capitol încheiat.

sursa: paginademedia.ro

+4

trasedepenet

  REACŢII ÎN TVR: "Nu sunt nici
patetică, nici disperată. Mă simt
doar umilită, foarte umilită"

 Ionut » 30-01-2013 23:11

Sursa:EVZ.ro:Claudiu Săftoiu refuză să reanalizeze cazurile sociale.
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Sursa:EVZ.ro:Claudiu Săftoiu refuză să reanalizeze cazurile sociale.

Zeci de scrisori au sosit pe adresa Consiliului de Administrație.

Persoane cu handicap și profesioniști remarcabili și-au găsit numele

pe listele de concedieri colective.

Astăzi a avut loc ședința Consiliului de Administrație din TVR,

considerată de membri CA ca fiind cea mai "urâtă de până acum".

Claudiu Săftoiu a fost mai nervos ca niciodată și a refuzat să

discute orice caz social, repezindu-l inclusiv pe partenerul său

Cristian Zgabercea. "Eu am un angajament cu Guvernul și clasa

politică", a afirmat Săftoiu. Societatea Română de Televiziune va

rămâne cu 2.450 de posturi, dintre care 55 de cazuri sociale,

potrivit unei hotărâri de ultim moment. Printre aceste se numără

cazuri de genul „divorțată, un copil minor“, „divorțată, un copil

student la zi la buget“, „un copil minor, necăsătorită“, dar lipsesc

motive serioase, precum persoane cu boli grave, persoane ce

întrețin un membru al familiei cu un handicap sau persoane singure

cu mai mulți copii în întreținere.Pe liste nu s-a mai regăsit însă

Laura Demeter, soția lui Demeter Andras, consilier al lui Claudiu

Săftoiu care a obținut 77,78 la evaluare, dar pe care nu o stie

nimeni cum arată, pentru că nu vine la serviciu. Reproducem mai

jos scrisori ale celor ce nu se regăsesc pe lista celor 55 de persoane

"Subsemnata XXXXXXXXX, angajata a SRTV in functia de editor

imagine, in cadrul Departamentului Artistic, sunt unic intretinator

de familie, sotul meu aflandu-se in intretinerea mea nu are carte de

munca si nu realizez niciun fel de venituri, nefiind angajat la vreo

intreprindere de stat sau firma particulara. Va aduc la cunostinta ca

sunt operata pe cord deschis si am toate actele doveditoare incluse

in fisa medicala a medicului de familie. Salariul meu brut este de

2000 lei, practic traim 2 persoane dintr-un venit aproximativ de

1700 lei. Rog Consiliul de Administrație al SRTV să reanalizeze cazul

meu. Nu am fost inclusă pe lista celor 55 de cazurilor sociale desi

sunt caz social. Sunt convinsă că este vorba de o eroare materială,

pe care doar Consiliul de Administrație o poate îndrepta". "Mă

adresez dumneavoastră în calitatea pe care o aveți de reprezentant

al angajaților în Consiliul de Administrație al SRTV. Eu nu am fost

inclusă în lista de cazuri sociale aprobată de CA în ultima Ședință de

Consiliu de Administrație. Deși am un fiu de 15 ani pe care îl cresc

singură, și sunt unic întreținător. Deși din cauza venitului foarte mic

sunt pe cale să fiu evacuată din garsoniera în care locuiesc

împreună cu fiul meu. Pentru că am acumulat restanțe foarte mari

la plata întreținerii, și Asociația a câștigat în instanță și mă poate

oricând evacua. Aveți în atașament documentul pe care l-am

adresat Consiliului de Administrație". "Subsemnata XXXXXXXXX,

angajata la Departamentul Arhiva Media si Documentare, functia

documentarist, am participat la procesul de selectie in vederea

stabilirii ordinii de prioritate la concedierea colectiva, in urma

caruia am obtinut nota 78.90. Va aduc la cunostinta urmatoarele:

1.Sunt diagnosticata cu hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala severa

din nastere, fapt constatat de catre Comisia medicala de evaluare

din cadrul Directiei Generale Protectia Persoanelor cu Handicap

(atasat la prezentul document). Ca atare sunt incadrata ca

handicapat, dovada urmand a o face cu certificatul de handicap ce

urmeaza a fi eliberat saptamana viitoare". "Va rog sa analizati si

cazul meu. Am participat la procesul de selectie si am obtinut nota

78.50. Sunt vaduva si am in intretinere doi copii, XXXXX eleva in

clasa a XII -a si XXXX, student . Fac parte din lista de cazuri sociale

inaintata Grupului de lucru de catre SPUS TV si Departamentul

Resurse Umane. Cu toate acestea ma regasesc in „Tabelul nominal

cu salariații care urmează să fie preavizați în vederea concedierii

colective”. In Arhiva Media si Documentare au fost admise doua

cazuri sociale cu note mult inferioare celei obtinute de mine". Nici

carierele solide nu au impresionat comisiile de evaluare. Astfel,

Carmen Dancescu, realizatoarea emisiunii "FOTOGRAME", moderata

de criticul de film Alex Leo Serban și producatorul "UNIVERSUL

CELIBIDACHE", emisiune ce a obținut premiul APTR în 2012, a primit

nota 5,80 (6,10 după contestații) pentru memoriul de activitate.

"Știu că nu se mai poate face nimic, vă mulțumesc că ați citit și vă

doresc tot binele din lume. Nu sunt nici patetică, nici disperată. Mă

simt doar umilită, foarte umilită", a scris realizatoarea.REACȚII ÎN

TVR: "Nu sunt nici patetică, nici disperată. Mă simt doar umilită,

foarte umilită" Autor: Anca Simionescu

  Angajatul TVR- tap ispasitor!
 Mihai » 30-01-2013 23:19

Autor:Valentin Nicolau:Motto: „Performanța lui Claudiu Săftoiu este

+15

Mihai

http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7506
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7506


3/4/2016 635

file:///C:/Users/L2/Desktop/TVR%203344/DAMOV2/635.htm 30/70

Autor:Valentin Nicolau:Motto: „Performanța lui Claudiu Săftoiu este

una istorică și nu este un record național, ci un record mondial. A

condus timp de șase luni o televiziune unde s-au închis două posturi

din șapte, iar producția proprie a fost sistată în proporție de 90%.

Pentru acest fapt primește salariu întreg…” (CS – angajat TVR)

Nimeni nu s-a îndoit că TVR avea nevoie de o restructurare. Avea

nevoie de o regândire în ansamblu a activității, a mijloacelor și a

modalităților pe care le poate astăzi aborda ca să-și îndeplinească

misiunea de televiziune publică. Trebuia să reintre în propria-i

contemporaneitate, pe măsura posibilităților și a nevoilor românilor.

Spre deosebire de oricare altă televiziune comercială, unde

spectatorii sunt consumatori, în cazul unei televiziuni publice

spectatorii sunt cetățeni. Alături de alte instituții fundamentale ale

statului de model european, media publică face parte din fundația

pe care se sprijină întreaga societate democratică, dar și

elementele care definesc spiritul ei național. Tocmai aceste

instituții fundament și cu caracter profund național au fost

dinamitate sistematic în ultimul deceniu. Nici televiziunea română

nu a scăpat proiectului de demolare. Mai întâi au fost trimiși la

conducerea ei conducători incompetenți și lacomi care împreună cu

acoliții lor au devalizat sistematic. Au jefuit pentru ei și pentru

partidele care i-au susținut, dar la fel de mare a fost dezastrul făcut

prin incompetență. De altfel, combinația de prostie și

răutate/furăciune a dat efectul cel mai devastator. A pustiit.

Când vistieria TVR s-a golit și datoriile au ajuns să depășească 150

de milioane de euro, s-a lansat în presă tema că TVR este o gaură

neagră, că angajații au salarii nesimțite, că nu se muncește… că

TVR e vinovată! S-a eludat continuu cauza adevărată care a acționat

permanent distructiv asupra televiziunii române: voința clasei

politice de a-și subordona feuda TVR, cu prețul

devastării/falimentării ei. Iar atunci când TVR a ajuns să nu mai fie

o miză, nici economică, nici mediatică, politicienii au decis că e

cazul să se facă „restructurarea”. Nu vor plăti paguba de aproape

200 de milioane de euro nici șefii puși vătafi în TVR și nici

politicienii care i-au trimis să manipuleze și să jefuiască pentru ei.

Plătesc angajații, cei care rămân într-o instituție ruinată,

profesional prăbușită și în care domnește aberant inactivitatea

impusă, care-i ține pe salariați în aceeași stare de culpabilitate. Dar

cel mai scump vor plăti cei care sunt dați afară după un simulacru

de selecție în vederea concedierii. Mascarada restructurării nu

numai că nu a ales bobul de neghină, dar a amestecat și mai mult

lucrurile, făcând să fie dați afară deopotrivă oameni care o merită,

dar și persoane cărora nu ai ce să le reproșezi, tot așa cum rămân

angajați amestecați, profesioniști și lichele.

Demersul unor impostori nu putea fi decât o mare impostură. Dar

cine sunt cei care au girat farsa restructurării? În primul rând Elwis

C. Săftoiu, conducătorul impus de Crin Antonescu la conducerea

TVR, la sugestia și cu susținerea dnei Lucia Hossu Longin, ajunsă și

dânsa în Consiliul de Administrație. Atât dl Săftoiu, cât și dna Hossu

Longin au în sânge disciplina de partid și respectul pentru ierarhia

„structurilor”. Amândoi au fost admiratori și propagandiști ai

președintelui Traian Băsescu, în cazul dlui Săftoiu chiar servant

dedicat, reorientați la timp (sau la ordin) pentru a prinde o nouă

barcă politică destinată să-i repoziționeze în structurile puterii. De

altfel, singura mare calitate a lui Elwis C. Săftoiu este de a fi

trădătorul stăpânului Băsescu, iar această calitate a fost apreciată

într-atât de șeful liberalilor, încât unii se întreabă dacă nu mai e

ceva în plus pe lângă actul trădării. Cele două personaje, reciclate

politic și experte în duplicitate, susținute de mașina de vot a

membrilor din CA numiți politic, au reușit să le poată raporta șefilor

că au pus pe butuci televiziunea publică, că au aruncat pe drumuri

sute de familii, iar dacă guvernul le va mări taxa TV vor putea să se

apuce din nou de „treabă” spre bunăstarea lor și a partidului. Ce

perfidă e istoria! Distrugerea TVR va rămâne în analele ororii, ca

fiind desăvârșită de „liberali”, dar, în fapt, comisă de foști

„băsiști”, în realitate, de indivizi cu vocație de slugă.

http://www.noriimei.ro/nori-de-furtuna/angajatul-tvr-tap-ipasitor/

  PSD si jocul umilintei noastre
 Paul » 30-01-2013 23:35

Liberalii, poate, insa cu largul concurs al PSD, prin trimisul lui
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Liberalii, poate, insa cu largul concurs al PSD, prin trimisul lui

Mazare, sclavul Cristian Zgabercea, coada de topor fara studii

dovedite, insa cu un desavarsit tupeu. Dovedit !

Sa-i dam in judecata in nume personal. Pe toti !

  Scrisorile lui Stanca: Dragă
Claudiu Săftoiu,

 George » 30-01-2013 23:40

Sursa:Click:Deși vă simpatizez, precum bine știți, nu m-a bucurat

deloc numirea dvs politică în calitatea de șef al TVR. Nu prea aveți

habar de asta. Acolo era bun un om de formație cultural/jurnalistică

nedezvoltată la SRI. 

Ca mine... Scuzați-mi lipsa de modestie, fire miserupistă, însă eu

unul nu mi-am dorit nici un minut în plus, de la 21 decembrie 1989,

să nu mai lucrez la stat... Urăsc! Deși am trăit o excepție

insignifiantă... unde sacrificam doar o zi pe săptâmână. Dar, re-re

pet: detest a fi funcționar la stat; fie și înalt, lat, musculos, pitic.

Căci, trebuie mereu să stai la ordinele unor politruci inculți, cretini,

imbecili și insolenți agresivi, cam cum e mai toată clasa noastră

politică. Și cam cum sunteți și dv: la dispoziția lor... Când zic "clasa

politică", nu mă refer la oameni gen Ion Iliescu, acad. Răzvan

Theodorescu, Țepelea, Paleologu-tatăl, Ecaterina Andronescu...

Matale ești acolo la TVR ca un executant... ce execută execuții. Îți

iei pe cap, domnule, pe conștiință și în CV, un lanț de crime:

concedierea a cca 700 de oameni. Familiști, navetiști, puturoși,

geniali, gurmanzi, isterici, bețivi, epileptici, tebeciști, diabetici...

Dar Oameni!!! Genocid! Te bucură? Îndeletnicirea asta scârboasă,

necreștină era pentru un procuror.

Aici era bun un procuror cu crima în ADN. Genă gen Ponta... Nu mă

mai uit pe listă că mi-e rău. Sanda Vișan? Dacă e cea pe care o știm

cândva la "cultural", e jenant. Corondan, simpatizată de public, fire

haioasă, cu priză la abonații dvs. Pe cine ai păstrat atunci? Vr'un

constipat membru devotat partidului, ca pe vremuri? Dle, eu am un

exemplu: a mai fost cineva delegat de un Partid post 90-cist, ca

primar al Capitalei, tot așa pe post de vidanjor. Știi ce a pățit? I-a

murit fiul, un doctor emerit, într-un accident, la schi... să nu zici că

n-a fost blestem...

Nu-ți încărca în nici un fel conștiința; nu-ți lua ca alibi ordinele

șefilor. Lasă-i pe ei s-o facă. Vei fi urmărit de blestemele a mii de

oameni, vor fi date acatiste împotriva dumitale și a copiilor. O spun

din simpatie. Când președintele SUA a primit la semnat execuția lui

Ezra Pound, zelos propagandist al lui Mussolini, a refuzat: "Nu-mi

mânjesc mâinile cu sânge de poet." Și, l-a grațiat. Mâinile, d-le

Săftoiu, vedeți ce faceți cu mâinile...

Al dvs devotat prieten...

George Stanca

+23
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  TVR. Epurarea politica mascata in
restructurare. Raluca Brumariu:
Evaluarea, prilej pentru noii sefi sa se
DEBARASEZE de persoanele care NU
RASPUND la ordine si sa-si promoveze
FIDELII

 George » 31-01-2013 00:33

Sursa:revista22: Epurarea politica sau restructurare? Obiectivitatea
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Sursa:revista22: Epurarea politica sau restructurare? Obiectivitatea

sau subiectivitate? Acestea sunt intrebarile care se nasc dupa

lecturarea mesajului Ralucai Brumaru, producator din TVR catre

Consiliul de Administratie, dominat de USL. In continuare, puteti

citi mesajul trimis de Raluca Brumariu, un cunoscut jurnalist,

consacrata atat in televiziune, cat si la radio, publicat de reporter

virtual.ro

“Stimati membri ai CA,

Va scriu la încheierea acestei mascarade care se numește proces de

restructurare, evaluare etc. M-am angajat in TVR in Ianuarie 1997,

adică in urma cu exact 16 ani , timp in care am lucrat exclusiv la

știri. Am început ca reporter, continuind ca editor, producător de

jurnal , producător al zilei si producător executiv, funcție pentru

care am si dat concurs in 2000 . In 2001 am intrat in concediu de

maternitate pentru doi ani, timp in care postul a fost desfiintat. Am

revenit la Stiri ca producator. Am început , împreuna cu Mihai

Rădulescu, el ca moderator, eu ca producător, emisiunea Stirea

Zilei. Din 2005 am fost numita producător general pe jurnalele TVR.

După un al doilea concediu de maternitate, in 2007 , m-am întors ca

producător la jurnalul de 14, unde am lucrat cu Alina Pagu pina in

2010 cind am fost numita producător executiv de directorul DEIS,

funcție pe care am ocupat-o pina in noiembrie 2012. Va spun toate

acestea pentru a va arată ca am acumulat in acesti ani o experienta

vasta, lucrind si ca editor, si ca producator de jurnale si emisiuni-

cum ar fi Prim Plan, Stirea zilei sau Editie Speciala , cum s-a numit

acel talk-show care a debutat in 1997 si care a fost moderat de

jurnalisti consacrati – Alina Mungiu Pippidi,Radu Nicolau, Rasvan

Popescu , dar si de jurnalisti care se aflau la inceputurile carierei :

Gabriela Vranceanu sau Razvan Dumitrescu. Am pus bazele ,

impreuna cu Mihai Radulescu , emisiunii Prim Plan , moderata

ulterior de Dan Turturica. A fost un succes, de indata ce este si

acum una dintre principalele emisiuni de pe TVR1! Am facut

transmisii in direct de la evenimente din tara si din strainatate, ca

producator. Am initiat , alături de Anca Lazarescu, emisiunea

Reportajele Jurnalului, emisiune coordonata timp de aproape un an

si care fara indoiala a adus un plus de prestigiu Televiziunii. Am

coordonat si rubrica Interviurile Jurnalului, la care au fost invitate

personalitati din toate domeniile (de la Andrei Plesu la Dr Dan

Enescu, de la Dan Grigore la Cristi Puiu, de la Lucian Boia la Sorin

Dumitrescu) .

Si, nu in ultimul rind, nu am plecat din TVR nici pentru a lucra in alta

televiziune, nici pentru a lucra la Guvern sau la vreun minister asa

cum au facut-o colegi de-ai mei care s-au intors in Televiziune ca

jurnalisti independenți si decid acum soarta colegilor lor!! Cel mai

clar exemplu este chiar actualul director interimar, Claudiu Lucaci,

fost purtător de cuvint al guvernului Nastase si câțiva ani mai târziu

angajat al ministerului condus de democrat - liberala Monica Iacob

Ridzi!

Va scriu dvs. pentru ca mi se pare cu totul nedreapta si jignitoare

nota pe care am primit-o si care aduce mai mult a rafuiala

persoanala sau chiar a execuție politica decât a evaluare

profesionala a activității mele. Si nu cred ca este normal ca așa

ceva sa se întâmple in Televiziunea Publica unde acum o mina de

oameni dicteaza dupa criterii care nu au nimic de-a face cu

jurnalismul,cine merita si cine nu sa ramina !

M-am lovit, ce-i drept, de-a lungul carierei si de alte decizii

arbitrare, dar ca acum niciodata! Cind s-a lansat procesul de

restructurare , presedintele director general ,Claduiu Saftoriu, a

sustinut ca procesul nu e o evaluare in vederea promovarii , dar ,

iata, se dovedeste acum un bun prilej de retrogradare a celor care

nu sunt pe placul noii conduceri si de promovare a fidelilor. Si acum

mă opresc la probe: nu discut despre testul grila, la care nici pina in

ziua de azi nu s-a aflat forma corecta, ci despre celelalte doua

probe. Cu stupoare am constatat ca la raportul de activitate am fost

notata sub nivelul unor colegi care sunt la începutul carierei si care

nu au facut nimic notabil pina in prezent( a se vedea cazul Adina

Popescu) sau care abia au început sa lucreze ca producător de știri (

Diana Anghel a fost producător de știri sportive pina nu de mult).

