
Comitetul Director

Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 12 martie 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele 
decizii:

1. Comitetul Director a aprobat modificarea grilei de program pentru postul Radio 
România Muzical, în perioada 29 martie – 11 aprilie 2010, cu prilejul sărbătorilor 
de Paşte.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul  Director  a  aprobat  atribuirea  contractului  pentru  furnizare 
„Consumabile pentru imprimante şi copiatoare”, pentru SRR şi Studiourilor 
Regionale de Radio, firmei  SC OFFICE MAX SRL, în calitatea sa de ofertant 
câştigător al procedurii de cerere de oferte din data de 18 ianuarie 2010.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat casarea unui autofurgon marca Rocar, care nu mai 
îndeplineşte condiţiile impuse de Registru Auto Român.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul  Director  a  respins  programul  de  promovare  a  activităţilor   de 
valorificare  a  patrimoniului  Radio România  şi  a  solicitat  refacerea  acestuia  pe 
coordonatele solicitate iniţial.

     Termen: următoarea şedinţă CD
Răspunde: Raphael Vieru
Structura votului: unanimitate



5. Comitetul Director a aprobat propunerile privind reflectarea în programele SRR a 
participării României la Expoziţia Mondială de la Shanghai.

      Răspunde: Sergiu Şteţ
Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director  a  aprobat  proiectul  privind  introducerea  Sistemului  de 
Management al Calităţii şi  obţinerea certificatului ISAS BC 9001, în condiţiile 
atragerii finanţării externe pentru implementarea acestuia.
Coordonator proiect: Rodica Bîrlea

     Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director  a  analizat  în  primă  lectură  proiectul  Radio  4  Sport  şi 
recomandă iniţierea unui proiect editorial exclusiv pe internet, ca anexă a site-ului 
Radio România Actualităţi.

     Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat solicitarea privind redistribuirea  sumei de 13.000 lei 
din  Capitolul  „Cheltuieli  cu  colaboratorii”  al  Direcţiei  de  Comunicare  şi 
Marketing  către  Redacţia  Muzicală,  în  vederea  organizării  Galei  „Premiile 
Muzicale Radio România Actualităţi”.

     Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat solicitarea postului Radio Dobrogea de preluare a 
programelor realizate în cadrul Secţiei Viaţa Religioasă, în condiţii similare cu 
cele aplicate la preluarea jurnalelor de ştiri.

     Structura votului: unanimitate


