
Consiliul de Administraţie

Procesul-verbal

- 16 noiembrie 2005 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie, cu excepţia 
Mirela Fugaru şi Agoston Hugo

Invitaţi: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudiţoiu, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, 
Nicolae Şilcov, Ani Mari Popescu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Florian Pitiş

Ordinea de zi

1. Stadiul elaborării Regulamentului Intern al SRR.

2. Situaţia postului Radio România Tineret – on line.

3. Aprobarea scoaterii la licitaţie a unei părţi din spaţiul de publicitate al SRR.

4. Sistarea  susţinerii  financiare  a  proiectului  Grădiniţa  Radio  România  prin 
Fundaţia Radio România, pentru anul 2006.

5. Aprobarea componenţei comisiilor de examinare pentru posturile de director - 
Direcţia  Comunicare  şi  Marketing  şi  director  –  Departamentul  Producţie 
Editorială.

6. Aprobarea reeşalonării creditului BCR contractat pentru finanţarea sistemului 
informatic integrat.

7. Aprobarea  deplasării  Preşedintelui  director  general  la  Geneva,  în  perioada 
          30  noiembrie  –  3  decembrie  2005,  pentru  a  participa  la  cea  de  a  119 – a 

Reuniune  a  Consiliului  de  Administraţie  al  Uniunii  Europene  de  Radio  şi 
Televiziune.
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Diverse

 Scoaterea la concurs a posturilor de manageri din SRR 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  tuturor 
posturilor de conducere din SRR.

Structura votului: - 6 voturi pentru;
- 1 vot împotrivă: Andrei Alexandru;
- 2 abţineri: Dan Preda, Adrian Moise

2. Consiliul  de  Administraţie  a  abrogat  Regulamentul  de  evaluare  a 
managerilor din SRR.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  sistarea  susţinerii  financiare  a 
proiectului  Grădiniţa  Radio  România  prin  Fundaţia  Radio  România, 
pentru  anul  2006  şi  reluarea  acestui  proiect,  într-o  formulă  cât  mai 
avantajoasă pentru copiii salariaţilor SRR.

Structura votului:  8 voturi pentru (Bogdana Balmuş a lipsit la vot)

4. Consiliul  de  Administraţie a  aprobat  reeşalonarea  creditului  BCR 
contractat pentru finanţarea sistemului informatic integrat.

Structura votului: 7 voturi pentru (Bogdana Balmuş a lipsit la vot, Andrei 
 Alexandru nu a votat)

5. Consiliul  de  Administraţie  aprobă  deplasarea  Preşedintelui  -  director 
general  la  Geneva, în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2005, pentru 
a participa la cea  de a 119 – a Reuniune a Consiliului de Administraţie al 
Uniunii Europene de Radio şi  Televiziune.

Structura votului: 7 voturi pentru (Bogdana Balmuş a lipsit la vot, Andrei 
Alexandru nu a votat)
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6. Consiliul de Administraţie a desemnat, cu majoritate de voturi, specialiştii 
în  domeniu care  vor face parte  din comisiile  de examinare,  după  cum 
urmează:

a) comisia de examinare pentru postul de director – Departamentul Producţie 
Editorială:

 Cristian Tudor Popescu
 Mihai Coman
 Traian Ungureanu
 Jeana Gheorghiu

b) comisia de examinare pentru postul de director - Direcţia Comunicare şi 
Imagine:

 Mihaela Nicola 
 Sorin Psata 
 Bogdan Enoiu
 Anca Gheorghe

 
7. Consiliul de Administraţie a aprobat  scoaterea la licitaţie a unei părţi din 

spaţiul de publicitate al SRR.

Structura votului: 7 voturi pentru (Bogdana Balmuş a lipsit la vot, Andrei 
Alexandru nu a votat)

8. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  structura  compartimentelor  din 
cadrul postului Radio România Actualităţi.

Structura votului: - 6 voturi pentru;
- o abţinere: Adrian Moise (Bogdana Balmuş a lipsit la 

vot, Andrei Alexandru nu a votat)

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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