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În atenția tuturor celor interesați 

 

PRECIZĂRI  

cu privire la informațiile publicate de ziarul electronic „cetateanul.net” 

în data de 12.05.2021, 

referitoare la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. 

   

 Ca urmare a publicării pe site-ul cetateanul.net, în data de 12.05.2021, a articolului intitulat 

„Scandalos! Termitele 5G. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii finanțează RCS&RDS cu peste 

8 milioane de euro din bani publici”, în cadrul căruia se fac acuzații nedocumentate și defăimătoare 

la adresa Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR), prin expresii de genul „Societatea 

Naţională de Radiocomunicaţii SA (Radiocom), companie controlată de stat, a aprobat finanțarea 

mascată a RCS & RDS, .., cu peste 8 milioane de euro”, „...în Consiliul de Administrație al 

Radiocom, condus de Marian Murguleț, a fost propus un buget de venituri și cheltuieli (BVC) cel 

puțin dubios”, „Frecvența SNR pentru rețeaua 5G, blana ursului din pădure”, exagerând şi aducând 

prejudicii de imagine companiei prin inducerea în eroare a opiniei publice, precizăm că SNR va 

demara acțiune juridică împotriva ziarul electronic „cetateanul.net”. 

 

 În același timp, pentru o corectă informare a tuturor celor interesați, precizăm următoarele: 

 

 Referitor la afirmația privind finanțarea RCS & RDS  

cetateanul.net:„ Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA (Radiocom), companie 

controlată de stat, a aprobat finanțarea mascată a RCS & RDS, unul dintre cei mai mai 

importanți furnizori de servicii de televiziune și de internet din România, cu peste 8 milioane de 

euro” 

Precizare SNR:  

 Având în vedere acțiunile derulate de către ANCOM (conform planului de acțiuni public, 

aferent anului 2019) privind organizarea procedurii de selecție (stabilirea condițiilor de acordare a 

drepturilor de utilizare și a regulilor de desfășurare a procedurii de selecție) pentru acordarea 

drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 

1500 MHz, 2600 MHz, 3400 - 3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de 

comunicații electronice de bandă largă, SNR a transmis către toți cei patru operatori de 

telecomunicații, care dețineau în portofoliu servicii de comunicații electronice atât fixe, cât și 

mobile, invitații de colaborare în vederea explorării împreună a unor oportunități de parteneriat. 

registratura
Casetă text
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 Răspunsurile operatorilor, precum și rezultatul întâlnirilor avute cu fiecare dintre aceștia 

intră sub incidența acordurilor bilaterale de confidețialitate, neputând fi comunicate public de către 

SNR. 

 SNR va formula plângere penală împotriva ziarului electronic „cetateanul.net”, 

având în vedere că au fost devoalate în fotocopie documente care nu pot fi dezvăluite 

publicului. 

 

  

 Referitor la afirmațiile privind bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) și remunerațiile 

membrilor CA și directorului general 

cetateanul.net: „... în Consiliul de Administrație al Radiocom, condus de Marian Murguleț, a fost 

propus un buget de venituri și cheltuieli (BVC) cel puțin dubios. ....Inițial, Consiliul de 

Administrație s-a speriat de propunerea „indecentă” și a respins bugetul. .... Trei zile mai târziu, 

pe 15 aprilie 2021, Murguleț a revenit cu același proiect de buget, dar și cu o „prăjitură” greu de 

refuzat pentru Consiliul de Administrație: mărirea indemnizației membrilor CA de la 1.500 lei, la 

7.000 lei.... Cu aceeași ocazie, și-au mărit salariile și șefii SNR. Astfel, prin noul buget directorul 

general și-a triplat salariul, ajungând la circa 30.000 lei, potrivit surselor din Radiocom” 

 

Precizare SNR: 

 Conform O.U.G. nr. 29/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se stabilește la art. 37(2) că indemnizația fixă 

lunară a administratorilor neexecutivi nu poate depăși de douã ori media pe ultimele 12 luni a 

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia 

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar în cazul Directorului 

General indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului 

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de societate. 

 Rezultă că indemnizația fixă care poate fi acordată membrilor consiliului de administrație este 

de maxim 15.006 lei brut lunar/administrator, conform prevederilor legale, iar a Directorului General 

de maxim 45.018 lei brut/ lună. 

 În bugetul de venituri și cheltuieli al SNR, au fost prevăzute fonduri, conform disp. art. 37, 

art. 38, art. 39, art. 64 indice 4 din OUG nr. 109/2011, având în vedere că Ministerul de resort, în 

23.10.2020, a demarat procedura prevăzută de OUG nr. 109/2011. 
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 Bugetul de venituri și cheltuieli al SNR a fost aprobat de către Adunarea Generală a 

Acționarilor, conform Hotărârii AGA nr. 4/20.04.2021, publicată pe site-ul societății. 

