
Consiliul de Administraţie
Proces-verbal

– 11 noiembrie 2009, ora 15:00 

Participare:  Au  fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu 
excepţia domnului Hugo Agoston.

Invitaţi:  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov,  Liliana 
Hinoveanu, Andrei Calora,  Dragoş Mircescu, Ion Apostol,  Mariana Milan, 
Constantin  Puşcaş,  Constantin  Burloiu,  Răzvan Daniel  Dumitrescu,  Ştefan 
Stanik, Manuela Dumitrecu şi Mădălina Gâlcă.

Ordinea de zi

1. Discuţii  privind  măsurile  interne  necesare  în  vederea  protecţiei 
personalului SRR împotriva infecţiei cu noul virus gripal AH1N1

2. Aprobarea atribuirii contractului pentru „Servicii de telefonie mobilă”, 
firmei  SC  ORANGE  ROMÂNIA  SA,  în  calitatea  sa  de  ofertant 
câştigător al procedurii de licitaţie deschisă din data de 5.10.2009

3. Aprobarea proiectului Programului Naţional Radio România Minorităţi 
Etnice (Radio România Multicultural)

4. Propunere  de  modificare  a  structurii  organizatorice  a  SRR,  prin 
reorganizarea activităţii în domeniul drepturilor de autor

5. Propunere de modificare  a planului de investiţii  pe anul 2009,   în 
vederea  iniţierii  procedurii  de  achiziţionare  a  unui  număr de  21 de 
autovehicule în sistem de leasing financiar.

Spre informare:
 Monitorizarea respectării echilibrului putere-opoziţie în emisiunile de 

ştiri şi dezbatere pentru perioada 8 octombrie- 8 noiembrie
 Informare privind rezultatele financiar-contabile ale Societăţii Române 

de Radiodifuziune la data de 30 septembrie 2009
 Informare  privind  participarea  domnului  Dan  Şanta  la  manifestările 

URTI care au avut loc în  perioada 20-25 octombrie 2009, în Franţa, la 
Paris

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a  discutat măsurile interne  propuse pentru 
evitarea îmbolnăvirilor de gripă nouă la nivelul Societăţii Române de 



Radiodifuziune  şi  solicită  Comitetul  Director aplicarea  planului  de 
măsuri adoptat.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliului  de Administraţie  a aprobat atribuirea contractului  pentru 
„Servicii de telefonie mobilă”, firmei SC ORANGE ROMÂNIA SA, 
în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de licitaţie deschisă 
din data de 5.10.2009.

Structura votului:  9 voturi pentru; o abţinere (Răzvan Dumitrescu)

3. Consiliului de Administraţie a aprobat proiectul Programului Naţional 
pentru Minorităţi  Etnice,  sub rezerva asigurării  resurselor  financiare 
suplimentare din surse externe.

Structura  votului:  7  voturi  pentru;  2  voturi  împotrivă  (Răzvan 
Dumitrescu şi Mitzura Arghezi) o abţinere (Adrian Moise)

4. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  propunerea  de  modificare  a 
structurii  organizatorice  a  SRR,  prin  reorganizarea  activităţii  în 
domeniul  drepturilor  de  autor,  în  cadrul  Departamentului  Producţie 
Editorială.

Structura  votului:  6  voturi  pentru,  2  voturi  împotrivă  (Răzvan 
Dumitrescu şi  Mitzura  Arghezi)  2  abţineri  (Bogdan Ghiu şi  Adrian 
Moise)

5. Consiliului  de  Administraţie  a  aprobat  modificarea  planului  de 
investiţii  pe  anul  2009,  în  vederea  iniţierii  procedurii  de  achiziţie 
pentru un număr de 21 de autovehicule în sistem de leasing financiar.

Structura  votului:  8  voturi  pentru;  2  voturi  împotrivă  (Răzvan 
Dumitrescu, Andrei Alexandru)

6. Consiliul de Administraţie a solicitat Comitetului Director să prezinte 
până la data de 15 decembrie un proiect care să cuprindă oportunităţile 
de îmbunătăţire a recepţiei programelor  SRR pe zona Moldova.

Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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