
 



 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU  
SELECŢIA MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE  

RADIODIFUZIUNE, RESPECTIV A MEMBRILOR COMITETELOR DIRECTOARE ALE 
UNITĂŢILOR FUNCŢIONALE AUTONOME  

 
 

 
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

  
Art. 1. - Concursul pentru selecţia membrilor Comitetului director al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, denumit în continuare Comitetul, respectiv a membrilor comitetelor directoare ale 
ale unităţilor funcţionale autonome, denumite în continuare comitete teritoriale, se organizează şi se 
desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale incidente şi cu cele ale prezentului Regulament. 

 
Art. 2. – (1) Selecţia membrilor Comitetului, respectiv a membrilor comitetelor teritoriale se 

face în baza analizei şi evaluării, de către o comise constituită în acest scop, a proiectelor elaborate 
şi depuse de candidaţi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament. 

(2) Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 
a) etapa I - evaluarea proiectelor depuse de candidaţi; 
b) etapa II – interviul: susţinerea de către candidaţii ale căror proiecte au fost analizate în 

prima etapă, a unui interviu, care constă în discuţie asupra proiectului întocmit în considerarea 
prevederilor legale indicate în bibliografie. 

 
Art. 3. – Concursul are loc:  

a) cu 30 de zile înainte de încetarea mandatului membrilor Comitetului, respectiv ai 
comitetelor teritoriale; 

b) ori de câte ori este necesar, în termen de 30 de zile de la data la care locul/locurile au 
devenit vacante.  

 
Art. 4. – (1) Pot participa la concurs atât angajaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune, 

denumită în continuare societatea, cât şi persoane care nu deţin funcţii în cadrul acestei instituţii. 
(2) Pentru a putea participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii generale: 
a) are studii superioare; 
b) are experienţă în domeniul în care a efectuat studiile, conform cerinţelor speciale din 

anunţul public; 
c) nu are antecedente penale; 
d) nu a fost/este pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa pentru săvârşirea vreunei 

infracţiuni; 
e) nu a avut calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii şi nu au făcut parte din 

structurile de conducere şi propagandă ale PCR; 
f) nu se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de cele ale 



Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului director al Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi a comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome. 

 
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA CONCURSULUI 
 
Art. 5. – (1) Organizarea concursului constă în stabilirea de către societate a cerinţelor 

speciale, precum şi a tematicii şi bibliografiei pentru proiectele în baza cărora se va face selecţia 
membrilor Comitetului, respectiv ai comitetelor teritoriale. 

(2) Cerinţele speciale, tematica şi bibliografia pentru proiecte sunt propuse de Preşedintele 
Director General şi se aprobă de Consiliul de administraţie. 

(3) Demararea organizării concursului se face prin Ordin al Preşedintelui Director General: 
a) cu 30 de zile înainte de data prevăzută la art. 3 lit. a); 
b) în termen de 3 zile  de la data vacantării locului/locurilor din Comitet/comitetul teritorial, cu 

respectarea termenului prevăzut la art. 3 lit. b). 
 
Art. 6. – (1) Concursul este adus la cunoştinţă publică cu cel puţin 15 zile înainte de data 

desfăşurării.  
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a concursului se face prin publicarea anunţului la sediul 

societăţii, şi pe pagina de internet a acesteia, precum şi în orice alt mod. 
(3) Anunţul prevăzut la alin. (2) va conţine cel puţin următoarele elemente:  
a) prezentul Regulament; 
b) cerinţele speciale; 
c) tematica şi bibliografia pentru întocmirea proiectelor; 
d) termenul de înscriere şi de depunere a mapelor de concurs şi a proiectelor în baza cărora 

se face evaluarea; 
e) datele de desfăşurare a etapelor concursului. 
 
Art. 7. – În vederea înscrierii la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, 

la termenele prevăzute în anunţul public, următoarele documente: 
a) mapa de concurs, conţinând:  

i. fişa de înscriere, pusă la dispoziţie de secretariatul comisiei de concurs; 
ii.  diploma de studii; 
iii. curriculum vitae şi memoriul de activitate; 
iv. certificatul medical; 
v. cazierul judiciar; 
vi. declaraţii pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. d) 

şi e); 
vii. în cazul candidaţilor care ocupă funcţii de conducere în cadrul societăţii, declaraţie pe 

propria răspundere privind renunţarea la respectiva funcţie pe durata mandatului, în 
situaţia câştigării concursului;  

b) proiectul în baza căruia se face evaluarea, întocmit conform modelului/structurii aprobate 
prin decizie a Consiliului de Administraţie. 

 
CAPITOLUL III: COMISIA DE CONCURS 
 



Art. 8. – (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din membri ai 
Consiliului de administraţie  

(2) Preşedintele Comisiei este Preşedintele Director General. 
(3) Prin decizie a Consiliului de administraţie se stabileşte numărul de membri ai Comisiei şi 

componenţa acesteia. 
 
Art. 9. –  (1) Membrii Comisiei au următoarele atribuţii principale: 
a) studiază proiectele candidaţilor, transmise de secretariat; 
b) în prima etapă a concursului - dezbat, în plen, proiectele depuse şi acordă un punctaj 

pentru fiecare proiect (Punctaj A); 
c) în etapa a doua a concursului – în urma interviului, după dezbateri, fiecare membru 

acordă cel de al doilea punctaj (Punctaj B); 
d) stabilesc rezultatul concursului pe baza rezultatelor finale ale fiecărui candidat; 
e) certifică prin semnătură, toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de secretariat. 
(2) Membrii Comisiei pot solicita compartimentelor de specialitate din cadrul societăţii, ori de 

câte ori consideră necesar, întocmirea de referate-analiză privind proiectele care fac obiectul 
evaluării. 

