
Consiliul de Administraţie
Proces-verbal

– miercuri, 19 august 2009, ora 15:00 –

Participare:  Au  fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu 
excepţia doamnei Bogdana Balmuş-Păun şi a domnilor Adrian Moise, Răzvan 
Dumitrescu şi Miomir Todorov 

Invitaţi:  Iolanda  Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Postaşu,  Constantin 
Sârbov,  Liliana Hinoveanu, Andrei Calora,  Dragoş Mircescu,  Ion Apostol, 
Mariana Milan şi Constantin Puşcaş

Ordinea de zi

1. Propunerile  Serviciului  Juridic  privind  identificarea  soluţiilor  de 
reglementare a plăţii taxei radio pentru persoanele juridice

– Mariana Milan

2. Proiectul  şi  Regulamentul  Premiilor  „Radio  România”,  modificat 
conform discuţiilor din şedinţa CA din data de 22 iulie a.c.

 – Eugen Cojocariu

3. Aprobarea  atribuirii  contractului  „Centrală  telefonică  pentru  SRR 
sediul central” şi „Centrală telefonică pentru Studioul Regional Iaşi” 
firmei  Simens  Entreprise  Communications  SRL,  în  calitatea  sa  de 
ofertant  câştigător  al  procedurii  de  licitaţie  deschisă  din  data  de 
2.07.2009

Diverse

Spre informare
 Rezultatele  financiar-contabile  ale  Societăţii  Române  de 

Radiodifuziune la data de 30 iunie 2009

 Raport privind evaluările managerilor din SRR, sesiunea iulie 
2009

 Propunerea DCM privind iniţierea şi aplicarea unei campanii de 
comunicare  a  implicaţiilor  şi  semnificaţiilor  deciziei  Înaltei 



Curţi de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte colectarea taxei 
radio pentru persoanele juridice

 Atribuirea  contractului  pentru  „Microfoane”  firmei  SC 
MEGAVOX  SRL,  în  calitatea  sa  de  ofertant  câştigător  al 
procedurii de cerere de ofertă din data de 22.06.2009

 Atribuirea contractului pentru „Servicii de curăţenie” firmei SC 
FABI TOTAL GRUP SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător 
al procedurii de cerere de ofertă din data de 27.07.2009

 Raportul  reprezentanţilor  SRR  cu  privire  la   rezultatul 
concilierii  cu Clir  Media pentru recuperarea sumelor datorate 
SRR, în urma derulării contractului nr.150/28.02.2007

 

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a luat act de propunerile Serviciului Juridic 
privind  identificarea  soluţiilor  de  reglementare  a  plăţii  taxei  pentru 
persoanele juridice şi solicită efectuarea demersurilor pentru punerea 
în practică a acestora.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  forma  finală  a  documentului 
Premiile „Radio  România”  şi  a  Regulamentului Premiilor  „Radio 
România”.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de Administraţie a aprobat atribuirea contractului „Centrală 
telefonică  pentru SRR sediul  central”  şi  „Centrală  telefonică  pentru 
Studioul  Regional  Iaşi”  firmei  Simens  Entreprise  Communications 
SRL,  în  calitatea  sa  de  ofertant  câştigător  al  procedurii  de  licitaţie 
deschisă din data de 2.07.2009.

Structura votului: unanimitate

4.  Consiliul  de  Administraţie  a  solicitat  Departamentului  Economic 
efectuarea  unor  prognoze  bugetare  privind  evoluţia  economico-
financiară  a  SRR  –  pe  termen  scurt  şi  mediu,  respectiv  sfârşitul 
anului 2009 şi anul 2010.

Totodată,  CA  a  cerut  realizarea  unui  studiu  de  impact  privind 
posibilele consecinţe ale crizei economice asupra instituţiei, precum şi 



identificarea modalităţilor de economisire a fondurilor, plecând de la 
condiţia menţinerii locurilor de muncă actuale.

Termen: 15 septembrie 2009
Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei


	Ordinea de zi

