
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  17 decembrie 2008 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie.
Invitaţi: Nicolae Şilcov, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Călin Anastasiu,  Liliana 
Hinoveanu,  Andrei  Calora,  Ion  Apostol,  Laura  Brătan,  Constantin  Puşcaş,  Constantin 
Burloiu

Ordinea de zi

1. Aprobarea iniţierii procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de 
achiziţionare a unei Centrale telefonice

2. Aprobarea iniţierii procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de 
recuperare a creanţelor restante din taxa radio

Diverse

 Legalitatea  convocării  şedinţei  extraordinare  din  data  de  10  noiembrie  2008 şi  a 
hotărârii adoptate în această şedinţă

 Problemele  abordate  de  controlul  efectuat  la  sediul  SRR  de  către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Bucureşti şi  modul de rezolvare a măsurilor dispuse prin actul 
de control

 Reeşalonarea creditului contractat cu BCR pentru sistemul informatic integrat

 Desemnarea  membrilor CA şi specialiştilor care vor face parte din comisia pentru 
concursul de ocupare a funcţiei de  Director Direcţia Comunicare şi Imagine

 Ajutorul de Crăciun pentru anul 2008

Spre informare
 Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de negociere a noului Contract Colectiv de 

Muncă 

 Informare privind finanţarea de la bugetul de stat a Formaţiilor Muzicale Radio
– Constantin Puşcaş
– Elena Borcea

 Solicitarea Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul IGP privind punerea la 
dispoziţie a unor documente în vederea continuării şi definitivării cauzelor în dosarul 
penal cu privire la plângerea formulată de Bogdan Radulescu şi Cerasela Rădulescu 
împotriva conducerii SRR şi proiectul de răspuns formulat de SRR
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 Informare referitoare la întâlnirea dintre reprezentanţi ai Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune în vederea discutării 
problemelor de natură patrimonială existente între cele două instituţii

–  Florin Bruşten
–  Adriana Dolea

Ordinea de zi a fost aprobată cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă – Adrian Moise

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie  a aprobat iniţierea procedurii de licitaţie deschisă pentru 
atribuirea contractului de achiziţionare a unei Centrale telefonice.

Structura votului: 10 voturi pentru, şi o abţinere – Adrian Moise

2. Consiliul de Administraţie a aprobat iniţierea procedurii de licitaţie deschisă pentru 
atribuirea contractului de recuperare a creanţelor restante din taxa radio.

Structura votului:9 voturi pentru şi 2 abţineri – Adrian Moise şi Răzvan Dumitrescu

3. Consiliul de Administraţie recomandă Comitetului Director să urmărească modul în 
care  vor  fi  îndeplinite  măsurile  dispuse  în  urma  controlului efectuat  de  către 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.

Structura votului: 10 voturi pentru, şi o abţinere – Adrian Moise

4. Consiliul de Administraţie a desemnat membrii CA şi specialiştii care vor face parte 
din comisia pentru concursul de ocupare a funcţiei de director – Direcţia Comunicare 
şi Marketing:

 Membri CA: Dan Preda, Bogdana Balmuş, Bogdan Ghiu
 Specialişti: Bogdan Enoiu, Sorin Psata, Mihaela Nicola, Simona Dobrescu 

Consiliul  de Administraţie  al  Societăţii  Române de Radiodifuziune adresează 
felicitări  colectivului  care a participat la realizarea proiectului  „80 de ani de 
muzică  in  80  de  ani  de  radio” şi  colectivului  care  a  gestionat  reflectarea pe 
posturile SRR a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2008.

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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