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Consiliul de Administratie 

Procesul-verbal 

- 22 decembrie 2005 - 
 

 

Participare: au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie 

Invitati: Cristina Vasiloiu, Iolanda Suditoiu, Constantin Postasu, Constantin Sârbov, 
Nicolae Silcov, Ani Mari Popescu, Andrei Calora, Doru Ionescu si Doina Jalea 
 
 
Ordinea de zi 
 

1. Analiza stadiului implementarii noii organigrame a SRR. 
 
2. Analiza modificarilor produse în organigrama SRR prin Hotarârea CA 

nr.4/14.12.2004, referitoare la statutul Sectiei Sport. 
 

3. Aprobarea componentei comisiilor de examinare pentru posturile de: director – 
Departamentul Tehnic, redactor sef – Agentia de presa RADOR. 

 
4. Analiza contestatiilor privind rezultatele concursului pentru ocuparea unor 

posturi de conducere în SRR 
 
 

Spre informare 
 
? Informare privind evolutia audientei posturilor SRR în perioada octombrie 

2004 – octombrie 2005 
? Informare privind încheierea activitatilor de implementare a subsistemului de 

gestiunea resurselor de întreprindere SAP – ERP din cadrul Sistemului 
Informatic Integrat pentru managementul activitatilor SRR 

? Informare privind situatia financiara a SRR la data de 31 octombrie 2005 
 
Diverse 

 
 

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

1. Consiliul de Administratie a hotarât amânarea intrarii în vigoare a noii 
organigrame pâna la finalizarea concursurilor, dar nu mai târziu de 15 februarie 
2006. 
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Structura votului: - 7 voturi pentru 

 - 3 voturi împotriva: Bogdana Balmus, Razvan Dumitrescu si       
Mitzura Arghezi. Pozitiile împotriva se datoreaza opiniei ca 
intrarea în vigoare a organigramei trebuia sa se faca de la 
1.01.2006, conform hotarârii initiale. 

- 1 abtinere: Mirela Fugaru 
 
2. În cadrul comisiei de examinare pentru postul de Director departament tehnic 

domnul Agoston Hugo a fost înlocuit cu domnul Andrei Alexandru. 
 
3. Consiliul de Administratie a stabilit reprezentarea în comisia de examinare la 

concursul pentru ocuparea postului de redactor sef la Agentia de Presa Rador, 
dupa cum urmeaza: 

? Miztura Arghezi 
? Hugo Agoston 
? Andrei Alexandru 

 
4. Consiliul de Administratie a desemnat specialistii în domeniu care vor face parte 

din comisia de examinare pentru postul de redactor sef la Agentia de Presa 
Rador, dupa cum urmeaza: 

 

? Cristian Tudor Popescu - Structura votului: unanimitate 
? Dorin Suciu - Structura votului: unanimitate 
? Alison Mutler- Structura votului: 7 voturi pentru        

 
5. Consiliul de Administratie a respins contestatia domnului Marius Tita. 
 

Structura votului: - 7 voturi pentru 
         - 1 vot împotriva: Razvan Dumitrescu 

      - 2 abtineri: Mirela Fugaru si Adrian Moise 
        Bogdana Balmus-Paun a lipsit la vot. 
 

6. Consiliul de Administratie a respins contestatiile domnilor Valeriu Stefan si 
Severin Gelu. 

 
Structura votului: - 7 voturi pentru  
         - 1 vot împotriva: Mitzura Arghezi 

      - 2 abtineri: Dan Preda si Adrian Moise 
         Bogdana Balmus-Paun a lipsit la vot. 

7. Consiliul de Administratie a hotarât amânarea confirmarii pe post a domnului 
Anghel Mihai pâna la clarificarea unor aspecte sesizate de Sindicatul Liber din 
SRR. 

 
Structura votului: unanimitate (Bogdana Balmus-Paun a lipsit la vot) 
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8. Consiliul de Administratie solicita domnilor Gheorghe Verman, Mihai Anghel, 
Florin Brusten si Gheorghe Bleau, precum si doamnei Ani Mari Popescu, puncte 
de vedere scrise privind aspectele aflate în discutie.  

  De asemenea, Consiliul de Administratie solicita toate documentele care au 
fundamentat Decizia nr.316 din 25.03.2004. 

 

Structura votului: unanimitate (Bogdana Balmus-Paun a lipsit la vot) 
        

9. Consiliul de Administratie a aprobat continuarea sponsorizarii proiectului 
Gradinita Radio si dupa 1 ianuarie 2006, în conditiile mutarii acesteia în spatiul 
din str. Popa Tatu nr. 6. 

 
Structura votului: unanimitate (Bogdana Balmus-Paun a lipsit la vot) 

 

 

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  


