ANEXA NR. 3 LA HCD NR.196/10.03.2016

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
REPREZENTANŢILOR SALARIAŢILOR PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SRTV

Art. 1 Societatea Română de Televiziune organizează, în perioada 11-20 martie 2016,
alegeri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai salariaţilor SRTV (plus doi membri supleanţi) în
Consiliul de Administraţie, în conformitate cu art. 19 alin 2, lit. d din Legea 41/1994 republicată.
Art. 2 (1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor este asigurată de către Biroul Electoral
Central, Birourile Electorale din cele cinci Studiouri Teritoriale şi Comisiile Tehnice, a căror
componenţă a fost aprobată de către Comitetul Director în şedinţa din data de 10 martie 2016.
(2) Birourile Electorale ale Studiourilor Teritoriale vor desemna până în ziua de Joi, 10
martie 2016, ora 18.00, câte o Comisie Tehnică alcătuită din două persoane – salariaţi ai
Studioului Teritorial respectiv.
(3) Birourile Electorale ale Studiourilor Teritoriale vor transmite Biroului Electoral Central
până în ziua de Vineri, 11 martie 2016, ora 10.00 componenţa nominală a Birourilor Electorale şi a
Comisiilor Tehnice prin fax şi/sau mail la adresa alegeri@tvr.ro .
Art. 3 (1) Din Birourile Electorale şi din Comisiile Tehnice nu pot face parte persoane care
candidează pentru un loc în Consiliul de Administraţie în baza prezentului Regulament.
(2) În acest caz, persoanele respective vor fi înlocuite de membrii supleanţi – pentru Biroul
Electoral Central şi de un membru al Comitetului Director local – pentru Birourile Electorale ale
Studiourilor Teritoriale; modificările vor fi aduse la cunoştinţa Biroului Electoral Bucureşti până
în ziua de Sâmbătă,12 martie 2016, ora 14.00.
Art. 4 Biroul Electoral Central (Bucureşti) îşi desfăşoară activitatea la sediul SRTv – Sala de
Protocol din Corp Studiouri – telefon: interior 1653, direct tel/fax 021.305.88.06, e-mail:
alegeri@tvr.ro.
Art. 5 Toate documentele întocmite de către Biroul Electoral se ştampilează: pentru
Bucureşti cu ştampila Biroului Electoral Central, iar pentru Birourile Electorale Teritoriale cu
ştampila Studioului respectiv.
Art. 6 (1) Poate candida orice persoană, salariată a SRTv sau nu, pe baza unei solicitări
scrise adresate Biroului Electoral Bucureşti sau Birourilor Electorale Teritoriale (pentru
Studiourile Teritoriale) însoţită de un Curriculum Vitae, o copie a cărţii de indentitate, o declaraţie
pe proprie răspundere că nu a făcut poliţie politică şi că nu a făcut parte din structurile de poliţie
politică ale regimului comunist.
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(2) Candidaturile se depun personal, la Birourile Electorale, în perioada 11-13 martie 2016,

