
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  28 ianuarie 2009 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie,  cu excepţia 
domnului Răzvan  Dumitrescu

Invitaţi:  Nicolae  Şilcov,   Constantin  Sârbov,  Călin  Anastasiu,  Liliana  Hinoveanu, 
Andrei Calora, Ion Apostol, Mariana Milan, Constantin Puşcaş, Doina  Jalea, Pavel 
Ionescu şi Atila Vizauer

Ordinea de zi

1. Propunerea Comitetului Director ca, până la aprobarea bugetului pe anul 2009, 
angajarea de cheltuieli să se facă  în limitele prevederilor bugetului pentru anul 
2008

2. Discuţie privind influenţele actelor normative aprobate de Guvernul României 
în şedinţa din 30 decembrie 2008 asupra Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi  răspunsul  formulat  de  Serviciul  Juridic  la  Memorandumul  Ministerului 
Finanţelor  Publice  privind  restrângerea  unor  cheltuieli  bugetare  în  cadrul 
administraţiei publice centrale

3. Aprobare  privind  participarea  în  continuare  a  postului  Radio  România 
Internaţional  la  proiectul  EURANET,  după  transformarea  acestuia  din 
Consorţiu în Grup European de Interes Economic

4. Propunerea FTA Market Inc. de distribuire a programelor Societăţii Române 
de Radiodifuziune în Statele Unite ale Americii şi Canada 

5. Aprobarea propunerilor pentru titlul de „profesionist de excepţie” pentru anul 
2009

6. Solicitarea CLIR Media de schimbare a relaţiilor contractuale cu Societatea 
Română de Radiodifuziune

7. Informare privind rezultatele negocierilor pentru noul CCM al Societăţii 
Române de Radiodifuziune

8. Aprobarea reprezentanţilor Angajatorului în Comisia Paritară
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Diverse

 Memoriul doamnei Cerasela Rădulescu
 Memoriul doamnei Nicoleta Balaci
 Memoriul domnului Corneliu Filip
 Discutarea comunicatelor MediaSind

Spre informare

 Solicitarea Camerei Deputaţilor de punere la dispoziţie, de către SRR, a 
următoarelor documente: situaţia patrimoniului sonor al Radioului public şi 
situaţia economico-financiară a SRR

 Informare  privind  măsurile  dispuse  de  Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă 
Bucureşti în urma controlului efectuat în SRR pe tema muncii suplimentare şi a 
repaosului săptămânal la Serviciul Transporturi 

– Manuela Dumitrescu

 Informare cu privire la întâlnirea din data de 6 ianuarie 2009 a ordonatorilor 
principali de credite cu reprezentanţii Ministerului  Finanţelor Publice 

– Constantin Puşcaş
– Elena Borcea 

 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 octombrie 2008

 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 30 noiembrie 2008

 Informare privind realizarea veniturilor din publicitate

– Camelia Teodosiu

 Informare privind atribuirea contractului pentru Consumabile, imprimante şi 
copiatoare firmei SC INTERCITY TRADING SRL, în calitate de ofertant 
câştigător al licitaţiei deschise din data de 3.12.2008

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

1. Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea Comitetului Director ca, până 
la  aprobarea bugetului  pe anul  2009,  angajarea  de cheltuieli  să  se  facă   în 
limitele prevederilor bugetului pentru anul 2008.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administraţie a aprobat  propunerea ca SRR să suporte din fonduri 
proprii contravaloarea tichetelor  de masă pentru toţi angajaţii.

     Structura votului: 8 voturi pentru; 2 abţineri – Adrian Moise şi  Mirela  Fugaru

3. Consiliul de Administraţie a aprobat participarea în continuare a postului Radio 
România  Internaţional  la  proiectul  EURANET,  după  transformarea  acestuia 
din Consorţiu în Grup European de Interes Economic.

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

4. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  propunerea  FTA  Market  Inc.  de 
distribuire a programelor Societăţii Române de Radiodifuziune în Statele Unite 
ale Americii  şi  Canada şi  a  mandatat  echipa de negociere a contractului  să 
obţină cele mai bune condiţii pentru SRR.

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

5. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat,  cu  modificările  stabilite  în  cadrul 
şedinţei,  propunerile pentru acordarea titlului de „profesionist de excepţie” pe 
anul 2009.

  Structura votului: unanimitate

6. Consiliul de Administraţie a luat act de solicitarea CLIR Media şi  va lua o 
decizie  în  acest  sens  după  finalizarea  licitaţiei  pentru  spaţiul  publicitar,  cu 
acordul câştigătorului acesteia.

Structura votului: unanimitate

7. Consiliul  de Administraţie a aprobat reprezentanţii  angajatorului în Comisia 
paritară, după cum urmează:

–   copreşedinte: Constantin Puşcaş 

– membri: Constantin Burloiu
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 Cornel Rusu 
 Manuela Dumitrescu 

Structura votului: unanimitate; Adrian Moise nu a participat la vot

8. Consiliul de Administraţie a respins memoriul doamnei Cerasela Rădulescu.

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

9. Consiliul  de  Administraţie  a  respins  contestaţia  doamnei  Nicoleta  Balaci. 
Totodată  CA  solicită   Serviciului  Resurse  Umane   să   pună  la  dispoziţia 
doamnei Nicoleta Balaci notele obţinute de aceasta la concurs.

Structura  votului:  8  voturi  pentru;  2  voturi  împotrivă –  Adrian  Moise  şi 
Mitzura Arghezi

10.Consiliul  de  Administraţie  a  analizat  memoriul  domnului  Corneliu  Filip  şi 
împărtăşeşte  punctul  de  vedere  al  conducerii  postului  Radio  România 
Actualităţi. În acelaşi timp, CA recomandă managementului RRA să asigure 
dotarea  tehnică  a  corespondenţilor  şi  să  continue  monitorizarea  privind 
reflectarea pe post a activităţii corespondenţilor locali.

Structura votului: 9 voturi pentru; o abţinere – Andrei Alexandru

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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