
Consiliul de administraţie
Procesul-verbal

– 27 iulie 2005, ora 16:00 –

Invitaţi
Emilian Blînda
Mihai Ovidiu Enea
Marius Nisipeanu
Mariana Milan
Cristina Vasiloiu
Constantin Sârbov
Radu Tudor
Liliana Hinoveanu

Ordinea de zi

1. Aprobarea  propunerii  Comitetului  director  de  modificare  a
componenţei Comisiei paritare, din partea angajatorului

2. Componenţa Comitetului director 

3. Propunerea  Federaţiei  Sindicatelor  din  Societatea  Română  de
Radiodifuziune de creştere a veniturilor din taxa radio

4. Analiză  privind  propunerea  de  strategie  în  vederea  creşterii
veniturilor din publicitate – Emilian Blînda, Radu Tudor

5. Analiza propunerilor privind:
• strategia de comunicare cu publicul auditor pentru a-l

cointeresa în plata taxei radio – Emilian Blînda; 
• strategia de îmbunătăţire a imaginii publice a SRR –

Emilian Blînda

6. Analiza propunerilor privind metodologia de elaborare a grilei  de
toamnă-iarnă şi a formatului de emisiune în interesul ascultătorului –
Emilian Blînda 

7. Analiza  situaţiei  concediilor  fără  plată,  a  cazurilor  de  cumul  cu
pensia şi a pensionărilor – Mihai Ovidiu Enea

Diverse



 Scrisoarea Sindicatului Liber din SRR
Informare  privind  stadiul  implementării  Sistemului  Informatic  Integrat  –
Marius Nisipeanu

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Hotărâri:
1. Consiliul de administraţie a aprobat următoarea componenţă a Comisiei

paritare din partea angajatorului:
- copreşedinte Constantin Puşcaş, director general adjunct

– Departamentul Economic ;
membri :

1) Mariana  Stoican,  director  –  Radio  România
Internaţional  în  limbi  străine (locţiitor  al
copreşedintelui)

2) Ani Mari Popescu, consilier juridic-şef
3) Elena  Calotă,  şef  serviciu  –  Serviciul  Salarii-

Onorarii
4) Florin  Bruşten,  secretar  general,  coordonatorul

Departamentului Posturilor Regionale
5) Marius Nisipeanu, director – Direcţia Transmisii şi

Înregistrări Complexe
6) Mihai  Ovidiu  Enea,  director  –  Direcţia  Resurse

Umane
7) Mihai Ilie, director general adjunct – Departamentul

Tehnic

Structura votului: 10 voturi pentru; o abţinere – Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul  de  administraţie  solicită  reprezentanţilor  angajatorului  în
Comisia  paritară  prezentarea  de  informări  periodice  cu  privire  la
activitatea comisiei. 

Structura votului: unanimitate

De asemenea,  membrii  CA pot  lua  parte,  ca  observatori,  la  şedinţele
Comisiei paritare, ori de câte ori doresc, conform legislaţiei în vigoare. 

3. Consiliul  de administraţie aprobă ca secretarul  general,  coordonatorul
Departamentului  Posturilor  Regionale,  să  facă  parte  din  structura
Comitetului director, în locul celor doi directori de la posturile regionale.

Se prelungeşte  mandatul  Comitetului  director  până  la  data  de  1
septembrie 2005, cu următoarea componenţă:

- preşedinte director general
- directori generali adjuncţi
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- director  post  naţional  (pentru  primele  6  luni  ale  anului  2005:
directorul Postului Radio România Actualităţi)

- secretar general
Directorul Direcţiei Resurse Umane va avea calitatea de invitat.

Structura votului: unanimitate

4. La  şedinţa  Consiliului  de  administraţie  din  data  de  3  august  a.c.,
preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune va
prezenta un proiect de organigramă fundamentat, urmând ca până la data
de 1 septembrie să fie depuse de către membrii CA şi alte propuneri în
acest sens.

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul de administraţie a luat act de scrisoarea Sindicatului Liber din
Societatea  Română  de  Radiodifuziune  şi  reafirmă  faptul  că
reprezentantul acestui sindicat este binevenit la şedinţele CA.
Secretarul consiliului va continua să-i invite la şedinţe pe  reprezentanţii
celor două organizaţii sindicale reprezentative din SRR.
Consiliul de administraţie respinge etichetările de orice natură adresate
membrilor  CA  şi  solicită  tratarea  Consiliului  de  administraţie  cu
respectul cuvenit.

Structura votului: unanimitate

6. Consiliul  de  administraţie  a  luat  act  de  propunerea  Federaţiei
Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune privind creşterea
veniturilor  din  taxa  radio  şi  solicită  Departamentului  Economic  şi
Oficiului  juridic  un punct  de vedere comun asupra  acestei  propuneri,
care va fi prezentat la următoarea şedinţă a CA.

Structura votului: unanimitate

7. Consiliul de administraţie a hotărât înfiinţarea unui grup de lucru care va
propune direcţii de acţiune  privind creşterea veniturilor din publicitate. 
Grupul de lucru are următoarea componenţă: 

- Cristina Vasiloiu
- Mirela Fugaru 
- Bogdana Balmuş
- Bogdan Ghiu
- Dan Preda
- Radu Tudor

Termen pentru elaborarea materialului: două săptămâni

Structura votului: unanimitate
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8. Consiliul de administraţie a hotărât să continue analizarea metodologiei
pentru  elaborarea  grilelor  de  toamnă-iarnă  şi  aşteaptă  propuneri  din
partea  Departamentului  Producţie  Editorială  şi  Strategie,  dar  şi  din
partea corpului redacţional, până la următoarea şedinţă a CA.

Structura votului: unanimitate

9. Consiliul de administraţie a luat act de situaţia prezentată de Direcţia
Resurse Umane privind salariaţii aflaţi în concedii fără plată, cei care
cumulează pensia cu salariul şi cei care urmează a se pensiona în anul
2005  şi  solicită  directorului  Direcţiei  Resurse  Umane  să  efectueze,
împreună cu şefii de compartimente, o analiză a fiecărui caz în parte şi
evaluarea activităţii în funcţie de fişa postului.

Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.

Consiliul de administraţie

Maria Ţoghină Mirela Fugaru

Agoston Hugo Bogdan Ghiu

Andrei Alexandru Adrian Valentin Moise

Mitzura Arghezi Dan Preda

Bogdana Balmuş Miomir Todorov

Răzvan Dumitrescu

Secretar      Emilia Holt
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