
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  27 februarie 2008 -

Participare: au fost prezenţi membrii Consiliului de Administraţie cu excepţia doamnei 
Bogdana Balmuş-Păun

Invitaţi:  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov,  Nicolae  Şilcov,  Călin  Anastasiu, 
Manuela Dumitrescu, Elena Borcea, Constantin Puşcaş, Constantin Burloiu, Mariana 
Milan, Constantin Zubin 

Ordinea de zi

1. Aprobarea Planului de investiţii al SRR pentru anul 2008

2. Aprobarea  Procesului-verbal  al  Comisiei  centrale  de  inventariere  generală  a 
patrimoniului SRR pe anul 2007

3. Stadiul elaborării Statutului jurnalistului de radiodifuziune

4. Solicitarea de finanţare a Fundaţiei Radio România

5. Aprobarea deplasării şi a mandatului preşedintelui director general în Israel, 
pentru o vizită la Israel Broadcasting Authority la invitaţia conducerii acestei 
instituţii, în perioada 18-23 martie 2008

6. Invitaţia Consiliului de Administraţie al Radiodifuziunii Bulgare adresată 
Consiliului de Administraţie al SRR

Diverse

 Memoriul domnului Olariu Dragoş

Spre informare

 Obiectivele şi strategia de marketing in anul 2008
 Informare privind corespondenţa dintre salariile minime brute în radio şi pe 

economia naţională
- Constantin Puşcaş

 Acţiunea în instanţă a domnului Olariu Dragoş

Ordinea  de  zi  a  fost  aprobată  cu  9  voturi  pentru  şi  o  abţinere  –  Adrian  Moise



Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Planul  de  investiţii  al  SRR pentru  anul 
2008, cu condiţia asigurării resurselor necesare îndeplinirii acestuia.

Structura votului: 9 voturi pentru; 1 vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul de Administraţie a aprobat rezultatele inventarierii patrimoniului SRR 
pe anul 2007 şi măsurile propuse de către Comisia centrală de inventariere.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de Administraţie a hotărât înfiinţarea unei comisii tehnico-economice 
care  să  se  deplaseze  la  Studioul  Regional  Iaşi  pentru  verificarea  stadiului 
lucrărilor.  Comisia  va  fi  coordonată  de  Adrian  Moise  (desemnat  de  către 
Consiliul  de  Administraţie  responsabil  cu  urmărirea  realizării  obiectivului  de 
investiţii Iaşi în şedinţa din data de 18 august 2005).

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul de Administraţie a luat act de stadiul elaborării Statutului jurnalistului 
de  radiodifuziune  şi  a  mandatat  reprezentanţii  săi  în  Comisia  Paritară  să 
analizeze  propunerile  şi  să  înainteze  un  punct  de  vedere  în  conformitate  cu 
hotărârea Consiliului de Administraţie din data de  18 iulie 2007.

Termen: următoarea şedinţă a CA
Structura votului: unanimitate

5. Consiliul de Administraţie a aprobat solicitarea  de finanţare a Fundaţiei Radio 
România şi solicită un raport de activitate pentru anul 2007 şi planul de activitate 
pentru anul 2008.

Structura votului: 9 voturi pentru; 1 vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu

6. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  deplasarea  şi  mandatul  preşedintelui 
director  general  pentru  o  vizită  la  Israel  Broadcasting  Authority,  la  invitaţia 
conducerii acestei instituţii, în perioada 18-23 martie 2008.

Structura votului: 9 voturi pentru; o abţinere – Adrian Moise

7. Consiliul de Administraţie a acceptat invitaţia Consiliului  de Administraţie al 
Radiodifuziunii Bulgare; agenda întâlnirii va fi definitivată ulterior.

Structura votului: 9 voturi pentru; o abţinere – Răzvan Dumitrescu



8. Consiliul  de  Administraţie  a  analizat  memoriul  domnului  Olariu  Dragoş  şi  a 
constatat că situaţiile semnalate nu sunt de competenţa CA.

Structura votului: 9 voturi pentru; 1 vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.


	Ordinea de zi