Comisia de contestație, pe care am sesizat-o , nu a considerat ca

trebuie reparata aceasta nedreptate, deși am cerut ca activitatea

mea sa fie comparata cu cea a colegilor mei producatori si a facut o

marire de rizibila , de la 80,00 la 80,80 . Marirea reflecta probabil

rezultatul luptei intre constiinta si principiile membriilor comisiei de

contestatii si sugestiile venite de la unii sefi ! Cit despre interviu,

nu pot decât sa va rog sa îl urmariti si sa vedeți ce m-a intrebat
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nu pot decât sa va rog sa îl urmariti si sa vedeți ce m-a intrebat

dl.Lucaci si apoi va rog sa aveti curiozitatea de a urmari si ce i-a

intrebat pe alti colegi de al mei precum cele doua producatoare

mentionate mai sus, sau pe colegul meu Alin Petrica si sa trageti

singuri concluziile. Nu a spus nimeni care sunt criteriile de apreciere

a raportului de activitate sau a interviului așa ca totul e atacabil.

Sau nimic…

Jurnaliștii nu trebuie sa se teama, declara dl. Claudiu Săftoiu . Ba

da, pentru ca , după cum se vede, cel puțin la știri, procesul de

evaluare a fost un bun prilej pentru noii șefi sa se debaraseze , într-

un fel sau altul de persoanele care gindesc altfel decât ei sau care nu

sunt controlabile si nu răspund la ordine. Nu, nu mă tem ca voi fi

data afara, dar îmi este tot mai clar ca s-a urmărit o schimbare de

funcție după o schema prestabilita. Va reamintesc, la știri

organigrama de funcționare a fost făcută înainte de a începe orice

evaluare si , de fapt, notele comisiei s-au dat, este evident, in

funcție de aceasta reimpartire a posturilor. Ii este mult mai simplu

dlui Lucaci sa spună pe cine sa aduca la o emisiune sau despre ce se

poate vorbi la jurnal atunci cind o face in fata unor oameni de

încredere. Mai greu sa îmi spună mie in fata, nu ai voie sa îi aduci

pe Biris, Ionita ,Tia Serbanescu sau de ce l-ai adus pe Liiceanu etc.

Ar mai fi destule de spus despre modul cum s-a desfășurat procesul

de evaluare , dar mă opresc , aici , deocamdata….

Va multumesc,

Raluca Brumariu, producător știri”.

  Mai George, tu esti colportorul
de serviciu?

 Mechanicul » 31-01-2013 09:22

George,

Iti multumim pentru ca ne informezi. Insa sa stii ca tare bine era

daca chiar epurau televizunea de mimozele despletite Raluca

Stroe si Anca Lazarescu, editoarele facute producatoare de către

Rodica Culcer, cacofonica directoare bine_că_plecată. Doamna

Raluca (6200 lei) , după cum poate că nu știi, nu are nici o

treabă cu meseria de producător. Însă are foarte multă treabă cu

faptul că soțul ei, Dan Luțan, dat afară de Nicolau pentru

absențe de la serviciu, a fost reangajat de Culcer direct din

pensie, cu salariu de 4000 de lei, în plină campanie Băsesciană

împotriva pensionarilor care cumulează pensia cu salariul.

Daca tot ne citești din ziare, uite că articolul asta l-ai scăpat.

Te las pe tine să descoperi în ce publicție a apărut.

Protestatarii TVR au devenit vedete!

Recentul strigat de cenzura care a venit din TVR are ca

protagonisti sase oameni interesanti, care, astfel, au atras

atentia asupra lor, iesind din umbra deseori confortabila a

neutralitatii. Din acest motiv, informatiile despre acestia au

inceput sa circule cu mare viteza. Sa fie invidia „colegiala“ a

celor platiti mai prost decit protestatarul Alexandru Costache,

care a anuntat ca ia de la TVR frumoasa suma de 22 de milioane

de lei? Tot invidia sa nasca si informatia ca acelasi Alexandru

are o afinitate dusa pina la adoratie pentru colega sa mai

virstnica, dar mai experimentata, Anca Lazarescu? Sa fie o

coincidenta faptul ca alta protestatara, Ioana Dumitrescu, este

sora dlui Razvan Dumitrescu din Consiliul de Administratie al

Radiodifuziunii? Sa aiba legatura cu protestul legatura de

prietenie a dnelor Anca Lazarescu si Raluca Stroe Brumariu cu

celebrul stilp al societatii civile Alina Mungiu-Pippidi? Sa fie

resentimente la mijloc, cita vreme sotul Ralucai Stroe Brumariu,

Dan Lutan, e fostul sef al stirilor postului public, concediat de

Valentin Nicolau pentru absente nemotivate in 2002? Dincolo de

intrebarile pe care le-am pus fara a dori raul cuiva, important

este ca acela care striga „lupul“ sa nu fie o oaie care nu-si poate

masca bine coltii.

de Manuela Vespa

−5

Mechanicul

  fără colaborari la victimizare
 marga » 31-01-2013 17:54

La fiecare eveniment, la fiecare schimbare, la fiecare preopinent

ne deschidem larg si facem Ahhhhhh! Nu-i asa, Raluca? 

+1

marga

  Curatenie in TVR. Etapa a doua.

Cea adevarata

+2

Clopotarul
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Cea adevarata
 Clopotarul » 31-01-2013 09:57

672 de teveristi au fost concediati. Vreo 2-3000 se simt bine, dar

toata lumea vorbeste despre cei 672 de matrasiti. Mai exact despre

vreo 10 fosile, cat de cat cunoscute. Problema se pune prost.

Ratingul de azi al TVR se poate obtine cu 100 de oameni.

Ma refer strict la ce produc ei acolo, nu la ce s-ar face daca

puturosii ar exploata dotarile tehnice si spatiul. Celelalte televizii,

luate la un loc, nu au atatea studiouri (si ce studiouri!), atatea

incaperi, atatea tone de aparatura, atatia angajati si atatea

facilitati de la stat cat TVR-ul. Am fost in toate statiile TV din

Bucuresti. Ar incapea lejer pe un etaj din colosul bugetofag. In unele

posturi, de la ghereta portarului dat afara si pana la platou sunt 5

metri, dar audientele obtinute in aceste paduchelnite umilesc

televizia publica. Pe culoarele din TVR te plimbi ca prin Casa

Poporului. Sunt unii care iau banii, de zeci de ani, ca sa se

rataceasca pe coridoarele faraonice din Pangratti. E ca si cum ai

umple Casa Scanteii cu mii de ziaristi, toti ar fi platiti de la 700 de

euro in sus, si ai scoate „Revista pescarilor”, intr-un tiraj de 500 de

exemplare.

Restructurarea de azi nu inseamna nimic. Marile lepre au ramas pe

loc. Rebuturile umane depasesc cu mult resursele umane. Din acest

mamut nu merita pastrate decat arhiva, aparatura si cladirea.

Arhiva si aparatura ar trebui sigilate urgent, fiindca aproape ca le-

au chelit barbierii bugetofagi. Iar cladirea ar fi normal s-o

intrebuinteze institutiile de presa particulare, contra unor sume

modice. Oricat de mici ar fi chiriile, tot ar fi mai profitabile decat

vidul teverist. Ce ziceti, 10 televizii (1.500 de angajati, strictul

necesar, fara rude si pile, fireste) si 20 de ziare (maximum 1.000

de angajati) ar realiza mai mult decat 3.000 de mortaciuni

mostenite de la Iliescu, Ceausescu si chiar Gheorghiu-Dej? Marile

uzine comuniste — 23 August, Republica, Semanatoarea — au fost

inchise. Inspiratii nostri capitalisti au considerat ca s-a terminat cu

economia planificata. Buuun — de fapt, nu-i bun deloc — dar TVR-ul

de ce sa reziste? Diferenta e ca strungarii, sudorii si lacatusii nu-si

transformasera locurile de munca in afaceri personale si nu vizitau

lumea pe banii statului, fara niciun profit pentru intreprinderi.

Autor:Răzvan Ioan Boanchis

Comentati si cititi aici: http://www.enational.ro/razvan-ioan-

boanchis/curatenie-in-tvr-etapa-a-doua-cea-adevarata-

234795.html/#ixzz2JXNIKmjX

Clopotarul

  Otevizarea
 Stelian Damov » 31-01-2013 13:41

@Clopotarul: Boanchiș se pricepe la toate, de ce nu s-ar pricepe

și la televiziune? El crede că un post tv se poate face cu 150 de

oameni. Otevizarea le-a sucit mințile tutror. 

+16

Stelian

Damov

  Presedintele nu era de
aceeasi parare?

 Julia » 31-01-2013 18:02

Televiziune nu inseamna sa stai la masa, de dimineata pana

seara, povestind cu analistii, sa dai stiri neverificate si

filmate execrabil...

Dar ce rost are sa mai explic asta, cand nu avem bani de

deplasare si de cateva luni suntem in somaj tehnic platit?

Cand colegii nostri sortati la nimereala au semnat notificarile

pentru preaviz?!

In vara cineva bine informat imi spunea ca orice am face si

oricat ne-am impotrivi planul de punere in aplicare a "noii

organigrame" se va realiza. Acum suntem intre doua

organigrame, adica pe pamantul nimanui, care ne fuge de

sub picioare.

+6

Julia

  Dreptate ochii plansi cer sa te
vada

 Un om » 31-01-2013 16:58

Dreptate ochii plansi cer sa te vada
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Dreptate ochii plansi cer sa te vada

Aici la noi sunt toate cum au fost,

Doar teatrul scurt, cu-n steag si-o baricada,

A scos sub gloante un refren anost

Dreptate ochii plansi cer sa te vada.

Aici la noi nimic nu s-a-ntamplat,

Doar niste cruci au aparut pe strada

Si lemnul lor ingana un oftat

Dreptate ochii plansi cer sa te vada,

Aici la noi e primavara iar,

Dar alte geruri stau acum sa cada,

Iar cei ucisi ne striga in zadar

Dreptate ochii plansi cer sa te vada,

Destul am tot rabdat pana acum

In bezna, foame, frig si mascarada,

Cu noi sperante la-nceput de drum

Dreptate ochii plansi cer sa te vada...

Am fost tradati si-am fost batai de joc,

Copiii ne-au murit pe baricada,

Iar politrucii-si dau acum noroc

Dreptate ochii plansi cer sa te vada...

Sa le cantam si lor ca-n alte dati

Nu din chitari ci raspicat din barda

Si dracii sa ni-i ia pe toti de hoti,

Dreptate ochii plansi cer sa te vada...

Tu biet roman aprinde lumanari

Si stai la paine la aceiasi coada,

Strigandu-ti jalea-n cele patru zari

Dreptate ochii plansi cer sa te vada !

Stelian Maria

  700 euro ?
 eu » 31-01-2013 17:16

Or fi avand 700 de euro lunar onor colegii mei de la Bucuresti sau

altii din statiile locale. Eu fac stiri de dimineata pana seara, care

sunt difuzate pe Regional, dar si toate jurnalele de pe TVR 1 si TVR

2 pentru mult mai putini bani. Si la Bucuresti (cu exceptia stiristilor)

se cam sta de 6 luni .....dar salariile se iau....Ca asa e in tenis......

Ar trebui sa aveti putin bun simt stimate domn Boanchis sa nu-i

puneri pe toti in aceeasi oala cu mamautii de pe timpul lui

Ceausescu. Nu am vazut nici macar Chisinaul pe banii TVR ului si ma

tarasc de la avans la lichidare (in total 2000 de lei, cu doi copii si

sotia in concediu de cr4estere a copilului). E umilitor sa debitati

asemenea ineptii despre TVR - isti. SUnt multi, poate chiar foarte

multi care se incadreaza perfect in descrierea dumneavoastra dar nu

TOTI. Si nu uitati ca jurnale gen Ora de Stiri (facute de unii din cei

pe care d-voastra ii considerati toti o apa si-un pamant) ar vrea sa

aiba orice televiziune din tara asta.

Pacat. Ar fi cazul de scuze.....Din bun simt...

+14

eu

  Daca oamenii n-ar fi lasi
 Un om » 31-01-2013 17:54

Va urmaresc de aprox. 5 luni de cand a inceput MAREA SORTARE si
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Va urmaresc de aprox. 5 luni de cand a inceput MAREA SORTARE si

cu fiece zi nu pot sa nu ma intreb cat mai pot oamenii din TVR sa

indure, sa rabde si sa se umileasca.

Nu-mi vine sa cred ca oameni de valoare din aceasta institutie nu

fac nimic (sau aproape nimic), ci doar se lamenteaza.

De ce nu ii conving pe colegii lor din sindicatul domnului Balcan sa

plece pentru ca este "nereprezentativ" si prin urmare nu are si nu va

avea nici un cuvant de spus la negocierea viitorului contract colectiv

de munca ?. Cum de nu isi dau seama ca singurii profitori sunt

liderii, care vor fi feriti de restructurarile viitoare?

De ce nu fac astfel incat numarul lor sa fie mai mic de 20 pentru ca

sindicatul sa se dizolve ?

Cum de nu isi dau seama ca sindicatul SPUS TV ia tradat inca de la

inceput ?

- nu au participat in comisiile de examen la angajarea salariatilor

sau mai rau au fost de acord cu angajarile excesive de personal.

- nu au intervenit in vederea apararii institutiei denigrata de

nenumarate ori, astfel incat astazi opinia publica are o parere

gresita despre institutie.

- nu s-au afiliat la o confederatie sindicala puternica.(D-nul Popescu

de la Meridian, il poate mai bine apara pe Miron Cosma si U.G.S.R.-

ul - semianalfabet).

- nu au avut lista cu adevaratii protejati social, lasand la aprecierea

serviciului personal selectarea acestora.

- a schimbat avocatul sindicatului cu unul recomandat de catre

Cristian Zgabercea , aducandu-l de la Constanta.

Aveti curaj si convocati adunarea generala a sindicatului, schimbati

liderii, numiti altii din randul celor disponibilizati, astfel incat sa va

reprezinte mai bine.

Actualii lideri de sindicat (in numar de 100)care se comporta ca

niste vatafi pe mosie, nu vor mai beneficia de avantaje la o viitoare

restructurare. (perioada de 2 ani dupa incheierea mandatului nu mai

este prevazuta in Codul muncii).

Blocati intentia conducerii TVR de a incepe negocierile la noul

contract colectiv de munca, pentru ca nu il pot incheia fara

sindicatul reprezentativ.

Initiati demersuri prin reprezentantii in C.A. pentru infiintarea unei

comisii parlamentare de ancheta a modului cum s-a produs

restructurarea.

Apelati la colegii din alte televiziuni, org. profesionale etc. pentru a

prezenta modul cum s-a desfasurat restructurarea.

Pentru cei disponibilizati- apelati la fostul avocat al sindicatului

pentru a va reprezenta in instanta.

Onorariul cerut ar trebui sa fie mic datorita numarului mare de

persoane disponibilizate, iar instanta de judecata va fi mai

"sensibila"

Si ar mai fi masuri de luat ca doar eu nu sunt desteptul pamantului.

Daca veti sta deoparte si va veti linge ranile sau va veti bucura ca

nu a cazut napasta inca pe dvs. atunci nu va ramane decat sa-l

rugati pe Mihai Tatulici sa mai scrie, cu ajutorul postarilor de pe

acest blog, o alta carte pe care sa o intituleze "Ne cerem scuze noi

poporul, ca am ucis televizorul".

P.S.

Acum desigur ca va povesti prietenia sa ca Nicu Ceausescu, cum ii

ameninta pe angajatii TVR, aflati la filmari la Paraul rece, ca ii da

afara daca nu fac bulgari de zapada pentru Nicusor si consoarta, ca

de, le-au inghetat mainile sau cum plimba "turistii"' prin anii 90 prin

renumitul studio 4 al TVR. si nu pe bani ci din filotimie promova

imaginea institutiei.

  Majoritati sunt EI
 wwww » 31-01-2013 21:15

Citez pe Un om:
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Citez pe Un om:

.... nu pot sa nu ma intreb cat mai pot oamenii din TVR sa

indure, sa rabde si sa se umileasca.

Nu-mi vine sa cred ca oameni de valoare din aceasta institutie

nu fac nimic (sau aproape nimic), ci doar se lamenteaza.

De ce nu ii conving pe colegii lor din sindicatul domnului

Balcan sa plece pentru ca este "nereprezentativ" si prin urmare

nu are si nu va avea nici un cuvant de spus la negocierea

viitorului contract colectiv de munca ?. Cum de nu isi dau

seama ca singurii profitori sunt liderii, care vor fi feriti de

restructurarile viitoare?

De ce nu fac astfel incat numarul lor sa fie mai mic de 20 pentru

ca sindicatul sa se dizolve ?

Este foarte simplu. Acei oameni de valoare de care

dumneavoastra amintiti, unii NU s-au prezentat la acesta bataie

de joc numita sortare iar ceilalti s-au prezentat deoarece au

salarii enorme si sunt de neclintit in institutie.Dumneavoastra

visati ca oamenii sa se uneasca...pai cine? nemurile intre ele,

amantele, pilele politice, hotii, lenesii cu salarii uimitoare?

CINE??? Ei stau linistiti domnule caci nu sunt amenintati nici

peste 6 luni.

Amintiti si de oamenii din sindicatul lui Balcan. Sunt 3 speriati cu

totii iar liderii din cate stiu primesc niste bani in plus.

S-au relatat aici pe blog cazuri grave de abuzuri, de smecherii ,

de furaciuni, s-au spus clar cu nume si prenume. Ei si???A fost

cineva tras la raspundere? a fost cineva anchetat? Pai cine sa-i

ancheteze daca sunt ei si ai lor? o mana spala pe alta! au furat

impreuna ca daca furau cu noi nu eram dati afara si tinuti pe

2000lei de atata amar de vreme.

Nu vedeti ca Parlamentul I-a lasat sa-si faca singuri salarii de

100 milioane? Pai ce noi suntem televiziune privata in care unii

sa fie platiti regeste si altii sa traiasca de la o chenzina la alta?

De ce nu coreleaza salariile? De ce este discrepanta asta

unuitoare? Pentru ca se poate! SUNT EI SI AI LOR SI ASA VOR

RAMANE PANA VOR DISTRUGE DE TOT TELEVIZIUNEA ROMANA!

