
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 07 aprilie 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele 
decizii:

1. Comitetul Director a aprobat încheierea contractului dintre Societatea Română de 
Radiodifuziune  şi  Federaţia  Română  de Fotbal privind cesiunea  drepturilor  de 
transmisie radiofonică în direct, cu menţiunea că drepturile trebuie să cuprindă şi 
transmisia online.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul  Director  a  avizat  solicitarea  Departamentului  Economic  privind 
iniţierea  procedurii  de  cerere  de oferte  în  vederea achiziţionării  de  Lucrări  de 
amenajare   acustică şi  realizare  instalaţii  (ventilare  -  condiţionare  şi  electrice) 
pentru două grupuri tehnice de emisie/producţie,  pentru continuarea proiectului 
Bloc producţie Radio Iaşi, conform referatului de necesitate nr. 72084/29.01.2010 
emis  de  către  Departamentul  Tehnic.  Documentul  va  fi  înaintat  spre  aprobare 
Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  Departamentului  Economic  privind 
iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea achiziţionării unui număr de 60 
de calculatoare portabile, conform  referatului de necesitate nr. 77671/30.03.2010 
emis  de  către  Departamentul  Tehnic  -  Serviciul  Tehnologia  Informaţiei  şi 
Comunicaţii.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat atribuirea contractului pentru „Sistem de producţie 
radio” pentru Studioul Regional Târgu Mureş, firmei SC Logic Computer SRL, în 
caliatatea sa de ofertant câştigător al procedurii de cerere de ofertă din data de 
22.03.2010.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat atribuirea contractului pentru Servicii de închiriere a 
unor  ecrane  LCD, destinate  promovării  produselor  Radio  România,  firmei  SC 
PHOENIX MEDIA SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al  procedurii  de 
cerere de ofertă din data de  29.03.2010.



     Totodată, Comitetul Director solicită prezentarea conceptului de campanie, a 
     obiectivelor propuse şi a conţinutului ce va fi afişat pe ecranele LCD. 
     De  asemenea, Comitetul Director  solicită prezentarea planurilor celorlalte acţiuni 
     de promovare.

Răspund:  Departamentul  Producţie  Editorială şi  Direcţia  Comunicare  şi 
Marketing. 
Coordonator: Călin Anastasiu
Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director a aprobat  proiectele de relaţii  internaţionale pentru ediţia a 
XVII-a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de învăţătură.

     Structura votului: unanimitate


