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Societatea Română de Radiodifuziune 
Comitetul Director 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 

 al şedinţei nr. 59 din data de marţi 18 octombrie 2011, ora 12,00 
 
 
 
APROBAREA ORDINII DE ZI:  
 
 
 

       
                  VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6                       ÎMPOTRIVĂ:   -                         ABŢINERI:  - 
 
 

I APROBĂRI: 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. Cerere de colaborare cu televiziunea Favorit  
 

Se aprobă  colaborarea dlui. Ştefan Rancu cu Televiunea Favorit. Redactorul şef al 
postului Antena Satelor va asigura monitorizarea emisiunii Timpul Pământului şi a 
prestaţiei realizatorului, astfel încât aceasta să nu dăuneze imaginii SRR şi să fie 
complementară cu programul Antena Satelor. 
 

 
 
II AVIZĂRI:  

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al SRR privind 
completarea/modificarea Regulamentului de selecţie a membrilor 
Comitetului Director, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Director al 
SRR şi a Comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome 
 

Se avizează Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al SRR privind 
completarea/modificarea Regulamentului de selecţie a membrilor Comitetului 
Director, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comitetului Director al SRR şi a Comitetelor directoare 
ale unităţilor funcţionale autonome. 
 

2. Proiect de Decizie a Consiliului de Administraţie al SRR privind 
mandatarea executivului în vederea iniţierii demersurilor necesare 
pentru construirea unui nou sediu al SRR 

Se avizează Proiectul de Decizie a Consiliului de Administraţie al SRR privind 
mandatarea executivului în vederea iniţierii demersurilor necesare pentru 
construirea unui nou sediu al SRR. 
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III.A ANALIZE : 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. Recuperare debite din taxa pentru serviciul public de radiodifuziune 
din taxa pentru serviciul public de radiodifuziune  
 

Serviciul Juridic (SJ) şi Serviciul Comercial vor întocmi o metodologie de 
recuperare a debitelor din taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, care 
exced suma minimă de 250 lei. Metodologia va cuprinde şi soluţii de acces la 
informaţii privind debitorii. 
Până la elaborarea metodologiei se sistează acţiunile în instanţă.  
 
Departamentul Economic (DE), Departamentul Tehnic (DT) şi SJ vor face un 
demers către toţi partenerii SRR implicaţi în colectarea taxei, pentru a pune la 
dispoziţia SRR informaţiile necesare în vederea recuperării debitelor. 
 

2. Parteneriat între SRR şi Muzeul Naţional Tehnic  
 

Secretariatul Comitetului Director va face demersurile necesare pentru 
organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanţii Muzeului Naţional Tehnic, în 
cursul săptămânii viitoare, pentru stabilirea detaliilor contractului de parteneriat. 
 

3. Măsuri în privinţa utilizării/exploatării unor spaţii de producţie/emisie 
din SRR  
 

În vederea asigurării condiţiilor necesare derulării activităţii postului Radio 
România Junior (RRJ), se completează Decizia nr. I.1 a Comitetului Director din 
26.08.2011, după cum urmează:  
-  Direcţia Formaţii Muzicale (DFM) va elibera Studioul T9 bis;  
- Studioul T9, va fi folosit pentru repetiţii de către DFM, pe durata acestei 
stagiuni, după ce vor fi făcute amenajările necesare pentru crearea condiţiilor 
corespunzătoare;   
-  DE va pune la dispoziţia Studioului Regional Bucureşti un spaţiu pentru 
depozitare; 
 
Departamentul Producţie Editorială, DE şi DT vor acorda tot sprijinul necesar 
pentru amenajarea camerei 539 (Cabinei 51), ca spaţiu de emisie pentru RRJ, 
astfel încât la 30.10.2011 să fie operaţional; 
 
Starea tehnică şi condiţiile logistice ale Studioului T9 bis vor fi analizate în 
vederea amenajării, conform normelor de ascultare critică. 
 

 
 
IV INFORMĂRI :  

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. a) Gestionarea spaţiului publicitar al SRR de către CLIR Media SRL 
 
b) Gestionarea şi vânzarea spaţiului publicitar al SRR, pentru anul 2012 

a) Direcţia Comunicare şi Marketing (DCM) va face cunoscut în scris Societăţii 
CLIR Media refuzul SRR de a negocia penalizările datorate şi restituirea 
garanţiei. 
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 b) DCM şi Serviciul Achiziţii vor face o notă pentru lansarea unei proceduri de 
cerere de oferte pentru gestionarea şi vânzarea unei părţi din spaţiul publicitar 
al SRR. Nota va fi însoţită de un calendar de desfaşurare a activităţilor cu 
termene şi responsabili şi la elaborare se va avea în vedere şi la durata optimă 
de încheiere a contractului. Termen: 24.10.2011. 
 
DCM şi DE vor face o analiză a veniturilor încasate din publicitate pentru 
stabilirea venitului minim mediu care va sta la baza negocierii contractului 
pentru anul 2012. Termen : 24.10.2011 
 

 
Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a şedinţei şi, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelul de semnături. 
 
Secretariat CD 
 
Mădălina Neacşu 
 
Iulia Vrăjitoru 

Nr. 
Crt. 

 
Comitetul Director 

 
    
Semnătura 

1. András István Demeter  

2. Doru Ionescu  

3. Constantin Puşcaş  

4. Constantin Burloiu  

5. Gabriel Marica  

6. Florin Bruşten  


