
Comitetul Director

Proces-verbal

Reunit  în  data  de  6  februarie  2006,  Comitetul  Director  a  adoptat  următoarele 
decizii:

1. Comitetul  Director  a  aprobat  încheierea  unui  parteneriat  cu  Agenţia 
Internaţională  „Euroconcert”  în  vederea  organizării  celei  de  a  6-a  ediţii  a 
Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor”.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat sponsorizarea Fundaţiei Radio România, până la 
suma de 30 mii RON/lunar, pentru derularea proiectului Grădiniţa Radio.

Structura votului: - 5 voturi pentru
                             - o abţinere: Costică Trif (pentru că nu există avizul  de risc 
                                                  seismic)

3. Comitetul Director a aprobat derularea proiectelor „Radio Reporting in Europe” 
şi  „Training  for  Professional  Web  Design”  ale  Centrului  de  Pregătire 
Profesională, cofinanţate prin programul „Leonardo da Vinci”.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat efectuarea cursurilor de instruire RadioMan atât 
pentru personalul Departamentului Radio România Internaţional, cât şi pentru 
personalul postului Radio România Cultural, conform propunerii  directorului 
de  proiect  „Sistemul  Informatic  Integrat  pentru  Managementul  Activităţilor 
Societăţii Române de Radiodifuziune”.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul  Director  a  aprobat  organizarea  unei  noi  licitaţii  deschise  pentru 
vânzarea  spaţiului  publicitar  al  SRR,  pe  perioada  1  ianuarie  2007  –  31 
decembrie 2009.

Structura votului: unanimitate



6. Comitetul Director a aprobat organizarea la Bucureşti,  în luna martie a.c.,  a 
întâlnirii anuale a Grupului Central şi Est-European (CEE) al EBU.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director  a  aprobat  proiectul  „K-DRANE”  cu  statut  de  proiect 
managerial special.

Structura votului: unanimitate

8. În  scopul  identificării  posibilităţilor  de  reducere  a  cheltuielilor,  Comitetul 
Director a desemnat o comisie care va analiza contractele încheiate de SRR 
pentru anul 2006.
Comisia este formată din: Mihaela Doboş, director - Radio România Muzical, 
Costică  Trif,  şef  serviciu  tehnic  –  Radio  România  Internaţional, 
Constantin Negru, director  - Direcţia Comercială, şi Mariana Milan – consilier 
juridic.

Termen: 5 martie 2006
Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.


