Comitetul Director
Proces-verbal

Decizii adoptate în sedinta din data de 13 septembrie 2005:
1. Comitetul Director a analizat situatia acordului încheiat de fostul PDG, Dragos
Seuleanu cu Centrul de Studii Strategice si Internationale de la Washington
(CSIS), fara aprobarea CD si a CA, si solicita efectuarea unui audit intern
privind încheierea acestuia si efectuarea platilor.
Raspunde: Serviciul Audit Public Intern.
Termen: 20 septembrie 2005.
Totodata, CD reînnoieste mandatul domnului Dan Santa de a stabili, împreuna
cu partenerul american, modul de îndeplinire a angajamentelor asumate de catre
acesta prin acord.
Comitetul Director propune spre analiza si decizie Consiliului de Administratie
documentatia privind acordul încheiat între SRR si CSIS.
Structura votului: unanimitate.
2. Comitetul Director aproba Proiectul de organizare a Târgului International
„Gaudeamus carte de învatatura”, editia 2005, cu exceptia capitolului 7 –
Logistica. Asupra acestui capitol se va reveni dupa identificarea resurselor
interne care pot fi puse la dispozitie de catre Departamentul Tehnic.
Structura votului: unanimitate.
3. Comitetul Director mandateaza o comisie, formata din domnul Constantin
Puscas – director general adjunct al Departamentului economic si domnul Attila
Vizauer – redactor sef al Redactiei Teatru Divertisment, sa negocieze cu
reprezentantii Institutului International de Teatru, colaborarea în cadrul unui
parteneriat în realizarea unor productii teatrale, care sa fie valorificate prin
spectacole si documentare radiofonice.
Termen: 20 septembrie 2005.
Structura votului: unanimitate.

4. Se aproba trecerea serverului MUSIPOP în gestiunea serviciului tehnic al
RRM.
Departamentul Tehnic va asigura Postului RRM statiile de lucru tip PC,
compatibile cu sistemul DIGIMEDIA, în vederea conectarii lor în sistem.
Raspunde: Mihai Ilie.
Termen: 20 septembrie 2005.

5. Comitetul Director solicita Departamentului Productie Editoriala si Strategie si
Departamentului Posturilor Regionale întocmirea unui calendar si a unei
metodologii de elaborare a grilei de toamna.
Termen: 16 septembrie 2005.
Structura votului: unanimitate.
Totodata, Comitetul Director stabileste urmatoarele:
? Domnul Radu Tudor va prezenta un raport de activitate pe ultimul an al
Biroului Publicitate.
Termen: 16 septembrie 2005.
? Se constituie o comisie formata din Costica Trif - sef serviciu tehnic în
cadrul Departamentului RRI, Gheorghe Belciug – director al Directiei
pentru Administrarea Casei Radio, Razvan Moceanu – sef serviciu Centrul
de Documentare „Dimitrie Gusti”, Cristian Bleotu – redactor sef adjunct al
Sectiei Literare „Vasile Voiculescu” si Gina Alecu – gestionar principal,
pentru identificarea unei solutii de evaluare a fondului de carte al Bibliotecii
SRR.
Termen: 16 septembrie 2005.

