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Consiliul de Administratie 
Procesul-verbal  

– 10 august 2005 – 
 
 
 
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri: 
 

1. Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al SRR, rectificat, pe anul 2005.  
 

Structura votului: 9 voturi pentru, o abtinere – Dan Preda 
 

2. Vor fi informate comisiile de culturã ale Senatului si Camerei Deputatilor cu 
privire la situatia financiarã actualã a Societãtii Române de Radiodifuziune. 
Situatia financiarã va fi publicatã si pe site-ul SRR. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
3. Se aprobã propunerile directorului general adjunct al Departamentului 

Economic privind mãsurile ce urmeazã a fi luate de cãtre titularii de buget si 
de Departamentul Economic în vederea încadrãrii în bugetul aprobat pentru 
contractele de drepturi de autor. 
 
Rãspund: Constantin Puscas si titularii de buget 
Structura votului: unanimitate 

  
4. Consiliul de Administratie mandateazã Oficiul juridic si Directia Resurse 

Umane sã gãseascã o solutie amiabilã pentru transformarea în alte forme de 
colaborare a contractelor salariatilor care cumuleazã pensia cu salariul. 

 
Termen: 24.08.2005 
Rãspund: Mariana Milan si Mihai Ovidiu Enea 
Structura votului: unanimitate 

 
 
5. Consiliul de Administratie solicitã Comitetului Director sã analizeze si sã 

prezinte un material referitor la reînfiintarea postului de contabil-sef al SRR. 
Materialul va contine informatii privind temeiul legal, opinia auditorului, 
pozitia în organigramã, rãspunderile ierarhice si fisa postului.  

  
Termen: 16.08.2005 
Rãspunde: Comitetul Director 
Structura votului: 8 voturi pentru, 2 abtineri – Dan Preda si Mirela Fugaru 

 
6. Se aprobã modificarea Hotãrârii nr 6 a Consiliului de Administratie din data 

de 3 august 2005, în urmãtoarea formulare: 
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Consiliul de Administratie solicitã Comitetului Director sã urmãreascã si sã 
controleze zi de zi aplicarea mãsurilor concrete privind eficientizarea activitãtii si 
reducerea cheltuielilor. Comitetul Director va prezenta bilunar Consiliului de 
Administratie, la datele de 1 si 15 ale lunii, un  raport privind respectarea acestor 
mãsuri.  
Pe aceeasi linie, Consiliul de Administratie hotãrãste formarea unei celule de 
crizã formatã din Andrei Alexandru, Constantin Puscas si Constantin Sârbov, 
care sã monitorizeze si sã analizeze oportunitatea încheierii noilor contracte, 
decizia urmând sã revinã directorului general adjunct al Departamentului 
Economic, în plenul sedintei. Pentru studiourile regionale si locale, conform legii, 
decizia revine directorilor si contabililor-sefi ai fiecãrui studio de radio. 

 
Rãspund: Comitetul Director, Constantin Puscas, directorii si contabilii-sefi ai 
studiourilor regionale si locale 
Structura votului: unanimitate 
 
 
Totodatã, Consiliul de Administratie stabileste urmãtoarele: 
 
• Fiecare manager din SRR va prezenta o situatie privind raportul dintre 

numãrul salariatilor si cel al colaboratorilor din compartimentele pe care le 
conduc. 

 
Termen: 18.08.2005 
Rãspund: Sefii departamentelor si compartimentelor subordonate nemijlocit 
PDG 

 
• Directia Resurse Umane va prezenta, spre informare, Consiliului de 

Administratie, o analizã  a  situatiei concediilor fãrã platã din SRR 
 

Termen: 15.08.2005 
Rãspunde: Mihai Ovidiu Enea 

 
• Solicitãrile privind spatiile din holul intrãrii din strada Temisana se vor 

discuta în cadrul Comisiei Paritare, în vederea stabilirii destinatiilor spatiilor.  
 

Rãspunde: Comisia Paritarã 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


