REGULAMENT
privind desfăşurarea alegerilor pentru desemnarea delegaţilor plenului de realizatori de emisiuni de
radio
în Comisia paritară specială pentru elaborarea
Statutului ziaristului de radiodifuziune
- decembrie 2010 -
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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru
delegaţii plenului realizatorilor de emisiuni de radio din Societatea Română de Radiodifuziune care vor face
parte din Comisia paritară specială pentru elaborarea statutului ziaristului de radiodifuziune.
Art. 2 - Alegerile pentru desemnarea delegaţilor plenului de realizatori de emisiuni de radio în
Comisia paritară specială pentru elaborarea Statutului Ziaristului de Radiodifuziune se fac în baza
prevederilor art. 10 alin (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 - Următoarele denumiri se vor regăsi în prezentul regulament în forma prescurtată, după cum
urmează:
Societatea Română de Radiodifuziune - SRR, instituţie, unitate, societate;
Consiliul de Administraţie al SRR - CA;
Preşedinte Director General - PDG;
Comitetul Director al SRR - CD;
Comisia paritară specială pentru elaborarea statutului ziaristului de radiodifuziune - Comisia paritară
- CPS;
f) Comisia tehnică pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor - Comisia tehnică;
g) Departament, post, direcţie, redacţie, serviciu - Compartiment;
h) Plenul realizatorilor de emisiuni de radio - Plenul;
i) Candidaţii pentru CPS - Candidaţii;
j) Calendarul alegerilor – Calendarul.
a)
b)
c)
d)
e)

CAPITOLUL II
Plenul
Art. 4 – (1) Fac parte din Plen şi au dreptul de a participa la alegerile prevăzute la art. 1:
a) persoanele angajate la data desfăşurării alegerilor, cu contracte individuale de muncă pe durată
nedeterminată sau determinată, pe funcţii din Anexa 7 a Contractului Colectiv de Muncă al SRR de la
următoarele poziţii (care realizează emisiuni de radio):
i. poz. 16 a) reporter, moderator, corespondent local;
ii. poz. 16 b) redactor, redactor rubrică;
iii. poz. 19 b) redactor, corespondent local;
iv. poz. 21 a) redactor, redactor coordonator emisie, reporter, corespondent local;
v. poz. 23 a) realizator coordonator, realizator şef tură, realizator responsabil, realizator, publicist
comentator coordonator, publicist comentator şef tură, publicist comentator,
moderator, corespondent
străinătate, redactor rubrică;
vi. poz. 23 b) regizor artistic.
b) persoane care prestează în cadrul ofertei editoriale a SRR servicii aferente funcţiilor prevăzute la
lit. a) şi care au colaborat până în prezent cu SRR pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
(2) Prin participarea la alegeri se înţelege dreptul de a alege.
(3) Modelul listei nominale cuprinzând membrii plenului este prevăzut în Anexa 1.
(4) Prezenţa uneia sau mai multor persoane pe lista nominală a Plenului se poate contesta numai cu
privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1), în termen de 24 de ore de la momentul afişării listei.
(5) Contestaţiile se depun, în scris şi sub semnătură, la Comisia tehnică iar aceasta le soluţionează în
cel mult 48 de ore de la depunere.
CAPITOLUL III
Candidaţii
Art. 5 – (1) În Comisia paritară specială vor fi aleşi un număr de 5 delegaţi din partea Plenului şi un
număr de 5 supleanţi ai acestora.
(2) Pot candida pentru locurile din Comisia paritară specială membrii plenului care îndeplinesc
următoarele condiţii speciale:
a) la momentul depunerii candidaturii sunt angajaţi ai SRR, pe o durată care să depăşească data
alegerilor cu cel puţin 6 luni;
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b) au o vechime de minimum 3 ani într-una din funcţiile prevăzute la art. 4. alin. (1) lit. a) sau echivalentul
acestora;
c) nu au încălcat dispoziţiile Regulamentului intern privind deontologia profesională;
d) la momentul depunerii candidaturii sunt cooptaţi în realizarea ofertei editoriale a SRR pe o durată care
să depăşească data alegerilor cu cel puţin 6 luni;
(3) Candidaturile pot fi propuse de către oricare dintre membrii Plenului, cu acceptul scris al candidatului.
(4) Candidaturile pot fi autopropuse de către membrii Plenului care îndeplinesc condiţiile speciale
prevăzute la alin. (2).
(5) Candidaturile se depun, în scris şi sub semnătură, la Comisia tehnică. Candidaturile pot fi transmise
şi prin fax sau e-mail, cu condiţia existenţei semnăturilor olografe pe documentul respectiv.
(6) Membrii Comisiei tehnice şi observatorii nu pot candida.
