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Către, 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.R.R  

 

Domnului Georgică severin 

Președinte-Director General al Societății Române De Radiodifuziune 

 

 

INFORMARE  

privind negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societății Române de 

Radiodifuziune 

 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.378/24.09.2020 Președintele-Director 

General a fost mandatat în vederea inițierii, negocierii și semnării noului Contract Colectiv de 

Muncă, aplicabil la nivelul Societății Române de Radiodifuziune. 

Conform mandatului conferit, Președintele Director General, prin OPDG nr. 972/2020, a 

constituit comisia de negociere a noului Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societății 

Române de Radiodifuziune din partea Angajatorului  

Astfel, în data de 05.10.2020, Societatea Română de Radiodifuziune, în temeiul 
art.129, art. 134, art. 135 alin.1 şi art. 140 Legii nr. 62/2011 a dialogului social 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a formulat anunțul privind intenția 
începerii negocierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul Societății Române de 
Radiodifuziune, anexat prezentei. 

Societatea Română de Radiodifuziune a comunicat salariaților toate prevederile legale 

incidente materiei negocierii colective în vederea alegerii reprezentanților salariaților pentru  

negocierea noului CCM. Totodată, pentru respectarea tuturor măsurilor de limitare a 

răspândirii COVID-19 la nivelul instituției, în timpul organizării alegerilor reprezentanților 

salariaților, instituția a pus la dispoziție o aplicație electronică pentru alegerea reprezentanților 

salariaților SRR în scopul negocierii și semnării contractului colectiv de muncă. 

În urma anunţului din data de 5 octombrie a.c., la termenul din 21 octombrie a.c. a 
depus documentele prevăzute de lege, doar FAIR Mediasind, federaţie reprezentativă la 
nivelul sectorului de activitate mass-media. 
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Luând în considerare că la data de 21.10.2020 salariații nu au depus documente 
privitoare la alegerea reprezentanților în vederea negocierii CCM, Societatea Română de 
Radiodifuziune a solicitat clarificări autorităţilor publice competente în materie pentru a stabili 
modalitatea de interpretare a dispoziţiilor legale privind negocierea noului contract colectiv de 
muncă împreună cu o federaţie reprezentativă, potrivit art. 134 şi 135 alin.1 din Legea nr. 
62/2011 rep., cu modificările şi completările ulterioare.  

Răspunsurile formulate în acest sens de Inspecţia Muncii, autoritate în subordinea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale și MMPS sunt anexate prezentei și au fost aduse la 
cunoștință și salariaților SRR printr-un comunicat intern. 

În data de 21.10.2020, Societatea Română de Radiodifuziune a luat act de 

reprezentativitatea la nivel de sector de activitate : ”cultură și mass-media”  a Federației 

Cultură și Mass-Media FAIR MediaSind. 

În urma clarificărilor obținute de la autoritățile statului, negocierile au debutat în data de 

27 octombrie a.c. având ca parteneri de dialog  Federația Cultură și Mass-Media MediaSind 

mandatată de cele 3(trei) sindicate constituite la nivelul SRR și afiliate Federației, respectiv 

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea 

Române de Radiodifuziune (SLSRR) și Sindicatul Salariaților din Societatea Română de 

Radiodifuziune SindSal SRR. 

Negocierile desfășurate online s-au concretizat prin semnarea unui număr de 12 

procese-verbale care consemnează discuțiile din cadrul sedințelor de negociere. 

În timpul ședințelor, urmare a  demersurilor întreprinse și a răspunsurilor primite de la 

autoritățile competente, reprezentanții angajatorului au învederat reprezentanților Federației 

Cultură și Mass-Media MediaSind necesitatea îndeplinirii cerințelor impuse de art. 146 alin. 2 

din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

ce statuează că :  ”La nivel de unitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat fără 

semnătura tuturor părţilor numai în cazul în care partea semnatară care reprezintă 

angajaţii acoperă mai mult de jumătate din totalul angajaţilor.” 

Reprezentanții angajatorului au dat dovadă de bună credință și în baza 

principiului transparenței au pus la dispoziția Federației Cultură și Mass-Media 

MediaSind toate adresele primite de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și 

de la Inspecția Muncii (anexate) pentru a le comunica condițiile cerute de art.146 alin.2 

din lege.  

Menționăm că, din punct de vedere al negocierilor, în data de 16 noiembrie 2020 părțile 

au agreat cuprinsul tuturor clauzelor CCM, inclusiv ale celor 8 (opt) anexe, parte integrantă din 

acesta, neexistând până în prezent clauze aflate în divergență.    

La ședința din data de 16 noiembrie a.c. Federația împreună cu sindicatele afiliate din 

cadrul SRR, participante la negociere, au solicitat  inserarea în cuprinsul CCM a unei noi 

clauze, cu titlu imperativ, care vizează indexarea salariilor în cadrul SRR,  pentru care 

reprezentanții angajatorului nu aveau mandat.  