după următorul program: Vineri, 11 martie 2016, între orele 12.00-19.00; Sâmbătă,12 martie 2016,
intre orele 10.00 – 16.00; Duminică, 13 martie 2016, intre orele 10.00 – 16.00.
(3) Birourile Electorale Teritoriale vor comunica Biroului Electoral Central candidaturile
primite în termenul prevăzut la alin (2), până Duminică, 13 martie 2016, ora 17.00.
Art. 7 (1) Biroul Electoral Central validează candidaturile primite in baza documentelor
depuse şi afişează lista de candidaţi Duminică, 13 martie 2016, până la ora 20.00, la sediul
Biroului Electoral Central, la sediile Birourilor Eelectorale Teritoriale, precum şi pe pagina de
intranet a SRTv.
(2) Biroul Electoral Central/Teritorial va asigura accesul candidatilor care nu sunt salariati
ai SRTv in incinta sediului Central / Studiourilor Teritoriale, pe perioada campaniei electorale.
Art. 8 (1) Campania electorală se desfăşoară în perioada Duminică, 13 martie 2016, ora
20.00 – Miercuri 16 martie 2016, ora 20.00.
(2) Mesajele electorale pe suport hârtie pot fi afişate, numai la avizierele special
amenajate, în următoarele locuri din incinta sediului central din Bucureşti: Corp Studiouri - holul
mare (la Scoică), Corp Ştiri parter, la Pasarelă - etajul 1, Corpul Turn - parter, la chioşc (la
Kilometru), Parter Corp Ateliere, Incinta Care TV, bancomatul BRD (rampa pentru filmări).
(3) La Studiourile Teritoriale, membrii Birourilor Electorale vor stabili locurile de afişaj
pentru mesajele pe suport hârtie.
(4) Afişele şi postările depuse în alte locuri decât cele menţionate vor fi înlăturate la
cererea Birourilor Electorale.
Art. 9 (1) Buletinele de vot vor cuprinde numele şi prenumele candidaţilor în ordine
alfabetică, iar forma grafică a acestora precum si modelul stampilei de vot vor fi stabilite de către
Biroul Electoral Central şi va transmise prin e-mail şi fax Birourilor Electorale Teritoriale, în
vederea tipăririi.
(2) Buletinele, astfel cum sunt stabilite la alin (1), se tipăresc în raport cu numărul
salariaţilor şi se ştampilează.
Art. 10 (1) Listele salariatilor SRTv cu drept de vot se vor afişa la sediul Biroul Electoral din
Bucureşti şi la Birourile Electorale Teritoriale, vineri 11 martie 2016, ora 12.00.
(2) Votul se manifestă liber, egal, direct şi secret şi se desfăşoară în cabine de vot la sediul
central al SRTv şi la Studiourile Teritoriale în ziua de Joi, 17 martie 2016, între orele 08.00 - 20.00.
(3) Corespondenţii locali vor vota la cel mai apropiat Studio Teritorial sau la Studioul
Central – Bucureşti.
(4) Membrii echipelor de filmare ale SRTv, care se vor afla în deplasare în ziua scrutinului
se pot deplasa la cel mai apropiat Studio Teritorial sau la Studioul Central, pentru a-şi exercita
dreptul de vot, având asupra lor ordinul de deplasare şi cartea/buletinul de identitate sau
paşaportul. Coordonatorii echipelor de filmare vor da curs solicitărilor de exercitare a dreptului
de vot din partea membrilor echipei de filmare.
(5) Salariaţii SRTv vor vota pe baza cărţii/buletinului de identitate sau a paşaportului.
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(6) Se votează maxim doi candidaţi, prin ştampilarea patrulaterului care conţine numele
candidatului ales.
(7) Buletinul de vot este anulat în următoarele situaţii:
a) pe buletinul de vot nu este nici o ştampilă
b) pe buletinul de vot sunt mai mult de două ştampile
c) pe buletinul de vot apare cel puţin o ştampilă în afara patrulaterelor.
Art. 11 (1) Joi, 17 martie 2016, la ora 20.00, urnele se deschid şi începe numărarea
voturilor.
(2) Numărarea voturilor se face de către Comisia Tehnică şi Biroul Electoral astfel:
a) Comisia Tehnică extrage din urnă câte un buletin de vot, citeşte cu voce tare numele
candidaţilor votaţi şi stabileşte dacă votul este valabil exprimat în condiţiile prezentului
regulament
b) Preşedintele Biroului Electoral, împreună cu o persoană desemnată de către Biroul
Electoral, înregistrează voturile valabil exprimate în ordinea extragerii lor din urnă şi la final are
loc numărarea lor.
Art. 12 (1) Birourile electorale alcătuiesc procesele verbale de constatare imediat după
încheierea operaţiunii de numărare a voturilor.
(2) Birourile Electorale de la Studiourile Teritoriale transmit, prin fax sau scanate şi trimise
pe adresa de email alegeri@tvr.ro, procesele verbale cu rezultatele votului, până cel târziu la ora
22.00, din data de Joi, 17 martie 2016.
(3) Biroul Electoral Central centralizează rezultatele votului şi întocmeşte procesul verbal
final care va conţine: numărul total de voturi, numărul de voturi valabil exprimate, numărul de
voturi anulate şi lista candidaţilor, în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul de voturi
primite.
(4) Procesul verbal semnat de către Biroul Electoral Central va fi transmis Directorului
General al SRTv pentru întocmirea actului oficial către Parlament, după înregistrarea lui
prealabilă la Cabinetul Directorului General.
Art. 13 (1) Afişarea rezultatelor se va face până până Vineri, 18 martie 2016, ora 10.00, la
sediul Biroului Electoral Central– Bucuresti şi la cele ale Birourilor Electorale Teritoriale şi pe
intranetul SRTv.
(2) Eventualele contestaţii se vor depune în scris, în ziua de Vineri, 18 martie 2016, între
orele 14.00-18.00, la Biroul Electoral Central, urmând ca acestea să fie soluţionate până
Sâmbătă,19 martie 2016, ora 18.00.
Art. 14 Afişarea rezultatelor finale se va face până Duminică, 20 martie 2016, ora 10.00.
Art. 15 Numele candidaţilor clasaţi pe primele patru locuri vor fi înaintate de către
Directorul General al SRTv Parlamentului României, după cum urmează: primii doi clasaţi pentru
calitatea de membru titular în Consiliul de Administraţie al SRTv, iar următorii doi pentru
calitatea de membru supleant (poziţia 3 reprezintă supleantul primului clasat şi poziţia 4
reprezintă supleantul celui de-al doilea clasat).
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Art. 16 Conducerea SRTv va asigura cadrul organizatoric şi va sprijini material şi tehnic
organizarea, desfăşurarea şi finalizarea alegerilor.
Art. 17 Pe tot parcursul scrutinului, pot participa reprezentanţi ai salariaţilor şi ai presei în
calitate de observator, pe baza solicitărilor scrise adresate Biroului Electoral Central până în data
de Miercuri 16 martie 2016, ora 12.00, pentru care se vor elibera acreditările necesare în ziua de
Miercuri 16 martie 2016, până la ora 20.00.
Art. 18 Biroul Electoral Central este împuternicit să soluţioneze orice problemă deosebită
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Art. 19 Toate documentele adresate şi emise de către Biroul Electoral Central vor fi
înscrise într-un registru. După încvheierea întregului proces electoral, toate aceste documente
vor fi depuse la Serviciul Arhiva de Documente a SRTv, în vederea arhivării.
Art. 20 Prezentul Regulament este Anexă, parte integrantă a Hotărârii Comitetului Director
nr . 196 din data de 10 martie 2016.
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