Deja sunt aranjati pe viata si fura acum cat se mai poate fura.

  erata
 wwww » 31-01-2013 21:20

MAJORITARI SUNT EI!

+1

wwww

  TVR-istei Marie Jeanne Ion
 Un om » 31-01-2013 19:27

Pentru ca romanii sa aiba si ei ostateci in irak, sa taca malc cand le

vin copii ucisi in sicrie de plumb, sa planga la mormant strain,sa

lupte impotriva celor care-si apara tara, ai fost inventata tu stimata

domnisoara.

Pentru tine tara a platit milioane de dolari, au murit doi ofiteri din

trupele speciale S.I.E. carora Basescu si Boc le-au taiat alocatiile

acordate vaduvelor si copiilor.

Pentru ca tu sa fii salariata a TVR fara sa te prezinti la serviciu,

pentru ca tu sa nu dai examen cu toti fraierii.

Pentru toate acestea SA-TI FIE RUSINE 

Ar trebui sa muncesti gratis toata viata ta si tot n-ai plati destul

Sa te ajunga pe tine si pe scarbele de la conducerea TVR, blestemul

tradatorului de tara

+19

Un

om

  eroaica de tvr
 Sucks » 31-01-2013 23:05

wow ce noutati aflu, man, daca intru pe DaMov.  

Marie Jeanne Ion lucreaza in TVR? de cand? A tras Base un vant

puternic si-a infipt-o in tvr? presteaza ceva sau doar e "eroaica"?

Elwis, tine-o tata-n brate ca nu dai de la tine   

+10

Sucks

  rapita, nerapita, dar platita!
 nadia nitov » 01-02-2013 11:42

Citez pe Sucks:

+9

nadia nitov

http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7526
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7526
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7523
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7523
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7533
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7533
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7545
http://ro.damov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=579:635&catid=38:tvr&Itemid=58#comment-7545


3/4/2016 635

file:///C:/Users/L2/Desktop/TVR%203344/DAMOV2/635.htm 38/70

Citez pe Sucks:

wow ce noutati aflu, man, daca intru pe DaMov.  

Marie Jeanne Ion lucreaza in TVR? de cand? A tras Base

un vant puternic si-a infipt-o in tvr? presteaza ceva sau doar

e "eroaica"?

Elwis, tine-o tata-n brate ca nu dai de la tine   

ma intreb cum doar in tvr si-a gasit loc? pentru ca tvr este

casa pdl infratita cu usl? stie cineva ce concurs a dat pentru a

intra in tvr? stiu ca a aterizat gratios sub auspiciile lui

"cezarica far' de frica, da in judecata si se tot ridica". cum de

n-a mai avut ea loc in colectivul care a consacrat-o? mai

crede, cineva, ca aici nu-i cuibul de viespi? albinele ,

furnicutele si cativa trantori pleaca. raman viespile, mama,

ce va fi! pana acum au fost ocupati cu executia noastra, de

acum raman intre ei! sunt abjecti, prosti, invidiosi si se vor

sfasia intre ei! doar la chemarea partidelor vor mai sta drepti

si se vor preface ascultatori! de nevoie! in pauze se vor

incaiera! as face filmuletul "dulcelui" trai in televiziunea

saftoiana-zgaberciana!

  Ia uite
 Telespectator » 31-01-2013 19:41

Claudiu Lucaci, seful stirilor TVR, acuzat de hartuire sexuala

+8
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Claudiu Lucaci, seful stirilor TVR, acuzat de hartuire sexuala

Publicat de Tiberiu Lovin pe: 31 ianuarie, 2013 la 17:07 • 12

comentarii

Seful Directiei Emisiuni Informtive si Sport este acuzat de trei

subalterne ca le-ar fi hartuit sexual. Plangerile impotriva lui Claudiu

Lucaci au fost depuse in urma cu aproximativ doua luni la cabinetul

lui Claudiu Saftoiu, dar nu exista un raspuns pentru moment. La

solicitarea Reporter Virtual, Departamentul de Comunicare al TVR a

raspuns ca “exista cateva sesizari care se afla in curs de

solutionare. Este vorba de o problema interna si orice comentariu pe

marginea acestui subiect, pana la finalizarea cercetarilor, nu isi are

rostul“. Pana la publicarea acestui articol, seful stirilor TVR nu a

putut fi contactat. Vom reveni.

Lucaci, acuzat ca si-a dus iubita la Barcelona pe banii TVR

Recent, in TVR, a circulat pe internet un mesaj in care seful stirilor

TVR este acuzat ca si-ar fi dus iubita la Barcelona pe banii

Televiziunii publice. Exista si poze din aceasta deplasare, imagini

care au fost preluate de pe pagina de Facebook a domnisoarei din

urmatorul material.

“Sesizare – Doresc să vă aduc în atenție un fapt deosebit de grav

petrecut în TVR. Directorul Interimar DEI ,Claudiu Lucaci, îsi petrece

vacanța, sub acoperire de delegatie, la Barcelona pe banii institutiei

care i-a oferit scaunul de director. Celebra deplasare aprobata de

dnul Saftoiu s-a petrecut in noiembrie 2012, in perioada 13-18

noiembrie. Domnul Lucaci a fost insotit in deplasarea platita de TVR

de amanta sa, Viviana Anghel, fiind cazati la unul dintre cele mai

exclusiviste hoteluri din Europa si anume Hotel W Barcelona, camera

la etajul 22 unde o noapte costa aprox 500 de euro. Domnul Lucaci

nu a facut un secret din aceasta calatorie, in aceeasi perioada

scriind despre ea pe blogul personal. Un singur lucru a uitat sa

mentioneze domnul Lucaci : calatoria era platita de TVR, implicit de

abonati, intr-o perioada in care austeritatea este cuvantul de ordine

in institutie. Fotografiile care dovedesc aceasta deplasare au fost

facute publice de amanta dnului Lucaci pe siteul de socializare

Facebook, in vazul tuturor. Ca ironia sa fie completa, domnul Lucaci

i-a dat si like. Legatura dintre Lucaci si Viviana Anghel este una de

notorietate, aceasta fiind in octombrie propusa si in comisiile de

evaluare, fiind o prezenta constanta la emisiunile DEI . Despre

legatura lor s-a scris aici . Avand in vedere situatia critica in care

Televiziunea Romana se afla, eu in calitate de platitor de

abonament cer o ancheta in acest caz. Este inadmisbil ca un director

TVR , in plina perioada de criza, sa isi duca in vacanta, pe banii

institutiei, amanta. Daca a fost o deplasare in calitate oficiala,

atunci ce cauta dra Viviana Anghel in acea deplasare? Din cate stim

dumneai nu detine nicio functie publica in TVR. Dincolo de criza

profunda in care TVR se afla, avem in fata un caz de sfidare. Atat la

adresa angajatilor cat si la adresa platitorilor de abonament,

singura sursa de venit viabila pe care institutia TVR o are. In

atasament va rog sa gasiti dovezile a ceea ce sustin. Rog a se lua

masurile cuvenite! Cu stima, Platitor de abonament TVR”.

Intrebat despre delegatia de la Barcelona si sesizarea platitorului de

taxa TVR, Claudiu Saftoiu a declarat pentru Reporter Virtual ca “Da,

am verificat. Am verificat modul in care au fost cheltuiti banii

SRTv. La Barcelona a fost delegat directorul de stiri. Diurna,

deplasarea, transportul si cazarea au fost decontate pentru o

singura persoana. Pentru TVR nu a existat nicio cheltuiala cu privire

la o a doua persoana”.

Carte de vizita

Claudiu Lucaci a fost numit sef al Directiei Emisiuni Informative si

Sport (DEIS) in iulie 2012 de catre presedintele director general al

TVR, Claudiu Saftoiu. El si-a inceput cariera de jurnalist in 1990, dar

a facut cateva pauze de presa in vremea Guvernului Nastase, unde a

fost purtator de cuvant (2001-2003), apoi pentru ocuparea functiei

de consul general la Los Angeles, iar la final pentru cea de purtator

de cuvant la Ministerul Tineretului condus de Monica Iacob Ridzi.

  carte de vizita - corina danila- caz
social

 mamaomida » 31-01-2013 21:36

Corina Danila s-a nascut la Pascani, pe 24 ianuarie 1972. A absolvit
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Corina Danila s-a nascut la Pascani, pe 24 ianuarie 1972. A absolvit

Colegiul CF â€žUnirea" din PaÅŸcani, apoi a plecat la Bucuresti si a

absolvit Universitatea NaÈ›ionalÄƒ de ArtÄƒ TeatralÄƒ si

CinematograficÄƒ din capitala Ã®n 1994.

Cariera:

A jucat in piese de teatru: "Azilul de noapte" de Maxim Gorki,

"Platonov" de Anton Pavlovici Cehov, "Rivalii" de Richard Brinsley

Sheridan, "Dâ€™ale carnavalului" de I.L.Caragiale.

A debutat in film in anul 1993, cu rolul Ileana din "Crucea de

piatrÄƒ". Au urmat "Somnul insulei" si 

" Dark Angel : The Ascent" in 1994, " Dark Asylum" in 2001, "

Windfall" in 2002, serialul Tv "Numai iubirea"-cu 100 de episoade -

in 2004.

Tot in 2004 si-a imprumutat vocea persomnajului Sally Carerra din

filmul de anima 

te "Masini", produs de Pixar/ Disney.

In televiziune a prezentat stiri inca din 1994, la TVR iar din 1996 la

Pro TV. A fost o perioada reportel special. Ne-o amintim pe Corina

Danila prezentand sosirea la Bucuresti a Papei Ioan Paul al II-lea si a

presedintelui Bill Clinton. In 1999 transmitea in momenele producerii

eclipsei de soare. In acelasi an a prezentat stiri la Pro Tv Chisinau.

In 2000 a prezentat "Povestiri adevarate" la postul Acasa Tv.

Adresandu-se comunitatilor romanesti din diaspora, Corina a

prezentat si a fost moderatoare a emisiunii "De suflet" de la Pro Tv

International.

La postul Euforia Tv a realiza si a moderat emisiunea-spectacol

"Femeia conduce".

A fost casatorita cu prezentatorul Tv Valentin Moraru, de care a

divortat in 1999 si cu Norris MÄƒgean (manager la Nike Romania),

de care a divortat in 2008. Cu acesta din urma are o fiica, Rianna.

In anul 2004 a primit premiul "Femeia anului". 

Este membra a Partidului Social Democrat din 2009.

Preda un curs de Arta divertismentului in TV la o scoala de

televiziune si film.

Pe scurt despre Corina Danila:

Nume complet: Corina Danila

Ocupatie: actrita si prezentatoare si realizatoare Tv

Locul nasterii: Pascani, jud. Iasi, Romania

Data nasterii: 24 ianuarie 1972

Zodia: Varsator

Starea civila: necasatorita 

Copii: o fiica, Rianna

Studii: Universitatea NationalÄƒ de ArtÄƒ TeatralÄƒ si

CinematograficÄƒ, promotia 1994

Nationalitate: Romana

Religia: ortodoxa

Culoarea ochilor: verzi

Culoarea parului: saten

De ce este faimoasa Corina Danila?

Este o actrita de teatru si film indragita de public, a prezentat si a

moderat emisiuni la televiziune, a fost reporter. A fost foarte

apreciata pentru rolul Anei Dogaru din serialul Tv "Numai iubirea".

De ce ne place Corina Danila?

Frumoasa, delicata si sensibila in aparenta, Corina Danila este o

femeie puternica. Are un salon de infrumusetare in Bucuresti, se

ocupa de politica, preda. 

--------------------------------------------------------------------------------

  am gasit aici
 mamaomida » 31-01-2013 22:10

http://biografii.famouswhy.ro/corina_danila/
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Saraca, mi-e o mila de ea ... 

mamaomida

  marea transhare s-a terminat
 trasedepenet » 31-01-2013 21:58

stie cineva care este povestea cu preavizul?

unii incep lichidarea pe 20 februarie, altii pe 25 februarie !!

sau cum? 

+2

trasedepenet

  uimitor :-x
 Radu » 31-01-2013 22:14

Din MGS nu a fost data afara nicio lepra si niciun puturos. Ei ar

trebui sa le multumeasca in genunchi celor care (scarbiti) au plecat

de buna voie si lui Flori.

+8

Radu

  ne lasa singuri la greu :)))
 Sucks » 31-01-2013 22:57

Citez pe Radu:

Din MGS nu a fost data afara nicio lepra si niciun puturos. Ei ar

trebui sa le multumeasca in genunchi celor care (scarbiti) au

plecat de buna voie si lui Flori.

sefei noastre cred ca i-au multumit destuuul ani la rand man 

cadouase, chestii, trestii.... socoteli.Piei drace...nu ma

gandeam la "socotelile" alea  ci la alea in numerar.

Mda, man, au plecat editori tari iar puturosii si puturoasele vor

suspina in chinurile ce vor urma. Sper. da , da sper sa ii vad

transpirati man. Fratilor noi ne stim care suntem aia buni si care

prestam la greu ORICE! ORICAND! ORIUNDE!

Cred ca 5-6 au fost concediati iar o persoana dintre ele chiar nu

merita. E parerea mea, man.nasol. imi pare rau.

+8

Sucks

  examene... examene
 miranda » 01-02-2013 15:43

nu numai ca latram degeaba dar putem sa si plictisim pt ca

subiectul s a epuizat.Totusi a lasat un gust amar si

sentimentul de neputinta pt ca, asa cum a mai spus cineva pe

acest blog, pestele de la cap se impute. Ce s ar mai putea

face? Fie ca noi sefi vor fi numiti interimar, fie ca sunt cei

vechi, pt ca noua organigrama are alta structura a

departamentelor, se vor tine examene pt ocuparea functiilor

de conducere.Partea proasta este ca aceste examene sunt

formale si nimeni nu se mai inscrie la la concurs, asa ca cei

numiti sau deja aflati pe functii, sunt si singurii candidati.

Situatia a fost deja sesizata pe acest blog de domnul Damov,

care a promis ca va reveni asupra subiectului(este cam

devreme, probabil examenele pt sefie vor incepe cam in

primavara). Ca sa scapati de sefa voastra expirata, incepeti

si voi o campanie si convingeti fie redactori, fie regizori,

care stiu ce e montaju si cu ce se mananca, sa participe la

concursul ce va avea loc pt validarea functiei de sef serviciu

mgs. Desigur, pot participa si din cadru serviciului, cei cu

studii superioare, dar din motive lesne de inteles, nu e de

dorit acest lucru, pe cand un redactor n ar avea de suportat

nici o urmare.Ar rezulta doua avantaje 1. s ar da o lovitura,

unui sistem deja inradacinat cu numiri anticipate sau

formale, 2. in urma unui examen real, cei de la mgs s ar

putea alege cu un sef, bun si drept sau macar bine

intentionat.

+5

miranda

  nici de la care
 corcodel » 02-02-2013 12:51

Multumita lui Neagoe Basarab, ridicatorul de case (ale sale), toti

ratatii si chiulangiii de la care au ramas pe loc sau s-au intors.

Nu au plecat decat fraierii care nu au stiut sau nu au acceptat ca

viata costa, nu dai, nu ai.

+2

corcodel

  va asteptam inapoi
 Moshu » 31-01-2013 23:41
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 Moshu » 31-01-2013 23:41

imi da mesaj Sucks disperat sa vad ce a scris el pe blog....de fapt

cred ca vrea like-uri  

da, e nasol pt toti care am ramas. Redactorii trebuie sa stie ca se

vor inchide gruurile fcp din lipsa editorilor.Varianta 2: cei care au

facut curs de fcp sa puna mana sa lucreze.Latram degeaba Sucks pt

ca asta nu se va intampla niciodata.

Lasand gluma la o parte urez celor care incep procese mult success

si speram sa-i vedem inapoi cat mai repede.

Nu ne lasati la greu fratilor!

Moshu

  Asteptare placuta!
 getz » 01-02-2013 10:59

Dracu se mai intoarce pe 15 milioane salariu! 

+12

getz

  PRIMA VICTIMA A REFORMEI
TVR: Cristian Mălăescu a făcut
atac cerebral în timp ce se afla în emisie

 Miki » 01-02-2013 09:31

Autor: Anca Simionescu :Bărbatul de 43 de ani se află în stare

critică la Spitalul Militar Central.

Cristian Mălăescu, secretar de emisie la TVR 1, a suferit un atac

cerebral în timp ce se afla la serviciu și a fost transportat de

urgență cu salavarea SMURD la Spitalul Militar Central. În vârstă de

43 de ani, bărbatul este căsătorit și tată al unui copil. El a aflat în

această dimineață că este pe listele de concedieri colective.

+5
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  Greșeală
 Stelian Damov » 01-02-2013 16:43

@Miki: este o greșeală în titlu. Cuvântul REFORMĂ trebuia pus în

ghilimele. 

+4

Stelian

Damov

  Atât de tânăr, 43 de ani!!!
 clarvăzătorul » 01-02-2013 11:14

Din păcate nu este singurul caz, ar trebui să amintim și de cazul

colegului nostru Adi Grădinescu, regizor de emisie la știri, care

acum aproape 2 săptămâni, la vreo oră după ce a terminat jurnalul a

suferit un atac de cord, iar colegii de la știri nu au pomenit nimic

despre asta. Apoi mai este cazul colegului de la Târgu Mureș, care

din motive profesionale, știind că va fi disponibilizat, și-a luat

viața. Acest caz la fel, se pare că se mușamalizează și nu s-a făcut

publică ancheta și rezultatele ei.

Funcționează perfect în aceste zile sintagma ”tacere mormântală”,

și sunt atâția complici la ea...

+11

clarvăzătorul

  Multumesc Domnule Damov!
 Julia » 01-02-2013 16:07

Am impresia ca incet-incet ne vom retrage din casa blogului Dvs.,

Domnule Damov, pentru ca deznodamantul proorocit, dar incredibil,

s-a produs. La ce ne mai putem astepta?! Cei care au urmarit Blogul

lui Damov au avut prilejul sa afle si idei valabile, bune de pus in

practica (dar neluate in seama) si povesti de culise (unele murdare)

si povesti de viata din televiziune (unele frumoase), informatii de

presa si zvonuri (unele, din pacate, adeverite), cei naivi (in ciuda

anilor) s-au convis cat de lipsita de scrupule si incompetenta e

conducerea, cat de nepasator si obedient e sindicatul, cat de umiliti

si ignorati sunt profesionistii din televiziunea publica. Nu stiu ce ar

mai fi de spus, in afara de Multumesc gazdei noastre, adica Dvs,

Domnule Damov, pentru ca ne-ati primit aici, intr-un spatiu deschis

si receptiv, ca ati fost alaturi de noi la greu!

