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Nr.71 /03.02.2020
Ministerul Afacerilor Externe
Domnului Bogdan Aurescu - Ministrul Afacerilor Externe, Președintele Institutului Diplomatic
Român
Stimate Domnule Ministru,
Sindicatul Național al Funcționarilor Publici – SNFP - cu sediul în București, Str. Alexandru
Donici nr.6, Sector 2, organizație reprezentativă la nivelul Institutului Diplomatic Român (IDR), în
numele tuturor membrilor grupei sindicale a I.D.R., vă supune atenției o situație deosebit de gravă
semnalată de membrii noștri de sindicat angajați ai Institutului Diplomatic Român:
Din conducerea Institutului Diplomatic Român face parte și directorul Direcției Furnizare de
Expertiză pentru MAE, doamna Simona Spinaru, care, potirvit sesizărilor membrilor noștri de
sindicat, de la data detașării în această funcție, respectiv 25.05.2017, manifestă față de colectivul
I.D.R. un comportament abuziv și agresiv, aducând serioase prejudicii fiecărui angajat IDR, dar și
imaginii Corpului Diplomatic și Consular al Romaniei.
Membrii noștrii de sindicat semnalează faptul că, încă de la instalarea în funcție, aceasta
amenințat personalul cu desființarea Institutului, a insultat și calomniat angajații IDR, în termeni de
o rară violență, gravitate și vulgaritate. Totodată, a exercitat presiuni asupra membrilor sindicatului
de a părăsi instituția, ceea ce s-a și întâmplat pentru zece dintre aceștia, prin demisii, demiteri,
pensionări anticipate. În locul acestor persoane, doamna Spinaru Simona a adus, prin detașare de
la firme private fără legătură cu obiectul de activitate al IDR, diverse persoane fără
experiența, fără pregătirea necesară ocupării respectivelor posturi din organigrama IDR. A
propus și a obținut numirea în funcția de șef al Biroului Financiar Contabil și Logistic (BFCL) a
unei persoane fără studii superioare în Economie, contrar prevederilor legislației în vigoare.
De asemenea

ca urmare a presiunilor doamnei Simona Spinaru, acest domn, coordonează și

compartimentele Juridic, Resurse umane, Secretariat, Arhivă și Bibliotecă, rezultând o serie de
incompatibilități, la care se adaugă comportamentul nepotrivit al acestuia, de control excesiv, față
de personalul IDR, după modelul impus de dna Spinaru Simona.
Menționăm că membri ai grupei sindicale a IDR – istorici, profesori universitari la
Universitatea din București – au demisionat, aceștia nemaidorind să accepte jignirile repetate care li
s-au adus, precum și lipsa profesionalismului și a experienței acestei doamne în domeniul cercetării,
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al editării volumelor de documente diplomatice și publicațiilor IDR, al redactării alertelor pe diverse
spații de analiză geopolitică etc.
Totodată, ținem să aducem la cunoștința dumneavoastră, în calitate de Președinte al
Institutului Diplomatic Român, că urmare a acțiunilor doamnei Spinaru, de blocare a activității
legate de organizarea cursurilor de pregătire profesională, veniturile obținute de către IDR din taxe
de școlarizare au scazut dramatic, coborând la 0 (zero) lei în anul 2019. Motivația acesteia fiind
aceea că personalul IDR este „incompetent”, „execrabil” și nu poate asigura gestionarea unor
programe de perfecționare, cu toate că în anii precedenți acelașii personal a gestionat cu succes
programe profesionale de care s-au bucurat un numar considerabil de cursanți. Astfel, nu au mai
fost organizate cursuri cu taxă de școlarizare, așa cum prevede HG 880/2005 privind funcționarea
Institutului Diplomatic Român.
De asemenea, vă înformăm că în acest moment, se află în derulare un proces de calomnie,
cu pretenții de daune morale, intentat de către un membru al sindicatului din cadrul IDR împotriva
acestei doamne . Probabil, doamna Spinaru este singurul diplomat român aflat în această regretabilă
situație.
O ultimă acuzație făcută de către doamna Simona Spinaru, asociată cu un limbaj jignitor și
cu amenințări, s-a produs în urma încetării detașărilor conform OUG 1/2020.
Comportamentul samavolnic practicat de doamna Spinaru în relațiile de serviciu cu
subalternii săi generează o situație de colaborare imposibilă, o permanentă stare de tensiune, de
stres neuropsihic, ce alterează sănătatea angajaților IDR, cu consecințe nefaste asupra atmosferei de
lucru și asupra calității muncii în cadrul Institutului.
Vă putem pune oricând la dispoziție mărturiile tuturor membrilor grupei sindicale a IDR cu
privire la acțiunile dnei Spinaru Simona de șicanare, intimidare, amenințare, persecutare,
supraveghere excesivă; de lezare profesională și de sănătate; de atingere a imaginii și demnității
personale; de afectare a vieții private a angajaților IDR (inclusiv a celor care au părăsit Institutul,
constrânși de către aceasta).
Cu privire la cele semnalate mai sus, invocăm Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, Directiva 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind securitatea și sănătatea în muncă,
Directiva 2000/43/EC, Directiva 2000/78/EC ș.a.m.d.
Prin urmare, având încrederea că vă veți apleca asupra celor mai sus expuse, Sindicatul
Național al Funcționarilor Publici vă solicită, domnule ministru, sprijinul în clarificarea acestei
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situații care aduce grave prejudicii activității și eficienței muncii angajaților membrilor Institutului
Diplomatic Român, astfel încât să putem evita situația declanșării unui conflict de muncă.
Exprimându-ne speranța că vom găsi spijinul Domniei Voastre,
Primiți, Domnule Ministru, expresia înaltei noastre considerații.
Sebastian OPRESCU,
Președinte SNFP
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