
Comitetul Director
Proces-verbal

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

1. Comitetul  Director   a  aprobat  încheierea  unui  Acord  de  parteneriat  între  Societatea 
Română de Radiodifuziune, prin Radio România Internaţional, şi Radio Polonia (Polskie 
Radio S.A).
Răspunde: Eugen Cojocariu

     Structura votului: unanimitate
           

2. Comitetul  Director  a  aprobat  încheierea  unui  Acord  de  parteneriat  între  Societatea 
Română  de  Radiodifuziune,  prin  Radio  România  Internaţional,  şi  Fundaţia  culturală 
« Aici România ».

      Răspunde Eugen Cojocariu

Structura votului: unanimitate
           

3. Comitetul Director a aprobat  direcţiile strategice de derulare a activităţii  Direcţiei de 
Comunicare şi Marketing, sub rezerva existenţei fondurilor necesare aplicării acestora.
Comitetul Director solicită DCM prezentarea unui calendar al activităţilor pe care şi le-a 
propus pentru acest an.

           Răspunde: Ruxandra Săraru
Termen: 25.02.2009

           Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director, având în vedere rezultatele licitaţiei pentru spaţiul publicitar al SRR 
şi  în  baza  răspunsului  Autorităţii  Naţionale  pentru  Reglementarea  şi  Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, a aprobat solicitarea DCM privind derularea unei proceduri proprii 
de externalizare a activităţii de gestionare şi vânzare a spaţiului publicitar al SRR, prin 
intermediul încheierii unui contract de comision.
Totodată Comitetul Director  avizează  şi  înaintează  Consiliului  de Administraţie, în 
vederea aprobării, propunerile DCM privind pragul minim ale venitului net total ofertat.

          Răspund: DCM şi  Serviciul Achiziţii

Structura votului: unanimitate



5. Comitetul Director a aprobat propunerea DCM de reluare a publicării programelor radio 
prin colaborarea cu o publicaţie săptămânală de mare tiraj. Propunerea se va materializa 
într-un proiect pe care Colectivul Publicaţii Radio îl va prezenta spre aprobare CD.
Răspund: DCM şi  Colectivul Publicaţii Radio

       Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat prelungirea cu un an a proiectelor de management pentru 
subsistemele AMD, Portal Colaborativ şi pentru proiectul de Securitate informatică.
De  asemenea,  Comitetul  Director a  aprobat  continuarea  proiectelor  de  management 
pentru subsistemele RadioMan şi Transtel, până la ocuparea prin concurs a posturilor de 
coordonatori ai  activităţilor respective.

Structura votului: unanimitate