+9

Julia

  Oricând sunteți bineveniți!
 Stelian Damov » 01-02-2013 17:23

@Julia? Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar să știi că
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@Julia? Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar să știi că

nu este cazul să privim finalizarea acestei pseudo-reforme ca pe

un sfârșit. Săftoiu ar vrea să fie un nou început. Pentru el va fi

începutul sfârșitului! I-am primit pe toți cu o deosebită bucurie,

chiar dacă nu am fost neapărat de acord între noi. Ce ne-am

face dacă am avea cu toții aceleași opinii? Nu am dorit să fiu cel

pe umărul căruia să plângi sau gazda unui loc unde putem scăpa

de frustrări. Nici nu vreau să mă gândesc că am fost pe post de

calmant pentru un bolnav incurabil, adică nu sunt cel care a

alinat sufletele răvășite ale celor care oricum trebuiau să plece

acasă (mă refer la cei care au ales să nu participe la mascarada

supranumită Marea Sortare). Departe de mine gândul că totul s-a

terminat acum și că putem să mergem acasă, pentru că am

pierdut o bătălie. 

Acest blog s-a născut din cu totul alte motive și a ajuns ce nu m-

am așteptat niciodată. Cu bune sau cu mai puțin bune, acest

blog a reușit să imprime o anumită conduită: să fim mai sinceri

cu noi, să respectăm principii, să vorbim mai civilizat decât se

vorbește de regulă în online, să ne dorim să-i informăm cât mai

corect pe colegi. Această comuniune de idei și de

comportamente a creat o stare de spirit, pe care nu au agreat-o

foarte mulți, tocmai pentru că teveriștii au avut ocazia să

descopere ce înseamnă respectul și să redescopere demnitatea! 

Sunt extraordinar de mulțumit, sunt încântat că acest blog a

devenit principala sursă de informare a teveriștilor, mult mai

bogată în conținut decât intranetul Departamentului de

Comunicare. Dar chiar dacă nu veți mai fi angajații TVR, cu

siguranță sufletul vostru a rămas în TVR. O mare parte din viața

voastră s-a consumat în interiorul zidurilor din calea Dorobanților

nr.191 și îmi place să cred că ați selectat pentru slavarea în

memorie doar mulțimea de amintiri plăcute. Trebuie să aveți

harduri capabile...  

Mai e puțin și se fac doi ani de când am plecat din TVR.

Recunosc că mi-e dor de TVR și de mulțimea de colegi. Nu sunt

un nostalgic, îmi place să privesc cu optimism înainte, chiar

dacă am mai mulți ani de muncă în urmă, decât anii pe care îi

voi mai lucra până la pensie! Nici nu mi-am dat seama când au

trecut atât repede. Asta pentru că au fost și ani frumoși!  

Și voi, chiar dacă nu veți mai funcționa în „malaxorul” din TVR,

tot veți rămâne conectați la ceea ce se întâmplă acolo. Nu îmi

face nicio plăcere să aud sau să aflu cum diverști directori sau

șmecheri pe diferite funcții fac rău instituției numită TVR, prin

ceea ce fac sau ceea ce spun. În general, devine frustrant să

vezi că în România cei care își asumă conducerea unor instituții

publice sau de interes public sunt atât de ageamii sau de rău

intenționați, dar mai ales că îi desconsideră total pe cei în

fruntea cărora a fost numit. Tocmai de aceea, nu trebuie să ne

fie indiferent cu ceea ce se întâmplă la TVR. 

În plus, eu am convingerea că cei peste 200 de oameni care nu

au participat la selecție au toate șansele să revină în TVR după

ce vor câștiga procesele. Și, cine știe, mai sunt și alte surprize

care ne așteaptă în viitorul imediat.

Așa că, dacă plecați din casa mea, vă spun „La revedere” și vă

aștept să reveniți. Oricând sunteți bineveniți.

  de ce e bine sa fii sortator.
 nadia nitov » 01-02-2013 16:48

Producătorul de la Viața Satului va conduce TVR 1
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Producătorul de la Viața Satului va conduce TVR 1

text

tipareste

(P) Sa finantezi exporturi e mai usor decat crede lumea.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Sursa Foto: Mediafax Foto

EXCLUSIV. Noul șef al postului TVR 1 va fi, în noua schemă de

organizare, Gabriel Gherghescu. Gabriel Gherghescu a fost

producător al emisiunii Viața satului. Până acum, la conducerea TVR

a fost Dana Deac.

Cel de-al doilea canal al televiziunii publice, TVR 2, va fi condus,

potrivit informațiilor Paginademedia.ro, de Liana Săndulescu,

producător al emisiunii Profesioniștii, prezentată de Eugenia Vodă.

Fost șef al TVR 2, Răzvan Nicolescu va fi producător executiv al

canalului.

La TVR 1, producător executiv al postului va fi Horia Grușcă.

Producătorii executivi coordonează, practic, producțiile canalelor,

având în subordine producătorii redacțiilor din televiziunea publică,

împărțiți pe domenii.

Pozițiile sunt interimare, pentru o perioadă de șase luni.

  SI LA EI SE INTAMPLA...
 NEBUNUL HD » 01-02-2013 17:14

IPC Media, publisher-ul britanic al cunoscutelor reviste Marie Claire,

Ideal Home, Woman, Woman’s Own, In Style și Now, va concedia

150 de jurnaliști, ceea ce înseamnă 8% din totalul locurilor de

muncă, scrie The Guardian.

Disponibilizările vor fi urmate de schimbări de natură

organizațională. Astfel, vor fi modificate contractele pentru noii

angajați și se vor face modificări la condițiile acordării concediului

de maternitate.

Anunțul disponibilizărilor a fost făcut de directorul executiv al IPC,

Sylvia Auton.

+1

NEBUNUL HD

  IN ATENŢIA MEMBRILOR DE
SINDICAT CARE SE REGĂSESC
PE LISTA PERSOANELOR DISPONIBILIZATE

 Somerul sindicatului » 01-02-2013 17:45

Vă așteptăm la sediul SPUSTV, în fiecare zi între orele 9 – 18 pentru

a ne furniza datele de contact.

SPUSTV dorește să poată ține legătura cu dumneavoastră în vederea

acționării în instanță, pentru cei doresc să facă acest lucru, pentru

comunicări urgente referitoare la soluționarea problemelor ridicate

de dumneavoastră sau în cazul apariției posibilității de reintegrare

în SRTv.

BIROUL EXECUTIV

+7

Somerul

sindicatului

  gata..
 tempe » 01-02-2013 18:46

..s-a terminat epoca Arhire la Tvr Iasi. A fost numit altcineva, fie si

interimar, in locul lui. Macar atita reparatie morala pentru cei care

au plecat, dupa ce au fost nevoiti sa-i accepte mojiciile, mirlania si

aerele de vataf atita amar de vreme. Ne-am saturat..du-te!!!..dragi

fosti colegi, scuipati-l cind treceti pe linga el.

+5

tempe

  poate cea mai detestata echipa
din viata tvr

 nadia nitov » 01-02-2013 20:22

Claudiu Săftoiu a numit o nouă echipă de manageri la TVR

−1

nadia nitov
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Claudiu Săftoiu a numit o nouă echipă de manageri la TVR

Noua organigramă a SRTv a devenit operațională începând de

astăzi, 1 februarie 2013.

Prin Ordinul Președintelui-Director General nr. C 24/2013, noile

structuri ale TVR vor fi conduse de coordonatori interimari cu

atribuții de directori.

Cele mai importante structuri vor fi conduse de:

TVR 1 – Gabriel Gherghescu, coordonator cu atribuții de director;

Alina Amza – coordonator cu atribuții de producător executiv;

TVR 2 Cultural – Liana Săndulescu, coordonator cu atribuții de

director; Răzvan Nicolescu - coordonator cu atribuții de producător

executiv;

TVR 3 – Răzvan Bucuroiu, coordonator cu atribuții de director;

TVR Internațional – Beatrice Comănescu, coordonator cu atribuții de

director;

Producător General – Cristian Zgabercea, coordonator cu atribuții de

producător general;

Direcția Programe – Irina Radu, coordonator cu atribuții de director;

Direcția Știri – Claudiu Lucaci, coordonator cu atribuții de director;

Direcția Studiouri Centrale – Liviu Nicolescu, coordonator cu atribuții

de director;

Departamentul Producție Artistică - Cristian Stoian, coordonator cu

atribuții de director;

Departamentul Tehnico-Administrativ – Horia Cazan, coordonator cu

atribuții de director;

Direcția Economică – Claudiu Dinică, coordonator cu atribuții de

director;

Departamentul Marketing și Vânzări – Diana Zalutchi, coordonator cu

atribuții de director;

Serviciul Comunicare și Relații Internaționale, Relații Publice și

Protocol – Cristian Acatrinei, coordonator cu atribuții de șef

serviciu;

TVR Cluj – Romeo Couți, coordonator cu atribuții de director;

TVR Craiova - Elena Dindirică, coordonator cu atribuții de director;

TVR Iași – Carmen Olaru, coordonator cu atribuții de director;

TVR Timișoara – Dite Dinesz, coordonator cu atribuții de director;

TVR Târgu Mureș – Raul Emanuel Marin, coordonator cu atribuții de

director;

Aceștia au fost numiți până la organizarea concursurilor manageriale

conform legii, dar nu mai târziu de șase luni.

Televiziunea Română a trecut printr-un proces de reorganizare și

restructurare, prin implementarea Programului de redresare

economică a SRTv aprobat prin HCA nr. 110/2012.

Restructurarea personalului s-a făcut în urma selecției de personal și

a fost una dintre măsurile necesare pentru reducerea cheltuielilor

televiziunii publice, restabilirea echilibrului financiar și plata

datoriilor

  Claudiu Saftoiu: Responsabilii
pentru fraudele din TVR vor fi
depistati individual

 TOMA NECREDINCIOSUL » 01-02-2013

20:22

+3

TOMA

NECREDINCIOSUL
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In prima parte a interviului, Claudiu Saftoiu, presedintele-director
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In prima parte a interviului, Claudiu Saftoiu, presedintele-director

general al TVR, a vorbit despre necesitatea restructurarii masive si

de ce crede domnia sa ca programul a fost obiectiv si nu subiectiv,

asa cum a fost acuzat. In a doua parte, seful Televiziunii publice

vorbeste despre fostii conducatori ai TVR, care ar fi vinovati de

situatia din institutie, si de un personaj despre care angajatii

postului public sustin ca el ar coduce de fapt. Mai exact despre

Cristian Zgabercea, un fost cameraman acuzat ca a prejudiciat TVR

cu 500.000 de dolari si care a ajuns omul de casa al PSD Constanta,

unde a lucrat pentru primarul Radu Mazare si apoi pentru

presedintele Consiliului Judetean, Nicusor Constantinescu (2004-

2012). Din fost operator de imagine la TVR (1981-1996), Zgabercea

a ajuns de sase luni consilierul lui Saftoiu si raportorul grupului de

lucru care a trimis in somaj peste 600 de persoane.

Reporter Virtual: Cine este de vina ca s-a ajuns aici?

Claudiu Saftoiu:…Middle managementul si-a facut de cap.

In ce sens si-a facut de cap?

In rapoartele de activitate ale middle managementului de pana acum

totul parea roz, dar societatea se afla in picaj cu o viteza din ce in

ce mai mare.

Au fost constatate anumite cheltuieli sau au existat facturi fictive?

Da, am putea vorbi despre delegatii fictive, promovari intr-o forma

sau alta, mai mult sau mai putin subiectiva. Lucrurile acestea s-au

tot intamplat. Suma in sine este suma comuna de 140 de milioane

de euro despre care se tot vorbeste. De cand sunt aici a trebuit sa

opresc achizitiile, sa vad unde s-au produs fraude sau posibile

fraude (nu pot sa stiu). Nu se poate ca o societate care are pierderi

constante, consecvente de la an la an, sa se restructureze, iar cei

care au adus-o in aceasta situatie sa stea bine linistiti. Eu am in

vedere lucrul acesta, ca putin cate putin, pe masura ce intram in

analiza documentatiei, sa vedem de ce, in unele situatii, contractele

avantajau ba tertii, ba intermediarii, ba colaboratorii.

Exista posibilitatea de plangeri penale daca se va constata frauda?

Daca apar premisele unui tip de acuzatie de ordin penal, ele sunt

depuse imediat catre organele abilitate. Nu am de gand ca dupa ce

am reusit sa stabilizez financiar Societatea sa trebuiasca, tot eu, sa

platesc oalele sparte ale unele decizii ale managementului anterior.

Nu puteam si nici nu aveam cum sa facem, in timpul perioadei de

restructurare si de reorganizare a Televiziunii, documentarea

prealabila in vederea trimiterii in instanta a unor situatii cu

potential penal. Dar lucrul acesta se poate intampla pentru ca, putin

cate putin, odata cu reesalonarea datoriilor, cu redeschiderea unor

contracte de care suntem legati de ani de zile cu unii furnizori, acolo

documentele vor arata unde s-a gresit, iar responsabilii vor fi

depistati individual. Televiziunea Romana nu trebuie sa ii uite pe

cei care i-au facut rau pentru ca ei se pot intoarce oricand, spunand

ca in perioada lor a fost mai bine.

In cati ani ar putea deveni TVR o televiziune privata care sa nu mai

depinda de taxa platita de cetateni? Ar putea TVR sa devina

profitabila?

Taxa tv este perceputa pentru televiziunile publice, cu exceptia

situatiilor in care este substituita prin alocatii de la bugetul de stat.

Sunt televiziuni, care, in schimb, nu au venituri din publicitate.

Altfel, ar trebui sa ne apucam de business-ul de televiziune, care

insa nu are legatura cu misiunea Televiziunii publice. Nu vei putea

niciodata sa faci o statie profitabila, respectand rigoarea misiunii

publice. Posturile comerciale nu conserva, programatic, traditiile

minoritatilor, nu conserva actualitatea administrativa si nu prezinta

diversitatea culturala, etnica si lingvistica. Putina lume se

preocupa, in mod special, de latura artistica si culturala a unei

natiuni pentru ca, in mod clar, toate aceste servicii pe care le face

Televiziunea publica trebuie sustinute in lipsa unei audiente de tip

block-buster. Nu cred ca vom putea vreodata, cu misiunea

Televiziunii Romane, sa ne plasam in zona de profitabilitate a

statiilor comericale, pentru ca ar trebui sa renuntam la misiunea

insasi. Exista insa tentatia televiziunilor comerciale de a intra pe

obiectivele misiunii publice a TVR.

De ce a picat TVR-ul in audiente cu toate ca are confortul ca niste

oameni platesc 5,5 milioane de euro, lunar? De ce nu se face
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oameni platesc 5,5 milioane de euro, lunar? De ce nu se face

performanta?

Exact ce am spus mai devreme: un management defectuos, care nu

a reusit sau nu si-a propus valorificarea potentialului existent al

TVR.

Asta de 20 de ani se intampla…

Da. Au fost si cauze interne, dar si cauze externe. Legislativ,

Televizunea Romana are cea mai mica taxa din intreaga Europa, iar

incepand cu 2005 e purtatoare de TVA in contractele cu colaboratorii

platitori de TVA, fara a o putea deduce. Acestea sunt doar cateva

elemente care tin de legislatie.

Si nu ar trebui modificata legislatia?

In planul de restructurare e un capitol despre modificari ale

legislatiei in jurul SRTV, care sa-i elibereze mainile si picioarele,

legate, in competitia cu oferta comerciala. Statiile private au

dreptul de a difuza 12 minute de clipuri publicitare pe ora, oricand,

iar la Televiziunea publica doar opt minute, si doar la sfarsitul

emisiunii. Programele nu sunt intrerupte la TVR. De aceea spun ca

misiunea asta publica, aceste norme te impiedica sa faci profit.

Cred ca disciplina profesiei a lasat de dorit de la an la an. Cred ca,

in unele momente, lipsa instinctului de competitie, atat in interiorul

televiziunii, cat si in relatia acesteia cu celelalte televiziuni, a dus la

un tip de cultura media care a pierdut pasul cu noutatea, cu

provocarile.

Cum vor fi selectati cei care vor produce emisiunile la care se va

renunta?

Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 februarie, a noii organigrame,

oferta editoriala va fi analizata de Comisia de Selectie a

Programelor pentru noile grile. Repornirea productiei de televiziune

implica costuri majore pentru ca din februarie vom incepe plata

milionului de euro la ANAF, parte a reesalonarii datoriilor.

Restructurarea a fost foarte dificila, dar si mai greu va fi sa

repornim Televiziunea pe baze economice mai sanatoase.

Toti cei 2.450 de angajati care raman sunt angajati cu carte de

munca?

De la 1 februarie, vom avea 2.450 de salariati, angajati cu carte de

munca.

Nu va mai putea fi angajat nimeni?

Nu. Dupa concedieri colective, nu ai voie sa faci angajari. Doar

colaborari in formele permise de lege. Societatea nu va fi una

inchisa, dar legea spune ca, dupa ce ai facut concedierea colectiva,

sa acorzi celor ramasi sansa de a-si confirma pozitia.

Este posibil ca dupa noua luni de zile sa aiba loc un nou val de

restructurari?

Nu.

„Eu mi-am ales singur consilierii, iar cu dl Zgabercea am adaugat

plus valoare TVR”

Ce cauta domnul Zgabercea in pozitia de consilier avand in vedere

ca el a avut un conflict cu Televiziunea Romana? Stim ca el a avut

un conflict de interese cu Televiziunea Romana si ca a prejudiciat-o

cu 500.000 de dolari, potrivit informatiilor aparute in presa de n ori.

Justitia a dispus in acest dosar neurmarirea penala. Nu s-a

constatat vinovatia IZEXIM. Hotararea judecatoreasca este publica.

Trebuie discutate si declaratiile domnului Zgabercea , acestea au

lamurit lucrurile asupra responsabilitatii celui care, la vremea

aceea, era PDG-ul Televiziunii Romane. In alta ordine de idei,

domnul Zgabercea este omul care are si a acumulat, in cei 17 ani de

televiziune, un bagaj de cunostinte care l-a facut drept una dintre

persoanele foarte importante in grupul de lucru. Relatia mea cu

domnia sa este una strict profesionala. Am descoperit o persoana

care intelege, in profunzime, problemele Televiziunii Romane si

care priveste cu nostalgie la momentele in care TVR-ul era o forta

pe piata media. Din punctul acesta de vedere, experienta pe care a

acumulat-o in munca de Televiziune publica si comericala, in
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acumulat-o in munca de Televiziune publica si comericala, in

administratia publica, il fac pe domnul Zgabercea o persoana cu care

Televiziunea Romana poate merge inainte. Eu nu am aplecat

urechea la zvonuri, la interpretari sau la amprentarea publica a unei

persoane. Eu insami, de cel putin zece ani, sunt persoana publica si

stiu ce inseamna sa ti se puna amprenta. Nu am astfel de inclinatii,

de a da curs unor astfel de interpretari, le consider irelevante. In

momentul acesta, oameni precum Cristian Zgabercea adauga plus

valoare la activitatea de management.

