
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  27 februarie 2009 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie,  cu excepţia 
domnului Adrian Moise

Invitaţi:  Nicolae Şilcov,   Constantin  Sârbov,  Călin  Anastasiu,  Andrei  Calora,  Ion 
Apostol, Mariana Milan, Constantin Puşcaş

Ordinea de zi

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
– Constantin Puşcaş

2. Aprobarea Planului de investiţii pe anul 2009
– Constantin Burloiu

3. Aprobarea Procesului-verbal al Comisiei Centrale de Inventariere a 
Patrimoniului SRR 

– Elena Borcea

4. Aprobarea  contractului  pe  anul  2009  dintre  Societatea  Română  de 
Radiodifuziune  şi  Societatea  Naţională  de  Radiocomunicaţii   RADIOCOM, 
având  ca  obiect  preluarea,  transportul  şi  difuzarea  de  către  Radiocom  a 
programelor SRR pentru ţară şi străinătate

– Constantin Puşcaş

5. Aprobarea propunerilor DCM privind pragul minim al venitului net total 
ofertat pentru  activităţile de gestionare şi vânzare a spaţiului publicitar al 
Societăţii Române de Radiodifuziune

– Ruxandra Săraru
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6. Aprobarea contribuţiei Societăţii Române de Radiodifuziune la plata Studiului 
Naţional de Audienţă pentru anul 2009

7. Prezentarea rezultatelor  Sondajului  de audienţă  radio desfăşurat  în  perioada 
septembrie-decembrie 2008

– Călin Anastasiu

8. Aprobarea  deplasării  şi  a  mandatului  doamnei  Maria  Ţoghină,  preşedinte 
director general, la Bruxelles, în perioada 16-17 martie 2009

Diverse
 Memoriul doamnei Mioara Bâscă
 Memoriul doamnei Nicoleta Balaci

Spre informare

 Informare privind plata contribuţiei Societăţii Române de Radiodifuziune 
pentru primul val al Studiului Naţional de Audienţă pe 2009

 Informare referitoare la modul de prestare a serviciilor de mentenanţă şi stadiul 
subsistemelor din cadrul SII

– Constantin Burloiu

 Solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti referitoare la 
măsurile care au fost dispuse de Societatea Română de Radiodifuziune în 
vederea recuperării prejudiciilor în urma controlului Curţii de Conturi

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  al 
Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2009.

Structura votului: 9 voturi pentru; un vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu
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2. Consiliul de Administraţie a aprobat  Planul de investiţii pentru anul 2009, cu 
precizarea că sumele se vor aloca în funcţie de priorităţi  şi  de posibilităţile 
financiare concrete.

Structura votului: unanimitate; (Dan Preda nu a participat la vot)

3. Consiliul de Administraţie a aprobat  Procesul-verbal al Comisiei Centrale de 
Inventariere  a  Patrimoniului  Societăţii  Române  de  Radiodifuziune  pe  anul 
2008.

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul de Administraţie a aprobat contractul pe anul 2009 dintre Societatea 
Română  de  Radiodifuziune  şi  Societatea  Naţională  de  Radiocomunicaţii 
RADIOCOM,  având  ca  obiect  preluarea,  transportul  şi  difuzarea  de  către 
Radiocom a programelor SRR pentru ţară şi străinătate.

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  contribuţia  Societăţii  Române  de 
Radiodifuziune la plata Studiului Naţional de Audienţă pe anul 2009. 

Structura votului: unanimitate; (Dan Preda nu a participat la vot)

6. Consiliul de Administraţie a aprobat pragul minim al venitului net total ofertat 
pentru  activităţile de gestionare şi vânzare a spaţiului publicitar al Societăţii 
Române de Radiodifuziune.

Structura votului: 7 voturi pentru; o abţinere – Bogdan Ghiu; un vot împotrivă 
– Răzvan Dumitrescu; (Dan Preda nu a participat la vot)

7. Consiliul  de Administraţie a aprobat  deplasarea şi  mandatul  doamnei Maria 
Ţoghină, preşedinte director  general,  la Bruxelles,  în perioada 16-17 martie 
2009.

Structura votului: 9 voturi pentru; un vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu

Consiliul de Administraţie a luat în discuţie Memoriul doamnei Mioara Bâscă şi a 
reţinut rezultatele activităţii sale de până acum.

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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