
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă în data de 19 ianuarie 2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii: 

1. Comitetul Director   a avizat, în principiu, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei, 
proiectul  Bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  SRR  pe  anul  2009  înaintat  de 
Departamentul Economic şi, având în vedere influenţele bugetului de stat asupra BVC al 
SRR, a decis ca forma finală a bugetului să fie înaintată Consiliului de Administraţie 
după aprobarea în Parlamentul României a Bugetului de stat.
CD avizează şi supune aprobării CA propunerea ca până la aprobarea bugetului pe anul 
2009 angajarea de cheltuieli să se facă  în limitele prevederilor bugetului pentru anul 
2008.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat modificarea Regulamentului de organizare  şi desfăşurare a 
concursurilor  pentru  angajare  sau  promovare  într-o  funcţie  de  execuţie  de  natură 
editorială, în sensul că, în anumite cazuri, fundamentate de posturile de radio pe baza 
fişei  de  post  şi  cu  aprobarea  PDG,  se  poate  renunţa  la  obligativitatea  probei   de 
radiogenie.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat  Raportul  proiectului  de  management  al  Colectivului 
Publicaţii Radio pe anul 2008.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat devizul cheltuielilor de protocol ocazionate de organizarea 
de către SRR a evenimentului „Întrunirea anuală a producătorilor de jazz ai UER” la 
Bucureşti în perioada 06-08.05.2009.

Structura votului: unanimitate 
Răspund: Dan Şanta şi Liliana Staicu



5. Comitetul Director a aprobat  iniţierea procedurii de cerere de oferte pentru încheierea 
unui contract cu o firmă specializată în vederea auditării externe a situaţiilor financiare 
ale SRR pentru anul 2008.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a luat act de memoriul d-lui Vlad Gheorghe şi îi solicită acestuia 
prezentarea unor dovezi  clare în sprijinul  afirmaţiilor  sale.  În  funcţie  de prezentarea 
acestor dovezi, Comitetul Director  va reanaliza  memoriul în următoarea şedinţă.

Termen pentru prezentarea dovezilor: 5 zile
Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a luat act de rezultatele negocierilor  pentru noul CCM al Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi propune CA menţinerea reprezentanţilor din Comisia de 
negociere  şi în noua Comisie Paritară.

          Structura votului: unanimitate