 
Art. 10. - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de secretariatul Consiliului de administraţie şi 

de reprezentanţi ai Serviciului Resurse Umane, precum şi ai altor compartimente de specialitate din 
cadrul societăţii, după caz, desemnaţi prin decizie a Consiliului de administraţie. 

(2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; 
b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi; 
c) elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin 

documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză; 
d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza 

documentelor originale;  
e) transmite membrilor Comisiei proiectele candidaţilor cu dosare admise; 
f) transmit membrilor Comisiei, în cazurile în care au fost solicitate, referatele-analiză 

întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul societăţii privind proiectele care fac obiectul 
evaluării; 

g) participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot; 
h)   asigură realizarea martorului audio al dezbaterilor din cadrul şedinţelor şi transcrierea 

acestuia; 
i)     consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat; 
j)  calculează punctajul şi, respectiv, nota fiecărui candidat, şi redactează procesul-verbal al 

concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei; 

k)     aduce la cunoştinţă candidaţilor, în scris, rezultatele obţinute; 
l)   asigură afişarea rezultatului concursului la sediul societăţii, precum şi pe pagina de 

internet a acesteia. 

(3) Secretariatul transmite membrilor Consiliului de Administraţie, spre informare, CV-urile, 
memoriile de activitate şi proiectele candidaţilor admişi în urma verificării administrative prevăzută la 
alin. (2) lit. c). 

 



CAPITOLUL IV: ANALIZA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR 
 
Art. 11. – Secretariatul transmite membrilor Comisiei proiectele candidaţilor ale căror mape de 

concurs conţin documentele conform anunţului public 
 
Art. 12. – (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele primite în format electronic şi/sau 

pe suport de hârtie de la secretariat.  
(2) Analiza şi evaluarea proiectelor se fac în baza criteriilor de evaluare stabilite conform 

dispoziţiilor art. 5. 
(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul 

cărora membrii acesteia: 
a) stabilesc punctajul aferent criteriilor/subcriteriilor de evaluare a proiectelor, conform grilei 

aprobate prin decizie a Consiliului de Administraţie; 
b) dezbat, analizează şi acordă punctajul proiectelor; 
c) acordă punctajul pentru cea de-a doua etapă a concursului, urmare a clarificărilor primite cu 

privire la proiecte în cadrul interviurilor. 
(4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către secretariat, 

cu cel puţin 48 ore  înainte de desfăşurarea acestora. 

 
Art. 13. – (1) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de concurs 

de puncte, de la 1 la 100, pentru fiecare etapă. 
(2) Punctele acordate trebuie să se înscrie în limitele stabilite pentru fiecare criteriu, conform 

art. 12 alin. (3) lit. a). 
(3) Rezultatul candidatului pentru fiecare etapă, se calculează prin media aritmetică a 

punctajelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei. 
(4) Pentru a participa în etapa a doua, candidatul trebuie să obţină în prima etapă cel puţin 80 

de puncte. 
(5) Rezultatul candidatului se calculează făcânu-se media aritmetică a rezultatelor obţinute în 

fiecare etapă. Pot fi declaraţi admişi numai candidaţii care au obţinut cel puţin 80 de puncte. 
 
Art. 14. – (1) Rezultatele sunt comunicate candidaţilor, în scris, după caz, sub formă de 

document ataşat unei înştiinţări transmise prin poşta electronică şi afişate la sediul Secretariatului 
Comisiei, în termen de 24 de ore de la finalizarea fiecărei etape.  

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la semnarea procesului-verbal al fiecărei etape a 
concursului de către membri Comisiei. 

 
CAPITOLUL V – SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR 
 
Art. 15. – (1) Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la secretariatul Comisiei. 
(2) Contestaţiile se depun după finalizarea concursului, în termen de 48 de ore de la data 

aducerii la cunoştinţă a rezultatului. 
 
Art. 16. – (1) Contestaţiile se soluţionează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului prevăzut la art. 15.  



(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din juristul Consiliului, şi din membri 
desemnaţi prin decizie a Consiliului de administraţie.  

(3) În comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi desemnaţi membri comisiei de concurs. 
 
Art. 17. – Rezultatele finale se exprimă în note, reprezentând punctajul obţinut, divizat cu 10. 
 
Art. 18. – Rezultatele finale, stabilite urmare a soluţionării contestaţiilor sau urmare a expirării 

perioadei prevăzute la art. 15, după caz, sunt comunicate candidaţilor, în scris, şi aduse la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul societăţii, precum şi pe pagina de internet a acesteia, 
prin grija secretariatului, în termen de 48 de ore. 

 
 
 
CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 
Art. 19. – (1) În situaţia în care niciun candidat nu este declarat admis, concursul se 

reorganizează, în baza cerinţelor speciale, tematicii şi bibliografiei existente. 
(2) Demararea organizării concursului se face prin Ordin al Preşedintelui Director General. 
  
Art. 20. – (1) Pe durata mandatului în Comitet, respectiv în Comitetele teritoriale, contractul 

individual de muncă al candidaţilor declaraţi admişi care ocupă funcţii de conducere în cadrul 
societăţii  se suspendă. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul conducătorilor Comitetului, respectiv ai 
Comitetelor teritoriale. 

 
Art. 21. - Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului de administraţie.  
 
Art. 22. – (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în Consiliului de 

administraţie.  
(2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament orice dispoziţie contrară se abrogă. 
 

 


