
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă în data de 9 martie 2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii: 

1. Comitetul  Director   a  aprobat  Procesul-verbal  al  Comisiei  de  programe din data  26 
februarie 2009, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei.

      Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a avizat  Proiectul şi Regulamentul Premiilor „Radio România”, cu 
modificările  stabilite  în  cadrul  şedinţei.  Documentul  va  fi  înaintat  spre  aprobare 
Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  privind  licenţierea  producţiei  „Margareta 
Pâslaru – Bucuria de a cânta” către S.C. Roton SRL, cu condiţia renegocierii procentului 
de încasări din vânzări.
Răspunde: Raphael Vieru

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat Oferta SRR de reflectare a alegerilor pentru Parlamentul 
European – perioada preelectorală.

Structura votului: unanimitate 

5. Comitetul Director a aprobat continuarea demersurilor pentru încheierea unor acorduri 
de  colaborare  în  domeniul  radiodifuziunii  cu  instituţiile  similare  din  Statul  Qatar, 
Republica Orientală Uruguay şi Venezuela.
Răspunde: Diana Şincai

     Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director  a  decis  că  vizita  unei  delegaţii  a  postului  de  radio  
”Voice of Vietnam” la SRR nu este oportună în actualul context economico-financiar.
Răspunde: Diana Şincai



Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a aprobat proiectul ,,Proceduri privind modul de utilizare a creditelor 
bugetare”  de  către  SRR.  De  asemenea,  Comitetul  Director  solicită  Departamentului 
Economic să organizeze o întâlnire pe această temă cu toţi managerii compartimentelor 
implicate.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat transferul sumei de 43.000 lei, necesară plăţii onorarilor 
artiştilor participanţi la organizarea evenimentului „GALA PREMIILOR RRA”, astfel:

- la  Capitolul  3.Colaboratori  –  codul  titularului  2070300  Serviciul 
Marketing,  prin  diminuarea  cu  aceeaşi  valoare  a  bugetului  alocat  la 
Capitolul  13.Cheltuieli  de  protocol,  reclamă  şi  publicitate-  codul 
titularului 2070300 Serviciul Marketing 

- din  Capitolul  3.Colaboratori  –  codul  titularului  2070300  Serviciul 
Marketing  în  Capitolul  3.Colaboratori-  Redacţia  Muzicală  (centrul  de 
cost 3050110-309-122) pentru realizarea în anul 2009 a Galei Premiilor 
RRA.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul  Director  solicită  elaborarea  unei  proceduri  unitare  pentru  achiziţionarea 
domeniilor  de  internet.  Până  la  aprobarea  procedurii,  compartimentele  care  doresc 
achiziţionarea de domenii de internet se vor adresa Comitetului Director.
Răspund: Departamentului Tehnic, Departamentului Economic şi Serviciului Juridic

Structura votului: unanimitate

10.Comitetul Director  a aprobat propunerea Departamentului Economic de acoperire, din 
provizioanele  create  pentru  acoperirea  riscului,  a  cheltuielilor  aferente  creanţelor 
neîncasate din anul 2005.

          Structura votului: unanimitate

11.Comitetul Director   a aprobat propunerea Departamentului Economic de creare a unui 
provizion pentru debitorii din anul 2006 care nu au achitat pana la aceasta data datoriile 
către societate.

Structura votului: unanimitate

12.Comitetul  Director   solicită   Departamentului  Tehnic,  Departamentului  Economic  şi 
Serviciului Juridic  să ia toate măsurile  pentru ca firmele care se ocupă de mentenanţa şi 
implementarea  subsistemelor din cadrul SII să  respecte prevederile contractuale.

Structura votului: unanimitate



Comitetul Director:
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