
Consiliul de Administraţie
Proces-verbal

– miercuri, 29 iulie, ora 16:00 –

Participare: Au fost prezenţi membrii Consiliului de Administraţie, cu 
excepţia  domnilor  Andrei  Alexandru,  Dan  Preda,  Adrian  Moise  şi 
Bogdan Ghiu. Domnul Andrei Alexandru şi-a exprimat votul, telefonic, 
doar la punctul 1 al ordinii de zi.

Invitaţi: Nicolae Şilcov, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Călin 
Anastasiu,  Dragoş  Mircescu,  Ion  Apostol,   Nicolae  Costin  şi  Laura 
Brătan

Ordinea de zi

1. Aprobarea  atribuirii  contractului  pentru  Lucrări  de  amenajări 
interioare  destinate  reabilitării  funcţionale  a  sălii  de  concerte 
„Mihail  Jora”  firmei  SC  ALCONS  ENGINEERING  SRL,  în 
calitate de ofertant câştigător al procedurii de cerere de oferte din 
data de 18.06.2009

2. Aprobarea  participării  şi  a  mandatului  Preşedintelui  Director 
General  la  primul  summit  internaţional  al  mass  media  (World 
Media Summit)  ce se va desfăşura în perioada 8-10 octombrie 
2009 la Beijing

3. Aprobarea  modificării  organigramei  Societăţii  Române  de 
Radiodifuziune prin înfiinţarea compartimentului Radio România 
New Media

Spre informare:

 Iniţierea procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de 
achiziţionare a unor piese de schimb pentru echipamentele audio 
profesionale, existente în dotarea spaţiilor tehnice din cadrul 



Societăţii Române de Radiodifuziune, firmei Studer Professional 
Audio, în calitatea sa de unic producător al acestor echipamente şi 
repere

 Atribuirea contractului pentru Echipamente digitale de 
înregistrare firmei SC Ager Business Tech SA, în calitatea  de 
ofertant câştigător al procedurii de licitaţie electronică din data de 
12.06.2009

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a aprobat atribuirea contractului pentru 
Lucrări de amenajări interioare destinate reabilitării funcţionale a 
sălii  de  concerte  „Mihail  Jora”  firmei  SC  ALCONS 
ENGINEERING  SRL,  în  calitate  de  ofertant  câştigător  al 
procedurii de cerere de oferte din data de 18.06.2009.

Structura  votului:  7  voturi  pentru;  1  vot  împotrivă  –  Răzvan 
Dumitrescu

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat participarea  şi  mandatul 
preşedintelui  director  general  la  primul  summit  internaţional  al 
mass  media  (World  Media  Summit)  ce  se  va  desfăşura  în 
perioada 8-10 octombrie 2009 la Beijing.

Structura  votului:  6  voturi  pentru;  1  vot  împotrivă   –  Răzvan 
Dumitrescu

3. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  modificarea  organigramei 
Societăţii  Române  de  Radiodifuziune  prin  înfiinţarea 
compartimentului Radio România New Media.

Structura  votului:  6  voturi  pentru,  1  vot  împotrivă  –  Răzvan 
Dumitrescu

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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