
Proces-verbal 

 
 

Decizii adoptate în sedinta din data de 7 noiembrie 2005: 
 
1. Comitetul Director aproba, cu modificarile stabilite în cadrul sedintei, 

documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor în vederea organizarii 
unei licitatii deschise pentru auditarea de catre o firma externa specializata a 
activitatii economice si financiare a SRR pe anul 2005,  

 
 

Structura votului: unanimitate 
 

2. Comitetul Director aproba Planul de pregatire profesionala al SRR, pe anul 
2006, urmând ca sumele necesare derularii acestuia sa fie incluse si aprobate în 
bugetul pe anul 2006. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
3. Comitetul Director aproba solutia tehnica identificata pentru amenajare, 

compartimentare si acces în spatiile destinate Bibliotecii Radio, urmând ca 
lucrarile sa fie demarate în luna ianuarie 2006. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

4. Comitetul Director aproba participarea SRR la Festivalul de muzica traditionala 
(folclorica), organizat de Radiodifuziunea Finlandeza în perioada 13-15 iulie 
2006, în conditiile în care cheltuielile de participare pentru grupul folcloric vor 
fi asigurate din sponsorizari.  

 
Structura votului: unanimitate 
 

5. Comitetul Director decide includerea în planul de investitii pe anul 2006 a 
achizitiei apartamentului din Piata Romana nr.9 si dispune Oficiului Juridic si 
Departamentului Economic efectuarea demersurilor necesare în vederea 
realizarii achizitiei.  

 
Structura votului: unanimitate 

 
6. Comitetul Director a analizat situatia de la postul Radio România Tineret on-

line si a solicitat directorului acestui post completarea documentatiei prezentate, 
astfel încât, aceasta sa fie supusa dezbaterii si aprobarii Consiliului de 
Administratiei.  

 
Structura votului: unanimitate 
 



7. Comitetul Director solicita analiza contractului încheiat cu Artexim si un raport 
al Colectivului Publicitate privind folosirea minutelor alocate în cadrul acestui 
contract, pentru fiecare sponsor al Festivalului International „George Enescu” 
în parte. 

 
Termen: joi, 10 noiembrie 2005, ora 1500 

Raspunde: Departamentul Economic, Oficiul Juridic si Compartimentul  
                  Publicitate 

 
Comitetul Director solicita Departamentului Economic, Directiei Comunicare 
Interna si Imagine si Oficiului Juridic renegocierea contractului încheiat cu S.C. 
Grup Management S.R.L. – Agentia Punct Ro, în sensul precizarii tuturor 
drepturilor si obligatiilor partilor, conform situatiei de fapt. 

 
Termen: joi, 10 noiembrie 2005, ora 1500 
Structura votului: unanimitate 
 

8. Comitetul Director avizeaza propunerea de reducere a costurilor de tiparire a 
Revistei Universul Radio, prin reducerea numarului de pagini si o va supune 
aprobarii Consiliului de Administratie. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
9. Comitetul Director solicita Colectivului Publicitate sa analizeze posibilitatea 

încheierii unor contracte barter sau de sponsorizare pentru serviciile de 
achizitionare a biletelor de avion pentru deplasarile personalului SRR, iar în 
paralel solicita Departamentului Economic sa întocmeasca un caiet de sarcini 
pentru organizarea scoaterii la licitatie a acestor servicii.  

 
Termen: 20 noiembrie 2005 
Structura votului: unanimitate 

 
10. Comitetul Director a analizat derularea contractului cu S.C. Adisam Telecom 

S.A. si a stabilit ca o echipa, formata din Constantin Puscas, Doru Ionescu, 
Costica Trif, Ilie Mihai si Mariana Milan, sa se întâlneasca în data de 8 
noiembrie a.c., la sediul SRR, pentru stabilirea ultimelor detalii privind 
posibilitatea rezilierii contractului.  

 
Structura votului: unanimitate 

 
 
Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  


