
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 26 iulie 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului 
de achiziţionare a unor Servicii de curaţenie pentru sediul central al SRR, pentru o perioadă de un an.

Rezultatul votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat alocarea sumei de 25.000 de Euro la capitolul XIII ,,Cheltuieli 
pentru protocol, reclamă şi publicitate”, după cum urmează: 15.000 Euro Studioului Regional Radio 
Bucureşti pentru relansarea programului local Bucureşti FM şi 10.000 Euro pentru promovarea grilelor 
posturilor naţionale.

Rezultatul votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat strategia de promovare a noilor grile 2010-2011 pentru posturile 
Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical şi Radio România 
Antena Satelor.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director  a aprobat participarea Radio România la proiectul Internaţional The 
Mechanics iniţiat de Moving Theatre din Marea Britanie.

Rezultatul votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat  solicitarea Casei de producţie ANGEL’S FILM PRODUCTION, 
de cesionare a dreptului de utilizare a unei piese muzicale, ,,M-am suit în dealul Clujului”, într-o 
reclamă a companiei Danone.

Răspunde: Raphael Vieru
Rezultatul  votului: unanimitate

6. Comitetul Director a avizat iniţierea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea contractelor în 
vederea achiziţionării de Echipamente, instalaţii şi lucrări de amenajare a spaţiilor din foaierul Sălii 
Radio pentru proiectul ,,ACCES – Formarea profesională continuă, calificare/recalificare-garanţia 
succesului pe piaţa muncii pentru angajaţi”. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de 
Administraţie.

Rezultatul  votului: unanimitate

7. Comitetul Director a avizat Raportul privind stadiul extinderii prezenţei programelor  
Radio România în Republica Moldova. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de 
Administraţie.



Rezultatul  votului: unanimitate

8. Comitetul Director a avizat Raportul privind rezultatele financiar-contabile ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune la data de 30 iunie 2010. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului 
de Administraţie.

Rezultatul  votului: unanimitate

9. Comitetul Director a  luat act de situaţia privind litigiile cu implicaţii majore asupra activităţii 
SRR, care se află în lucru la Serviciul Juridic. Documentul va fi înaintat spre informare Consiliului de 
Administraţie.

Rezultatul  votului: unanimitate

10. Comitetul Director a luat cunoştinţă de acţiunea în justiţie formulată de UPFR împotriva 
Societăţii Române de Radiodifuziune pentru plata remuneraţiei şi despagubirilor pentru utilizarea 
neautorizată a fonogramelor pe internet şi a  aprobat valorea maximă a remuneraţiei pe care SRR  o 
poate negocia.

Rezultatul votului: unanimitate

Comitetul Director:

András István DEMETER                 Constantin PUŞCAŞ
     
Doru IONESCU      Gabriel MARICA  (nu a participat la şedinţă)

Constantin BURLOIU       Florin BRUŞTEN
        
       
Invitaţi:  
 
Alina Ciorpan               Atila Vizauer
Călin Anastasiu              Adriana Dolea
Maria Ţoghină               Mariana Milan
Nicolae Şilcov               Ruxandra Săraru
Eugen Cojocariu              Elena Petrescu Calciu


