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PETIȚIE 

 

 

 

 Profitand de Decretul Președintelui României nr. 195/16 Martie 2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, intrata în vigoare la data de 16 martie 

2020 data publicării în MO nr. 212, partea I, conducerea executiva a societatii Biroul de 

Turism pentru Tineret S.A., a dispus trimitrea in somaj tehnic a aproximativ 80% din 

personalul angajat al societatii , inclusiv Contabilul Sef, Sef Birou Juridic, Directorul Hotelului 

Forum din statiunea Costinesti (administrata de companie). 

 De a lungul perioadei starii de urgenta, ulterior stare de alerta, conducerea BTT S.A. 

a scos din somaj tehnic o parte din angajatii companiei, pe alte criterii decat necesitatea 

desfasurarii activitatii, o parte din ei fiind scosi dupa preferintele conducerii, chiar daca 

sloganul acestei conduceri executive era transparenta totala. Totodata, in perioada starii de 

urgenta/de alerta, angajatii aflati in somaj tehnic au fost OBLIGATI (prin mesaje pe grupul de 

whatsapp al societatii sau telefonic) sa se prezinte la sediul companiei din Piata Victoriei, 

lucru interzis expres de catre  folosind mijloacele de transport in comun, fiind expusi riscului  

de contaminare cu noul coronavirus. Dupa aceasta perioada, angajatilor companiei li s-a 

sugerat sa mearga in concediu de odihna sau medical, in cazul in care concediul de odihna 

era epuizat. Si in acest rastimp, angajatiilor aflati in concediu li s-a cerut sa se prezinte la 

sediul companiei, fapt interzis de Codului Muncii, art. 15 indice 1.  

 Somajul tehnic reprezintă, de fapt, suspendarea contractului de muncă din inițiativa 

angajatorului cât timp este întreruptă sau redusă temporar activitatea, dar fără încetarea 

contractului de muncă din mai multe motive, ce pot fi: economice, tehnologice, structurale 

sau similare, în condițiile art. 52 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii. Chemarea angajatilor la 



munca in perioada somajului tehnic echivaleaza cu munca nedeclarata, fapta sanctionata de 

catre Codul Muncii. 

 In tot acest timp masinile de serviciu ale SC BTT SA erau folosite in scopuri personale 

de catre o parte din conducerea societatii (inclusiv in scop electoral, de catre Presedintele 

Consiliului de Administratie al SC BTT SA, dl. Marius Dragu, care a candidat din partea 

Aliantei USR_PLUS la primaria comunei Costinesti). Acesta a beneficiat pe toata perioada 

campaniei electorale si de camere gratuite in cadrul Hotelului Forum, in conditiile in care din 

cauza pamdemiei de COVID-19 si asa incasarile hotelului au scazut considerabil (de la 2 

milioane lei in 2019 la aproximativ 845 mii lei in 2020). Este imperios necesar sa punctez aici 

faptul ca managementul dezastruos, numarul extrem de mare al camerelor acordate pe 

baza de gratuitate in Hotel (prietenilor, membrilor de familie, colegilor de partid – in cazul 

candidatului USR – PLUS la primaria comunei Costinesti, Marius Dragu, care detine si functia 

de presedinte CA al BTT SA), a lipsei de personal calificat angajat in gestionarea hotelului 

Forum si a statiunii Costinesti (in functia de administrator al statiunii a fost numit un 

personaj dubios, cu legaturi in clanurile interlope din Bucuresti, fara studii, fara CV) si nu in 

ultimul rand din cauza atitudinii dictatoriale si abuzive a conducerii executive, personalul 

BTT SA nu a colaborat coerent si in deplin interes in vederea realizarii veniturilor din 

exploatarea Hotelului Forum si a statiunii Costinesti.  

 In cele  6 luni, in care majoritatea angajatilor au fost somaj tehnic, societatea a 

functionat fara contabil, fara jurist, niciun document neavand viza celor 2 compartimente 

extrem importante intr-o societatea comerciala cu capital majoritar de stat si fara personal 

CALIFICAT in cadrul Hotelului Forum. Totodata, in aceasta perioada, conducerea executiva a 

dispus angajarea in cadrul companiei pe alte posturi.  

  Socitatea se afla acum intr-o situatia economica precara si o mare parte a angajatilor 

BTT SA au parasit deja compania. In contextul unei perioade dificile din punct de vedere 

economic a intregului domeniu HORECA, generata de criza COVID-19, conducerea executiva 

a companiei a decis sa isi majoreze propriile salarii (Directorul General al societatii si-a 

majorat propriul salariu de la aproximativ 7.300 lei net la peste 10.300 lei net!!!) in conditiile 

in care 80% din angajatii companiei erau trimisi in somaj tehnic, primind sume cuprinse intre 

800 – 1.300 de lei net. 

 Acestea fiind spuse, avand in vedere situatia economica precara, a managementului 

dezastruos al actualei conduceri executive si al atitudinii abuzive si total neprofesioniste, dar  

si a contextului actual (o criza mondiala generata de pandemia COVID-19), a nesigurantei 

vizavi de ceea ce inseamna activitatea HORECA, compania cu capital majoritar de stat Biroul 

de Turism pentru Tineret SA, se indreapta spre un inevitabil FALIMENT!  

 Solutii de salvare a companiei au fost si sunt! Lipsa de viziune, neprofesionalismul, 

atitudinea dictatoriala si interesele ascunse ale actualei conduceri executive (vezi ancheta 

Libertatea din data de 12 februarie 2020 intitulat: Afacere profitabilă pentru Dragoș 

Anastasiu, patronul firmei Eurolines și apropiat al PNL. E la un pas să pună mâna pe un teren 

public, la o treime din prețul expertizei dar si alte incercari de vanzare/inchiriere a activelor 

statului roman, date in administrare companiei BTT SA, proceduri care nu au in spate 



documente avizate juridic sau economic, ci doar interese financiare ascunse) au adus o 

companie cu renume la nivel national la un pas de faliment! 

 In acest context, am rugamintea de a verifica cele sesizate de mine in prezenta 

PETIȚIE si de a dispune masurile prevazute de legile in vigoare! 

 

 Totodata doresc sa consemneze acest act ca si cererea mea de demisie din functia 

de Director Hotel Forum, din cadrul societatii Biroul de Turism pentru Tineret SA, in 

conformitate cu art. 81, alin 8, din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, incepand cu data 

22.10. 2020. 

 

Va multumesc!   

Cosmin MESAROȘ                                                                                                21.10.2020 

                                                                                         

 

 


