
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit  în  şedinţă   în  data  de  18  decembrie  2009,  Comitetul  Director  a  adoptat 
următoarele decizii:

1. Comitetul  Director  a  aprobat  modificarea  grilei  de  programe a  postului  Radio 
România Actualităţi  pentru perioada 21 decembrie 2009 – 3 ianuarie 2010, cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul  Director  a  aprobat  modificarea  grilei  de  programe a  postului  Radio 
România Cultural pentru perioada 21 decembrie 2009 – 10 ianuarie 2010,  cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat,  cu  precizările  stabilite  în  cadrul  şedinţei, 
modificarea programului de ştiri realizat de  Redacţia Informaţii pentru perioada 
24 decembrie 2009 – 04 ianuarie 2010, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat modificarea grilei de programe a postului Antena 
Satelor  pentru  perioada  24  decembrie  2009–  02  ianuarie  2010,  cu  prilejul 
sărbătorilor de iarnă.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul  Director  a  aprobat  modificarea  grilelor  de  programe  sau  adaptarea 
programelor  Studiourilor  Regionale:  Iaşi,  Craiova,  Timişoara,   Bucureşti,  Tg-
Mureş, Reşiţa Cluj şi Constanţa, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
De asemenea, Comitetul Director a aprobat difuzarea unui program comun special 
de Revelion de către Studiourile Regionale: Bucureşti, Craiova, Constanţa, Cluj, 
Tg-Mureş şi Timişoara.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director  a  aprobat  Proiectul  Postului  Radio  România  Actualităţi 
„Revelion 2010”.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea 
atribuirii contractului de achiziţionare a  Serviciilor de suport pentru sistemul de 
protecţie anti-malware din Societatea Română de Radiodifuziune.



Structura votului: unanimitate

8. Comitetul  Director  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de  cerere  de  oferte  privind 
atribuirea contractului pentru achiziţionarea unui Sistem de protecţie a reţelei de 
calculatoare a SRR.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  privind  modificarea  tarifelor  pentru 
prestări servicii conexe în spaţiile Societăţii Române de Radiodifuziune.

Structura votului: unanimitate

10.Comitetul Director a avizat propunerile privind acordarea titlului de profesionist 
de excepţie pentru anul 2010. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului 
de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

11.Comitetul Director a aprobat, cu modificările  stabilite în cadrul şedinţei, raportul 
de stadiu al proiectului Implementarea Sistemului de Securitate Informatică.

Structura votului: unanimitate

12.Comitetul  Director  a  avizat,  cu  cu  modificările   stabilite  în  cadrul  şedinţei, 
proiectul  de  modificare  a  Regulamentului  Mangementului  prin  Proiecte. 
Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

13.Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  de  alocare  a  unui  fond  pentru 
achiziţionarea de cadouri pentru Corul de copii al SRR.

Structura votului: unanimitate

14.Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  privind  redifuzarea  documentarului 
„PARTIZANII”, realizat de Simona Şerbănescu şi Liliana Nicolae la Postul Radio 
Star Făgăraş.

Structura votului: unanimitate

15.Comitetul  Director  a  aprobat  contribuţia  SRR  la  Plata  Studiului  Naţional  de 
Audienţă din anul 2010, în valoare de 84.000 lei.

Structura votului: unanimitate

16.Ca urmare a solicitării  exprese a Autorităţii  de Management pentru Programul 
Operational  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane,  Comitetului  Director   al 
Societăţii Române de Radiodifuziune a decis desemnarea doamnei Maria Ţoghină 
-Preşedinte  –  Director  General  al  SRR  pentru  semnarea  contractului  cu 



Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor  Umane,  în  vederea  finanţării  proiectului  „ACCES  -  Formarea 
profesională continuă – calificare/recalificare – garanţia succesului pe piaţa 
muncii  pentru  angajaţi” –  ID  31209,  selectat  prin  Programul  Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (Numărul de referinţă al 
programului (CCI): 2007RO051PO00).

Structura votului: unanimitate
                           


