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Consiliul de Administratie 
Procesul-verbal 

- 19 octombrie 2005 - 
 
 
 

Participare: au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie, cu exceptia 
domnului Miomir Todorov 
 

Invitati: Cristina Vasiloiu, Iolanda Suditoiu, Constantin Sârbov, Nicolae Silcov, 
Mariana Milan, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Doru Ionescu, Doina Jalea, 
Rodica Madosa, Oltea Serban Pârâu 
 
 

Ordinea de zi 
 

1. Modificarea Regulamentului de organizare a concursurilor pentru ocuparea 
functiilor de manageri.  

2. Aprobarea structurii organizatorice a compartimentelor subordonate 
directorului general.  

3. Aprobarea proiectelor privind strategia de programe a posturilor Radio 
România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Tineret, strategia 
de programe a posturilor regionale si strategia de programe a posturilor 
internationale. 

4. Contestatia la evaluarea performantelor profesionale, formulata de doamna Ani 
Mari Popescu, consilier juridic sef în cadrul SRR.  

5. Aprobarea deplasarii Presedintelui director general în perioada 28-29 
octombrie a.c., la Chisinau, în Republica Moldova, pentru a participa la 
festivitatile prilejuite de aniversarea celor 75 de ani de existenta a 
Radiodifuziunii.  

 
Spre informare: 
 

? Situatia economica a SRR pe lunile iulie si august 2005 
? Informare privind deplasarea PDG la Oslo, în Norvegia, la Conferinta 

anuala a Public Broadcasters International 
 

Diverse: 
 

? Discutii referitoare la monitorizarea CNA 
 

Ordinea de zi a fost aprobata în unanimitate. 
 
 
 
Au fost adoptate urmatoarele hotarâri: 
 

1. Consiliul de Administratie decide formarea unui grup de 
lucru, format din Bogdan Ghiu, Adrian Moise, Mariana 
Milan si Mihai Popescu, pentru  definitivarea propunerilor de 
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modificare a Regulamentului de organizare a concursurilor 
pentru ocuparea functiilor de manageri.  

 

Termen: vineri, 22 octombrie 2005 
Structura votului: unanimitate 
 

2. Consiliul de Administratie aproba noua structura 
organizatorica a compartimentelor subordonate directorului 
general, dupa cum urmeaza: 

 

a) compartimentele subordonate directorului general 
 

Structura votului: unanimitate 
 

b) cabinet director general 
 

     Structura votului: unanimitate 
 

c) Directia Comunicare si Marketing, cu urmatorul amendament: 
Colectivul impresariat artistic si organizare spectacole cuprinde 
si personalul care deserveste Sala Radio. 

 

                                 Structura votului: - 7 voturi pentru 
                                                              - 3 abtineri: Mirela Fugaru, Adrian  Moise,   
                                                                 Dan Preda 
 

d) Serviciul Resurse Umane, cu urmatorul amendament: includerea 
în cadrul serviciului a Compartimentului de protectie civila, 
evidenta militara si PSI. 

 

     Structura votului: unanimitate 
 

e) Serviciul Relatii Internationale 
 

                                 Structura votului: - 7 voturi pentru 
                                                              - 3 abtineri: Mirela Fugaru, Adrian  Moise,   
                                                                 Hugo Agoston 
 

f) Serviciul Pregatire Profesionala 
 

                                 Structura votului: - 9 voturi pentru 
                                                              - o abtinere: Adrian  Moise 
                                               

g) Serviciul Juridic 
 

     Structura votului: unanimitate 
 

h) Serviciul Audit Public Intern 
 

     Structura votului: unanimitate 
 

3. Consiliul de Administratie aproba strategia de programe a postului Radio   
România Cultural, post educational si de cultura generala. 
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 Structura votului: - 9 voturi pentru 
                                  - o abtinere: Razvan Dumitrescu 
 
4. Consiliul de Administratie aproba strategia de programe a postului Radio   

România Muzical. 
 
 Structura votului: unanimitate 
 
5. Consiliul de Administratie aproba deplasarea Presedintelui director general în 

perioada 28-29 octombrie a.c., la Chisinau, în Republica Moldova, pentru a 
participa la festivitatile prilejuite de aniversarea celor 75 de ani de existenta a 
Radiodifuziunii.  
 

Structura votului: unanimitate 

 
6. Consiliul de Administratie hotaraste amânarea discutarii contestatiei formulate 

de doamna Ani Mari Popescu, consilier juridic sef în cadrul SRR, pentru 
urmatoarea sedinta. 

 
Structura votului: - 8 voturi pentru 
                            - 2 abtineri: Maria Toghina si Mirela Fugaru 

 
Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  


