
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  17 septembrie 2008 -

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

Invitaţi:  Iolanda  Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov,  Călin 
Anastasiu,  Liliana  Hinoveanu,  Andrei  Calora,  Mariana  Milan,  Constantin  Puşcaş  şi 
Constantin Burloiu

Ordinea de zi

1. Aprobarea  Bugetului  rectificat  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Societăţii  Române  de 
Radiodifuziune pe anul 2008 

– Constantin Puşcaş

2. Aprobarea Planului de investiţii rectificat pe anul 2008
– Constantin Burloiu

3. Aprobarea  componenţei  comisiilor  de  examinare  la  concursurile  pentru  ocuparea 
posturilor  de  redactori-şefi:  RRI  2  în  limbi  străine,  Radio3Net  „Florian  Pittiş”, 
Studioul Regional Bucureşti

4. Aprobarea  afilierii  Radio  România  la  Federaţia  Internaţională  a  Arhivelor 
Audiovizuale

– Dan Şanta
– Raphael Vieru

5. Propuneri de subiecte pentru ordinea de zi a şedinţei comune    Consiliul de 
Administraţie al SRR – Consiliul de Administraţie al SRTV

Diverse
 Solicitarea Federaţiei Sindicatelor din SRR

Spre informare

 Rezultatele financiar-contabile ale Societăţii Române de Radiodifuziune la 
data de 30 iunie 2008

– Constantin Puşcaş

 Propuneri privind alocaţia bugetară pentru anul 2009
– Constantin Puşcaş
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 Informare referitoare la prelungirea perioadei de acordare a creditului de la 
Banca Comercială Română contractat de Radio România

– Constantin Puşcaş

 Proiectul acţiunilor Radio România 80

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie  a analizat  Bugetul rectificat  de venituri  şi  cheltuieli  al 
Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2008 în forma propusă şi a solicitat 
prezentarea unui nou proiect  de  buget,  în conformitate  cu cele  stabilite  în cadrul 
şedinţei.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul  de  Administraţie  şi-a  stabilit  reprezentanţii  în  comisia  de  examinare  la 
concursul pentru ocuparea postului de redactor-şef –  RRI 2 în limbi străine, după 
cum urmează:

 Dan Preda
 Adrian Moise
 Mitzura Arghezi

Structura votului: 10 voturi pentru; un vot împotrivă (Răzvan Dumitrescu)

3. Consiliul  de  Administraţie  şi-a  stabilit  reprezentanţii  în  comisia  de  examinare  la 
concursul  pentru  ocuparea  postului  de  redactor-şef  –  Radio3Net  „Florian  Pittiş”, 
după cum urmează:

 Dan Preda
 Bogdan Ghiu
 Andrei Alexandru

Structura votului: 10 voturi pentru; o abţinere (Răzvan Dumitrescu)

4. Consiliul  de  Administraţie  şi-a  stabilit  reprezentanţii  în  comisia  de  examinare  la 
concursul pentru ocuparea postului de redactor-şef –  Studioul Regional Bucureşti, 
după cum urmează:

 Miomir Todorov
 Mirela Fugaru
 Bogdan Ghiu
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Structura votului: 10 voturi pentru; o abţinere (Răzvan Dumitrescu)

5. Consiliul de Administraţie a desemnat specialiştii în domeniu care vor face parte din 
comisia  de  examinare  pentru  ocuparea  postului de redactor-şef  –  RRI 2 în  limbi 
străine, după cum urmează:

 Beatrice Comănescu
 Mihai Coman
 Ada Teslaru

Structura votului: 10 voturi pentru; Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

6. Consiliul de Administraţie a desemnat specialiştii în domeniu care vor face parte din 
comisia de examinare pentru ocuparea postului de redactor-şef – Radio3Net „Florian 
Pittiş”, după cum urmează:

 Cristian Tudor Popescu
 Varujan Pambuccian
 Sorin Burtea

Structura votului: 10 voturi pentru; Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

7. Consiliul de Administraţie a desemnat specialiştii în domeniu care vor face parte din 
comisia de examinare pentru ocuparea postului de redactor şef – Studioul Regional 
Bucureşti, după cum urmează:

 Ion Cristoiu
 Cristian Tudor Popescu
 Corina Drăgotescu

Structura votului: 9 voturi pentru; o abţinere (Mitzura Arghezi); Răzvan Dumitrescu 
nu a participat la vot

8. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  afilierea  Radio  România  la  Federaţia 
Internaţională a Arhivelor Audiovizuale.

Structura votului: unanimitate

9. Consiliul de Administraţie a aprobat Planul de investiţii rectificat pe anul 2008.

Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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