
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit  în  şedinţă  în  data  de  30  octombrie  2009,  Comitetul  Director  a  adoptat 
următoarele decizii: 

 
1. Comitetul Director a aprobat  atribuirea contractului pentru Lucrări de amenajare 

constructivă şi instalaţii (ventilare-condiţionare şi electrice) pentru Bloc Producţie 
Radio  Iaşi,  firmei  SC  CLIMA  THERM  CENTER  SRL,  în  urma  aplicării 
procedurii de cerere de oferte, din data de 7.10.2009.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul  Director  a  aprobat   atribuirea  contractului  pentru  furnizarea  unui 
„Sistem  captură  audio  video”,  firmei  câştigătoare  SC  POWER  NET 
CONSULTING SRL, în urma aplicării procedurii cererii de oferte, din data de 
12.10.2009.

      Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat  atribuirea contractului pentru Servicii de promovare 
a imaginii şi produselor Radio România, firmei SC PHOENIX SYSTEM SRL, în 
urma aplicării procedurii de cerere de oferte, din data de 14.10.2009. 

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul  Director  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de  cerere  de  oferte  pentru 
atribuirea contractului de achiziţie a unor servicii  de întreţinere pentru cele 10 
ascensoare din Casa Radio, pe o perioadă de 24 de luni.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul  Director  a  aprobat  majorarea  tarifelor  la  abonamentele  şi  biletele 
concertelor  Formaţiilor Muzicale Radio.

Structura votului: unanimitate



6. Comitetul Director a aprobat  transferul  sumei de  30.000 lei, economisite de la 
Cap. 16. Alte cheltuieli de exploatare – titularul 2070300 Serviciul Marketing, 
la Cap. 3 Cheltuieli cu colaboratorii – titularul 2070000 Direcţia Comunicare şi 
Marketing.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director  a  aprobat  transferul  sumei  de  180.000  lei de  la  titlul  20 
„Bunuri şi servicii”, articolul 02 „Reparaţii curente”, la titlul 20 „Bunuri şi 
servicii” articolul 05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”, alineat 30 
„Alte obiecte de inventar”.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii privind achiziţionarea de scaune 
de scenă pentru Orchestra  Naţională  Radio şi  Orchestra  de Cameră  Radio din 
bugetul pe anul 2009.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat  modificarea, începând cu data de 26 octombrie, a 
grilei de programe a postului Radio Bucureşti.

Structura votului: unanimitate

10.Comitetul Director a aprobat proiectul „Revistei Radio România on–line”. 

Structura votului: unanimitate

11.Comitetul Director va analiza solicitarea  S.C SILVA CATERING SRL privind 
punerea la dispoziţie unui spaţiu pentru înfiinţarea unui laborator de patiserie pe 
baza  avizului  unei comisii  formate din reprezentanţi  ai managementului şi ai 
salariaţilor.

Structura votului: unanimitate

12.Comitetul Director a aprobat solicitarea Ambasadei Suediei din România privind 
punerea  la  dispoziţie  a  Salii  Radio  şi  a  pianului  în  vederea  organizării  unui 
eveniment, în data de 14 decembrie 2009.

Structura votului: unanimitate



13.Comitetul  Director  a  avizat  Proiectul  Programului  Naţional  Radio  România 
Minorităţi  Etnice.  Proiectul  va  fi  înaintat  spre  aprobare  Consiliului  de 
Administraţie.  Managementul  SRR  va  iniţia  demersurile  pentru  finanţarea 
proiectului de la bugetul de stat.

Structura votului: unanimitate

14.Comitetul Director a analizat informarea  şi propunerile privind starea de sănătate 
în raport cu munca a angajaţilor SRR şi, luând act act de faptul că un procent foate 
mic dintre salariaţi s-a prezentat la controlul de medicina muncii, reaminteşte că 
efectuarea controlului medical este o obligaţie legală şi nu are caracter facultativ.

Răspund: managerii de departamente
Structura votului: unanimitate

15.Comitetul Director a analizat propunerea de asigurare a Resurselor Umane pentru 
procesul de digitalizare a arhivei (proiectul ADAM) şi solicită autorilor refacerea 
materialului, conform celor stabilite în cadrul şedinţei.

Termen: următoarea şedinţă a CD
Structura votului: unanimitate

16.Comitetul Director a analizat propunerea Serviciului Transporturi de modernizare 
a parcului auto şi solicită iniţierea procedurilor privind realizarea acestui obiectiv.

Structura votului: unanimitate

17.Comitetul Director a avizat atribuirea contractului  „Servicii de telefonie mobilă” 
firmei S.C. Orange România, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de 
licitaţie deschisă din data de 5.10.2009. Documentul va fi înaintat Consiliului de 
Administraţie spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

18.Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  ca  SRR  să  fie  coproducător  al 
manifestării „Eurovision Tineri Muzicieni 2010,  cu precizarea că  SRR va  pune 
la dispoziţie  orchestra,  sala  de concerte  şi  va mediatiza  evenimentul,  fără  alte 
obligaţii de ordin financiar.

Structura votului: unanimitate
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