Ce plusuri adauga un fost cameraman?

Daca pentru dumneavoastra un cameraman reprezinta a cincea

roata la caruta intr-o televiziune, permiteti-mi sa cred ca va

inselati. Dupa cum va spuneam, Cristian Zgabercea a acumulat, in

timp, abilitati de management de televiziune care nu pot fi

contestate. A acumulat o experienta administrativa, inclusiv in zona

restructurarii din administratia publica locala. Asa ca, in acest

moment, utilitatea domniei sale este neindoielnica. Faptul ca a

evoluat prin performanta, care l-a facut apreciat in mai multe

locuri, ma bucura. Sunt in situatia de a constata ca am construit o

echipa foarte buna.

Eu nu am vazut nimic facut de omul asta. Ce a dovedit? A facut un

post de succes? Si nu imi spuneti de Neptun TV…

Acesta este punctul dumneavoastra de vedere. Din cate stiu eu,

NTV-ul, in patru ani de zile, a intrat in regim de „must carry”. Asta

arata ca acea televiziune a evoluat. In cele sapte luni de cand lucrez

cu el, nu am avut niciun motiv sa consider ca activitatea domniei

sale ar fi ineficienta.

Cine l-a recomandat pe el?

Alegerea consilierilor pe care ii am imi apartine 100%.

Dar a realizat ceva acest om?

Da. Impreuna am realizat cel mai greu lucru si anume, Programul de

redresare economica a Televiziunii publice intr-un timp aproape

imposibil de scurt. Programul a fost elaborat, adoptat, recunoscut,

si este in plin proces de implementare.

Ca sa fie recomandat inseamna ca a realizat ceva in viata…

Recomandarea consta exact in ceea ce v-am spus: faptul ca are

experienta in administratie, in munca de televiziune, in productia

de televiziune s.a.m.d. „Sansa” pe care i-am dat-o, ca in sapte luni

sa arate ca obiectivul pe care ni l-am asumat a fost dus la bun

sfarsit, acesta este lucrul care ne leaga. E perceptia mea proprie,

lucrand zi de zi alaturi de aceasta Sursa:Reporter Virtual

  mai putin dite
 nadia nitov » 01-02-2013 20:23

pacat ca abia cu astia devine sefa.

−1

nadia nitov

  Dite
 mmiclos » 02-02-2013 00:14

A mai fost....

0

mmiclos

  n-am stiut, in general, daca
 nadia nitov » 02-02-2013 09:33

Citez pe mmiclos:

A mai fost....

nu sunt direct atacata sau daca abuzul nu-i strigator la cer,

imi vad de viata mea nu de-a altora. dar de la lazescu

incoace a fost sfarsitul unei lumi cuminti si educate. de

atunci n-am mai putut sa tac. de atunci stiu si comunic

lucruri. poate era mai bine s-a fac mai de mult!

+2

nadia nitov

  saftoiu a concediat
si...pensionari!

 nadia nitov » 01-02-2013 20:30
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 nadia nitov » 01-02-2013 20:30

lumeee, lumeee!!! senzational, soc! soc! soc! incredibil!!!

performante dupa performante la, marele strateg de tinichea, elwis

claudiu saftoiu! a reusit performanta unica de-a da afara o doamna

pensionata cu ceva ani in urma! se numeste zoe balan si numele ei

aparea pe generice pentru colaborarea ei la diferite emisiuni.

doamna aceasta este la pensie de cativa ani! saftoiu a reusit s-o

concedieze colectiv! bravo! habar n-aveti ce-au facut subalternii

dvs.! cand veti afla o sa va cada si bruma de par pe care-o mai

aveti! ceea ce n-ar fi tocmai rau!

nadia nitov

  Oare?
 Costel » 01-02-2013 20:40

Poate stimata doamna care lua pe contractele de colaborare cam

cat luam noi salariu in 3 luni, a fost angajata si concediata ca sa

poata lua salariile compensatorii?

+5

Costel

  se poate si asta,
 nadia nitov » 02-02-2013 09:37

Citez pe Costel:

Poate stimata doamna care lua pe contractele de

colaborare cam cat luam noi salariu in 3 luni, a fost

angajata si concediata ca sa poata lua salariile

compensatorii?

la cate ilegalitati s-au facut si se fac in tvr. ea se dadea

uimita ca-i pe liste, si nu cred ca un pensionar reangajat mai

dadea examenul de selectie. stie cineva daca dl. iordan a fost

supus selectiei? ca si dansul a fost reangajat. eu zic ca nu a

fost sortat asa ca, prin deductie logica, nici zoe balan.

+4

nadia nitov

  Pensionara Luci Hossu
Longin

 reluca » 03-02-2013 18:55

Atunci de ce nu a participat si pensionata Lucia Hossu la

selectie caci are si ea emisiune pe post ??? Ce statut detine

aceasta Ana Pauker ? Cum se poate sa ai filmari si emisiuni

in grila cu numele tau si sa nu participi la Marea Sortare ???

Uite ca nu sunt toti pensiunarii egali ! Ea zice ca nu primeste

salariu de la TVR pentru asta, dar sa credem ca face acte de

binefacere ? O fi ea asa culanta ? Sa spuna atunci cat

incaseaza din drepturi de autor pentru ceea ce difuzeaza pe

TVR. Aceia nu sunt tot bani ?! Aaaa, cu ea e altceva, ea

"serveste cauza" !!!

+1

reluca

  Ati uita
 mmiclos » 02-02-2013 00:16

Da' Gigi Milescu ce-o avea?

+2

mmiclos

  De pe blogul colegei noastre Irina
Bartolomeu

 Costel » 01-02-2013 20:37

Între dezamăgire, neputință, umilință și scârbă

+6

Costel
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Între dezamăgire, neputință, umilință și scârbă

Așa mă simt eu de 2 zile încoace, de când «marea sortare» din TVR

a luat sfârșit. Căci, da, sunt pe lista neagră, pentru că aici doar

pupincurismul, servilismul și pilele au funcționat. Aici n-au mai

contat nici vechimea, nici experiența, nici realizările, nici… nimic.

Ci doar cei cu c… pile mari. Dezamăgire… Cruntă.

Am sperat la o evaluare corectă. Ce naivă am fost! Nu există

corectitudine în lumea asta. Corect = pile. Corect?! Nu mai contează

nici pe cine dai la o parte. Chit că sunt handicapați, bolnavi, văduvi,

divorțați cu copii minori. Handicapată fiind, am refuzat să scot

certificat. Am vrut doar să muncesc și tot ceea ce am făcut, s-a

văzut. Cine a știut, a știut. Și totuși, azi, mă simt ieșită ca pe ușa

din dos. Umilință…

Pe ultima sută de metri, ca o lașă, m-am dus să-mi scot certificatul.

De handicapat. Chiar și doamna doctor – când a văzut că handicapul

este sever și din naștere – m-a întrebat «Da’ ce-ați făcut până

acum, de ce nu l-ați scos să beneficiați de drepturile dvs ? » De

proastă! Și totuși… erau cazuri mai grave decât al meu pe lista cea

neagră… Văduvă cu doi copii, o altă amărâtă cu un copil și al cărei

apartament fusese scos la vanzare de asociația de locatari din cauza

restanțelor, oameni bolnavi și unici întreținători. Era a doua oară

când aș fi vrut să renunț la certificat. Simțeam că altcineva este

mai amărât decât mine. Neputință…

Deci eu sunt doar o proastă și o naivă. Și handicapată. Nu mai

contează dacă am făcut ceva până acum. Nici handicapul nu ajută ca

drepturi. În ciuda legii care spune că „autoritățile și instituțiile

publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin

50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-

un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați”. Căci cine

trebuie să rămână, rămâne oricum. Pile, cunoștințe și relații.

Nimicnicia leprelor nu are margini. Scârbă…

Dar marea problemă acum apare. Mai angajează cineva astăzi fără

să țină cont de handicap sau de pile? Nu cred. Am făcut un test. Din

octombrie, am depus cv-uri pe la anumite firme. Niciun telefon.

Apoi, din ianuarie am anunțat pe blog că îmi caut job. Niciun e-

mail. Speranță? Nici măcar. Dezamăgire… Cruntă.

Tot un test a fost și înscrierea pentru un internship neplătit în

cadrul unei organizații a persoanelor cu handicap. Le-am spus, din

start, că am un handicap. Aș fi vrut să lucrez, în timpul meu liber,

pentru oameni care sunt la fel ca mine. Handicapați. Altă

dezamăgire. Cruntă.

Probabil ar trebui să consider TVR un capitol încheiat. Dar încă nu

pot. Marea umilință și-a pus amprenta asupra neputinței. Și mă

simt ieșită ca pe ușa din dos… Mai rămâne ceva când și speranța se

duce?

Și da, în continuare caut job.

  Citez Hotnews...
 Benone » 01-02-2013 22:31

"TVR Cluj - Romeo Couti, coordonator cu atributii de director;

TVR Craiova - Elena Dindirica, coordonator cu atributii de director;

TVR Iasi - Carmen Olaru, coordonator cu atributii de director; 

TVR Timisoara - Dite Dinesz, coordonator cu atributii de director; 

TVR Targu Mures - Raul Emanuel Marin, coordonator cu atributii de

director"

Unde e Ramona Morosanu, marea lidera care isi dorea si ea un post

de coordonator? UFFFFF!!! MAI, MAI!!! Nici in 10 ani de acum incolo!

Se pare ca nici ca producator general nu va fi in viitor, caci sunt

finii la rand. O sa moara lider si redactor. Dumnezeu nu doarme!

−17

Benone

  din rau in mai rau
 Ion » 01-02-2013 23:26

Si Dindirica ce merit are in afara de faptul ca e nevasta

+30

Ion
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Si Dindirica ce merit are in afara de faptul ca e nevasta

directorului de la Biblioteca, si el pus acolo de presedintele CJ

Dolj, USL-istul Prioteasa ? Si ca face matinal din doua in doua

saptamani, sa nu se oboseasca prea mult. Si in rest, nimic. Si ca

nu stie chestii elementare de cultura generala si e ferm convinsa

ca matinalul ei e la fel de bun ca cel de la Antena? Si ca injura ca

ultima c..va pe cine nu-i convine, doar pentru ca e barba'su omu

de casa a lui Prioteasa? Si mai sunt si altele de spus... O

preferam pe Ramona de 10000 de ori acestei lepre de Dindirica.

Sau varianta cu Musuroi, Toghe, Dragan si Scaunasu. La TVR

Craiova Saftoiu a reusit sa schimbe ceva: din rau in mai rau.

  "Benone", ne lasi?
 dan » 02-02-2013 00:38

Rautatea nu mai incape in tine? Termina frate cu porcariile tale,

cine te baga in seama? Nu esti satul de scandal? 

Colegilor? Voua va convine ca a fost numita Anca Dindirica? O

isterica, o inculta si o ratata. Mie nu!

+20

dan

  Tu vorbesti?
 Benone » 02-02-2013 08:10

Dai pe dinafara de competenta. Daca nu intereseaza pe

nimeni uite ca pe tine te roade. Mie imi place de Anca. Ai o

problema cu asta? De fapt tie iti place numai de tine. Fa si

acum contestatie, sa vedem cine te mai baga in seama!

−21

Benone

  benone,
 nadia nitov » 02-02-2013 09:44

Citez pe Benone:

"TVR Cluj - Romeo Couti, coordonator cu atributii de director;

TVR Craiova - Elena Dindirica, coordonator cu atributii de

director;

TVR Iasi - Carmen Olaru, coordonator cu atributii de director; 

TVR Timisoara - Dite Dinesz, coordonator cu atributii de

director; 

TVR Targu Mures - Raul Emanuel Marin, coordonator cu

atributii de director"

Unde e Ramona Morosanu, marea lidera care isi dorea si ea

un post de coordonator? UFFFFF!!! MAI, MAI!!! Nici in 10 ani de

acum incolo! Se pare ca nici ca producator general nu va fi in

viitor, caci sunt finii la rand. O sa moara lider si redactor.

Dumnezeu nu doarme!

nu stiu cum sa-ti spun ca sa fiu clara: doamna ramona morosanu

are toate calitatile si fizice si psihice si scolile necesare, care e

probleme ta? daca era oligofrena, inculta si fara studii eram de

acord ca nu are ce cauta la un concurs de sefie, dar asa??? dupa

tine cine are voie sa candideze la o functie? da-mi, te rog,

portretul candidatului ideal! daca esti lider sindical trebuie sa

mori lider sindical? profesia nu mai conteaza, avansarile trebuie

sa dispara? zau, daca te inteleg! am cunoscut-o, un sfert de ora,

in nebunia lunilor de masacru, e spirt nene!

+20

nadia nitov

  Aveti dreptate doamna!
 Benone » 02-02-2013 10:51

In 15 minute poti cunoaste un om. Mai clar de atat nu se

putea! Stim prea bine cum se fac avansarile astea, ghinionul

ei este ca nu a avut ea pile mai tari, ca de aia l-a contestat si

pe Cristi Nedelcu sperand ca ii va lua locul candva. Ia sa

vedem, acum va mai putea contesta? Doamna, imi pare rau

sa va spun, dar nu cunoasteti deloc personajul. Noi il stim,

pentru ca traim in aceeasi "casa"! De aceea tin sa o felicit pe

Anca Dindirica. Pentru ca are toate calitatile enumerate de

dvs. mai sus : fizic, psihic si CV! Nimeni nu-i perfect, dar

sunt ferm convins ca va promova valoarea si bunul simt la

Craiova. Eu ii doresc succes si o sa o ajut atat cat voi putea.

−16

Benone

  CORECT!!
 dan » 02-02-2013 11:11

ANCA DINDIRICA a fost numita DOAR PENTRU CA A AVUT

+18

dan
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ANCA DINDIRICA a fost numita DOAR PENTRU CA A AVUT

PILE "MAI TARI". CV? Cred ca n-ai nici cea mai mica idee

de cv-ul ei. GOL! Ca a fost coresponent la un post

national, imi amintesc de materialele ei. Foarte slabe!

Psihic? Da, isterica! Iar fizic, o puteti privi si dupa gust.

Imi pare rau ca nu se apreciaza valoarea. La Craiova sunt

multi alti redactori mult peste stimabila Anca Bimbirica!

Asa ca, despre ce vorbim? Despre PILE! Da, Anca are pile!

In rest ... GOL

Iar cel mai grav este faptul ca este slab pregatita

profesional, restul se mai mascheaza cu farduri. Dar

isteria nu se trateaza, faptul ca ne injura, ca are impresia

ca este data dracului pentru ca este al ei sot la PSD,

acestea nu sunt calitati. Dar, da, are PILE! 

PS. Tu Benone ai o mare problema, tu ai ce ai cu Ramona

se vede. Asa ca te rog sa ne scutesti. Tie nu-ti pasa de

TVR Craiova. 

Ramona, ca sa crape dusmanii sa nu te lasi. Urmeaza

concursurile! Sper sa nu te lasi tocmai acum, vreau sa

cred ca in SRTv nu se va mai promova criteriul PILA!

  la varsta mea,
 nadia nitov » 02-02-2013

11:31

Citez pe Benone:

In 15 minute poti cunoaste un om. Mai clar de atat nu se

putea! Stim prea bine cum se fac avansarile astea,

ghinionul ei este ca nu a avut ea pile mai tari, ca de aia

l-a contestat si pe Cristi Nedelcu sperand ca ii va lua

locul candva. Ia sa vedem, acum va mai putea

contesta? Doamna, imi pare rau sa va spun, dar nu

cunoasteti deloc personajul. Noi il stim, pentru ca traim

in aceeasi "casa"! De aceea tin sa o felicit pe Anca

Dindirica. Pentru ca are toate calitatile enumerate de

dvs. mai sus : fizic, psihic si CV! Nimeni nu-i perfect, dar

sunt ferm convins ca va promova valoarea si bunul simt

la Craiova. Eu ii doresc succes si o sa o ajut atat cat voi

putea.

cunosti un om dupa cum se uita in ochii tai cand iti

vorbeste si dupa lumina pe care o degaja in jur. si daca

mai are si un chip frumos e clar ca-i OK. toti politicienii

verosi sunt urati, dizgratiosi, le fug ochii cand iti vorbesc

si se uratesc cand se screm sa zambeasca. sa fie cum spui

dumneata si sa fie bine. dar cred ca "noi"e cam mult spus

dupa minusuri si sustinatori. cat despre "Stim prea bine

cum se fac avansarile astea, ghinionul ei ca nu a avut pile

mai tari..." este un mod indirect de-a spune ca doamna

care acum e sefa a avut PILE MAI MARI! pacat ca doar pe

pile se avanseaza in tvr! de aia e unde este cu hotiile si

audientele!

+20

nadia nitov

  Stimata doamna...
 Benone » 02-02-2013

16:03

...daca nu stiti cum este cu minusurile va explic eu. Se

poate accesa blogul de oriunde ai semnal de Internet si

de pe orice gadget (telefon mobil, tableta, PC sau

laptop). Deci deja de pe un singur "nick" poti da 4

minusuri. Nu mai pun la socoteala prietenii si prietenii

prietenilor etc. etc. Eu am probat chestiunea si se

poate foarte usor. Iar un om care isi urmareste cu

precizie de ceasornic interesul personal poate avea

ochii cei mai calzi din lume ca sa-si atinga scopul.

Normal ca esti natural cand stii exact ce vrei! Plus de

asta cititi ce au scris cei care sunt de acord cu mine si

o sa vedeti diferenta dintre comentariile lor si ale

celorlati care o sustin pe Ramona Morosanu. O dupa

amiaza placuta va doresc!

−10

Benone

  cu respect, va contrazic
 alcibiade » 02-02-2013 12:01

BB206567181
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BB206567181
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Nadia, 

Imi pare rau dar nu pot fi de acord. 

Nu ma intereseaza in nici un fel daca Ramona sau Bocanaciu

sunt frumosi, non-inculti, non-oligofreni si cu studii, iar

aceste calitati sunt necesare pentru a participa, citez, "la un

concurs de sefie", dar nu si suficiente. Insa aici nu era vorba

despre calitati ci despre faptul ca cele doua cariere,

management si sindicat sunt disjuncte, se exclud una pe alta.