În acest nou context s-a agreat și consemnat ca finalizarea negocierii CCM și 

semnarea, după caz, a acestuia să se facă până cel mai târziu  la data de 11 decembrie 

a.c., dată până la care Federația Cultură și Mass-Media FAIR MediaSind înțelege să 
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solicite în scris Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune 

acest aspect, ca în urma unei analize să se confere sau nu un mandat în acest sens 

pentru reprezentanții Angajatorului în Comisia de negociere. 

În ce privește rezultatul negocierilor derulate până la acest moment, vă informăm 

următoarele : 

Principiile care au stat la baza negocierii au vizat: 

I.neafectarea drepturilor deja dobândite în cadrul actualului CCM și menținerea acestora la 

același nivel, fără nicio alterare/diminuare; 

II.încadrarea în limitele bugetului și sustenabilitatea  financiară a noilor drepturi negociate . 

 

În urma negocierii, până în prezent, au fost agreate  și inserate în cuprinsul CCM noi 

drepturi pentru salariații serviciului public de radiodifuziune: 

a) indexarea salariilor pentru funcțiile de execuție cu 5% și a salariilor pentru funcțiile de 

conducere cu 3%, majorarea urmând a fi acordată la data intrării în vigoare a noului 

CCM; 

b) majorarea sporului de noapte de la 25 la 30%; 

c) inserarea sporului de vechime ca și formulă procentuală în CIM; 

d) completarea Anexei nr.4 care stabilește sporurile permanente acordate la nivelul SRR 

cu sporul pentru handicap în cuantum de 15%, 

e) majorarea vârstei de acordare a cadourilor aferente sărbătorii de Crăciun pentru copiii 

angajaților de la 15 ani neîmpliniți la 16 ani neîmpliniți, 

f) acordarea de maxim 5 zile libere plătite angajatului în cazul unor boli grave sau 

accidentării soțului/soției, copilului  în baza unei cereri și a documentelor medicale 

justificative, 

g) inserarea articolelor privind telemunca și munca la domiciliu, 

h) completarea Anexei nr. 8 care enumeră bolile grave pentru care se acordă ajutoare cu 

sindromul Down, 

i)  elaborarea unui plan de carieră cu consultarea Federației în termen de 9 luni de la 

intrarea în vigoare a noului Contract Colectiv de Muncă, cu noi trepte de salarizare. 

j) cresterea de la 2 la 3 salarii minime a ajutorului de inmormantare in cazul decesului 

salariatului;  

k) introducerea zilei de 19.11 ziua internatională a barbatului ca zi liberă platită ce va fi 

acordată conform optiunii salariatului 

 

Așa cum s-a menționat mai sus, drepturile dobândite în baza actualului CCM au 

fost menținute nemodificate/nealterate, astfel: 

- ajutoarele acordate pentru naștere, căsătorie, deces al unui membru de familie, 

- primele de fidelitate si bonificația la pensionare, 

- primele de Paște, ziua Radioului și Crăciun, 

- ajutoarele acordate pentru boală, 

- voucherele de vacanță, 
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- tichetele de masă, 

- tichete culturale, 

- tichete de creșă, 

- zilele libere acordate pentru căsătorie, naștere, înmormântare, 

- zilele suplimentare la concediul de odihnă. 

Subliniem faptul că, angajatorul a îndeplinit întreaga procedură legală privind inițierea 

începerii negocierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul SRR și demararea negocierii 

în baza mandatului acordat comisiei de negociere conform OPDG nr.972/2020. 

În situația în care se constată  de către ITM București că Federația nu îndeplinește 

cerințele prevăzute la art.146 alin.2 din Legea nr.162/2011 a dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, iar Contractul Colectiv de Muncă negociat nu este 

înregistrat la ITM București,  Societatea Română de Radiodifuziune  este exonerată de 

orice vină/ culpă, aceasta îndeplinindu-și toate obligațiile legale în calitatea sa de 

angajator, de inițiere și negociere a Contractului Colectiv de muncă. 

În situația în care din motive neimputabile Societății Române de Radiodifuziune noul 

Contract Colectiv de Muncă nu va fi înregistrat la ITM București, va fi aplicabil art.20 din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, care stipulează prelungirea Cotractului Colectiv de Muncă existent pe toată durata 

stării de alertă și încă 90 de zile de la data încetării acesteia, sub condiția ca la data expirării 

Contractului Colectiv de Muncă, respectiv 16 decembrie a.c., Guvernul României să 

prelungească starea de alertă prin emiterea unei noi Hotărârii de Guvern (actuala 

hotărâre care instituie starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data 

de 14.11.2020 nu acoperă data de 15 decembrie 2020, data ultimei zi de aplicabilitate a 

actualului CCM). 

 

Cu stimă, 

 

Echipa de negociere din partea Angajatorului constituită conform OPDG nr.972/2020 

Constantin Bogdan NEGULESCU 

Elena BORCEA 

Mariana MILAN  

Emilian BLÎNDA 

Eduard Traian NICOLAU 

Dan BARABAȘ 

Elena Magdalena BIVOLARU 


