
                   

                   

 

 

BULETIN INFORMATIV 
conform prevederilor art. 5, alin. 2, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

 
 
 Hotărârea nr. 372/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. prin 

reorganizarea Regiei Autonome Radiocomunicaţii 
 Legea nr. 504/2002 a audiovizualului 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice 
 Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor 
 Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 

consumatori 
 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la 
televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia 
digitale la nivel naţional 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia la nivel naţional 

 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia 
infrastructurilor critice 

 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului 

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Societății Naționale de 
Radiocomunicații S.A. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15110
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15110
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37503
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/134098
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180378
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180378
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180378
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133685
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2175
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140214
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140214
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151042
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151042
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151042
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158913
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158913
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149467
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149467
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149467
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/123547
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/123547
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/141954
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/141954


                   

                   

 

 Hotărârea Guvernului nr. 733 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea pct. 3.1.3 şi 3.2.1 din 
Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 403/2013 

 Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 24 august 2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional 

  

 
 

 Organigramă Sediul Central 
 Organigramă Sucursala Direcția Radiocomunicații BUCUREȘTI 
 Organigramă Sucursala Direcția Radiocomunicații CLUJ 
 Organigramă Sucursala Direcția Radiocomunicații IAȘI 
 Organigramă Sucursala Direcția Radiocomunicații TIMIȘOARA 

 

 
 
Consiliul de Administraţie al Societății Naționale de Radicomunicaţii S.A. 

 Marian MURGULEŢ – Președinte (C.V.) 

 Valerian VREME – Membru (C.V.) 

 Adnana Georgiana BLAGA – Membru provizoriu (C.V.) 

 Lázló BORBÉLY – Membru (C.V.) 

 Gigel ABAGIU – Membru (C.V.) 

 

Conducerea executivă a Societăţii Naţionale de Radicomunicaţii S.A. 

 Director General – Eugen BRAD (C.V.) 

 Director General Adjunct – Alexandru PENCU (C.V.) 

 Director Executiv Tehnic – Alin Constantin TERCHILĂ (C.V.) 

 Director Executiv Economic – Adrian Victor LUPU (C.V.) 

 Director Executiv Investiţii, Logistică, Achiziţii – Mihnea GHIAȚĂ (C.V.) 

 

 

 

 

Numele și prenumele persoanelor din conducere 

Structura organizatorică a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181228
http://www.radiocom.ro/Materiale/Organigrame/Sediul%20Central.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Organigrame/DR%20Buc.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Organigrame/DR%20Cluj.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Organigrame/DR%20Iasi.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Organigrame/DR%20TM.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/C.V.%20Marian%20Murgulet.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/C.V.%20Valerian%20Vreme.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/Adnana%20Georgiana%20Blaga.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/CV%20Laszlo%20Borbely%202018.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/CV%20Gigel%20Abagiu.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/Eugen_Brad_CV.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/CV_Alexandru%20Pencu.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/Alin_Terchila_CV.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/CV_Adrian_Victor_Lupu.pdf
http://www.radiocom.ro/Materiale/Declaratii/CV_Mihnea_Ghiata.pdf


                   

                   

 

Nume, 
Prenume  

Funcție  
Modalitate ocupare 

post  
(definitiv/provizoriu) 

Perioada contractului de mandat 

Început 
mandat Încheiere mandat 

MURGULEŢ 
Marian  

Președinte Consiliu 
de Administrație TEMPORAR 13.03.2020 

până la implementarea 
O.U.G. nr. 109/2011 

VREME 
Valerian  

Membru Consiliu 
de Administrație TEMPORAR 14.02.2020 

până la implementarea 
O.U.G. nr. 109/2011 

BLAGA 
Adnana 

Georgiana 
Membru Consiliu 
de Administrație PROVIZORIU 20.08.2020 

până la implementarea 
O.U.G. nr. 109/2011 

BORBÉLY 
Lázló  

Membru Consiliu 
de Administrație TEMPORAR 27.09.2017 

până la implementarea 
O.U.G. nr. 109/2011 

ABAGIU 
Gigel 

Membru Consiliu 
de Administrație PROVIZORIU 20.08.2020 

până la implementarea 
O.U.G. nr. 109/2011 

BRAD 
Eugen  Director General INTERIMAR 03.03.2017 

până la implementarea 
O.U.G. nr. 109/2011 

PENCU 
Alexandru 

Director General 
Adjunct CIM NEDETERMINAT 01.09.2020 -  

TERCHILĂ 
Alin 

Constantin 
Director Executiv 

Tehnic CIM NEDETERMINAT 16.03.2017  - 

LUPU 
Adrian 
Victor 

Director Executiv 
Economic CIM NEDETERMINAT 21.06.2017  - 

GHIAŢĂ 
Mihnea  

Director Executiv 
Investiţii, Logistică, 

Achiziţii CIM NEDETERMINAT 08.03.2018  - 

 

 
  
Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Andreea MITRAN 

Coordonate de contact: 
E-mail: andreea.mitran@radiocom.ro 
Telefon: + 40 31 500 30 49 
Fax: + 40 31 500 30 13 
Program de funcţionare: Luni – Joi    08:00 - 16:30 
                                              Vineri   08:00 - 14:00 