(7) Retragerea candidaturii se face printr-o cerere scrisă şi semnată de persoana care făcut propunerea
sau de candidat, cel mai târziu cu 24 de ore înaintea afişării listelor finale de candidaţi.
(8) Cererile de retragere a propunerii de candidatură sau a candidaturii se depun la Comisia tehnică.
(9) Candidaturile se pot contesta numai cu privire la îndeplinirea/respectarea condiţiilor speciale
prevăzute la alin. (2), în termen de 24 de ore de la momentul afişării acestora.
(10) Contestaţiile se depun, în scris şi sub semnătură, la Comisia tehnică, iar aceasta le soluţionează în
cel mult 48 de ore de la depunere.
CAPITOLUL IV
Comisia tehnică
Art. 6 - Comisia tehnică asigură condiţiile pentru desfăşurarea corectă şi transparentă a alegerilor,
conform prevederilor prezentului regulament. În acest scop, este îndreptăţită să ia, în limita competenţelor
sale, toate măsurile pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor.
Art. 7 - Comisia tehnică se numeşte prin ordin al PDG şi este compusă din:
(1) În cazul votului electronic - 6 persoane, dintre care un preşedinte, 4 membri şi un secretar fără
drept de vot.
(2) În cazul votului clasic:
a) la sediul central - 8 persoane dintre care un preşedinte, 6 membri şi un secretar fără drept de vot;
b) la fiecare studio regional - câte o subcomisie compusă din 4 persoane dintre care un preşedinte, 2
membri şi un secretar fără drept de vot.
Art. 8 – Funcţionarea Comisiei tehnice:
(1) Comisia tehnică funcţionează pe toată durata alegerilor, conform calendarului alegerilor, aprobat de
conducerea SRR, prevăzut în Anexa 2.
(2) Comisia tehnică îşi desfăşoară activitatea zilnică potrivit programului pe care îl stabileşte şi îl
afişează la avizier şi pe portalul instituţiei.
(3) Comisia tehnică funcţionează în prezenţa majorităţii membrilor acesteia (jumătate plus unu din
numărul total al membrilor).
(4) Preşedintele conduce activităţile Comisiei tehnice şi o reprezintă în raporturile cu terţii.
(5) Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia tehnică se face prin vot, cu majoritatea membrilor
(jumătate plus unu din numărul total al membrilor).
(6) Toate documentele adresate sau emise de Comisia tehnică se înscriu într-un registru şi primesc
număr.
Art. 9 - Comisia tehnică beneficiază pe toată perioada funcţionării de un spaţiu de lucru în Casa Radio şi
de resursele tehnice, administrative şi de comunicare necesare pregătirii, urmăririi şi finalizării procesului de
votare: mobilier de birou, telefon, fax, calculator, imprimantă, birotică, acces la internet, cont de e-mail,
transport auto, asistenţă IT, protocol etc. şi, în cazul votului clasic, accesul la copiator pentru multiplicarea
buletinelor de vot, urne şi cabine de vot.
Art. 10 - Atribuţiile Comisiei tehnice sunt următoarele:
a) primeşte, de la Serviciul Resurse Umane lista nominală cuprinzând membrii Plenului, confirmată sub
semnătura şefului de serviciu;
b) acreditează observatorii;
c) primeşte candidaturile pentru delegaţii Plenului în CPS în formă scrisă, sub semnătura celui care
formulează propunerea şi, după caz, a celui propus;
d) afişează la aviziere şi pe portalul intern listele preliminare cuprinzând membrii Plenului şi Candidaţii,
în ordine alfabetică;
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e) soluţionează contestaţiile referitoare la îndeplinirea condiţiilor pentru includerea pe lista nominală a
Plenului, respectiv a celor speciale privind candidatura;
f) validează şi publică listele finale cuprinzând membrii Plenului, respectiv candidaţii;
g) editează şi multiplică buletinele de vot, întocmite conform modelului prevăzut în Anexa 4;
h) supraveghează buna desfăşurare a procesului de votare şi soluţionează contestaţiile privind
corectitudinea procesului de votare;
i) asigură permanenţa în spaţiul de lucru al comisiei, conform programului stabilit şi afişat;
j) asigură/urmăreşte operaţiunea de numărare a voturilor şi soluţionează contestaţiile privind
corectitudinea numărării;
k) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor, semnat de membrii comisiei şi de cel
puţin 2 observatori;
l) întocmeşte raportul privind desfăşurarea alegerilor şi ordinea candidaţilor câştigători, pe care îl
prezintă PDG sub semnătura membrilor comisiei şi a cel puţin 2 observatori.
CAPITOLUL V
Observatorii
Art. 11 – (1) Pot fi observatori persoanele împuternicite în scris din partea compartimentelor, a
sindicatelor legal constituite şi a asociaţiilor profesionale media din SRR.
