
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
-  28 mai 2008 -

Participare: au participat membrii Consiliului de Administraţie, cu excepţia domnului 
Răzvan Dumitrescu.

Invitaţi: Constantin Sârbov, Nicolae Şilcov, Manuela Dumitrescu, Constantin Puşcaş, 
Mariana Milan,  Sofia Şincan, Ruxandra Săraru, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, 
Dragos Mircescu 

Ordinea de zi

1. Proiectul de acord de colaborare dintre SRR şi Radiodifuziunea Tunisiană

2. Aprobare privind deplasarea şi mandatul doamnei Maria Ţoghină, preşedinte 

director general, la Budapesta, pentru a participa la Adunarea Generală a EBU

3. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
unei funcţii de conducere

4. Proiectul de Statut al ziaristului din SRR

Diverse  - Completarea Comitetului Director al Fundaţiei Radio România

Spre informare
 Informare privind rezultatele financiar-contabile  ale SRR la data de 31 martie 

2008
 Raport privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a 15-a Conferinţe a 

Co.Pe.A.M.
 Raport de activitate al Fundaţiei Radio România

- Ruxandra Săraru
 Informare privitoare la variantele de Statut al jurnalistului din SRR

- Călin Anastasiu
 Informare privind reprezentarea SINDSAL la şedinţele CA

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.



Consiliul de Administraţie a analizat situaţia apărută în Comisia Paritară şi face 
apel la sindicatele reprezentative să-şi rezolve pe cale amiabilă problemele, astfel 
încât comisia să-şi poată desfăşura lucrările în condiţii normale.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a aprobat, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei, 
Acordul de colaborare dintre SRR şi Radiodifuziunea Tunisiană.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  deplasarea  şi  mandatul  preşedintelui 
director general Maria Ţoghină la Budapesta, pentru a participa la Adunarea 
Generală a EBU.

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

3.  Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  modificările  la  Regulamentul  privind 
organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  pentru  ocuparea  unei  funcţii  de 
conducere.

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

4.  Consiliul  de  Administraţie  a  mandatat  reprezentanţii  săi  în  Comisia  Paritară 
pentru  Statutul  jurnalistului  de  radiodifuziune  să  prezinte  reprezentanţilor 
jurnaliştilor din această comisie varianta discutată în şedinţă.

Structura votului: unanimitate

5.  Consiliul de Administraţie a aprobat raportul de activitate al Fundaţiei Radio 
România.

Structura votului: unanimitate

6.  Consiliul de Administraţie a numit-o pe doamna Denis Theodoru în Consiliul 
director al Fundaţiei Radio România, în locul doamnei Elena Petrescu Calciu.

Structura votului: 9 voturi pentru; Mirela Fugaru nu a participat la vot
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