Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
- 27 iunie 2007 -

Participare: au fost prezenţi membrii Consiliului de Administraţie, cu excepţia
doamnei Bogdana Balmuş-Păun şi a domnului Dan Preda
Invitaţi: Iolanda Sudiţoiu, Nicolae Şilcov, Constantin Sârbov, Călin Anastasiu,
Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Aurelia Dolea, Constantin Puşcaş, Constantin
Burloiu, Doru Ionescu, Carmen Petcu şi Daniel Sârbu
Ordinea de zi
1. Aprobarea noii structuri organizatorice a Departamentului Tehnic
- Constantin Burloiu
2. Analiza realizării bugetului de venituri şi cheltuieli, pe fiecare titular de buget,
pe trimestrul I 2007
3. Scrisoare deschisă a Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de
Radiodifuziune adresată Consiliului de Administraţie al SRR
4. Adoptarea unei decizii referitoare la propunerea Clubului Român de Presă ca
SRR să devină fondator al Patronatului Presei Române
5. Prezentarea postului Radio Vacanţa – statut, istoric şi perspective
- Doru Ionescu
- Daniel Sârbu
6. Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Onoare
al SRR
- Aurelia Dolea
7. Regulamentul corespondenţilor externi
Diverse
 Solicitarea reprezentanţilor plenului realizatorilor în Comisia Paritară pentru
elaborarea Statutului jurnalistului din SRR de identificare a unor metode pentru
deblocarea lucrărilor Comisiei
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Spre informare
 Informare a PDG privind activitatea desfăşurată în SRR de la ultima
şedinţă a CA
 Informare privind activitatea Comisiei Paritare a SRR – Constantin
Puşcaş
 Informare privind rezultatele primului val al Studiului de Audienţă
Radio pe anul 2007
 Raportul Comisiei constituite pentru soluţionarea situaţiei imobilului în
care îşi desfăşoară activitatea Radio Târgu-Mureş
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi
Au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Consiliul de Administraţie a aprobat noua structură organizatorică a
Departamentului Tehnic.
Structura votului: 6 voturi pentru; 2 abţineri (Răzvan Dumitrescu şi Bogdan
Ghiu); Andrei Alexandru nu a dorit să participe la vot
2. Consiliul de Administraţie a solicitat Comitetului Director elaborarea unui plan
de măsuri unitar, la nivelul instituţiei, în vederea utilizării mai eficiente a
resurselor SRR.
Structura votului: 8 voturi pentru; Andrei Alexandru nu a dorit să participe la
vot
3. Consiliul de Administraţie a solicitat Comitetului Director să reanalizeze,
împreună cu partenerii de dialog social, criteriile privind atribuirea acordului
redacţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Rezultatul acestei
analize va fi prezentat Consiliului de Administraţie.
Structura votului: 8 voturi pentru; Andrei Alexandru nu a dorit să participe la
vot
4. Consiliul de Administraţie l-a mandatat pe Preşedintele director general să
reprezinte SRR la discuţiile privind perspectiva asocierii la Patronatul Presei
Române, în vederea asigurării unei poziţii cât mai favorabile Societăţii
Române de Radiodifuziune.
Structura votului: 6 voturi pentru; un vot împotrivă (Răzvan Dumitrescu); o
abţinere (Mirela Fugaru); Andrei Alexandru nu a dorit să participe la vot
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Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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