
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

- 9 noiembrie 2005 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie

Invitaţi:  Iolanda Sudiţoiu,  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov,  Nicolae Şilcov, 
Ani  Mari  Popescu,  Liliana  Hinoveanu,  Andrei  Calora,  Doina  Jalea,  Constantin 
Puşcaş, Florin Bruşten, Mihai Popescu

Ordinea de zi

1. Aprobarea raportului privind evaluarea managerilor din SRR.
2. Contestaţia la evaluarea performanţelor profesionale, formulată de doamna Ani 

Mari Popescu, consilier juridic şef în cadrul SRR.
3. Aprobarea formei finale a regulamentului de organizare a concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor de manageri.
4. Aprobarea proiectelor privind strategia de programe a posturilor regionale şi a 

posturilor internaţionale ale SRR.
5. Aprobarea structurii organizatorice a Departamentului Producţie Editorială.

Spre informare:

 Informare  privind  răspunsurile  primite  de  la  instituţiile  cărora  SRR  li  s-a 
adresat cu privire la remuneraţia cuvenită membrilor celor două CA care au 
desfăşurat activitate în luna iunie 2005

 Situaţia economică a SRR la data de 30 septembrie 2005 
 Monitorizarea prezenţei partidelor politice în cadrul programelor SRR

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

1. Consiliul  de  Administraţie  a  respins  Raportul  privind  evaluarea 
managerilor din SRR.
Având  în  vedere  respingerea  acestui  raport,  contestaţia  la  evaluarea 
performanţelor  profesionale,  formulată  de doamna Ani  Mari  Popescu, 
consilier juridic şef, rămâne fără obiect.

Structura votului: - 7 voturi pentru;
- 4 abţineri: Maria Ţoghină, Mirela Fugaru, Agoston Hugo,
        Dan Preda

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  modificarea  Regulamentului  de 
organizare a concursurilor  pentru ocuparea funcţiilor  de manageri  din 
SRR.

Structura votului: - 8 voturi pentru;
- 3 abţineri: Mitzura Arghezi, Mirela Fugaru, Dan Preda

3. Consiliul de Administraţie a aprobat strategia de programe a posturilor 
regionale şi a posturilor internaţionale ale SRR.

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  noua  structură  organizatorică  a 
Departamentului Producţie Editorială, după cum urmează:

a) Redacţia Informaţii

Structura votului: unanimitate

b) Radio România Actualităţi (urmând ca structura compartimentelor 
din cadrul postului să fie aprobată în următoarea şedinţă)

Structura votului: - 9 voturi pentru;
         - 2 abţineri: Mirela Fugaru şi Adrian Moise

c) Radio România Cultural

Structura votului: - 10 voturi pentru;
         - o abţinere: Mirela Fugaru 

d) Radio România Muzical „George Enescu”

Structura votului: - 10 voturi pentru;
         - o abţinere: Mirela Fugaru 
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e) Radio România Internaţional

Structura votului: - 10 voturi pentru;
                - o abţinere: Hugo Agoston

f) Reţeaua Studiourilor Regionale

Structura votului: - 6 voturi pentru; 
- 4 voturi împotrivă: Hugo Agoston, Dan Preda, 
  Mirela Fugaru, Adrian Moise

                - o abţinere: Andrei Alexandru

g) Agenţia de Presă RADOR 

Structura votului: unanimitate

h) Redacţia Muzicală

Structura votului: unanimitate

i) Formaţii Muzicale

Structura votului: unanimitate

j) Serviciul Fonotecă – Discotecă

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  includerea  Serviciului  Tehnic  în 
cadrul fiecărui post.

Structura votului: - 9 voturi pentru;
      - un vot împotrivă: Maria Ţoghină;

                             - o abţinere: Andrei Alexandru

6. Consiliul de Administraţie a aprobat acordarea unei indemnizaţii lunare 
integrale membrilor celor două CA care au desfăşurat activitate în luna 
iunie 2005.

Structura votului: - 8 voturi pentru;
       - un vot împotrivă: Andrei Alexandru;

                             - 2 abţineri: Maria Ţoghină şi Răzvan Dumitrescu

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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