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Calendar privind modul de desfășurare al alegerilor  

pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna 

noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de  

Societatea Română de Radiodifuziune 
 

Ziua 1: 6 octombrie 2020 – Primirea anunțurilor angajatorului SRR privind intenția 

negocierii unui nou CCM la nivelul SRR și transmiterea unui apel către toți salariații privind 

constituirea unui Comitet de Inițiativă la care să adere salariații din SRR. 

Ziua 1-4: 6-9 octombrie 2020 – Constituirea Comitetului de Inițiativă. 

Ziua 4: 9 octombrie 2020 – Anunțarea scrisă a angajatorului SRR privind constituirea 

Comitetului de Inițiativă pentru desemnarea reprezentanților salariaților ce vor negocia și 

semna noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune. 

Ziua 4-5: 9-10 octombrie 2020 – Stabilirea contactelor cu toți membri Comitetului și a 

modului de lucru. 

Ziua 5: 10 octombrie 2020 – ora 16: Realizarea proiectului de Regulament și a anexelor 

sale. Propuneri de modificare. 

Ziua 6: 11octombrie 2020 – ora 16 Discutarea și votarea variantei finale a Regulamentului și 

a anexelor de către Comitetul de inițiativă. 

- ora 20 - Transmiterea Regulamentului și a anexelor către conducerea SRR pentru a 

organiza procesul tehnic de votare și pentru a-l face public către toți salariații SRR. 

Ziua 7: 12 octombrie 2020 – ora 7: Începerea campaniei electorale în SRR și înscrierea 

candidaților prin transmiterea unui email la adresa: comitet.initiativa.srr2020@gmail.com . 

- ora 9: Anunțarea salariaților privind transmiterea propunerilor de mandat ce se vor 

înmâna reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul Contract Colectiv de 

Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune, prin intermediul și cu 

sprijinul Serviciului Comunicare din SRR. 

- ora 12: Transmiterea de către SRR a listelor cu toți salariații SRR care au drept de vot 

la Comitetul de Inițiativă pe adresa comitet.initiativa.srr2020@gmail.com . 

Ziua 8-9: 13-14 octombrie 2020 – Campania electorală se desfășoară doar în mediul online 

și prin afișaj la sediile din București și studiourile regionale ale SRR. 

Ziua 9: 14 octombrie 2020– ora 16: Persoana desemnată de către SRR, de la Serviciul 

IT&C, va primi de la SRR toate emailurilor salariaților, pentru a le introduce în platforma de 

vot electronic și pentru a se genera automat emailurile de vot cu link-ul aferent. 

- ora 21: Încheierea campaniei electorale. 

Ziua 10: 15 octombrie 2020 – Ziua alegerilor. 

- ora 8.30: O Comisie Tehnică formată din secretarul Comitetului de Inițiativă și alți 

doi salariați, vor verifica împreună cu persoana desemnată de SRR, de la Serviciul 

IT&C, să se ocupe de procesul de vot electronic, dacă sunt îndeplinite condițiile de 

vot. 
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- ora 9.00: Persoana desemnată, în prezența Comisiei Tehnice va porni sistemul de vot 

electronic. 

- ora 21.00: Persoana desemnată, în prezența Comisiei Tehnice va opri sistemul de vot 

electronic. 

- ora 21.00: După finalizarea procesului de votare, persoana desemnată de SRR să se 

ocupe de sistemul de vot electronic, va pune la dispoziția Comisiei Tehnice, listingul 

cu toti salariatii care au votat (fără adrese de email) precum și separat, numele si 

prenumele fiecărui candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute. 

Se va întocmi un proces verbal de predare-primire semnat la predare de persoana 

desemnată de SRR să se ocupe de sistemul de vot și la primire de Comisia Tehnică. 

Obervatorii pot semna acest proces verbal sau pot face precizări scrise, dacă este 

cazul.  

Transmiterea către Comitetul de Inițiativă a rezultatelor votării (numărul de salariați 

care au participat la vot, numele și prenumele candidaților cu numărul de voturi 

primite, în ordine descrescătoare). 

Ziua 11: 16 octombrie 2020 – ora 7.00 Comitetul de Inițiativă transmite rezultatele votului 

la Serviciul Comunicare din SRR. 

- ora 8.00: Depunerea contestațiilor (24 ore). Se vor transmite prin email la adresa: 

comitet.initiativa.srr2020@gmail.com . 

Ziua 12: 17 octombrie 2020 – ora 8.00 Anunțarea Serviciului Comunicare din SRR a 

numărului de contestații primite. 

- ora 9.00: Comitetul de Inițiativă împreună cu un avocat/ jurist va analiza și va 

soluționa fiecare contestație primită. 

Ziua 13: 18 octombrie 2020 – ora 9.00 Rezultatele analizării contestațiilor. Anunțarea 

Serviciului de Comunicare din SRR a rezultatelor analizei constestațiilor și afișarea lor pe 

intranetul SRR și prin alte mijloace de comunicare. 

- ora 13.00: În funcție de admiterea sau respingerea tuturor contestațiilor, Comitetul de 

Inițiativă va anunța rezultatul final al alegerilor. 

Ziua 16: 21 octombrie 2020 – ora 10 Prezentarea de către Coordonatorul și secretarul 

Comitetului de Inițiativă a documentelor și înscrisurilor privind organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru desemnare a reprezentanților salariaților ce vor negocia și semna noul 

Contract Colectiv de Muncă la nivel de Societatea Română de Radiodifuziune în cadrul 

Comisie Paritare a SRR. 

 

Comitetul de Inițiativă 

Alexandru Rusu 

Coordonator 
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