
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 14 iunie 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Serviciului  Relaţii  Internaţionale  privind 
organizarea următoarei şedinţe a Comitetului Director al Co.PE.AM la Bucureşti.

Răspunde: Dan Şanta
Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat propunerea Direcţiei de Comunicare privind crearea unei 
„Cărţi de onoare” sau „Cărţi de aur” a Radio România.

Răspunde: Ruxandra Săraru
Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat propunerea Direcţiei de Comunicare şi Marketing privind 
reducerile acordate expozanţilor fideli la tarifele de închiriere a spaţiului expoziţional la 
GAUDEAMUS Mamaia 2010.

Răspunde: Vladimir Epstein
Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a luat act de materialul Departamentului Economic privind situaţia 
cheltuielilor  din bugetul  de 2% aplicat  la  cheltuielile  cu salariile  şi  recomandă să ia 
măsurile necesare pentru încadrarea în bugetul alocat.

Răspunde: Constantin Puşcaş
Structura votului: unanimitate
 

5. Comitetul Director a aprobat propunerea Departamentului Economic privind încheierea 
unui Acord cu companiile de telefonie mobilă pentru a nu fi suspendate serviciile de 
DATE în roaming.

Răspunde: Constantin Puşcaş
Structura votului: unanimitate



6. Comitetul Director a luat act de rezultatele măsurătorilor nivelului densităţii de putere a 
câmpului electromagnetic, efectuate în Societatea Română de Radiodifuziune de către 
Agenţia  de  Cercetare  pentru  Tehnică  şi  Tehnologii  Militare,  din  care  rezultă  că 
măsurătorile efectuate nu depăşesc nivelul maxim admis, şi mandatează reprezentanţii 
angajatorului în Comisia Paritară să aducă la cunoştinţa partenerilor sociali acest fapt, în 
vederea luării măsurilor ce se impun.

Răspunde: Constantin Puşcaş
Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a aprobat solicitarea Casei de producţiei Soft Records, de cesionare a 
dreptului  de  utilizare  a  unor  înregistrări  muzicale  din  patrimoniul  sonor  Radio,  în 
vederea realizării unui album muzical pe suport CD, consacrat Galei Premiilor de jazz 
pe 2009 - ediţia a VII-a.

Răspunde: Raphael Vieru
Structura votului: unanimitate

8. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  doamnei  Daniela  Ciobanu  de  renunţare  la 
funcţia de manager al proiectului de dezvoltare a site-ului www.politicaromaneasca.ro şi 
a  aprobat  propunerile  colectivului  editorial  al  site-ului  referitoare  la  continuarea 
proiectului.

Răspunde: Marilena Dumitrescu
Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat rezilierea contractelor de asistenţă juridică încheiate pentru 
recuperarea debitelor din taxa radio.

Răspunde: Mariana Milan
Structura votului: unanimitate

10. Comitetul Director a aprobat măsurile propuse de Departamentul Economic şi a avizat 
procedurile privind concediul pentru incapacitate temporară de muncă.

Răspunde: Constantin Puşcaş
Structura votului: unanimitate

http://www.politicaromaneasca.ro/
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