Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
- 4 octombrie 2007 Participare: au fost prezenţi membrii Consiliului de Administraţie, cu
excepţia doamnelor Mitzura Arghezi şi Bogdana Balmuş-Păun şi a
domnilor Hugo Agoston şi Bogdan Ghiu
Invitaţi: Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Călin Anastasiu,
Nicolae Şilcov, Manuela Dumitrescu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora,
Mariana Milan, Constantin Puşcaş, Constantin Burloiu, Carmen Petcu

Ordinea de zi
1. Discuţie referitoare la atribuirea contractului „Servicii de suport IT
pentru Societatea Română de Radiodifuziune”
- Constantin Puşcaş
- Constantin Burloiu
2. Analiza situaţiei apărute ca urmare a licitaţiei pentru desemnarea
institutelor ce vor realiza măsurarea audienţei radio în perioada
2008-2011
- Carmen Petcu
3. Raport privind evoluţia proiectului de relansare a revistei Radio
România
- Gabriela Eftime
Ordinea de zi a fost aprobată cu 6 voturi pentru şi o abţinere – Dan Preda.

A fost adoptată următoarea hotărâre:
1. Consiliul de Administraţie a hotărât ca audienţa în mediul rural să
fie măsurată şi raportată o singură dată pe an.
Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Răzvan
Dumitrescu
Totodată, s-a stabilit:
• Consiliul de Administraţie a solicitat Departamentelor Tehnic şi
Economic, precum şi Serviciului Juridic prezentarea unor materiale
suplimentare referitoare la primul punct de pe ordinea de zi.
Termen: următoarea şedinţă a CA
Răspund: Constantin Puşcaş, Constantin Burloiu, Mariana
Milan
• Realizarea de către Departamentul Tehnic a unei prezentări
generale privind bugetul şi soluţiile tehnice de arhivare digitală a
fonotecii radio.
Termen: următoarea şedinţă a CA
Răspunde: Constantin Burloiu
• Elaborarea de către Departamentul Tehnic a unui raport din care să
rezulte gradul de utilizare a Sistemului Informatic Integrat.
Termen: şedinţa CA din luna decembrie
Răspunde: Constantin Burloiu
• Prezentarea de către Direcţia Comunicare şi Marketing a
unor proiecte alternative referitoare la perspectivele Revistei Radio
România.
Termen: următoarea şedinţă a CA
Răspund: Carmen Petcu şi Gabriela Eftime
• Aprobarea regulamentului corespondenţilor externi a fost amânată
pentru următoarea şedinţă.
Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei

