
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
-  2 aprilie 2009 -

Participare:  au fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu excepţia  doamnei 
Mirela Fugaru şi a domnului Miomir Todorov

Invitaţi:  Iolanda  Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Sârbov,  Călin  Anastasiu,  Liliana 
Hinoveanu, Andrei Calora, Ion Apostol, Mariana Milan şi Constantin Puşcaş 

Ordinea de zi

1. Proiectul Raportului de activitate al SRR pe anul 2008.

2. Aprobarea Raportului la situaţiile financiare ale SRR şi Situaţiile financiare ale SRR 
la data de 31 decembrie 2008.

– Constantin Puşcaş

3. Raportul Auditorului Independent.

4. Aprobarea atribuirii contractului pentru gestionarea şi vânzarea spaţiului publicitar al 
SRR  firmei  S.C.  Clir  Media  Group  S.R.L.,  pentru  perioada  1  aprilie  2009-31 
decembrie 2011,  desemnată câştigătoare în urma procedurii  proprii  de selecţie  de 
oferte din data de 24 martie 2009.

– Ruxandra Săraru

Diverse

Spre informare
 Informare referitoare la evaluările managerilor, sesiunea ianuarie 2009
 Informare privind stadiul lucrărilor la „Bloc producţie Radio Iaşi”
 Informare referitoare la masa rotundă cu tema: „Criza financiară şi 

televiziunile publice”, Bruxelles, 18 martie 2009
 Informare referitoare la organizarea celor două recitaluri, Bruxelles, 16-17 

martie a.c.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1.  Consiliul  de  Administraţie  a  dezbătut,  în  primă  lectură,  Raportul  de  activitate  al 

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2008, urmând ca acesta să fie supus 

votului  final  în  şedinţa  următoare  a  CA,  când  va  fi  prezentat  în  formă  refăcută, 

conform modificărilor discutate în cadrul şedinţei.
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Structura votului: unanimitate (Adrian Moise nu a fost prezent la vot)

2.  Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Raportul  la  situaţiile  financiare  ale  SRR  şi 

Situaţiile financiare ale SRR la data de 31 decembrie 2008.

 Structura votului:  8 voturi pentru,  un vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu

3.  Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  atribuirea  contractului  pentru  gestionarea  şi 

vânzarea spaţiului publicitar al Societăţii Române de Radiodifuziune firmei S.C. Clir 

Media Group S.R.L., pentru perioada 1 aprilie 2009 - 31 decembrie 2011, desemnată 

câştigătoare în urma procedurii proprii de selecţie de oferte din data de 24 martie 

2009.

Structura votului: 7 voturi pentru, un vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu; o abţinere 
– Adrian Moise

 

Totodată, Consiliul de Administraţie a luat act de Raportul Auditorului Independent 

privind conturile anuale ale Societăţii Române de Radiodifuziune, încheiate pentru 

exerciţiul financiar al anului 2008.

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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