
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit  în  data  de  20  noiembrie  2006,  Comitetul  Director  a  adoptat  următoarele 
decizii:

1. Comitetul  Director  a  decis  înfiinţarea  unei  comisii  de  strategie  bugetară  în 
scopul proiectării cadrului general de fundamentare şi urmărire a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Societăţii  Române de Radiodifuziune pe următorii 5 
ani. 

Structura votului: unanimitate

Comitetul Director a desemnat, cu majoritate de voturi, persoanele care vor 
face parte din comisia de strategie bugetară:

 Constantin Puşcas - Departamentul Economic
 Doru Ionescu - Departamentul Producţie Editorială
 Elena Borcea - Departamentul Economic
 Florin Bruşten - Departamentul Producţie Editorială
 Eugen Cojocariu - Departamentul Producţie Editorială
 Patricia Râpan - Direcţia Comunicare şi Marketing
 Dan Neguţ - Departamentul Tehnic

2. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Departamentului  Economic  de 
contractare, prin Banca Comercială Română, a creditului aprobat de Consiliul 
de  Administraţie  în  vederea  achiziţionării  imobilului  în  care  îşi  desfăşoară 
activitatea Studioul Teritorial de Radio Craiova.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat trecerea  unor  sume în  cheltuielile  exerciţiului 
bugetar  al  anului  în curs,  conform  adreselor  Departamentului  Economic 
nr. 2542/16.11.2006, respectiv nr. 2544/16.11.2006.

Structura votului: unanimitate



4. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Departamentului  Economic  de 
reglementare  a  situaţiei  invoice-ului  nr.  R2/12,  emis  pentru „The Board of 
Directors for festival and Exhibitions Activities” – Ukraina.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat propunerea doamnei Rodica Madoşa, referitoare 
la etapele necesare constituirii Consiliului de Onoare al SRR.

În vederea desemnării delegaţilor plenului realizatorilor de emisiuni de radio în 
comisia  paritară,  care  va  elabora  Statutul  ziaristului  din  radiodifuziune, 
Comitetul  Director  a  decis  constituirea  unei  comisii  pentru  stabilirea 
categoriilor profesionale care vor participa la desemnarea delegaţilor.

Comisia este formată din:

 Rodica Madoşa
 Eugen Cojocariu
 Mariana Stoican
 Daniela Ciobanu
 Dan Oprina
 Mariana Milan
 Ilie Iordan

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director a  analizat  solicitarea domnului Bogdan Rădulescu şi  îşi 
menţine decizia referitoare la proiectul-pilot de trimitere a unui corespondent 
itinerant pentru Orientul Mijlociu, Grecia şi Turcia.

Structura votului: unanimitate

         

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.


