
Consiliul de Administraţie
Proces-verbal

– miercuri, 23 septembrie 2009, ora 15:00 

Participare: Au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie. 

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

Ordinea de zi

1. Analiza situaţiei financiare a SRR la data de 30 iunie 2009 şi prognoza 
evoluţiei în perioada următoare

– Constantin Puşcaş

2. Aprobarea încheierii  contractului de închiriere şi prestări  servicii  cu 
Romexpo  S.A,  în  vederea  desfăşurării  Târgului  Internaţional 
GAUDEAMUS Carte de Învăţătura, ediţia 2009

– Vladimir Epstein

3. Aprobarea deplasării şi a mandatului preşedintelui director general la 
Tirana, Albania, în perioada 4-6 noiembrie 2009, pentru a participa la 
Forumul Media al Europei de Sud-Est

Diverse

Spre informare
 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 iulie 2009
 Monitorizarea respectării echilibrului putere-opoziţie în emisiunile de 

ştiri şi dezbatere pentru perioada 9 august-9 septembrie 2009

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a analizat situaţia financiară a SRR la data 
de 30 iunie 2009 şi prognoza evoluţiei în perioada următoare şi, având 
în vedere contextul actualei crize economice, solicită managementului 



executiv  încadrarea  cu  stricteţe  în  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli 
aprobat pentru anul 2009. 

Structura votului: 9 voturi pentru,  o abţinere – Adrian Moise; un  vot 
împotrivă – Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  încheierea  contractului  de 
închiriere şi prestări servicii cu Romexpo S.A, în vederea desfăşurării 
Târgului  Internaţional  GAUDEAMUS  Carte  de  Învăţătura,  ediţia 
2009.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  deplasarea  şi  mandatul 
preşedintelui  director  general  la  Tirana,  Albania,  în  perioada  4-6 
noiembrie 2009, pentru a participa la Forumul Media al Europei de 
Sud-Est.

Structura votului: 9 voturi pentru; o abţinere – Adrian Moise; un vot 
împotrivă – Răzvan Dumitrescu

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei 


	Ordinea de zi

