
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit  în  şedinţă  în  data  de  15  octombrie   2009,  Comitetul  Director  a  adoptat 
următoarele decizii: 

 
1. Comitetul  Director  a  aprobat  modificarea  grilelor  de  programe  de  la  Radio 

România Internaţional,  începând din 25 octombrie,  odată cu trecerea la ora de 
iarnă 2009-2010.

Răspunde: Eugen Cojocariu
Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat  încheierea unui acord de parteneriat între Societatea 
Română  de  Radiodifuziune,  prin  Radio  România  Internaţional,  şi  compania 
„Români în UK” ltd.,  din Londra, Marea Britanie, care deţine postul de radio 
online „Ciocârlia”.

Termen: 7 octombrie a.c.
      Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  agreează,  de  principiu, proiectul  de  management  privind 
realizarea unei publicaţii on–line de programe şi promovare a Radio România, şi 
solicită prezentarea unei ediţii pilot a publicaţiei , în vederea adoptării unei decizii 
finale.

Răspunde: Gabriela Eftime
Structura votului: unanimitate

4. Comitetul  Director  a  analizat  proiectul  Radio  România  Minorităţi  Etnice  şi 
solicită completarea acestuia conform celor discutate în CD.

Răspund:  Departamentul  Producţie  Editorială,  Departamentul  Tehnic  şi 
Departamentul Economic.
Structura votului: unanimitate



5. Comitetul Director a aprobat proiectul privind prezentarea piesei „Caviar, votcă şi 
bye, bye” de George Astaloş comunităţilor româneşti din Belgia şi din Olanda, 
finanţat de Ministerul Afacerilor Externe.

          
Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director  a  aprobat  preţurile  produselor  Agenţiei  de  presă  RADOR 
pentru perioada octombrie 2009 – octombrie 2010.

Răspund: Rador şi Departamentul Economic
Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a solicitat prezentarea unui material referitor la actualizarea 
preţurilor biletelor şi abonamentelor la sala de concerte Mihail Jora, precum şi a 
unui sistem de vânzare a acestora.

Termen: următoarea şedinţă a CD
Răspund:  Departamentul  Producţie  Editorială,  Departamentul  Economic  şi 
Direcţia Comunicare şi Marketing
Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat acordarea de resurse financiare suplimentare pentru 
realizarea  emisiunilor  specializate  şi  buletinelor  informative  despre  campania 
electorală pentru alegerile prezidenţiale din data de 22 noiembrie 2009.

Răspund: Departamentul Producţie Editorială, Departamentul Economic 
Structura votului: unanimitate

9. Comitetul  Director  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de  cerere  de  oferte  pentru 
atribuirea  contractului  de  achiziţie  de  „Echipamente  de  măsura  şi  control  al 
semnalelor audio”.

Răspund: Departamentul Tehnic şi Departamentul Economic
Structura votului: unanimitate

10.Comitetul  Director  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de  cerere  de  oferte  pentru 
atribuirea  contractului  de  achiziţie  de  codecuri  necesare  SRR  şi  studiourilor 
regionale.

Răspund: Departamentul Tehnic şi Departamentul Economic
Structura votului: unanimitate

11.Comitetul  Director  a  aprobat iniţierea  procedurii  de  cerere  de  oferte  pentru 
atribuirea contractului de achiziţie de echipamente portabile de înregistrări.

Răspund: Departamentul Tehnic şi Departamentul Economic
Structura votului: unanimitate



12.Comitetul  Director  a  aprobat  transferul  sumei  de  10.000  lei  din  Capitolul  6 
(Cheltuieli cu deplasări) în Capitolul 3 (Cheltuieli cu colaboratorii) – al bugetului 
Serviciului Patrimoniu cod 208, cu încadrarea  în bugetul total alocat celor două 
capitole de cheltuieli.

Răspund: Departamentul Economic şi Serviciul Patrimoniu
Structura votului: unanimitate

13.Comitetul  Director  a  aprobat, pentru o perioadă de  45  de  zile, propunerea  de 
asigurare a  asistenţei tehnice pentru sistemul RadioMan în regim de permanenţă. 

Răspunde: Departamentul Tehnic
Structura votului: unanimitate

14.Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea de  constituire  la  nivelul  SRR a unui 
Comitet de dialog social şi solicită domnului Constantin Puşcaş – Copreşedinte al 
Comisiei Paritare  – să asigure condiţiile necesare funcţionării acestuia.

Structura votului: unanimitate

15.Comitetul  Director a luat  act de  propunerea privind reglementarea modului  de 
acordare în avans a drepturilor băneşti aferente concediului de odihnă şi solicită 
prezentarea unor măsuri care să asigure implementarea propunerilor.

Structura votului: unanimitate

16.Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  privind  scoaterea  din  evidenţă  şi 
valorificarea  unui  număr  de  2  autovehicule,  care  au  îndeplinită  norma  de 
funcţionare  şi  solicită  Departamentul  Tehnic  prezentarea  situaţiei  tehnice  a 
parcului auto.

Termen: următoarea şedinţă a CD
Structura votului: unanimitate

                                                   


