
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă în data de 17 august  2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii: 

 
1. Comitetul Director a aprobat propunerile iniţiate de Serviciul Juridic şi Departamentul 

Economic  privind  identificarea  soluţiilor  de  reglementare  a  plăţii  taxei  radio  pentru 
persoanele juridice.
Răspunde: Mariana Milan

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul  Director  a  analizat  proiectul  campaniei  de  comunicare  a  implicaţiilor  şi 
semnificaţiilor deciziei Înaltei Curţi  de Casaţie  şi  Justiţie în colectarea taxei radio şi 
solicită Direcţiei Comunicare şi Marketing refacerea materialului în sensul identificării 
unor  acţiuni  eficiente  care  să  conştientizeze  opinia  publică  cu  privire  la  rolul  şi 
importanţa SRR în societatea românească.
Răspunde: Direcţia Comunicare şi Marketing, cu sprijinul Departamentului  Producţie 
Editorială
Termen: 24.08.2009

      Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  ca  noua  grilă  standard  a  Radio  România 
Cultural  să fie lansată pe 28 septembrie.
Răspunde: Oltea Şerban Pârâu

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat propunerea Postului Radio România Cultural de organizare 
a spectacolului live, intitulat  Eu, Eugen Ionescu,  care se va desfăşura în seara de 12 
septembrie, în Piaţa festivalului „George Enescu”.
Răspunde: Oltea Şerban Pârâu.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a avizat  atribuirea  contractului pentru „Centrală telefonică pentru 
Societatea  Română  de  Radiodifuziune  sediul  central”  şi  „Centrală  telefonică  pentru 
Studioul  regional  Iaşi”,  firmei  SC  SIEMENS  ENTERPRISE  COMMUNICATIONS 
SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de licitaţie deschisă din data de 
2.07.2009. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate



6. Comitetul Director a aprobat atribuirea  contractului  pentru „Microfoane” firmei,  SC 
MEGAVOX SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de cerere de ofertă 
din data de 22.06.2009.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director  a  aprobat  atribuirea   contractului  pentru  „Servicii  de  curăţenie” 
firmei SC FABI TOTAL GRUP SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii 
de cerere de ofertă din data de 27.07.2009.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat declanşarea procedurii de achiziţie directă de servicii de 
multiplicare a unui CD cu George Enescu: Portret componistic – “Inedit şi consacrat”, 
în limita fondurilor legale disponibile,  cu prilejul desfăşurării celei de-a XIX - a ediţie a 
Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a luat act de raportul cu privire la rezultatul concilierii dintre SRR şi 
Clir  Media  şi  solicită  reprezentanţilor  SRR  continuarea  demersurilor  în  vederea 
recuperării sumelor datorate.

Structura votului: unanimitate

10.Comitetul Director a aprobat raportul privind evaluările manageriale din sesiunea iulie 
2009.

Structura votului: unanimitate

11. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Direcţiei  Formaţii  Muzicale  de  donare  a 
vechilor scaune disponibilizate cu ocazia reparaţiilor din acest an din Sala Mihail Jora şi 
solicită Direcţiei de Comunicare şi Marketing promovarea acestui demers.
Răspund: Direcţiei Formaţii Muzicale şi Direcţia Comunicare şi Marketing.

Structura votului: unanimitate

12.Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Departamentului  Economic  referitoare  la 
gestionarea  spaţiului ocupat în prezent de chioşcul de ziare.
Răspunde : Departamentul Economic

Structura votului: unanimitate

                   