 

Numele și prenumele persoanei responsabile cu cu difuzarea informaţiilor de interes public 



                   

                   

 

 
 
SEDIUL CENTRAL 
Adresa: Șoseaua Olteniței, nr. 103,  sector 4, București, cod 041303 
Secretariat: 
Tel: + 40 31 500 30 01 
      + 40 31 500 30 07 
Fax: + 40 31 500 30 13 
e-mail: office@radiocom.ro 
Program de funcționare: 
Luni – Joi   08:00 - 16:30 
Vineri       08:00 - 14:00  
 

SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII BUCUREȘTI 
Adresa: Șoseaua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, cod 041303 
Tel: +40 31 500 31 07  
       +40 31 500 31 10 
Fax: +40 31 500 31 76  
Program de funcţionare: 
Luni – Joi   08:00 - 16:30 
Vineri       08:00 - 14:00  
 

SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII CLUJ 
Adresa: Str. Fagului, nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj, cod 400483 
Tel: +40 31 500 21 07  
Fax: +40 31 500 21 80  
Program de funcţionare: 
Luni – Joi   08:00 - 16:30 
Vineri       08:00 - 14:00  
 

SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII IAȘI 
Adresa: Str. George Enescu, nr. 7, Iași, jud. Iași, cod 700079  
Tel: +40 31 500 23 07  
Fax: +40 31 500 23 81 
Program de funcţionare: 
Luni – Joi   08:00 - 16:30 
Vineri       08:00 - 14:00  
 

SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII TIMIȘOARA 
Adresa: Str. Aristide Demetriade, nr. 1, Timișoara, jud. Timiș, cod 300088 
Tel: +40 31 500 25 07  
Fax: +40 31 500 25 01  
Program de funcţionare: 
Luni – Joi   08:00 - 16:30 
Vineri       08:00 - 14:00  
 
 

Coordonatele de contact 



                   

                   

 

 
 

 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 

 Bilanțul Contabil 

 

 
 

 Programe și strategii 
 
 

 
 

Lista documentelor de interes public ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. 

 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea companiei; 
 Structura organizatorică; 
 Numele și prenumele persoanelor din conducerea companiei; 
 Coordonatele de contact ale companiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; coordonatele de contact ale sucursalelor; 
 Programul de funcționare; 
 Bugetul; 
 Bilanțul contabil; 
 Programe și strategii proprii; 
 Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice, precum și 

datele de contact; 
 Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care 

persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public 
solicitate; 

 Raportul anual al administratorilor; raportul anual al auditorilor independenți; 
 Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001; 
 Buletinul informativ al informațiilor de interes public; 
 Situația plăților; 
 Situația drepturilor salariale; 
 Achiziții publice: programul anual al achizițiilor publice, centralizatorul achizițiilor publice 

pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro; 
 Declarații de avere și interese; 
 Numele și prenumele persoanei desemnate pentru relația cu presa, precum și datele de 

contact; 
 Condiții necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs; 
 Comunicate de presă, documentare de presă, afișe privind serviciile companiei. 
 

Lista cu documentele de interes public 

Programe și strategii 

Bugetul și Bilanțul contabil 

http://www.radiocom.ro/Materiale/HG%20265%20din%202020_BVC%20SNR.pdf
http://www.radiocom.ro/interes-public/bilant_contabil/
http://www.radiocom.ro/despre-noi/Programe_Strategii/


                   

                   

 

 
 

Lista documentelor produse și/sau gestionate 
de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.,  

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,  
art. 5, alin (1), lit. h) 

 

 Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.); 
 Decizii și materiale ale Consiliului de Administrație; 
 Decizii ale Directorului General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.; 
 Rapoarte întocmite în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.; 
 Programe și studii privind activitatea Societății; 
 Organigrame Sediu și Sucursale; 
 Documentația privind organizarea și susținerea de concursuri și teste; 
 Documente asociate Sistemului de Management Integrat și Sistemului de Control Intern/ 

Managerial; 
 Actul Constitutiv al Societății, acte adiționale, documente emise de Registrul comerțului privind 

înregistrări ale cererilor Societății; 
 Registrul de evidență dosare cauze și termene de judecată; 
 Licențe, certificate și autorizații privind Societatea, eliberate de terți; 
 Registrul unic de evidență a registrelor, condicilor și borderourilor; 
 Documente asociate activității de Audit intern; 
 Strategii și politici emise de Societatea Națională de Radicomunicații S.A.; 
 Contracte comerciale, contracte achiziții publice; 
 Documente interne privind desfășurarea activității departamentului / serviciului / 

compartimentului. 
 

 
 
Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice, în situația în care o 
persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, 
sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi în art. 32, art. 33 și art. 36 din H.G. nr. 
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 
modificările prevăzute în H.G. nr. 478/2016, și anume: 

 Reclamația, care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice, în termen de 30 
zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată; 

 Plângerea, care se depune la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază 
teritorială domiciliază petiționarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității sau al 
instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la 
art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
Buletin informativ - ultima actualizare 08.10.2020 

Modalitățile de contestare a deciziei companiei, în situația în care persoana se consideră 
vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate 

Lista cu documentele produse și gestionate 