Spre deosebire de management, pentru a imbratisa cariera

sindicala ar trebui ca subiectul doritor sa aiba doua calitati in

plus fata de manager: empatie si spirit de sacrificiu. Empatie

ca sa inteleaga sufleteste problemele oamenilor si sa ii poata

accepta si sustine cand sufera si pe cei care, evaluati cu

instrumentele managementului, ar putea fi indezirabili. Spirit

de sacrificiu ca sa poata angaja batalii pentru ceilalti, pentru

binele celor pe care ii reprezinta, chiar si cu pretul unei

insecuritati personale. Sa accepte ca poate deveni o tinta

pentru management, cunoscand faptul ca legea ii ofera o

oarecare protectie in cazul concedierior colective, insa nu il

va feri de inscenari, de evaluari profesionale abuzive, de

sicane de tot felul. 

Prin definitie agentul sindical este opusul managerului, este

partea conservatoare care se opune entuziasmului prea mare

pe care il poate dezvolta partea liberala, managementul.

Partea conservatoare actioneaza ca un mecanism de

protectie si trebuie sa puna frana daca actul de conducere

devine prea eficient cu pretul sacrificarii oamenilor. 

Un manager bun gandeste intreprinderea pe care o conduce in

termeni stiintifici: resursa, materie prima, proceduri, forta

de munca. Sindicalistul, de pe celalalta parte a baricadei,

vede altceva: conditii de munca, regulamente, oameni.

Managerul vrea sa foloseasca cat mai eficient resursele, de

pilda, de spatiu, insa sindicalistul il va impiedica sa puna

intr-un birou de 4 persoane 20 de oameni. Intelege motivele

pentru care managerul vrea sa ii inghesuie, insa nu poate fi

de acord cu economia extrema care ii va priva pe oameni de

conditii minimale de confort la serviciu. 

Managerul va incerca sa foloseasca cat mai eficient forta de

munca, insa sindicalistul va trebui sa il traga de maneca si sa

ii explice ca daca ii va tine pe oameni la serviciu cate 12 ore

fara sa ii plateasca suplimentar, daca ii va aduce noaptea la

serviciu fara sa ii pese de unde vin si daca au cu ce sa ajunga

la serviciu, daca o sa ii prefere pe oamenii mai putin

calificati, pentru ca au pretentii salariale mai mici si o sa ii

puna sa faca lucruri pentru care nu au pregatirea necesara

mizand pe frica lor de a-si pierde locurile de munca, fara sa

faca minimul efort financiar de a le oferi o scolarizare de

adaptare la noile cerinte, urmand sa ii amendeze apoi cand

se vor produce inevitabilele greseli, atunci managerul trebuie

sa stie ca el, sindicalistul, va deveni dusmanul lui de moarte

si nu va avea liniste pana cand va riposta prin toate

mijloacele legale disponibile.

Managerul va incerca sa se inteleaga cu sindicalistul, prin

negocieri sau chiar prin mijloace mai putin ortodoxe. Va

incerca sa ii cumpere prietenia caci, in fond, asta face un

manager bun. Foloseste resursele pe care le are la dispozitie

ca sa produca reducerea cheltuielilor si maximizarea

profitului. Iar prietenia sindicalistului va face ca procesul de

productie sa coste mai putin pentru ca va insemna adormirea

cainelui de paza.

De aceea sindicalistul ar trebui sa primeasca salariu de la

sindicat ca sa poata sa nu fie tentat de banii pe care ii va

oferi managerul. Sindicalistul ar trebui sa refuze sa

primeasca un salariu mai mare decat media salariilor

colegilor sai, ar trebui sa nu accepte prime sau alte premii

oferite de manager daca acestea nu sunt oferite constant si

oamenilor pe care ii reprezinta. Ar trebui ca, din proprie

initiativa, sa isi faca publica declaratia de avere si sa

informeze constant asupra actiunilor sale, sa spuna de ce si

unde se duce ori de cate ori lipseste de la activitatea pentru
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unde se duce ori de cate ori lipseste de la activitatea pentru

care este angajat ca salariat. Ideal ar fi ca sidicalistul sa fie

100% platit de sindicat si sa nu fie angajatul managerului

pentru ca astfel ar fi mai ferit de presiuni.

Ti se pare ca vreunul dintre onor-sindicalistii nostri poate fi

recunoscut in portretul robot de mai sus? Nu cred, pentru ca

majoritatea lor s-au apucat de "lupta" sindicala ca sa devina

un fel de sefi, ca sa fie in proximitatea managerilor si sa isi

rezolve micile probleme de personale mai usor. De la masa

imbelsugata si firimiturile sunt pretioase. Iar unii dintre

sindicalisti au vazut activitatea sindicala ca o platforma de

lansare pentru a ateriza mai usor si, daca se poate, sarind

peste procedurile standard, in barca managementului.

Ramona Saseanu, ca despre ea vorbeau colegii nostri, este

exact prototipul arivistului de tip neo-sindical. Eu nu a facut

nici un secret din faptul ca urmareste sa obtina un post de

conducere. A canditat si pentru functia de membru in CA si

si-ar fi dorit, pentru ca a tras de multe sfori, sa devina

directoare la TVR Craiova. M-am mirat inca de cand au fost

alegerile pentru CA si ma mir si acum cum de nu va iese

fierea in gura cand vedeti cu cata usurinta liderul vostru de

sindicat vrea sa abandoneze sindicatul si, implicit, pe voi, ca

sa acceada la un post in management. Mi-este gresta de

persoanele astea. Lui Ramona nu i-a iesit dar urmariti-i pe

toti liderii sa vedeti cine va primi posturi de conducere sau

avantaje de orice fel din partea managementului. 

Ii stim pe cei de la varf. Bocanaciu a iesit din umbra

profesionala in care se zbatea de cativa ani incoace. Si cred

ca a facut in ultimii doi ani delegatii externe cat in toata

cariera lui anterioara.

Antonov a performat in mandatul Sasu si s-a ales cu un

salariu de manager, mult peste media salariului primit de

colegii ei. Insa in ultimii doi ani a adunat din ore

suplimentare inca un salariu si asta in timp ce angajatilor de

rand din TVR li se refuza plata orelor suplimentare si erau

puse in discutie chiar obligatiile legale privind plata orelor de

noapte si a sambetelor si duminicilor. Gretos, jenant, fara

nici o urma de moralitate.

Zainescu tocmai a primit functia de sef la carele de reportaj.

Ce spuneam mai devreme? Sindicalistul accede fara concurs

la functia de manager ca urmare a "luptei" sindicale de

succes.

Dar soferul Balcan nu a ales sa se catere intr-o alta functie

imediat ce a putut vinde sindicatul sau lui Lazescu? Nu era

sindicatul lui Balcan exact coada de topor pe care o folosea

Lazescu, cu complicitatea lui Balcan si a lui Radulescu, ca sa

bata SPUS?

Nu are sens sa spun lucruri pe care, probabil, deja le

cunoasteti. Insa nu o plangeti pe Ramona Saseanu ca nu a

fost numita directoare ci oripilati-va ca ar fi putut fi numita,

ca a fot "in carti", ca si-a dorit si ca ar fi acceptat. Daca eu

as fi fost membru SPUS la grupa sindicala a carei lider a fost

numit manager sau a fost pe punctul sa fie numit, m-as duce

imediat si as cere sa ies din sindicat. Stiu ca nu pot declansa

nici un proces democratic prin care sa il schimb pe acel lider

si sa marchez tradarea lui spre neuitare asa ca nu am altfel

cum sa protestez decat prin retragerea mea din sindicat.

  dar...
 victor » 02-02-2013 12:28

Dar te-ai gandit ca poate Ramona este sustinuta si

+4

victor
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Dar te-ai gandit ca poate Ramona este sustinuta si

impinsa si de noi. Ca Ramona isi doreste si nu ascunde

asta. Bravo ei! Noi tot o vrem spre oftica ta! Ca nu se

imbina cele doua, sunt de acord, numai ca Ramona nu le-a

amestecat si nu a fost niciodata pro patronat, asa ca

termina cu indicatiile pretioase. Noi stim ce vrem! A facut

eforturi supraomenesti sa ne ajute, se vede din

rezultatele ei! Nu stiu daca a fost pe "punctul de a fi

numita". Cred ca nu a avut nicio sansa in fata pilelor

celorlalti. este o luptatoare, asta sa apreciati!

Si ca sa scriu si de Anca, nu are nicio traba cu

televiziunea si cu atat mai mult cu managementul Nu

calitatile au recomandat-o, ci pilele!

Dar mie nu-mi este teama! Ce sa-mi faca? Eu imi fac

datoria!

Vad un singur scop aici: denigrarea Ramonei, a inceput sa

se scrie asa din senin de Craiova, are dreptate Damov ca

este satul de noi! Rezultatul insa este altul: aflarea

adevarului despre noua directoare! Nu vreau sa mai scriu

de Reli, Giodea si restul gastii. Mi-e greata!

  Propunere!
 Benone » 02-02-2013

15:55

Mai Victoras, ia tata o lamaie sa-ti treaca greata si

lasa-ne cu lingusirile astea ieftine. Citeste ce a scris

"alcibiade", ca esta cat se poate de adevarat. Sau

acum sunteti orbiti de furie, pentru ca nu v-au iesit

voua schemele? Eu cred ca cine nu e cu voi e impotriva

voastra. Ce v-ar mai fi placut sa tineti voi fraiele

acum si sa va faceti de cap prin TVR Craiova. Ete ca

ati dat chix! Cat despre denigrararea Ramonei

reciteste postarile mele. Dar se pare ca voi va folositi

de anumite postari ca sa o denigrati pe viitoarea

noastra directoare.

−5

Benone

  Bravo!
 I Mihai » 02-02-2013 14:00

Foarte pertinent comentariul dvs. Nu știu cine sunteți, dar

îmi place că ați surprins esența situației.

Nu e cazul să plângem după cineva sau să hulim pe

cineva.

Trebuie doar să pricepem în ce situație ne aflăm.

NU cred în forța sindicatului pentru că nu cred în unitatea

oamenilor.

Nu am văzut așa ceva decât rareori și pentru cauze

efemere.

Important e ca fiecare să se gândească dacă meseria pe

care o face îl mai reprezintă, dacă crede că va mai putea

să muncească sau nu în branșa asta. 

Trăim vremuri dificile, iar procesul ăsta de restructurare

ne-a arătat tuturor cât preț pune instituția pe noi.

Pe undeva e bine, pentru că astfel ne-a eliberat de o

pasiune care se dovedește a fi nejustificată. 

Acum ne putem orienta liniștiți către orice altceva.

Suntem liberi!

+4

I Mihai

  precizare
 I Mihai » 02-02-2013 14:08

Comentariul pe care îl apreciez este al lui alcibiade, nu

al celui care semnează victor.

Eu pentru individa lăudată mai sus nu am nicio

apreciere.

A ratat ocazia de a-mi arăta că are caracter.

+1

I Mihai

  ai dreptate
 pt mihai » 02-02-2013

16:44

tu esti acum angajat pe un contract al unei fete de

este in îcic si asta datorita sindicatului de il

hulesti. Altfel acum aveai preaviz! Sa-ti fie rusine!

+1

pt mihai

  Revelatie
 alcibiade » 02-02-2013

15:04

Domnule draga,

+2

alcibiade
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Domnule draga,

Ideea asta:

"Pe undeva e bine, pentru că astfel ne-a eliberat de o

pasiune care se dovedește a fi nejustificată."

a venit ca o revelatie pentru mine. 

Sa explic.... De ceva vreme am inceput sa nu mai vad

lucrurile atat de in tragic si sa nu mai consider ca e

sfarsitul lumii. Eu fac parte din categoria celor

dependenti de pasiunea lor si ca atare ajunsesem sa

ma duc acasa doar ca sa dorm. Aici era viata mea si

punct. Din nefericire a venit ciuma asta peste noi. Nu

vreau sa fac povestea ca o stim cu totii, e povestea

fiecaruia dintre noi. Insa in ultimele saptamani am

inceput sa "mi se rupa" - daca imi permiteti expresia

neacademica. 

Si, de ceva vreme ma simteam vinovat ca a ajuns sa

nu imi mai pese de lucrurile care altadata erau sfinte.

Ma simteam foarte vinovat, cu sufletul incarcat.

Desi nici institutia si nici colegii nu au aratat ca ar

pune pret pe munca mea. Nu toti, dar cei mai multi.

Am inghitit mult venin si inca de la cine nu m-as fi

asteptat. Insa tot ma simteam vinovat ca nu imi mai

pasa ca altadata, ca plec la 5 de la serviciu, ca nu mai

alerg atunci cand merg prin curte ca sa nu pierd timp

cat ma deplasez.

Iti multumesc pentru ideea de mai sus, acum mi-e clar

ca nu am de ce sa ma simt vinovat. M-ai eliberat cu o

singura propozitie si pentru aceasta iti sunt

recunoscator.

  Esti sigur ?
 Dragos » 02-02-2013 14:33

Citez pe alcibiade:

Bocanaciu a iesit din umbra profesionala in care se

zbatea de cativa ani incoace. Si cred ca a facut in ultimii

doi ani delegatii externe cat in toata cariera lui

anterioara.

Pentru ca vad ca toata lumea stie foarte multe despre

activitatea mea va propun sa faceti o statistica a

deplasarilor externe in Dep Sport in 2008 comparativ cu

2012, ani cu olimpiada, europene de fotbal si de handbal.

Si poate chiar un Top Ten al plimbaretilor in 2011 si 2012.

+15

Dragos

  nu te supara
 alcibiade » 02-02-2013

15:06

Dragos,

Nu te supara ca nu am nimic cu tine personal. Fiecare

face ce crede ca e mai bine pentru el si tu nu ai facut

absolut nimic ilegal. 

Insa imi pare rau ca nu ai fost omul mare care ai fi

putut sa fii.

−2

alcibiade

  Alcibiade
 Dragos » 02-02-2013

16:07

Citez pe alcibiade:

Dragos,

Nu te supara ca nu am nimic cu tine personal.

Fiecare face ce crede ca e mai bine pentru el si

tu nu ai facut absolut nimic ilegal. 

Insa imi pare rau ca nu ai fost omul mare care ai

fi putut sa fii.

Nici in cazul meu nu e nimic personal. Dar aceste

legende ma distreaza si ma pun intr-o postura

interesanta aceea de a ignora idei bune si

pertinente ascunse intr-un potop de acuze

nefondate sau injurii. Sint dezamagit.

+11

Dragos

  Asta e bine
 alcibiade » 02-02-

2013 16:35

E in regula, Dragos, daca te simti dezamagit.

−7

alcibiade
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E in regula, Dragos, daca te simti dezamagit.

Asa ne simtim si noi dupa tot ce s-a intamplat

dar, mai ales, suntem dezamagiti de voi.

Daca acuzele mele sunt nefondate nu ai de ce sa

fii trist, pur si simplu stii ca e un neadevar. Dar

injurii.... Unde ai citit tu injurii in postarea

mea?

Insa observ ca nu ai contrazis nici unul dintre

argumentele discursului meu. Pana la urma nici

nu mai conteaza cat anume te-ai plimbat. In

plina negociere a CCMului tu ai ales sa pleci la

Londra desi sindicatul avea nevoie de lider

exact atunci. Asa este, pentru cariera ta de

jurnalist de sport era mai importanta olimpiada

decat negocierile cu patronatul si exact despre

astfel de alegeri am scris azi. 

Tu ai ales sa fii liderul sindicatului SPUS TV. Te-

ai inscris, te-am votat. Nu te-a numit nimeni,

nu ai primit asta ca sarcina de serviciu, tu ai

dorit, ai cerut si ai primit increderea noastra. 

Putin mai apoi ai uitat ca erai liderul SPUS si ai

ales sa fii jurnalist mai presus decat datoria ta

fara de sindicat, fara de cei care te-am votat.

Este trist, dar nu te repezi la mine pentru ca

asta a fost decizia ta si exact despre asta am

scris in postare. Nici tu, la fel ca nici ceilalti

colegi ai tai din SPUS nu esti, de fapt, un lider

de sindicat. Nu ai vocatie, nu ai tinuta morala

ca sa fii un lider adevarat de sindicat si iti

lipsesc exact acele calitati despre care

vorbeam. 

Nu-i o tragedie, sunt foarte putini oamenii care

pot sa fie lideri de sindicat iar tu cu siguranta

nu esti printre ei. Desigur, esti mai bun si mai

onest decat Rada, insa tot nu esti un lider de

sindicat.

Dar poate ca e bine sa iti arate altcineva lucrul

acesta pentru ca e greu cateodata sa vezi clar

atunci cand e vorba despre persoana ta. Poate

ca azi esti dezamagit, insa maine iti va trece.

Pana la urma asta esti tu.

Mie mi s-ar parea normal ca toti cei care

sunteti la conducerea sindicatului, incepand cu

sefii de grupa sindicala si terminand cu tine,

presedintele, sa va dati demisia. Sa va cereti

pe situl vostru scuze ca nu ati putut mai mult si

pe urma sa va retrageti. Asa procedeaza

oamenii cu coloana vetebrala. Stim cu totii ca

ati facut tot ce ati putut, insa tot ce ati putut

nu a fost destul, de aia trebuie sa plecati.

Inainte de a pleca trebuie sa schimbati statutul,

asa cum ati promis, apoi sa declansati alegeri

de jos pana sus. Dumnezeu sa te lumineze sa

faci ce este corect si bine.

  Am uitat!
 Benone » 02-02-2013 10:57

Spre stiinta dvs., doamna Dindirica organizeaza baluri de caritate

pentru persoanele cu handicap sau dizabilitati, sustine un curs de

bune maniere cu copii si se implica in orice activitate caritabila din

Craiova sau din judet. Se implica in cazurile de abandon si

campaniile antidrog. De Ramona Morosanu n-am auzit nimic in

sensul asta. Nu tin sa-i ridic osanale nimanui, dar asta este

adevarul.

−18

Benone

  o mana spala pe alta
 Ion » 02-02-2013 12:25

Inseamna ca fiind nevasta lui Dindirica, secretar PSD Dolj, si

+23

Ion
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Inseamna ca fiind nevasta lui Dindirica, secretar PSD Dolj, si

fiind protejata de sefele ei de la TVR Craiova, cu doar 2

saptamani de munca din 4, si alea muncite la jumate, ca doar

matinalul tine 2 ore, iar telefoane la invitati se pot da de

oriunde, are foarte mult timp liber la dispozitie. Si sa nu mai

vorbim de concediile care depasesc zilele la care ar avea dreptul.

