
Consiliul de Administraţie

Procesul-verbal

- 12 ianuarie 2006 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie

Invitaţi: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudiţoiu, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, 
Nicolae Şilcov, Ani Mari Popescu,  Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Doru Ionescu, 
Doina Jalea şi Ştefan Alexiu

Ordinea de zi

1. Analiza contestaţiilor  privind rezultatele concursurilor  pentru ocuparea unor 
posturi de conducere în SRR

2. Aprobarea componenţei comisiilor de examinare pentru posturile de: redactor 
şef  –  Radio  România  Internaţional  şi  Redacţia  Minorităţi,  contabil-şef  şi 
administrator-şef

3. Analizarea  modificărilor  produse  în  organigrama  SRR  prin  Hotărârea  CA 
nr.4/14.12.2004, referitoare la statutul Secţiei Sport

Spre informare

 Situaţia financiară a SRR la data de 30 noiembrie 2005
 Punctele de vedere solicitate de CA, referitor la Decizia nr.316/25.03.2004

Diverse

 Memoriul domnului Costel Gâlcă

Ordinea de zi a fost aprobată cu: - 10 voturi pentru
                                                     - o abţinere: Dan Preda
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Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a respins contestaţia privind rezultatele concursului 
pentru ocuparea postului  de redactor  şef  –  Programul Satelor,  formulată  de 
doamna Ene Ghiţă Vasilica.

Structura votului: - 8 voturi pentru respingere
      - 3 abţineri: Mirela Fugaru, Dan Preda şi Adrian Moise

2. Consiliul de Administraţie a respins contestaţia privind rezultatele concursului 
pentru ocuparea postului  de redactor  şef  –  Programul Satelor,  formulată  de 
doamna Iancu Aurora Clara.

Structura votului: - 8 voturi pentru respingere
      - 3 abţineri: Mirela Fugaru, Dan Preda şi Adrian Moise

3.   Consiliul de Administraţie a respins solicitarea domnului Viorel Popescu privind 
reanalizarea  lucrării  şi  a  interviului  susţinute  la  concursul  pentru  ocuparea 
postului de redactor şef - Redacţia Divertisment.

       Structura votului: - 8 voturi pentru respingere
                                    - 3 abţineri: Mirela Fugaru, Dan Preda şi Adrian Moise

4.  Consiliul de Administraţie a hotărât revenirea Secţiei Sport la situaţia anterioară, 
potrivit  structurii  organizatorice  aprobate  în  şedinţa  din  data  de  16  noiembrie 
2005.

     Structura votului: - 6 voturi pentru
                  - un vot împotrivă: Mirela Fugaru

                                 -  4 abţineri: Hugo Agoston, Dan Preda, Adrian Moise şi
                                     Miomir Todorov

5.  Consiliul  de  Administraţie  a  respins  solicitarea  domnului  Radu  Comănescu, 
privind acordarea statutului de redacţie independentă Secţiei  Viaţa Religioasă şi 
trecerea acesteia în subordinea Departamentului Producţie Editorială.

     Structura votului: - 9 voturi pentru respingere
                                  - 2 abţineri: Mirela Fugaru şi Adrian Moise
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6.  Consiliul  de  Administraţie  a  stabilit  reprezentarea  în  comisia  de  examinare  la 
concursul pentru ocuparea postului de redactor şef - Radio România Internaţional, 
după cum urmează:

 Bogdana Balmuş
 Răzvan Dumitrescu
 Dan Preda
 Mitzura Arghezi

7. Consiliul de Administraţie a desemnat specialiştii  în domeniu care vor face 
parte  din  comisia  de  examinare  pentru  ocuparea  postului de  redactor  şef  - 
Radio România Internaţional, după cum urmează:

 Monica Zvirjinski - Structura votului: unanimitate
 Dorin Suciu - Structura votului: unanimitate
    

8. Consiliul  de  Administraţie  a  hotărât  anularea  concursului  pentru  ocuparea 
postului de redactor şef - Agenţia Rador, din data de 13 ianuarie 2006, datorită 
unei erori de redactare în titlul proiectului managerial.
Totodată, CA a decis ca postul să fie scos din nou la concurs în data de 30 
ianuarie   2006.

     Structura votului: unanimitate

9. Consiliul de Administraţie l-a desemnat pe domnul Mihai Coman, pentru a face 
parte, în calitate de specialist, din comisia de examinare pentru postul de redactor 
şef - Agenţia Rador.

     Structura votului: unanimitate 

10.Consiliul de Administraţie a respins cererea domnul Sebastian Sârcă, de anulare a 
concursului de redactor şef - Redacţia Publicaţii Radio.

Structura votului: - 6 voturi pentru respingere
                                   - 2 voturi împotrivă: Andrei Alexandru şi Adrian Moise
                                   - 2 abţineri: Mirela Fugaru şi Dan Preda
                                     (Bogdana Balmuş nu a participat la vot)

11.Consiliul de Administraţie a respins cererea domnului Ilie Mihai de reevaluare a 
hotărârii CA privind scoaterea la concurs a postului de director -Departamentul 
Tehnic.

Structura votului: - 6 voturi pentru respingere
                  - 3 voturi împotrivă: Mirela Fugaru, Andrei Alexandru 

                                    şi Adrian Moise
               (Bogdana Balmuş şi Răzvan Dumitrescu nu au participat la vot)
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