
Consiliul de Administraţie

Procesul-verbal

- 23 noiembrie 2005 -

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

Invitaţi: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudiţoiu, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, 
Nicolae Şilcov, Mariana Milan, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora 

Ordinea de zi

1. Aprobarea  structurii  organizatorice  a  Departamentului  Economic  şi 
Departamentului Tehnic.

2. Aprobarea  propunerii  de  reducere  a  costurilor  de  tipărire  a  Revistei 
Universul Radio.

3. Aprobarea  acordului  de  colaborare  dintre  SRR  şi  compania  publică 
Teleradio – Moldova.

4. Situaţia postului Radio România Tineret – on line.

Diverse

 Structura secretariatului CA
 Reprezentarea membrilor CA în comisiile de concurs pentru ocuparea 

posturilor de manageri în SRR
 Situaţia blocului Radio Iaşi

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
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Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  structura  organizatorică  a 
Departamentului Economic, cu următorul amendament:

 
       a) Colectivul Drepturi de Autor va fi inclus în cadrul Serviciului Juridic

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  structura  organizatorică  a 
Departamentului Tehnic, cu următoarele amendamente:

a) Colectivul centrale telefonice va deveni Serviciul centrale telefonice
Structura votului: : -  6 voturi pentru

      -  3 abţineri: Maria Ţoghină, Bogdana Balmuş 
                             şi Dan Preda

        b) colectivul energetic-climatizare va fi inclus în cadrul Serviciului Dezvoltare 
            Tehnică

        c) colectivul PSI va fi inclus în cadrul Compartimentului de protecţie civilă,     
          evidenţă militară şi PSI - Serviciul Resurse Umane

        d) Serviciul Emisie va deveni Serviciul Emisie - CGT

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea de reducere a costurilor 
de tipărire a Revistei Universul Radio, prin reducerea numărului de pagini 
de la 48 la 32.

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul de Administraţie a aprobat acordul de colaborare dintre SRR şi 
compania publică Teleradio – Moldova.

Structura votului: : -  8 voturi pentru
  -  o abţinere: Răzvan Dumitrescu

5. Consiliul de Administraţie solicită directorului postului Radio România 
Tineret  –  on  line  repunerea  în  drepturi  a  personalului  tehnic  alocat 
postului, până la definitivarea strategiei acestui post.

Structura votului: unanimitate
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6. Consiliul  de  Administraţie  solicită  efectuarea  unui  audit  intern  privind 
situaţia  postului  Radio  România  Tineret  on-line,  pe  următoarele  teme: 
economic, tehnic, editorial, resurse umane şi managerial.

Răspund: Dep. Economic, Dep. Tehnic, Dep. Producţie Editorială şi Strategie, 
Dir. Resurse Umane

Termen: 30 noiembrie 2005 

Structura votului: - 7 voturi pentru
      - un vot împotrivă: Andrei Alexandru
      - o abţinere: Dan Preda

7. Consiliul de Administraţie solicită Departamentului Producţie Editorială şi 
Strategie  prezentarea  unor  proiecte  editoriale  referitoare  la  evoluţia 
postului Radio România Tineret – on line.

De asemenea, CA solicită Departamentului Tehnic prezentarea unui punct 
de  vedere  referitor  la  asigurarea  transmiterii  –  pe  o  reţea  de  emisie 
naţională  în  FM  –  a  unui  post  de  radio  dedicat  tinerilor.  Totodată, 
Departamentul  Economic  va  prezenta  un  punct  de  vedere  referitor  la 
influenţele economice ale emisiei în FM a acestui post.

Termen: 30 noiembrie 2005
Structura votului: unanimitate

7. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  reprezentarea  în  comisiile  de 
examinare  la  concursurile  pentru  ocuparea  posturilor  de  manageri  din 
SRR, după cum urmează:

a) comisia de examinare pentru postul de director al Departamentului Producţie 
Editorială:

 Dan Preda
 Bogdan Ghiu
 Răzvan Dumitrescu
 Bogdana Balmuş

b) comisia de examinare pentru postul de director al  Direcţiei Comunicare şi 
Marketing:

 Bogdan Ghiu
 Mirela Fugaru
 Adrian Moise 
 Mitzura Arghezi

Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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