Acasa are bona pentru copil ca are serviciu solicitant , vezi

doamne . In afara de doua baluri organizate numai pt imaginea

proprie si la care veneau invitatii din cauza ca 'nu se cade sa o

refuzam pe sotia domnului Dindirica', dar isi plateau doar

tacamul de 100 lei, nu a mai facut ceva . Se stie cum a intrat in

TVR Craiova, dupa telefoanele date lui Barbulescu de Geoana,

pentru ca pana si Barbulescu nu a vrut sa o angajeze, cu toate

pilele ei cu tot. Iar acum i se pregateste drumul ca sa devina

definitiva, sa poata concura la concurs ca 'avand experienta

manageriala' . Iar vechea conducere a fost pastrata tot la

indicatiile ei, pentru ca daca se schimba, Dindirica era numai un

spectator caruia i se dadea mereu peste nas pentru

incompetenta. Asa, o mana spala pe alta, astia isi pastreaza

functiile, ea ajunge directoare si are liniste.

  Craiova
 Cora » 02-02-2013 12:33

Mama, ce tiganie! Mostenire grea a lasat acolo nea' Traian... 

Benone - Dindirica: pai faptul ca nimeni HABAR nu are cine e

madam' Dindirica nu ti-e suficient ca raspuns? Sunt acolo sefi de

structuri calificati care ar fi trebuit sa ocupe posturile de conducere,

pentru ca in declaratiile oficiale e o RESTRUCTURARE, nu momentul

- cum isi inchipuie Elwis si clica lui de ratati - sa fie puse la volan

slugile preaplecate ale partidului!

+21

Cora

  da...
 victor » 02-02-2013 12:50

cert este ca Ramona este incomoda actualei conduceri. vreti sa o

denigrati ca sa o schimbati si sa va puteti face jocurile. Nu, nu o

sa va iasa!

+1

victor

  incomoda? Vai...
 corcodel » 02-02-2013 13:06

Ramona incomoda?

Ha, ha, ha, ha.

Tot SPUSul este foarte comod conducerii actuale si tuturos

conducerilor din toate timpurile. Este o armonie perfecta

intre Bocanaciu-Chivu-Budeanu-Vaduva-Antonov-Zainescu-

Morosanu (Saseanu)-etc si Zgabercea Mondialul-Elwis. SPUS

prin falitii sai presedinti si vicepresedinti a fost utilizat ca un

instrument de calmare a nemultumirilor salariatilor si ca o

portavoce pentru ineptiile de toate felurile.

La TVR Craiova, sa si la tot TVRul se aplica proverbul

romanesc contemporan:

- sef de cacat, sindicat de cacat

0

corcodel

  pentru domnul Damov
 corcodel » 02-02-2013 13:08

Imi cer scuze, insa asa era proverbul. Poate ca ar fi

trebuit sa scriu de rahat, insa mi-am dat seama dupa ce

am postat si nu am mai putut edita.

0

corcodel

  corcodel,
 nadia nitov » 02-02-2013

15:28

Citez pe corcodel:

+18

nadia nitov
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Citez pe corcodel:

Ramona incomoda?

Ha, ha, ha, ha.

Tot SPUSul este foarte comod conducerii actuale si

tuturos conducerilor din toate timpurile. Este o armonie

perfecta intre Bocanaciu-Chivu-Budeanu-Vaduva-

Antonov-Zainescu-Morosanu (Saseanu)-etc si

Zgabercea Mondialul-Elwis. SPUS prin falitii sai

presedinti si vicepresedinti a fost utilizat ca un

instrument de calmare a nemultumirilor salariatilor si ca

o portavoce pentru ineptiile de toate felurile.

La TVR Craiova, sa si la tot TVRul se aplica proverbul

romanesc contemporan:

- sef de cacat, sindicat de cacat

daca era cum spui ramona era pe cai mari in noua

organigrama. adica ramona e cu saftoiu si zgabercea dar

ramane pe dinafara si doamna dindirica nu-i cu ei dar e in

cartile lor si directoare ? ne crezi copii de 4 ani? eu mi-am

afirmat parerea despre spustv de cateva ori si in ultimele

2 luni doar de rau! dar nu toti sunt o apa si-un pamant!

inseamna ca eu, nadia nitov, sunt la fel de odioasa

precum saftoiu, enea, neacsa sau zgabercea? teoretic toti

suntem romani! nu toti din spustv au calcat stramb si nu

oricine e in spustv e un tradator(oare). chiar sunt

periculoase generalizarile. te mai uiti si la ce face omul.

unul mai scapa de la somaj cativa, in timp ce altul

confisca sculele particulare ale unui editor imagine.

ambele personaje sunt lideri de sindicat. cum pot eu sa-i

confund? da' ce-s cretina? pe ambele scrie spustv. dar ce

diferenta! de la cer la pamant. cateva zile mai locuiesc in

acelasi areal cu hahalerele care s-au jucat cu vieti

omenesti pentru a ascunde furtul deceniului facut de

prietenii lor politici. asta inseamna ca sunt ca ei!? fiecare

trebuie luat in parte si analizat. urasc generalizarile! asa

suntem toti: rromi, hoti si criminali! va convine sa fiti

luati la gramada? separat! va rog! SEPARAT! asa pot si eu

sa zic: presedinte de ca.at, tara de ca.at. ei, eu nu ma

simt ca.at si pace!

  Hai ca m-ai dat pe spate!
 Benone » 02-02-2013 16:19

Deci tu imi zici mie ca pana azi toti sefii din institutia asta erau

instalati in baza unui concurs real si in baza competentei lor

profesionale? GRESIT! Erau pusi politic mai Cora. De cand lucrez

eu aici NUMAI POLITIC au fost pusi! De ce credeai ca ar fi altfel

acum? Sau iti place tie sa visezi la cai verzi pe pereti? Asa a

fost, asa este si asa va fi in SRTV! Numai ca intre timp s-au

constituit doua gasti mari aici - cei pro USL si cei pro PDL. Asta

pana la cea mai mica structura. Si acum se platesc polite. Grele!

Nu mai conteaza nimic din ce stii sa faci, din CV-ul tau din

pregatirea profesionala. Ci gasca de care apartii. Una e la putere

acum, cealalta in opozitie. Ori Ramona Morosanu e in opozitie si

Anca Dindirica e la putere. Asta e situatia si trebuie luata ca

atare! Sper ca am fost clar.

−5

Benone

  asa gandesti?
 stirilesudului » 02-02-2013 22:27

Pai nu ai scris mai devreme ca Anaca Dindirica este frumoasa

, desteapta si cu un CV impresionant? Acum nu mai conteaza,

nu?

Si daca Anca este pusa pt ca este sustinuta de PSD inseamna

ca noi trebuie sa spunem: sa traiti si sa nu miscam in front?

Dar chiar nu-ti este rusine? Pai cum sa facem asa ceva?

Suntem chiori sau tampiti sa nu vedem calitatea intelectuala

si morala a Ancai? Ok, a venit adusa de Geoana, acum este

impusa de Vasileasca, asta nu inseamna ca noi suntem

angajatii ei si vom face sluj. Nici tu nu ai ideea ce este in

capul tau, esti oscilant rau baietas, asa ca valea!

Nu ne opreste nimeni sa ne manifestam nemultumirea si o

vom face! O facem pentru inceput aici si asta ar trebui sa le

dea de gandit mai ales lui Saftoiu, Zgabercea si restul.

+10

stirilesudului

  OK
 Benone » 02-02-2013 23:55

Manifesteaza-te aici, ca in rest nu ai unde. Sa vedem ce

0

Benone
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Manifesteaza-te aici, ca in rest nu ai unde. Sa vedem ce

efect are...0000000000 BARAT! Cat despre cei mentionati

la final, o sa se gandeasca cam 2 sec. si o sa va dea voie

si voua la 5 minute de plimbare prin curte, fara lesa. Uite

ca nu-mi este rusine, pentru ca iti sunt superior din toate

punctele de vedere! Ce ofticaaaaaaaa...   

Benone

  daca pana acum
 guraspurcata » 02-02-2013 13:01

i-am facut cu oua si cu otet pe zgabercea&comp, acum vreau sa

evidentiez parerea mea personala : 

FELICITARI PENTRU NOUA ORGANIGRAMA!!!!!  

stiu ca vor fi comentarii pro sau contra. personal, cred ca este cea

mai flexibila si interactionata organigrama de pana acum.sa dea

dumnezeu sa functioneze aceasta organigrama si toata sandramaua.

nu sunt o dementa care sa spurce si sa blesteme tot timpul.  mai

deraiez si eu, insa incerc sa ma mentin pe o linie de impartialitate.

ca toata lumea, am partie-prix-urile mele, dusmani sau prieteni.

insa ma uimeste aceasta noua organigrama.poate ca totul este

perfectibil. insa, avand in vedere ca tvr ramane in continuare un

mamut, BRAVO CELUI /CELOR CARE AU INTOCMIT-O! 

−8

guraspurcata

  rezultate?
 crispi » 02-02-2013 14:09

Ramona Morosanu nu a facut nimic pentru cei pe care ii reprezinta.

Doar gura e de ea, mai bine spus tonul ridicat. Nu a obtinut nici

macar un post in plus fata de cele 80 de la Craiova, doar i-a

favorizat pe unii in dauna altora pe parcursul procesului de selectie .

Singura ei "realizare" ca lider de sindicat a fost plecarea acasa a

singurului sofer capabil sa parcheze carul in curtea studioului.

0

crispi

  gresesti
 tripsi » 02-02-2013 16:51

Clasamentele nu le-a facut Ramona, ci voi. Tu Petre Bulata care

postezi acum, tu ai dat note plus cele doua : amanta si proasta :

Reli si Giodea, asa ca stai cuminte in bancuta ta!

+15

tripsi

  Corect!
 Benone » 02-02-2013 17:15

Inseamna ca dupa rationamentul tau Ramona Morosanu chiar

n-a facut nimic. Ei au dat notele si ea a asistat impasibila la

cum se face clasamentul. Practic n-a rezolvat nimic si s-a

rezolvat fiecare cum a putut. Gura pacatosului adevar

graieste!

−10

Benone

  Comisia care a dat notele acum
se spala pe maini

 oltenashul » 02-02-2013 17:20

Daca singurul sofer capabil sa parcheze carul in curtea studioului

a plecat acasa,de ce n-ati avut grija voi comisia de la Craiova

adica Reli, Puiu si Giodea ca acesta sa iasa primul, hai al doilea

dar nu penultimul la evaluarea soferilor???Ce vina are Ramona ca

in urma contestatiilor penultimul a devenit ultimul si pleaca

acasa?E vina voastra, nu a ei!Iar la evaluare voi ati dat notele,nu

Ramona, de ce nu vi le asumati?

+18

oltenashul

  Lasa oltenashule...
 Benone » 02-02-2013 17:46

....ca o sa fie Ramona directoare in 2025. Nu dispera si nu

mai plange. Hai ca-ti aduc eu o acadea si o masinutza de

pompiri sa te joci cu ea.

−10

Benone

  gura spurcata ?
 gigi » 02-02-2013 14:40

Daca tot ai guraspurcata...tine-o larg deschisa....am un "prix"

cado'u pentru tine...* nu te gandi la nebuneli...pt tine iti promit sa

nu folosesc hartie igienica in timp ce ...in contoleza amigdalele...la

fel de analfabete ca si tine...restu....!

−3

gigi

  PE CINE MA DAI AFARA
NASULE?

 VLAD TEPES » 02-02-2013 14:50

DOMNULE SPIREA ,AIUITAT CAND ERAI SOFER DE DIRECTOR LA

0
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DOMNULE SPIREA ,AIUITAT CAND ERAI SOFER DE DIRECTOR LA

STIRI? PE CATI COLEGI AI PRADUIT?CU CATI SOFERI DE LA STIRI MAI

ESTI PRIETEN?AI AVUT DREPTATE AU CAZUT STANCI

...PRIETENE.....

  alcibiade, cu respect, te salut!
 nadia nitov » 02-02-2013 19:32

mi- placut tare mult ce-ai scris! e de-a dreptul un studiu! chiar asa

ar trebui sa fie liderii sindicali si chiar asa sunt managerii. eu i-as

obliga, prin lege, sa faca, la 4 ani, o rotatie. liderii sa devina

manageri si managerii lideri. sa vada cum merge viata vazuta din

ambele parti. faptul ca ramona nu si-a ascuns intentiile, din punctul

meu de vedere, o onoreaza! altii n-ar recunoaste nici picati cu ceara

ca le curg balale dupa vreo functie. tradeaza masele si se strecoara

pe scaunul ravnit. un lider sindical care recunoaste ca, dupa un

timp, si-ar dori si poate, pentru ca il duce capul si are studiile

necesare, sa devina altceva, este mai mult decat onest! spune-mi

un singur lider de sindicat care sa fi avut sinceritatea de-a spune ce

vrea sa faca dupa ce nu va mai fi lider sindical. pentru ca, sa fim

cinstiti, nu poti imbatrani lider sindical! te lasa arcurile! te lasa

nervii! te lasa multe! as spune ca ramona saseanu morosanu este

primul lider sindical care si-a permis LUXUL de-a FI CINSTIT cu

angajatii. restul doar ii tradeaza! iar imi aduc aminte de procesul

verbal din 18.09. 2012 dintre patronat si reprezentantul sindicatului

si mi se faca rau! sa recapitulez: mare dreptate ai in ce-ai scris dar

trebuie sa recunosti ca si ramona e unica, a spus mereu ce vrea sa

faca! cine mai face asa ceva? cine???

+9

nadia nitov

  sunt satul
 menelau » 03-02-2013 03:49

Sunt satul de unici si de originali. Plaiurile mioritice abunda de

extraordinar. Noi probleme avem cu ordinarul. Tare mi-as mai

dori sa fie lucrurile dupa reguli, sa se poarte oamenii dupa

principii, sa respecte toti legile, sa fie plictiseala, ce mai tura-

vura.

Nadia, nu te recunosc in randurile de mai sus. Confirma ca esti

tu si nu vreun extraordinar care scrie cu numele tau. Cu sa spui

ca o respecti pe lidera de sindicat care recunoaste ca vrea e la

inceput sa fie lider de sindicat, insa mai apoi, cand o sa creasca

mare, ar dori sa se faca sefa. Tu auzi ce spui? Ti-l imaginezi pe

Horea conducand rascoala care l-a facut celebru spunand ca o sa

se rascoleasca el ce o sa se rascoleasca, dar mai incolo s-ar face

si el grof ca e mai misto. Cum vine asta, m-as face sef dar stai

putin ca acum ma fac lider de sindicat pentru ca imi e mai la

indemana.

Dar ca sa revenim la personajul asta trist pe care tu il admiri ca

e unic tocmai pentru ca nu are principii, as putea sa iti spun "de

pe surse" ca a avut o permanenta comunicare personala cu

echipa lui Saftoiu si cu pretul pacii sindicale si-a aranjat tot ce

avea de aranjat.

In fond e normal, managerii intre ei se ajuta.

Eu as zice ca trebuie sa mai citesti o data ce a scris Alcibiade si

sa incerci sa intelegi textul plecand de la ideea principala, cel

putin asa cum am inteles eu. Sindicalistii si mangerii sunt ca

uleiul si apa, ca pisica si cainele, se afla in pozitii opuse. Nu sunt

dusmani in mod obligatoriu, insa sunt adversari atat de jure cat

si de facto.

Ei stau la masa negocierilor fata in fata, niciodata pe aceeasi

parte a mesei.

+3

menelau

  iertare
 menelau » 03-02-2013 03:53

Imi cer iertare pentru literele mancate. Sper sa se inteleaga

ce am dorit sa scriu...

+2

menelau

  super
 stirilesudului » 03-02-2013 06:09

A obtinut tot "cu pretul pacii sindicale". Super! Esti tare

+2
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A obtinut tot "cu pretul pacii sindicale". Super! Esti tare

femeie, n-am ce zice. Astia sunt toti facuti varza aici. Unii

spun ca esti cu administratia, altii ca i-ai amenintat in pentru

a obtine ce-ti doresti pentru TVR Craiova. I-ai imbirlibat de

nu mai stiu de capul lor. Important este ca ai obtinut ce ti-ai

dorit. Mai ales chestia cu Ovidiu, geaficianul nostru. Imi pare

rau ca n-ai incercat macar "cu pretul paci sindicale" sa fii

directoare. Meritai. Astia de tot lovesc in tine au scris pana

la urma cine esti. O luptatoare desavarsita, care stie sa

aplice tactici cand este nevoie, dar ca "n-a avut pile". Ma

bucur ca dusmanii tai mi-au reconfirmat ca esti o femeie

exceptinala!

  si eu
 stirilesudului » 03-02-2013

06:12

si eu am mancat litere, scuze

+1

stirilesudului

  ca sa fie clar
 stirilesudului » 03-02-2013

06:26

Cand am scris "pentru a obtine ce-ti doreste" sa se

inteleaga ce trebuie. Ce-ti doresti adica ce trebuie pentru

TVR Craiova. Stim toti ca cei care sunt acum mari

conducatori n-au miscat un deget. A, ba da miscau

degetelele pentru a da telefoanele de rigoare pentru

ramanerea pe functii. Inca o mentiune. La Craiova am

ramas 82, asta nu datorita lui Reli, ci Ramonei. Sunt

multe de scris, dar noi le cunoastem. Ramona ai gresit

major ca nu ti-ai negociat nimic pentru tine , daca ai

"avut o prmanenta comunicare personala cu echipa lui

Saftoiu". Acum uite ce patim toti!

+2

stirilesudului

  eu sunt, menelau,
 nadia nitov » 03-02-2013 14:24

Citez pe menelau:

+3

nadia nitov
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Citez pe menelau:

Sunt satul de unici si de originali. Plaiurile mioritice abunda

de extraordinar. Noi probleme avem cu ordinarul. Tare mi-

as mai dori sa fie lucrurile dupa reguli, sa se poarte oamenii

dupa principii, sa respecte toti legile, sa fie plictiseala, ce

mai tura-vura.

Nadia, nu te recunosc in randurile de mai sus. Confirma ca

esti tu si nu vreun extraordinar care scrie cu numele tau. Cu

sa spui ca o respecti pe lidera de sindicat care recunoaste

ca vrea e la inceput sa fie lider de sindicat, insa mai apoi,

cand o sa creasca mare, ar dori sa se faca sefa. Tu auzi ce

spui? Ti-l imaginezi pe Horea conducand rascoala care l-a

facut celebru spunand ca o sa se rascoleasca el ce o sa se

rascoleasca, dar mai incolo s-ar face si el grof ca e mai

misto. Cum vine asta, m-as face sef dar stai putin ca acum

ma fac lider de sindicat pentru ca imi e mai la indemana.

Dar ca sa revenim la personajul asta trist pe care tu il admiri

ca e unic tocmai pentru ca nu are principii, as putea sa iti

spun "de pe surse" ca a avut o permanenta comunicare

personala cu echipa lui Saftoiu si cu pretul pacii sindicale

si-a aranjat tot ce avea de aranjat.

