DECIZIE
Nr. 116/26.11.2020
Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 66/27.09.2017
În temeiul prevederilor art.18 alin. (1) lit. a) şi art. 27 lit.v) din Legea nr.41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 7 alin. (3) lit.d) și (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de
Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune aprobat prin HCA nr.9/2011, republicat;
În considerarea Notei Președintelui Director General nr. 1.00/4885/23.11.2020;
Ţinând seama de avizul favorabil formulat în baza dispoziţiei nr. II.44/23.11.2020 a Comitetului
Director al SRR;
În urma analizei şi votului asupra documentelor prezentate la punctul B1 de pe ordinea de zi a
şedinţei din data de 26.11.2020,
DECIDE
Art. 1. Se aprobă amânarea demărării procesului de evaluare a personalului din cadrul SRR ca
o măsură excepțională, strict și limitativă, aplicată pentru evaluarea aferentă anului 2020, pe durata
existenței măsurilor luate de autoritățile competente pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei generate de virusul COVID-19.
Art. 2. Preşedintele Director General, în considerarea competenţelor specifice, va dispune
măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, cu respectarea prevederilor legale
incidente.

Pentru conformitate,
Georgică Severin
PREŞEDINTE

Str. General Berthelot,
Nr. 60-64, RO-010165,
Bucureşti, România
tel: + 4021-303 11 07
+ 4021- 303 15 19
Fax: +4021-319 05 51

În atenția,
Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune
Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune

Stimate doamne, stimați domni,

Societatea Română de Radiodifuziune este serviciul public autonom, de interes
național, independent editorial ce este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile
Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În prezent, la nivelul Societății Române de Radiodifuziune este aplicabil Regulamentul
Intern al SRR, aprobat prin HCA nr.169/2014, modificat și completat prin HCA nr.323/2018,
care statuează la Capitolul X, norme privind evaluarea profesională a salariaților serviciului
public de radiodifuziune.
Potrivit prevederilor art.74 din reglementarea internă menționată ,, evaluarea
profesională este realizeată anual în intervalul cuprins între 01 ianuarie -01 martie a.c., iar
perioada evaluată este cuprinsă între 01 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui în care
se face evaluarea.
Etapele procesului anual de evaluare

sunt reglementate

la art.77

din

Regulamentul Intern al Societății Române de Radiodifuziune și cuprind:
-

Convocarea nominală a salariaților;

-

Predarea rapoartelor individuale de activitate;

-

Analiza arapoartelor;

-

Desfășurarea interviurilor de evaluare;

-

Depunerea și soluționarea contestațiilor.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de contextul epidemiologic
actual generat de răspândirea virusului SarsCov2 ce a determinat Societatea Română de
Radiodifuziune să ia măsurile legale, necesare limitării răspândirii și combaterii Covid-19, prin
desfășurarea activității, acolo unde a fost posibil, în regim de telemuncă și/sau muncă la
domiciliu a salariaților SRR și luând în considerarea necesitatea desfășurării în condiții de

maximă securitate a sănătății salariaților SRR, prin prezenta, vă solicităm să analizați și să
aprobați următoarele:
1. Amânarea procesului de evaluare a personalului din cadrul SRR cu 6 (șase
luni) ca o măsură excepțională, strict și limitativă, aplicată pentru evaluarea aferentă
anului 2020, cu posibilitatea prelungirii perioadei de amânare în funcție de evoluția
contextului epidemiologic.
2. Realizarea desfășurării procesului de evaluare și/sau în regim online, după
caz, pentru această perioadă.
3. Mandatarea

Președintelui-Director

General

de

către

Consiliul

de

Administrație pentru declanşarea procesului de evaluare aferent anului 2020, prin
emiterea unui OPDG care să cuprindă aspectele menționate mai sus, inclusiv
calendarul de desfășurarea a procesului de evaluare.

Cu stimă,

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
Georgică SEVERIN

