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Nesecret

Raport de activitate pentru anul2009 gi primele 9luni ale'anului 2010

in atengia

Domnului Andras Istvrin DEMETE& Presedinte - Director General al SRR

Stimate domn,

tn perioada, mai sus menf,onat5, ?n indeplinit cu rigurozitate sarcinile ce-mi
revin in conformitate cu fiqa postului pentru functia de coordonator activitati
speciale.

Cu toate c5" ter[ganarea angajdrii personalului nec€sar, ne-a obligat sI. muncim
mai mult gi si ne asumdm sarcinile gi responsabilit*1ile oamenilor care ne
lipsesc, pot afirrra cI nu am avut nici un fel de evenimente tn domeniul pe care-l
coordonez in cadrul Societd{ii Romdne de Radiodifuziune.
Sub indrumarea me4 inheaga activitate de Protecfie CivilA, PSI qi Evidenfd
Militar5 de la studiourile centrale, regionale qi locale s-a desfiqurat in
conformitate cu legislagia in vigome.
Trebuie totugi sd semnalez lipsa intelegerii de cdtre unii manageri ai SRR a
necesit5lii respectirii legislaFei in vigoare cu privire la situa$ile de urgenfi.
Astfel, 90% din materialele solicitate de Compartimentul pentru activitilfl
speciale qi actualizate tn fiecare an, nu au fost achizilionate nici micar in ziua de
azi de Departamentul Economic.
Un alt exemplu este cel al Serviciului Juridic care nu a dorit sd emitE un Ordin
de numire pentru inlocuirea unui .{iutor cu problemele logistice ce facea parte
din Comitetul pentru Situatii de Urgenta.
Serviciul Transmisii exterioare a ocupat una din incf,perile necesare activiftifii
noastre. Totul a culminat cu mutarea abuzivd de c[tre $eful Serviciului Resurse
Umane a inspectorului pentru Evidenfa Militar6 pe o alti firncfie pentru care nu
avea pregdtirea qi competen{a necesare. Din acel moment activitatea a rdmas ,,in
aer" iar rSspunderea pentru acest lucru revine conform legii, PDG.
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