(2) Numărul maxim de observatori este:
a) În cazul votului electronic: 5 observatori, fiecare entitate prevăzută la alin. (1) având dreptul la
desemnarea unui observator.
b) În cazul votului clasic:
i. 15 observatori la Sediul Central, fiecare entitate prevăzută la alin. (1) având dreptul la desemnarea a
cel mult 3 observatori;
ii. 3 observatori la fiecare studiou regional, fiecare entitate prevăzută la alin. (1) având dreptul la
desemnarea unui observator.
(3) Acreditarea observatorilor se va face în ordinea înscrierii, până la completarea numărului maxim.
(4) Observatorii au rolul de a veghea asupra corectitudinii desfăşurării alegerilor şi de a fi martori ai
procesului de numărare a voturilor.
(5) Observatorii sesizează Comisiei tehnice orice neregulă referitoare la respectarea procedurii de vot,
pentru adoptarea măsurilor ce se impun.
(6) Pentru neregulile referitoare la respectarea procedurii de vot şi neremediate sau cele săvârşite de
Comisia tehnică, observatorii se pot adresa PDG.
(7) Procesul-verbal de numărare a voturilor va fi semnat de cel puţin doi observatori.
CAPITOLUL VI
Desfăşurarea alegerilor
Art. 12 - Tehnica de vot poate fi:
(1) electronică, pe baza unei aplicaţii puse la dispoziţie de Departamentul Tehnic care permite
transmiterea opţiunii membrilor Plenului prin e-mail. Aplicaţia respectivă asigură/permite:
a) exprimarea opţiunilor, o singură dată, numai din partea celor înscrişi pe lista membrilor Plenului, cu
drept de participare la aceste alegeri;
b) votarea a minim 1 candidat şi a maxim 5 candidaţi;
c) contorizarea opţiunilor exprimate;
d) confidenţialitatea deplină asupra opţiunilor exprimate de participanţi;
e) membrii Plenului pot consulta la Departamentul Tehnic - Serviciul IT adresa de e-mail care le-a fost
introdusă în aplicaţie pentru exprimarea opţiunii, dar pot opta pentru o altă adresă, în urma completării
formularului prevăzut în Anexa 3;
f) realizatorii care nu deţin adresa de e-mail sau care nu au adresă de e-mail de serviciu şi nu doresc să
folosească o adresă personală, pot solicita crearea unei adrese de e-mail în acest scop. Adresa va fi de
tip prenume_nume@jurnalist.srr.ro. Departamentul Tehnic - Serviciul IT va coordona preluarea acestor
cereri şi apoi informarea în mod confidenţial a solicitanţilor despre modalitatea de acces la adresa de email creată;
g) departamentul Tehnic - Serviciul IT asigură suportul tehnic pentru funcţionarea aplicaţiei electronice
pe toată durata alegerilor, inclusiv testarea acesteia înainte de ziua alegerilor.
(2) clasică (votarea se face cu buletine de vot prin prezentarea personală la urne).
Art.13 - Procedura de vot:
(1) În cazul votului electronic procedura de votare se defăşoară astfel:
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a) pentru a vota este necesar accesul la un computer, la reţeaua internet şi adresa de e-mail cu care
este înscris în aplicaţia de votare;
b) votantul îşi consultă adresa de e-mail pe care i se transmite o invitaţie de a participa la vot. Această
invitaţie conţine un link personalizat şi unic pentru fiecare votant în parte, către adresa unui site
web, unde se votează;
c) cu click pe link-ul prevăzut la lit. b) se deschide în browser pagina votării;
d) votantul alege candidaţii doriţi bifând căsuţa din dreptul numelui acestora după care apasă butonul
„Trimite”;
e) votarea începe la orele 00.00 şi se termină la orele 24.00, ora României;
f) contestaţiile privind nerespectarea procedurii de vot se depun, în scris, la Comisia tehnică, cel mai
târziu la 24 de ore după momentul încheierii votării iar aceasta le soluţionează în cel mult 48 de ore
de la depunere.
