
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  16 ianuarie 2008 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie

Invitaţi: Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Nicolae Şilcov, Călin Anastasiu, 
Manuela  Dumitrescu,  Constantin  Puşcaş,  Andrei  Calora,  Liliana  Hinoveanu, 
Mariana Milan, Doru Vasile Ionescu, Florin Bruşten şi Mihai Popescu

Ordinea de zi

1. Aprobarea propunerilor pentru titlul de „profesionist de excepţie”

2. Aprobarea componenţei comisiei de examinare pentru postul de contabil-
şef

3. Aprobarea  documentului  Viziunea,  misiunea,  valorile  şi  principiile  SRR 
elaborat de Grupul GOLD în cadrul proiectului „Radio România în viitor”

4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al SRR pe anul 2008 – proiect

5. Strategia de protecţie a informaţiei în SRR

Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:



1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat,  cu  modificările  stabilite  în  cadrul 
şedinţei,  propunerile de acordare a titlului  de „profesionist  de excepţie” 
pentru anul 2008.

Structura votului: 10 voturi pentru; Răzvan Dumitrescu nu a participat la 
vot.

2. Consiliul de Administraţie a aprobat  componenţa comisiei de examinare 
pentru concursul  de ocupare  a  postului  de contabil-şef  SRR,  după cum 
urmează:           

- membri CA:
Andrei Alexandru
Răzvan Dumitrescu 
Adrian Moise

- specialişti în domeniu: 
Maria Manolescu – Ministerul Finanţelor Publice
Ioan Roşca – ASE

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de Administraţie a luat act de documentul  Viziunea, misiunea, 
valorile  şi  principiile  SRR şi  a  hotărât  constituirea  unui  grup  de  lucru 
format din: Dan Preda, Bogdan Ghiu, Adrian Moise, Călin Anastasiu şi 
Nicolae Şilcov, în vederea finalizării acestui document şi aprobarea lui în 
Consiliul de Administraţie. Coordonatorul grupului este Dan Preda.

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul  de Administraţie  a aprobat  Bugetul  de venituri  şi  cheltuieli  al 
SRR pe anul 2008. 

Structura votului: 7 voturi pentru; 2 voturi împotrivă – Adrian Moise şi 
Răzvan Dumitrescu; două abţineri – Bogdan Ghiu şi Dan Preda

5. Consiliul de Administraţie a aprobat Strategia de protecţie a informaţiei în 
SRR.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abţinere  – Bogdana Balmuş

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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