 În conformitate cu BVC aprobat al SNR, față de valoarea maxim permisă de legislație, 

nivelul propus reprezintă 51,65% față de maximul menționat mai sus, atât la indemnizația membrilor 

Consiliului de Administrație, cât și la remunerația Directorului General, respectiv: 

  - o majorare a indemnizațiilor fixe de la 2.585 lei brut/lună la 7.750 lei brut /lună pentru 

fiecare membru al Consiliului de Administrație  

 - o majorare a indemnizației fixe Directorului General de la 13.300 lei brut /lună la                          

23.250 lei brut/lună.  

 În același timp, precizăm că aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNR nu implică 

în mod automat și imediat majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație (C.A.) 

și nici cea a Directorului General al SNR. 

 Astfel că, în prezent, remunerația Directorul General al SNR este de 13.300 lei/lună (salariu 

brut), respectiv 7.788 lei/lună (salariu net), și poate fi verificată prin consultarea declarației de avere 

publicate pe site-ul companiei: http://www.radiocom.ro. 

 De asemenea, nivelul indemnizației fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliul de 

Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. este de 2.585 lei brut/ membru / lună, 

ceea ce conduce la o valoare netă de 1.512 lei.  

 Această situație este menținută din anul 2018 fără a fi actualizată. 

  

 Referitor la licența de comunicații în banda 3750-3800 MHz  

cetateanul.net:„ ... Recent, însă ANCOM a notificat Radiocom că din 2025 nu-i va mai prelungi 

licența nr. FX-CFM 05/2015....Cu toate acestea, Consiliul de Administrație al Societății Naţională 

de Radiocomunicaţii a dat undă verde proiectului de edificare a rețelei pentru furnizarea de servicii 

fixe și mobile folosind tehnologia 5G, riscând să piardă investiția!?!” 

 

Precizare SNR: 

Prin Ordonanța de urgență nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 

utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz, publicată în M.O. nr. 

164/04.03.2008, aprobată prin Legea nr. 259/10.11.2008, SNR a primit licența nr. FX-PMP 01/2008. 

ANCOM a prelungit valabilitatea licenței nr. FX PMP 01/2008, de la data de 22.07.2008 până 

la data de 31.12.2015. 

În anul 2015, ANCOM a organizat procedura de licitație de frecvențe în banda 3,4-3,8 GHz, 

finalizată la data de 27.10.2015.  
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În data de 16.12.2015, SNR și-a adjudecat, în urma participării la licitația organizată de către 

ANCOM, licența nr. FX-CFM 05/2015 pentru furnizarea de servicii prin rețele de comunicații 

mobile/fixe (MFCN) cu o valabilitate de 10 ani, până la 31.12.2025. 

În prezent, SNR este în litigiu cu ANCOM împotriva deciziei de modificare unilaterală a nr. 

FX-CFM 05/2015, respectiv prin eliminarea dreptului de prelungire a acesteia. 

 Menționăm că SNR nu a acționat în justiție ANCOM pentru a-și impune punctul de 

vedere,  ci pentru a beneficia de clauza inclusă în licența nr. FX-CFM 05/2015 care precizează că 

titularul licenției poate solicita prelungirea acesteia. 

 

 Referitor la  raportul Curții de Conturi cu privire la situația pe anul 2019 

cetateanul.net:„ În raportul Curții de Conturi cu privire la situația pe anul 2019 se menționează 

că Societatea Națională de Radiocomunicații a plătit peste 3,4 milioane de lei pe două licențe 

comerciale multiplex UHF, prin care ar fi urmat să fie transmise posturi TV comerciale, fără ca 

să utilizeze aceste licențe și, implicit, fără să realizeze venituri, notează jurnaliștii de la Puterea.” 

 

Precizare SNR: 

 În prezent, SNR are pe rol 2 litigii împotriva Curții de Conturi, privind abaterile constatate  

și măsurile dispuse prin decizie. 

 SNR a participat în mai 2014 la licitația organizată ANCOM pentru MUX1 și MUX2-4 cu 

împuternicirea C.A. După adjudecarea licențelor, SNR a prezentat Studiul de fezabilitate spre 

aprobare în C.A., utilizând valoarea licențelor rezultată în urma licitației, în intervalul de timp în 

care era posibilă neadjudecarea licențelor prin neplata acestora.  

 

 Așadar, articolul este publicat prin folosirea fără drept a unor informații 

confidențiale de afaceri care derivă din înscrisuri, ce nu puteau din punct de vedere legal să 

intre în posesia terților, iar, pe de altă parte, este neconform realității, nefiindu-ne solicitat 

un punct de vedere anterior. 

 

În speranța că precizările de mai sunt în măsură să clarifice toate aspectele abordate 

tendențios în articolul de presă, vă asigurăm încă o dată că întreaga echipă de management 

tratează cu toată responsabilitatea atribuțiile ce îi revin, în vederea asigurării 

functionalității, continuității și stabilității companiei noastre. 

 

Conducerea RADIOCOM 

https://www.puterea.ro/curtea-de-conturi-a-romaniei-confirma-managementul-dezastruos-de-la-sn-radiocomunicatii-sa-al-tandemului-brad-murgulet/



