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Consiliul de Administratie 

Procesul-verbal 
- 14 decembrie 2005 - 

 

Participare: au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie 

Invitati: Cristina Vasiloiu, Iolanda Suditoiu, Constantin Postasu, Constantin Sârbov, 
Nicolae Silcov, Mariana Milan, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Carmen Petcu si 
Florin Brusten 
 
Ordinea de zi 
 

1. Aprobarea propunerii Postului Regional Radio Timisoara, de închiriere a 
spatiului detinut în strada Cluj nr.24. 

 
2. Analiza propunerii Fundatiei România Radio de continuare a proiectului 

Gradinita Radio. 
 

3. Propunere privind realizarea unui studiu referitor la oportunitatea înfiintarii 
postului de „Realizator vedeta”. 

 
4. Memoriul Sectiei Sport. 

 
5. Analiza contestatiilor la concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere 

în SRR. 
 
6. Analiza privind procedura scoaterii la concurs a tuturor posturilor de conducere 

din SRR. 
 

7. Aprobarea componentei comisiilor de examinare pentru posturile de: secretar 
general  - Radio România International, redactor sef – Studiourile Regionale 
Iasi si Timisoara, redactor sef – Redactia Muzicala, , redactor sef – Redactia 
Divertisment si redactor sef –Programul Satelor. 

 
8. Reactia Consiliului de Administratie fata de unele acuzatii publice aduse 

conducerii SRR. 
 
Diverse 
 

? Sesizarea domnului Eugen Cojocariu privind posibilul conflict de interese 
cu domnul Razvan Dumitrescu 

 
 

Ordinea de zi a fost aprobata cu: - 10 voturi pentru 
                                                     - o abtinere: Adrian Moise 
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Au fost adoptate urmatoarele hotarâri: 
 

1. Consiliul de Administratie a amânat aprobarea propunerii Postului Regional 
Radio Timisoara, privind închirierea spatiului detinut în strada Cluj nr.24, pâna 
la definitivarea situatiei juridice a dreptului de servitute. 
 
Structura votului: unanimitate 

 
2. Consiliul de Administratie a solicitat Comitetului Director realizarea unui studiu 

privind oportunitatea înfiintarii postului de „Realizator vedeta”. 
 

Structura votului: unanimitate 
 

3. Consiliul de Administratie a solicitat Comitetului Director realizarea unui studiu 
privind oportunitatea înfiintarii unei functii similare celei de ombudsman. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
4. Consiliul de Administratie a aprobat memoriul Sectiei Sport, urmând ca aceasta 

sectie sa fie condusa de un redactor sef adjunct. 
 

Structura votului: unanimitate 
  

5. Se resping, cu majoritate de voturi, contestatiile privind rezultatele concursurilor 
pentru ocuparea unor posturi de conducere în cadrul SRR, formulate de 
urmatorii candidati: Amalia Rîpea, Silvia Ilies, Ana-Maria Cononovici, Costel 
Gîlca, Mariana Milan, Catalina Liliana Cretu, Cerasela Radulescu, Alexandra 
Andon. 

 
6. Se admite contestatia formulata de domnul Mircea Ion Rucareanu, privind 

scoaterea la concurs a postului de redactor sef adjunct la Redactia Informatii - 
Partide Politice. 

 
Structura votului: - 8 voturi pentru 

                                    - 3 abtineri: Bogdana Balmus, Bogdan Ghiu si Adrian Moise  
7. Consiliul de Administratie a stabilit reprezentarea în comisiile de examinare la 

concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri din SRR, dupa cum 
urmeaza: 

 
a) comisia de examinare pentru postul de secretar general – Radio România 
International: 

? Razvan Dumitrescu 
? Mitzura Arghezi  
? Andrei Alexandru 
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b) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Studioul Regional Iasi, 
respectiv Studioul Regional Timisoara: 

? Razvan Dumitrescu  
? Adrian Moise 
? Bogdana Balmus 

 
       c) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Redactia Muzicala: 

? Mirela Fugaru 
? Adrian Moise 
? Mitzura Arghezi 

 
       d) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Programul Satelor: 

? Razvan Dumitrescu 
? Dan Preda 
? Adrian Moise 

 
       e) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Redactia Divertisment: 

? Bogdan Ghiu 
? Adrian Moise 
? Mirela Fugaru 

 
8. Consiliul de Administratie a desemnat specialistii în domeniu care vor face parte 

din comisiile de examinare, dupa cum urmeaza: 
 

a) comisia de examinare pentru postul de secretar general – Radio România 
International: 

? Monica Zvirjinschi 
? Corina Vintan  

 

b) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Studioul Regional Iasi, 
respectiv Studioul Regional Timisoara: 

? Mihai Coman 
? Corina Dragotescu 
? Mircea Mihaesi 
? Dorin Suciu 
? Dan Constantin 

 
       c) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Redactia Muzicala: 

? Smaranda Oteanu 
? Anton Suteu 
? Dani Constantin 

 
       d) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Programul Satelor: 

? Georgeta Stoica 
? Sorin Burta 

 
       e) comisia de examinare pentru postul de redactor sef – Redactia Divertisment: 
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? Alexandru Arsinel 
? George Mihaita 
? Ioana Bogdan 
? Dumitru Morosanu 
 

Structura votului: unanimitate 

 

 

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  


