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Preambul
În situația unei conduceri corupte, ceea ce nu reprezintă un element de noutate în Romania, orice voce care critică soluțiile manageriale
abuzive și nelegale intră în vizorul celor cu funcții de conducere și trebuie să lupte pentru a-si menține locul de muncă și veniturile. În
octombrie 2016 la nivelul INFLPR a fost încheiat un Contract Colectiv de Muncă impreună cu așa-zișii reprezentanți ai salariaților, in
realitate persoane obediente. Acesta conținea nenumărate articole ce anulau drepturile izvorăte din Codul Muncii. Contestarea în
instanță a dus la o suspendare a aplicării lui de către Curtea de Apel București pe 4 aprilie 2017 , care a schimbat în tot sentința
Tribunalului Ilfov, iar apoi Tribunalul Ilfov a anulat pe fond Contractul Colectiv de Muncă în totalitate.
Începand cu luna mai 2017, Traian Dascălu împreună cu avocatul Marius Cătălin Preduț, contractat nelegal cu încălcarea prevederilor art
1 din OUG 26/2012, au pus la cale o strategie de intimidare a salariaților cercetători ce câștigaseră contracte suplimentare pentru
finanțarea activitătii proprii de cercetare. Astfel, a fost instituit prin abuz un așa-zis Act Adițional la CIM pentru cercetătorii cu rezultate.
Cine nu semna Actul Adițional IMPUS, nu mai încasa drepturile salariale pentru activitatea desfășurată în proiecte.

Așa-zisul Act Adițional la CIM
La întocmirea de către Compartimentul resurse umane a Actelor adiționale la CIM s-a evitat modificarea elementului SALARIU. S-a folosit
sintagma: ”Pe lângă drepturile salariale cuvenite în baza contractului individual de muncă, astfel cum a fost modificat prin acte
adiționale, în perioada ......... , pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului ...... salariatului/salariatei i se va acorda suma brută
suplimentară de ....... calculată la numărul zilelor lucrătoare din perioada respectivă.”

Salariu
CIM
5.784 lei

Pontaj
director de
proiect
9.999 lei

5.784 + 9.999 = 15.783?

1. Directorii de proiecte întocmesc pontajele (Notele de distribuire a manoperei pe proiect) - perfect legal
2. Economiștii și șefii de laborator centralizează sumele și întocmesc tabelul cu sumele pentru așa-zisul Act Adițional la CIM
– sumele suplimentare sunt diminuate - fals intelectual, uz de fals, delapidare
3. Compartimentul Resurse Umane transmite Notele de informare și formularul Act Adițional spre semnare.
(Nu se negociază nimic!) - fals intelectual, uz de fals, delapidare – GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT
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Această procedură nu este negociabilă, iar nesemnarea unui astfel de contract conduce la
refuzul de plată a drepturilor de natură salarială pentru munca prestată și dovedită.
Fiecare salariat care lucrează și în proiecte de cercetare proprie semnează renunșarea la
20% din totalul drepturilor salariale și uneori până la 50% din cuantumul salariului din CIM.

