
 

Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  14 martie 2007 -

Participare: au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului de Administraţie: Maria 
Ţoghină,  Mitzura  Arghezi,  Bogdana  Balmuş-Păun,  Andrei  Alexandru,  Răzvan 
Dumitrescu, Bogdan Ghiu, Agoston Hugo, Adrian Moise şi Dan Preda 

Invitaţi:  Iolanda Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Sârbov,  Constantin  Postaşu, 
Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Aurelia Dolea, Constantin Puşcaş, Attila Vizauer, 
Carmen Petcu şi Gabriela Eftime

Ordinea de zi

1. Aprobarea raportului de reevaluare a clădirilor SRR

2. Aprobarea propunerilor pentru acordarea titlului de „profesionist de excepţie“ 
la Redacţia Teatru şi Direcţia Formaţii Muzicale

3. Modificarea  art.7.3  din  Regulamentul  de  organizare  şi  desfăşurare  a 
concursurilor de angajare şi promovare

4. Aprobarea deplasării Preşedintelui Director General, în Belgia,  la Bruxelles, 
pentru a participa la cea de-a 7-a întâlnire a „Public Policy Planning Group” - 
EBU, în perioada 18-19 martie 2007

5. Propunere de relansare a Revistei Radio România

Spre informare
 Informare a PDG privind activitatea desfăşurată în SRR de la ultima şedinţă a 

CA
 Oferta  S.R.R.  pentru  campania  electorală  în  vederea  alegerilor  pentru 

Parlamentul European
 Informare privind stadiul  elaborării  Raportului  de activitate al  SRR pe anul 

2006

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi
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Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Raportul  de  reevaluare  a  clădirilor 

Societăţii Române de Radiodifuziune.

Structura votului: 8 voturi pentru; o abţinere (Răzvan Dumitrescu)

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  acordarea  titlului  de  „profesionist  de 

excepţie”, pe anul 2007, domnului Ioachimescu Vartolomei Călin – Direcţia 

Formaţii Muzicale.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  acordarea  titlului  de  „profesionist  de 

excepţie”, pe anul 2007, doamnei Magda Duţu – Redacţia Teatru.

Structura  votului:  6  voturi  pentru;  2  voturi  împotrivă  (Miztura  Arghezi  şi 

Adrian Moise); o abţinere (Bogdan Ghiu)

4. Consiliul de Administraţie a aprobat modificarea art.7.3. din Regulamentul de 

organizare  şi  desfăşurare  a concursurilor  de angajare şi  promovare în SRR, 

după cum urmează:

„Art.7.3. Pentru ocuparea unei funcţii, candidatul trebuie să obţină o medie de 

cel puţin 80 de puncte.”

Structura votului: unanimitate
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5. Consiliul de Administraţie a aprobat deplasarea Preşedintelui Director General 

în Belgia,  la Bruxelles, în perioada 18-19 martie 2007, pentru a participa la 

cea de-a 7-a întâlnire a „Public Policy Planning Group” - EBU.

Structura votului: 6 voturi pentru; 2 voturi împotrivă (Răzvan Dumitrescu şi 

Adrian Moise) şi o abţinere (Maria Ţoghină)

6. Consiliul  de Administraţie  a  probat  proiectul  de  relansare  a  Revistei  Radio 

România, cu condiţia încadrării în bugetul alocat. Totodată, CA insistă asupra 

promovării în paginile revistei a valorilor SRR.

Structura  votului:  7  voturi  pentru;  o  abţinere  (Adrian  Moise);  Răzvan 

Dumitrescu nu a participat la vot

7. Consiliul de Administraţie a solicitat redactorului-şef al Serviciului Publicaţii 

Radio  prezentarea  periodică  a  unui  raport  privind  evoluţia  implementării 

proiectului de relansare a Revistei Radio, în vederea adoptării unei decizii cel 

mai târziu în luna septembrie a acestui an.

Structura votului: unanimitate (Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot)

8. Consiliul  de  Administraţie  a  solicitat  Departamentului  Tehnic  identificarea 

unei soluţii pentru editarea Revistei Radio în format electronic, pe site-ul SRR.

Structura votului: unanimitate (Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot)

9. Consiliul  de  Administraţie  a  solicitat  ca  durata  contractului  de  tipărire  a 

Revistei Radio România, în formatul nou aprobat, să nu depăşească data de 31 

decembrie 2007.

Structura votului: unanimitate (Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot)

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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