In fond e normal, managerii intre ei se ajuta.

Eu as zice ca trebuie sa mai citesti o data ce a scris

Alcibiade si sa incerci sa intelegi textul plecand de la ideea

principala, cel putin asa cum am inteles eu. Sindicalistii si

mangerii sunt ca uleiul si apa, ca pisica si cainele, se afla in

pozitii opuse. Nu sunt dusmani in mod obligatoriu, insa

sunt adversari atat de jure cat si de facto.

Ei stau la masa negocierilor fata in fata, niciodata pe

aceeasi parte a mesei.

si asa vad lucrurile.

doar nu esti batut in cuie, ca isus pe cruce, cand devii

sindicalist. devii sindicalist si ulterior lider de sindicat pentru

ca ai niste abilitati in plus fata de altii:

vorbesti cu usurinta si ai logica in ceea ce spui

te plac oamenii care te-au desemnat sa-i reprezinti

poti invata si vehicula la momentul potrivit legile care-i apara

pe angajati

te poti face ascultat de patronat

te poti impune patronatului

ai carisma si dictie

esti bataios

si nu in cele din urma, te duce capul!

exista exceptii care nu fac decat sa confirme regula. dar asa

e peste tot.

inainte de a o desfiinta pe ramona, cea care si-a permis sa

fie cinstita cu toata lumea si cu cei care o sustin si cu cei

care o detesta, sa facem o lege care sa interzica celor care

sunt sau au fost lideri de sindicat sa acceada vreodata la

functii in managemet si atunci doritorii de functii nu vor mai

intra in sindicat, vor sti din prima ca nu se poate aplica

pentru o functie in management. legea asta neexistand, nu

vad de ce sa nu poti prezenta un proiect de calitate si sa-ti

doresti altceva avand intrunite toate cerintele necesare unui

post de manager? adica facerea de bine devine obligatoriu

fu.ere de mama? poate ca sunt idioata dar tot nu inteleg

unde e nenorocirea daca lucrurile sunt pe FATA?! sa

presupunem ca tu ai dreptate si eu nu si ramona e o persoana

fara principii, desi punerea tuturor in tema mi se pare cat se

poate de principial! un lider sindical nu-i o ioana d' arc care

musai trebuie prajita pe rug! e un om care poate lupta mai

bine decat altii pentru niste drepturi si care o face un numar

de ani. doar n-are contract pe viata cu sindicatul! toate

contractele se termina chiar si ala, personal, cu viata! daca

esti sau ai fost lider sindical nu mai exista ziua de maine?

antonov a profitat la maximum si pe blat de avantajul de-a fi

lider sindical. a intodus frica in oasele catorva si e o doamna!

 ramona face totul public si ii sariti in cap? nu suntem in

india castelor sa nu poti evolua pentru ca te-ai nascut paria!

ai fost lider sindical? cand nu mai esti poti devenii ce vrei tu

ulterior! 

spui ca a fost des pe la saftoiu si zgabercea si "si-a aranjat

tot ce avea de aranjat" ce si-a aranjat? coafura poate, este

cumva manager?

poate ca un grof care a inghitit nedreptatile unui sistem

stramb pe cand era iobag ar stii ce are de facut cu oamenii
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stramb pe cand era iobag ar stii ce are de facut cu oamenii

de pe mosia lui. daca lupti pentru libertati nu poti sa fii

gospodar in paralel si sa prosperi? trebuie, musai, sa fii tras

pe roata? personal mi=ar fi placut povestea unui horia ramas

viu, prosperand, ridicand scoli si eliberand iobagii din robie.

iar am scris prea mult. scuze.

p.s. poate ma bag in povestea ramonei si din cauza ca

RECUNOSCAND APRIORIC ca am studii medii, sunt batranica

si saraca, s-au gastit "neste" destepte sa ma critice ca sunt

cu studii medii, batrana si saraca? ha?  DUPA CE EU

COMUNICASEM PRIMA tocmai pentru a nu lasa loc de

"descoperiri de apa calda". 

  ERATA
 nadia nitov » 03-02-2013

14:29

Citez pe nadia nitov:
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nadia nitov
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Citez pe nadia nitov:

Citez pe menelau:

Sunt satul de unici si de originali. Plaiurile mioritice

abunda de extraordinar. Noi probleme avem cu

ordinarul. Tare mi-as mai dori sa fie lucrurile dupa

reguli, sa se poarte oamenii dupa principii, sa

respecte toti legile, sa fie plictiseala, ce mai tura-

vura.

Nadia, nu te recunosc in randurile de mai sus.

Confirma ca esti tu si nu vreun extraordinar care

scrie cu numele tau. Cu sa spui ca o respecti pe

lidera de sindicat care recunoaste ca vrea e la

inceput sa fie lider de sindicat, insa mai apoi, cand

o sa creasca mare, ar dori sa se faca sefa. Tu auzi

ce spui? Ti-l imaginezi pe Horea conducand

rascoala care l-a facut celebru spunand ca o sa se

rascoleasca el ce o sa se rascoleasca, dar mai

incolo s-ar face si el grof ca e mai misto. Cum vine

asta, m-as face sef dar stai putin ca acum ma fac

lider de sindicat pentru ca imi e mai la indemana.

Dar ca sa revenim la personajul asta trist pe care

tu il admiri ca e unic tocmai pentru ca nu are

principii, as putea sa iti spun "de pe surse" ca a

avut o permanenta comunicare personala cu

echipa lui Saftoiu si cu pretul pacii sindicale si-a

aranjat tot ce avea de aranjat.

In fond e normal, managerii intre ei se ajuta.

Eu as zice ca trebuie sa mai citesti o data ce a

scris Alcibiade si sa incerci sa intelegi textul

plecand de la ideea principala, cel putin asa cum

am inteles eu. Sindicalistii si mangerii sunt ca

uleiul si apa, ca pisica si cainele, se afla in pozitii

opuse. Nu sunt dusmani in mod obligatoriu, insa

sunt adversari atat de jure cat si de facto.

Ei stau la masa negocierilor fata in fata, niciodata

pe aceeasi parte a mesei.

si asa vad lucrurile.

doar nu esti batut in cuie, ca isus pe cruce, cand devii

sindicalist. devii sindicalist si ulterior lider de sindicat

pentru ca ai niste abilitati in plus fata de altii:

vorbesti cu usurinta si ai logica in ceea ce spui

te plac oamenii care te-au desemnat sa-i reprezinti

poti invata si vehicula la momentul potrivit legile care-i

apara pe angajati

te poti face ascultat de patronat

te poti impune patronatului

ai carisma si dictie

esti bataios

si nu in cele din urma, te duce capul!

exista exceptii care nu fac decat sa confirme regula. dar

asa e peste tot.

inainte de a o desfiinta pe ramona, cea care si-a permis

sa fie cinstita cu toata lumea si cu cei care o sustin si cu

cei care o detesta, sa facem o lege care sa interzica

celor care sunt sau au fost lideri de sindicat sa acceada

vreodata la functii in managemet si atunci doritorii de

functii nu vor mai intra in sindicat, vor sti din prima ca nu

se poate aplica pentru o functie in management. legea

asta neexistand, nu vad de ce sa nu poti prezenta un

proiect de calitate si sa-ti doresti altceva avand intrunite

toate cerintele necesare unui post de manager? adica

facerea de bine devine obligatoriu fu.ere de mama?

poate ca sunt idioata dar tot nu inteleg unde e

nenorocirea daca lucrurile sunt pe FATA?! sa

presupunem ca tu ai dreptate si eu nu si ramona e o

persoana fara principii, desi punerea tuturor in tema mi

se pare cat se poate de principial! un lider sindical nu-i o

ioana d' arc care musai trebuie prajita pe rug! e un om

care poate lupta mai bine decat altii pentru niste

drepturi si care o face un numar de ani. doar n-are

contract pe viata cu sindicatul! toate contractele se

termina chiar si ala, personal, cu viata! daca esti sau ai

fost lider sindical nu mai exista ziua de maine? antonov

a profitat la maximum si pe blat de avantajul de-a fi lider

sindical. a intodus frica in oasele catorva si e o doamna!

 ramona face totul public si ii sariti in cap? nu
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 ramona face totul public si ii sariti in cap? nu

suntem in india castelor sa nu poti evolua pentru ca te-

ai nascut paria! ai fost lider sindical? cand nu mai esti

poti devenii ce vrei tu ulterior! 

spui ca a fost des pe la saftoiu si zgabercea si "si-a

aranjat tot ce avea de aranjat" ce si-a aranjat? coafura

poate, este cumva manager?

poate ca un grof care a inghitit nedreptatile unui sistem

stramb pe cand era iobag ar stii ce are de facut cu

oamenii de pe mosia lui. daca lupti pentru libertati nu

poti sa fii gospodar in paralel si sa prosperi? trebuie,

musai, sa fii tras pe roata? personal mi=ar fi placut

povestea unui horia ramas viu, prosperand, ridicand

scoli si eliberand iobagii din robie.

iar am scris prea mult. scuze.

p.s. poate ma bag in povestea ramonei si din cauza ca

RECUNOSCAND APRIORIC ca am studii medii, sunt

batranica si saraca, s-au gastit "neste" destepte sa ma

critice ca sunt cu studii medii, batrana si saraca? ha?

 DUPA CE EU COMUNICASEM PRIMA tocmai

pentru a nu lasa loc de "descoperiri de apa calda". 

scuze, ar sti nu ar stii. vai, ce rusine!

  Trist personaj cu triste fețe
 I Mihai » 02-02-2013 20:19

Un lider de sindicat trebuie să apere angajații în lupta acestora cu

patronatul.

În clipa în care consideră că a ajuns la un nivel în care vrea mai mult

- din respect pentru oamenii care l-au votat și au avut așteptări de

la el - ar trebui să-și dea demisia din funcție.

Și astfel poate participa la orice concurs de șef din postura de

angajat, nu de lider de sindicat.

Mi se pare de un elementar bun simț această demisie atunci când

vrea să se înscrie într-o cursă.

Asta ține însă de anumite trăsături de caracter...

Iar personajul pe care îl lăudați nemeritat a greșit față de oamenii

care au votat-o, dar în primul rând față de prietenii pe care îi

avusese. S-a dezis foarte ușor și repede de ei.

Pe mine a început să mă atace și să mă defăimeze după ce a

realizat că aveam șanse reale să câștig concursul de director.

I-am oferit șansa de a se distanța de toate acele comentarii care

(chipurile..) nu-i aparțineau.

Nu a făcut-o și am înțeles că a fost de acord cu toate acele minciuni

și mizerii care s-au spus despre mine pentru că în mintea ei mică și

meschină credea că așa elimină ea un competitor din cursă.

Din acel moment a încetat să mai existe pentru mine ca om cu

caracter.

I-am spus în față că nu avea niciun drept să se înscrie la concurs

pentru că nu avea experiență managerială. (să conduci o secție de

doi reporteri nu e mare funcție. Mai ales că nu e trecută nici în

cartea de muncă.) Și tot în față i-am spus că i-a trădat pe oamenii

care au votat-o.

Din păcate, da, e unică! Dar nu mi-aș dori să mai văd alta

asemenea. 

..

A, că uitasem. Din clipa în care se declanșase campania pentru

alegeri a spus că vrea să fie lideră și apoi directoare. Nu a fost o

idee care i-a venit pe parcurs. Ci din prima.

−6

I

Mihai

  deci
 stirilesudului » 02-02-2013 21:46

Ramona este o tip super corecta. Spune intotdeauna ce-si

doreste, iar tu, Ion MIhai n-ai fost niciodata pe punctul de

castiga un concurs, plus ca un om mai acru si dusmanos decat

tine nu exista in Tvr Cv. Nimeni nu te vrea. Doar tu ai impresia

ca esti destept si frumos! Asa ca, mai gandeste-te inainte de a

srie. Si nimeni nu are de ce sa-si de ademisia dintr-o functie

cata vreme participa la un concurs. Adsta este o aberatie a ta si

incerci sa ne indoctrinezi. Lasa-ne si fugi la o partida de sah.

Este singura ocupatie a acestui angajat, de a juca sah, pentru ca

daca-l pui sa scri o stire te ia cu ameteala de cat profesionalism

zace in el. Cu drag, o colega de la stiri

+4

stirilesudului

  Multumesc!

 Ramona » 03-02-2013 10:19
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Ramona
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 Ramona » 03-02-2013 10:19

Am retinut ceea ce am considerat ca merita sa retin. Mie nu-mi

place sa ma balacaresc pe bloguri, asa ca va doresc o duminica

placuta!

am postat iar acest comentariu, deoarece nu am vrut sa fie un

raspuns la cel care a postat inaintea mea!

Ramona

  un cuib de vipere
 un fan » 04-02-2013 12:29

O adevarata distractie lectura despre luptele interioare din statia

locala de la Craiova. Acolo toata lumea se lupta sa fie sef,

indiferent din ce tabara se afla. Culmea este ca i-am vazut pe

toti salariatii de la Craiova o singura echipa atunci cand Cristi

Nedelcu a castigat concursul pentru functia de director. Atunci,

fiecare cauta solutii pentru a scapa de fostul consilier de imagine

al prefectului Giugea. Dupa ce au scapat de Nedelcu, tvr-istii si-

au reluat vechile obiceiuri, acelea de a se carota unul pe celalalt.

Ramona Morosanu si-a dorit sa fie mereu sefa, ba chiar s-a aliat

cu Simona Cirlugea sa scape de Ion Mihai si de celelalte piedici.

Numai ca prietenia lor se pare ca s-a destramat cand amandoua

aveau aceiasi tinta: sa fie coordonator la TVR Craiova. Ii cunosc

pe toti si pot sa spun decat un singur lucru: o sa fie o distractie!

+3

un

fan

  La TVR Tirgu Mures femeia de
serviciu e vinovata de
managementul prost al institutiei

 George » 03-02-2013 11:06

Cel putin asa relateaza un cotidian din oras. Sigur ca au fost trimisi

+1

George
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Cel putin asa relateaza un cotidian din oras. Sigur ca au fost trimisi

la plimbare de la TVR Tirgu Mures oamenii care nu aveau treaba cu

partea redactionala. Au fost trecuti pe lista lui Saftoiu , femeia de

serviciu, portarul mort si tot asa. Nu se afla pe lista oamenii care de

opt luni de zile nu fac nimic , si care nu au facut mare lucru nici

pana la intrarea in reluari. Destul de rusinos ca multi oameni care

abia daca mai trec pe la munca sunt platiti cu bani grei. Marele guru

al presei din Romania, Ioan Ceausescu care era buricul pamantului a

reusit sa isi apere sotia care nu face nimic la munca. Nu ca

stimabilul domn de care se spunea pe acest site ca isi face bilute ar

produce ceva. Si lista poate continua. Cu siguranta ca Saftoiu nu

cunoaste situatia de aici de la TVR Tirgu Mures. Nu are cum ca nu a

trecut pe aici. Ma intreb cum se poate ca sa lasi niste oameni care

nu fac nimic toata ziua sa isi primeasca salariile? Asta cum se

numeste? Nu tot un jaf? Ce fel de controale financiare se faceau

daca totul era in regula cand stia fiaecare din instituie ca nu este?Ce

nerusinare. Sa scoti femeia de serviciu vinovata pentru angajarile

pe pile si pe incompetenta acelora care nu fac nimic. Oare nu este

josnic pentru cei care conduc institutia? Stiu , acum fiecare rade si

este multumit sufleteste ca a scapat de marea evaluare. Cat este de

corect ca o jurnalista sa primeasca nota maxima iar oamenii care au

ani grei de presa si experienta si au facut filme, au facut emisiuni

documentate si premiate sa primeasca o nota cu mult sunt acea

domnita? Nu dam nume ca nu e frumos. Desi asa ar merita. Cum se

poate ca un redactor care stie meserie sa primeasca o nota mult

mai mica fata de fatuca asta care a reusit sa rposteasca pana ce si

o comisie? Rusinos, stimabililor care ati oferit notele.. Oare vor

disparea protejatii din TVR vreodata? Oare cand vor disparea pilele,

prostimea, agramatii, nevestelle frustrate si domnitele care

pregatesc ceauri? Oare cand va intelege Saftoiu ca televiziunea se

face cu oameni harnici, profesionisti,si pregatiti sa faca fata

concurentei? Sa fie oare la Tirgu Mures o schimbare cu numirea unui

coordonator care a lucrat in mediul privat? Eu sper ca da. Daca va

reusi sa lupte cu sistemul bolnav din tara asta. Poate un pic de

speranta exista, asta desigur daca va fi lasat de cei ca Ceausescu sa

isi faca treaba. Dar din cate a demostrat acest individ, va incerca

sa il sape pe noul coordonator pe la Bucuresti. Pana nu va scapa TVR

de oamenii de acest gen care toata ziua o petrec cautand tot felul

de metode cum sa le faca rau celor mai buni ca ei pana atunci in

TVR nu va fi bine. Nu va fi bine pana ce puturosii si profitorii nu vor

fi trimisi la plimbare. Desigur , procedeu greu. Dar Saftoiu chiar

putea face curatenie si sa trimita la plimbare oamenii care nu prea

trec la munca si nu produc nimic. Sau saraca femeie de seriviciu a

maturat asa de mult incat a bagat insitutia in datorii? Domnule

Claudiu Saftoiu, poate totusi reusiti sa va intoarceti fata catre tvr-

isti si nu fundul.. S-ar putea sa va usture la un moment dar rau de

tot necazurile aduse profesionistilor si pasivitatea cuc are ati treut

pe langa lenesi...

  corectura
 George » 03-02-2013 11:08

cu care ati trecut pe langa lenesi

0

George

  comment
 eu_fraier » 03-02-2013 15:49

.I.

−1

eu_fraier

  Se poate comenta civilizat ?
 no name » 04-02-2013 20:02

Doar cativa oameni stiu sa comenteze la postarile de pe acest blog.

Restul....comentarii care iti provoaca 

0

no

name

  pentru crispi
 tocame » 06-02-2013 20:25

da ai dreptate unul din gasca lui domnul ,,B....,care a tocat seminte

toata ziua si lua banii cu sacul ,dar cei care au ramas nu sint soferi

profesionisti ?,dar, de organizatorul de productie care o freaca toata

ziua nu zici nimica ? ca am auzit ca se lauda ca merge si cu avionul ,

ca a renuntat la vechea meserie de dat cu ciocul la secu ,acum sa

apucat de soferie .sau de cei care joaca sah toata ziua ,aia nu sint

buni la toate ? ca parca asa spuneai ? sau lasa ca o sa te ajutam noi

fetele ,o sa le facem si pe astea!
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