(2) În cazul votului clasic (cu urne) procesul de votare se va desfăşura astfel:
a) alegătorul prezintă membrului Comisiei tehnice actul de identitate (B.I./C.I. sau legitimaţia SRR);
b) membrul Comisiei tehnice notează în lista de alegători numărul actului de identitate şi predă
alegătorului un buletin de vot (Anexa 4);
c) alegătorul semnează lista şi merge în cabina de votare, încercuieşte unul, maximum 5 (cinci)
numere corespunzătoare numelui din listă. Încercuirea poate fi înlocuită cu notarea cu semnul „X”
în dreptul numărului;
d) alegătorul împătureşte buletinul de vot şi îl depune în urnă în faţa membrilor comisiei;
e) pentru ca votul să fie valabil, fiecare alegător trebuie să voteze cel puţin unul şi cel mult 5 candidaţi
din listă;
f) buletinele în care nu este înregistrat nici un vot sau sunt votaţi mai mult de 5 candidaţi, se anulează;
g) buletinele de vot care nu respectă procedura de vot comunicată se anulează;
h) Corespondenţii teritoriali din ţară şi salariaţii aflaţi în deplasare în ţară îşi pot exprima votul la
studiourile regionale din zona unde se află;
i) pentru alegătorii aflaţi în situaţiile de la punctul anterior, lista de candidaţi şi modalitatea de vot le
vor fi comunicate de către şefii compartimentelor din care fac parte;
j) votul se va exprima în intervalul 06.00 - 18.00.
CAPITOLUL VII
Rezultatele alegerilor
Art. 14 - Numărătoarea voturilor:
(1) În cazul votului electronic:
a) numărătoarea voturilor este asigurată automat de aplicaţie, sub supravegherea comisiei, şi cu
asistenţa observatorilor, stabilindu-se următoarele:
i. numărul total al membrilor plenului înscrişi în listele primite;
ii. numărul total al voturilor exprimate;
iii. lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
b) numărătoarea voturilor se finalizează prin întocmirea de către Comisia tehnică a unui proces-verbal
asupra rezultatelor, conform modelului prevăzut în Anexa 5;
c) procesul-verbal al alegerilor va cuprinde următoarele date: Numărul total al participanţilor la vot,
numărul de voturi exprimate şi lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
(2) În cazul votului clasic:
a) numărătoarea voturilor este asigurată de Comisia tehnică (la Bucureşti) şi subcomisii (la studiourile
regionale) cu asistenţa observatorilor şi se va finaliza prin întocmirea unui proces-verbal asupra rezultatelor,
conform modelului prevăzut în Anexa 5. Procesul-verbal al alegerilor va cuprinde următoarele date:
i. numărul de buletine de vot tipărite;
ii. numărul de buletine de vot utilizate;
iii. numărul de voturi valabil exprimate;
iv. numărul de buletine de vot anulate;
v. numărul de buletine de vot rămase neutilizate;
vi. lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
b) numărarea voturilor începe la orele 18.00 şi se încheie după numărarea ultimului buletin de vot;
c) Studiourile regionale vor transmite la faxul Comisiei tehnice procesul-verbal de numărare a
voturilor până la orele 21.00.
Art. 15 - Stabilirea clasamentului:
(1) Candidaţii vor fi clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute stabilindu-se
primii 5. În cazul candidaţilor aflaţi în situaţie de balotaj, se va organiza un nou tur de scrutin, în termen de
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24 de ore, pentru locurile aflate în dispută. La acest tur de scrutin vor participa numai candidaţii aflaţi în
balotaj. Dacă egalitatea persistă şi după al doilea tur de scrutin, departajarea câştigătorilor se va face pe
criteriul vechimii mai mari în funcţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau echivalentul acestora.
(2) Candidaţii de pe locurile 6 - 10 vor fi declaraţi supleanţi ai celor 5 delegaţi şi, în cazul vacantării
unuia sau mai multor locuri în Comisia paritară specială, vor intra în componenţa comisiei, în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. În caz de egalitate între 2 sau mai mulţi supleanţi,
departajarea acestora se va face pe criteriul vechimii mai mari în funcţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).
(3) Contestaţiile privind rezultatele numărătorii se depun în scris la Comisia tehnică, în termen de 24
de ore de la încheierea numărătorii iar aceasta le soluţionează în cel mult 48 de ore de la momentul
depunerii.
(4) După soluţionarea contestaţiilor, Comisia tehnică va întocmi un Raport care va cuprinde lista
celor 5 (cinci) candidaţi declaraţi câştigători ai alegerilor şi a supleanţilor acestora precum şi sinteza
desfăşurarii alegerilor, acţiunile şi măsurile întreprinse de comisie pe parcursul mandatului.
(5) Raportul Comisiei tehnice şi procesul-verbal se înaintează PDG.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 16. - Listele de alegători, procesul-verbal de numărare a voturilor, Raportul comisiei şi procesele
verbale ale şedinţelor se depun prin grija preşedintelui comisiei la arhiva societăţii, unde vor fi păstrate până
la elaborarea Statutului Ziaristului de radiodifuziune.
Art. 17. - La data intrării in vigoare a prezentului regulament, regulamentul alegerilor aprobat în
şedinţa CD din data de 5.12.2006, precum si orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art. 18. – Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
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