
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
-  9 aprilie 2009 -

Participare:  au fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu excepţia  doamnei 
Bogdana Balmuş şi a domnilor Agoston Hugo şi Miomir Todorov

Invitaţi:  Iolanda  Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov,  Călin 
Anastasiu,  Liliana Hinoveanu,  Dragoş  Mircescu,  Constantin  Puşcaş,  Constantin  Burloiu, 
Doru Ionescu şi Doina Jalea 

Ordinea de zi

1. Proiectul Raportului de activitate al SRR pe anul 2008

2. Aprobare privind repartizarea profitului realizat în anul 2008
– Constantin Puşcaş

3. Aprobarea  iniţierii  procedurii  de  licitaţie  deschisă  pentru  atribuirea  contractelor 
privind achiziţionarea de servicii de telefonie fixă şi mobilă

– Constantin Puşcaş

4. Aprobarea iniţierii procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de 
furnizare de carburanţi auto

– Constantin Puşcaş

Diverse

Spre informare:

 Informare privind controlul efectuat de Inspecţia Sanitară de Stat a Municipiului 
Bucureşti în data de 30 martie 2009
– Manuela Dumitrescu

 Raport privind mutarea personalului în noul sediu al Radio Iaşi
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 Comunicatul  de  presă al  Societăţii  Elveţiene de  Radio Televiziune referitor  la 
proiectul de convergenţă între posturile de radio şi televiziune din toate zonele 
ţării

 Informare  privind  ediţia  din  data  de  27  martie  2009  a  emisiunii  Lumea  în 
clarobscur, realizată de Diana Nedelcu

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a aprobat Raportul de activitate al Societăţii Române de 
Radiodifuziune pe anul 2008. 

Structura votului: 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă  – Răzvan Dumitrescu şi Adrian 
Moise; Hugo Agoston şi Miomir Todorov şi-au exprimat votul telefonic 

2. Consiliul de Administraţie a aprobat propunerile de repartizare a profitului realizat de 
SRR în anul 2008, conform prevederilor legale.

 Structura votului:  unanimitate

3.  Consiliul  de Administraţie  a  aprobat  ca  suma constituită  ca fond de participare  a 
salariaţilor la profit pe anul 2008 să fie repartizată în mod egal tuturor angajaţilor 
SRR. 

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul de Administraţie a aprobat iniţierea procedurii de licitaţie deschisă pentru 
atribuirea contractelor privind achiziţionarea de servicii de telefonie fixă şi mobilă, în 
condiţii  mai  avantajoase  pentru  SRR decât  cele  existente  în  contractele  aflate  în 
derulare.

Structura votului: 6 voturi pentru, un vot împotrivă – Adrian Moise; o abţinere Dan 
Preda

5.  Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de  licitaţie  deschisă  –  în 
condiţii cât mai avantajoase pentru SRR – pentru atribuirea contractului de furnizare 
de carburanţi auto.

Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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