Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
- 10 martie 2006 -

Ordinea de zi
1. Aprobarea achiziţionării imobilului situat în municipiul Craiova, strada
Ştirbei Vodă nr.3, cu destinaţia de sediu al Studioului Regional Craiova
2. Analiza materialelor rezultate în baza cercetării efectuate ca urmare a
sesizării SLSRR, în vederea stabilirii statutului domnului Mihai Anghel.
3. Analiza situaţiei create prin refuzul Fundaţiei Radio România de a pune la
dispoziţia Controlului Financiar de Gestiune documentele privind modul în
care au fost cheltuite fondurile alocate prin sponsorizare proiectului
Grădiniţa Radio
4. Analiza raportului privind situaţia frecvenţelor alocate SRR şi neutilizate
5. Analiza situaţiei create ca urmare a prelungirii Contractului Colectiv de
Muncă al SRR.
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Diverse
 Aprobarea deplasării Preşedintelui director general în perioada 6-7
aprilie a.c., la San Marino, pentru a participa la Adunarea Generală
Radio a EBU
 Solicitarea domnului Bogdan Rădulescu de anulare a Deciziei de
sancţionare nr.234/03.03.2006

Spre informare
 Monitorizarea CNA pe luna ianuarie 2006
 Monitorizarea folosirii timpului de antenă la România Actualităţi şi la posturile
regionale de radio
 Influenţele modificării taxei radio-tv asupra veniturilor SRR
 Informare privind licitaţia spaţiului publicitar al SRR
 Informare asupra stării de sănătate în raport cu munca în SRR
 Situaţia angajamentelor SRR pentru anul 2006
 Notă privind vizita în SRR a domnului Michel Poncet, director de resurse
umane la EBU
 Propunerile legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune, republicată
 Raportul Serviciului Juridic privind stadiul elaborării ROF şi RI ale SRR
 Proiectul de regulament privind organizarea concursurilor pentru numirea
membrilor Comitetului Director
 Situaţia arhivelor ce conţin „dosare de cadre” ale angajaţilor

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

1. Consiliul de Administraţie a mandatat o comisie de negociere în vederea
achiziţionării unui imobil cu destinaţia de sediu al Studioului Regional
Craiova, precum şi în vederea identificării variantei optime de finanţare în
acest scop.
De asemenea, Consiliul de Administraţie solicită comisiei să prezinte informări
privind evoluţia negocierilor.
Structura votului: unanimitate
2. Consiliul de Administraţie a hotărât efectuarea unui control financiar de
gestiune pentru stabilirea modului în care au fost cheltuite fondurile alocate de
către Societatea Română de Radiodifuziune pentru toate proiectele derulate de
Fundaţia Radio România.
Structura votului: unanimitate
3. Consiliul de Administraţie a aprobat deplasarea Preşedintelui director general
în perioada 6-7 aprilie a.c. la San Marino, pentru a participa la Adunarea
Generală Radio a EBU.
Structura votului: unanimitate
4. Consiliul de Administraţie a luat în discuţie solicitarea Inspectoratului General
pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi a hotărât că SRR nu renunţă la
frecvenţele ce i-au fost alocate.
Totodată, CA a constatat că, potrivit analizelor efectuate, frecvenţele actuale
ale SRR sunt insuficiente pentru îndeplinirea misiunii de post public.
CA a mai stabilit necesitatea unei întâlniri cu reprezentanţii Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi IGCTI în vederea elaborării unei
strategii comune privind utilizarea frecvenţelor postului public de radio în
condiţiile integrării europene.
Structura votului: unanimitate
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5. Consiliul de Administraţie a respins cererea formulată de domnul Bogdan
Rădulescu, privind anularea Deciziei de sancţionare nr.234/03.03.2006.
Structura votului: - 6 voturi împotriva anulării
- un vot pentru anulare: Adrian Moise
- 2 abţineri: Maria Ţoghină şi Dan Preda
(Mitzura Arghezi şi Andrei Alexandru au lipsit la vot)
6. Consiliul de Administraţie a hotărât încetarea delegaţiei doamnei Rodica
Madoşa, ca membru al Comitetului Director al SRR, ca urmare a
implementării noii structuri organizatorice a SRR.
Structura votului: unanimitate
(Mitzura Arghezi şi Andrei Alexandru au lipsit la vot)

În ceea ce priveşte punctul 2 de pe ordinea de zi a şedinţei CA:
 S-a supus la vot încetarea suspendării numirii domnului Mihai Anghel pe
postul de redactor şef al Studioului Regional Timişoara.
Structura votului: - 3 voturi pentru: Bogdan Ghiu, Adrian Moise şi
Bogdana Balmuş
- 2 voturi împotrivă: Maria Ţoghină şi Andrei Alexandru
- 5 abţineri: Mirela Fugaru, Dan Preda, Miomir Todorov,
Răzvan Dumitrescu şi Hugo Agoston
(Mitzura Arghezi a lipsit la vot)
 Luând notă de punctul de vedere al domnului Mihai Anghel, Consiliul de
Administraţie a stabilit să amâne luarea unei hotărâri definitive în acest caz,
până la primirea documentelor solicitate acestuia, dar nu mai târziu de 10
aprilie a.c.

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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