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Nr. 60-64, RO-010165,
Bucureşti, România
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+ 4021-303 16 00
fax: + 4021-319 05 51

HOTĂRÂRE
Nr. 5/20.08.2010
Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune
desemnat prin Hotărârea nr.33/29.06.2010 a Parlamentului României

În temeiul art.18 alin. (1) lit. a) şi al art. 27 din Legea nr.41/1994, privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Regulamentului Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune;
În urma analizei documentelor prezentate la punctul I.1. de pe ordinea de zi a şedinţei din
data de 20 august,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) În vederea elaborării OBIECTIVELOR ŞI STRATEGIEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE AL SRR PENTRU PERIOADA 2010-2014, denumită în continuare obiectivele,
fiecare membru al Consiliului de Administraţie, va formula şi transmite secretariatului propuneri
(puncte de vedere, recomandări, obiective, direcţii de acţiune, etc., după caz) pe domeniile de
activitate, cuprinse în col. (2) a anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Propunerile urmează a fi transmise în format electronic până la data de 31 august 2010 la
secretariatul Consiliului de Administraţie.
(3) În termen de 48 de ore de la primire, secretariatul va centraliza propunerile şi le va transmite,
spre informare şi, după caz, completare fiecărui membru al Consiliului de Administraţie.
Art. 2. - (1) La nivelul Consiliului de Administraţie se constituie grupuri de lucru pentru coordonarea
elaborării obiectivelor şi a Modelului Raportului Consiliului de Administraţie.
(2) Reprezentanţii Consiliului de Administraţie în grupurile de lucru prevăzute la alin. (1) sunt
nominalizaţi în col. (3) din anexă.
Art. 3. - După acordul Consiliului de Administraţie, Preşedintele Director General va lua măsurile
necesare pentru a se constitui colectivul de elaborare a obiectivelor şi va asigura, la solicitarea
grupurilor de lucru, cooptarea unor experţi sau specialişti, astfel încât proiectul acestora şi proiectul
Modelului de Raport să poată fi analizate, în primă lectură, în şedinţa ordinară a Consiliului de
Administraţie din luna octombrie 2010.

Art. 4. - (1) Preşedintele Director General va lua măsurile necesare pentru a se constitui, conform
legii, colectivul de definitivare a proiectului Regulamentului privind evaluarea personalului cu funcţii
de execuţie din SRR.
(2) Preşedintele Director General va lua măsurile necesare pentru a se constitui colectivul de
analiză, modificare şi completare a Regulamentului de evaluare a activităţii manageriale din SRR.
(3) Colectivele prevăzute la alin. (1) şi (2), în colaborare cu membrii Consiliului de Administraţie îşi
vor stabili agenda de lucru astfel încât regulamentele să poată fi analizate, în primă lectură, în
şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie din luna noiembrie 2010.
(4) Regulamentul privind evaluarea personalului cu funcţii de execuţie din SRR şi Regulamentul de
evaluare a activităţii manageriale din SRR vor fi supuse dezbaterii şi aprobării de către Consiliul de
Aministraţie în şedinţa ordinară din luna decembrie 2010.
Art. 5. - Preşedintele Director General va lua măsurile necesare pentru a se actualiza Ordinul
Preşedintelui Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune nr. 903 din 4 octombrie 2007
privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial al SRR, respectiv Programul de dezvoltare a sistemului de control
managerial al Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat în 11.01.2008, şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial al SRR, aprobat în 14.01.2008.

Pentru conformitate,
András István DEMETER
Preşedinte

Anexa nr. 1. la Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/20.08.2010
DOMENII DE ACTIVITATE/GRUP DE LUCRU
nr.
crt.

Domenii

(1)
1.

(2)
editorial

2.

resurse umane

3.

comunicare şi marketing

4.

economic şi financiar

5.

tehnic

6.

organizaţional

7.

monitorizare şi control

8.

cultural

Reprezentant CA pentru
obiective şi pentru modelul
de raport
(3)
1.Mirela Fugaru
2. Ovidiu Miculescu
3. Ana Florea
4. Alexandru Bertzi
5. Adelina Rădulescu
6. András István Demeter
1. Adrian Moise
2. Mihai Voicu
3. András István Demeter
1. Mirela Fugaru
2. Stejărel Olaru
3. Doina Tănase
4. Alexandru Bertzi
5. Adelina Rădulescu
6. Adrian Moise
7.András István Demeter
1. Ovidiu Miculescu
2. Adrian Moise
3. András István Demeter
1. Ileana Savu
2. Alexandru Bertzi
3. András István Demeter
1. Ovidiu Miculescu
2. Adrian Moise
3. Doina Tănase
4. Ileana Savu
5. Mihai Voicu
6. Ana Florea
7. András István Demeter
1. Ovidiu Miculescu
2. Ileana Savu
3. Mihai Voicu
4. András István Demeter
1. Mirela Fugaru
2. Alexandru Bertzi
3. Adelina Rădulescu
4. Mihai Voicu
5.András István Demeter

Notă: Componenţa grupurilor de lucru se poate modifica în funcţie de solicitările membrilor Consiliului
de Administraţie.

