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Către: CEC Bank
În atenția: Domnului Președinte Valentin Tiberiu Mavrodin

Domnule Președinte Valentin Tiberiu Mavrodin,
În baza Legii 544/2001, pentru buna informare a cetățenilor României și pentru clarificarea unor date înainte
de publicarea unui articol în cotidianul online www.secundatv.ro, dezbaterea temei de fond în emisiunea
SECUNDA POZITIVĂ ce este difuzată de Televiziunea NAȘUL.TV și pentru a vă oferi posibilitatea să vă exprimați
opinia, vă solicităm să ne răspundeți la câteva întrebări, în contextul de mai jos:
Din informațiile pe care le deținem, unele dublate de documente, mai mulți angajați ai CEC au adus diferite
acuzații extrem de grave – hărțuire sexuală și corupție - la adresa următoarelor persoane din conducerea CEC
Bank:
- NAE CRISTIAN ALEXANDRU – Director al Direcției Administrare a Rețelei Teritoriale;
- HUȚANU ELENA – Director al Direcției Resurse Umane;
- JECAN ANA MARIA – Șef serviciu personal Direcția Resurse Umane și Secretar al Comisiei de Etică și al
Comisiilor de Evaluare a salariaților din CEC BANK;
- IOVU MIRELA – Director-Vicepreședinte al Comitetului de Direcție al CEC BANK;
- VARTOLOMEI CONSTANTIN – Director Sucursală CEC Timișoara.

Iată întrebările:

1. Ce decizii a luat conducerea CEC în urma acestor sesizări extrem de grave? Vă rugăm să detaliați pentru
fiecare reclamație în parte.
2. Domnul Cristian Alexandru Nae este în concediu medical? De la ce dată?
3. Ce realizări manageriale și de indicatori tehnici îl recomandă pe domnul Constantin Vartolomei să fie
numit Director Zonal CEC Bank?

Vă asigurăm Domnule Președinte Valentin Tiberiu Mavrodin că vom publica răspunsurile la întrebări precum
și eventualele Dvs. comentarii legate de acuzațiile extrem de grave aduse de angajații CEC la adresa unor șefi din
cadrul băncii de stat, acționar majoritar MF, pe care o conduceți din mai 2019.
În speranța că vom primi răspunsuri la întrebările noastre într-un timp rezonabil, câteva zile,
Vă mulțumesc,
Mihai PÂLŞU
Director SECUNDA
mihaip@secundatv.ro

