
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
-  18 iulie 2007 -

Participare:  au  fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu  excepţia 

doamnei Mitzura Arghezi şi a domnului Adrian Moise

Invitaţi: Adrian Păunescu, preşedintele Comisiei  pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă – Senatul României, Iolanda Sudiţoiu, Nicolae Şilcov, Constantin 

Sârbov,  Călin  Anastasiu,  Liliana  Hinoveanu,  Andrei  Calora,  Aurelia  Dolea, 

Constantin Puşcaş, Doru Ionescu, Doina Jalea, Ani Mari Popescu şi Mihai Popescu 

Ordinea de zi

1. Aprobarea planului de măsuri privind utilizarea mai eficientă a resurselor SRR

- Constantin Puşcaş

2. Aprobarea solicitării Departamentului Economic de deschidere a unei linii de 

credit

3. Aprobarea regulamentului corespondenţilor externi

4. Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Onoare 

al SRR

5. Aprobarea noii structuri organizatorice a Direcţiei Comunicare şi Marketing

- Carmen Petcu

Diverse 

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

CA 

 Material  final  privind  configurarea  formatului  muzical  la  Radio  România 

Actualităţi 

 Informare  privind  discuţiile  purtate  în  cadrul  Comitetului  Director  cu 

reprezentanţii  partenerilor  de  dialog  social  privind  atribuirea  acordului 

redacţional

 Informare privind dotările şi cheltuielile cu corespondenţii locali

 Raportul intermediar privind implementarea Sistemului Informatic Integrat

 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 mai 2007

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi

În  unanimitate,  Consiliul  de  Administraţie  a  hotărât  adoptarea  următorului 

comunicat:

Consiliul de Administraţie se solidarizează cu cei doi colegi agresaţi verbal şi 

fizic  în  cadrul  şedinţei  comisiei  paritare  pentru  elaborarea  statutului 

jurnalistului de radiodifuziune, din data de 12 aprilie 2007.

Totodată, Consiliul de Administraţie dezaprobă modul lipsit de profesionalism 

în care comisia formată din doamna Doina Jalea, doamna Ani Mari Popescu şi 

domnul  Mihai  Popescu  a  înţeles  să  cerceteze  incidentul  produs  în  şedinţa 

comisiei mai sus menţionate, în pofida probelor avute la dispoziţie.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie  a aprobat Planul de măsuri privind utilizarea mai 

eficientă a resurselor SRR.

Structura votului: unanimitate
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2. Consiliul  de Administraţie  a aprobat  deschiderea unei  linii  de credit  pentru 

operaţiuni curente, la Banca Comercială Română, în sumă de 1.800.000 lei, pe 

o perioadă de 6 luni.

Structura votului:  7 voturi pentru; un vot împotrivă (Răzvan Dumitrescu); o 

abţinere (Bogdan Ghiu)

3. În vederea deblocării  lucrărilor comisiei paritare pentru elaborarea statutului 

jurnalistului  din  SRR,  Consiliul  de  Administraţie  a   hotărât   ca  orice 

comunicare   între  cele  două  părţi  să  se  facă  în  scris,  prin  intermediul 

secretariatului CA.

Structura votului: unanimitate 

4. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  modificările  structurii  organizatorice 

propuse de Direcţia Comunicare şi Marketing şi de Departamentul Producţie 

Editorială.

Structura votului: 8 voturi pentru; un vot împotrivă (Răzvan Dumitrescu)

5. Consiliul  de  Administraţie  a  hotărât  includerea  colectivului  Revista  „Radio 

România”  în  Serviciul  Marketing  şi  desfiinţarea  postului  de  redactor-şef 

Publicaţii Radio.

Structura votului: 8 voturi pentru; un vot împotrivă (Răzvan Dumitrescu)

6.  Consiliul  de  Administraţie  l-a  desemnat  pe  domnul  Bogdan  Ghiu  pentru  a 

participa, în calitate de expert, în comisia de examinare pentru concursul de 

ocupare a postului de Şef Serviciu Patrimoniu.

Structura votului: unanimitate
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