PROCES-VERBAL
al şedinţei nr. 16 din data de miercuri, 17 noiembrie 2010, ora 14:00
al Comitetului Director al SRR
APROBAREA ORDINII DE ZI:
VOTURI PENTRU:1, 2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABŢINERI: -

I DECIZII :
Nr.
Crt.

DESCRIERE

1.

2.

3.

4.

5.

Aprobarea Acordului de retransmisie
încheiat între Societatea Română de
Radiodifuziune şi SC Pajura Albă SRL,
deţinătoare a postului de radio Arena
FM, cu sediul în Chişinău, Republica
Moldova
Aprobarea Raportului de stadiu al
Proiectului Reglementarea costurilor la
SRR
Aprobarea atribuirii unei ştampile pentru
Serviciul Patrimoniu, în trei exemplare,
una pentru casa de marcat de la
punctul fix de vânzare, una pentru casa
de marcat mobilă, pentru deplasările
din ţară şi una pentru şeful serviciului.
Aprobarea
organizării
expoziţiei
omagiale Dinu Lipatti la Sala Radio, în
perioada 28 noiembrie 17 decembrie
2010
Aprobarea adaptării temporare a grilei
de program a postului Radio România
Muzical, în perioada 22 noiembrie – 10
decembrie 2010, prilejuită de marcarea
evenimentului comemorării a 60 de ani
de la moartea lui Dinu Lipatti

VOTURI DECIZIE
PENTRU
1,2,3,4,5,
6

ÎMPOTRIVĂ
-

1,2,3,4,6

-

1,2,3,4,5,
6

-

ABŢINERI
-

5

-

REZULTAT
VOT

TEXT DECIZII

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat Acordul de retransmisie încheiat între Societatea Română de
Radiodifuziune şi SC Pajura Albă SRL, deţinătoare a postului de radio Arena FM, cu sediul în Chişinău,
Republica Moldova. Documentul va fi înaintat spre informare Consiliului de Administraţie.

Aprobat
5 voturi
1 abţinere
Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat Raportul de stadiu al Proiectului Reglementarea costurilor la SRR,
precum şi prelungirea proiectului în condiţii similare , până la data de 15 februarie 2011.
Comitetul Director a aprobat atribuirea unei ştampile dreptunghiulare în trei exemplare pentru Serviciul
Patrimoniu.
De asemenea, s-a stabilit efectuarea unei analize privitoare la alocarea ştampilelor în SRR, urmată de
modificarea corespunzătoare a Regulamentului de utilizare a ştampilelor în SRR.

1,2,3,4,5,
6

-

-

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat organiz area expoziţiei omagiale Dinu Lipatti la Sala Radio, în perioada 28
noiembrie - 17 decembrie 2010.

1,2,3,4,5,
6

-

-

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat adaptarea temporară a grilei de program a postului Radio România
Muzical, în perioada 22 noiembrie – 10 decembrie 2010, prilejuită de marcarea evenimentului
comemorării a 60 de ani de la moartea lui Dinu Lipatti.

REZULTAT
VOT

TEXT DECIZII

IIANALIZE :
Nr.
Crt.

DESCRIERE

1.

2.

Aplicarea ordinului privind numirea
Comisiei
de
negociere
pentru
adiţionarea contractului nr. 308/365 din
17 aprilie 2009 încheiat cu SC CLIR
MEDIA SRL
Analiza situaţiei dotării cu telefoane
mobile a jurnaliştilor din SRR

VOTURI DECIZIE
PENTRU
-

-

ÎMPOTRIVĂ
-

-

ABŢINERI
-

-

-

Comisia desemnată se va întruni pentru a stabili, în baza unei analize a contractului şi a solicitărilor
primite de la co-contractant, priorităţile SRR în cadrul negocierii actului adiţional.

-

În urma dezbaterilor s-a stabilit ca DEc să refacă materialul care va fi dezbătut în şedinţa CD din data
de 19 noiembrie a.c.

III INFORMĂRI:
Nr.
crt.

DESCRIERE

1.
Protocol pentru constituirea grupului
comun de lucru Societatea Naţională
de Radiocomunicaţii SA – Societatea
Română de Radiodifuziune
2.

Stadiul implementării programului de
măsuri privind propunerile conţinute
în Raportul CFG din data de 16
septembrie 2010

OBSERVAŢII/PRECIZĂRI

S-a stabilit ca până la şedinţa CD din data de 19 noiembrie a.c., membrii CD
să analizeze documentul raportat la contractul existent şi să prezinte
propuneri concrete din perspectiva SRR inclusiv în privinţa negocierii noului
contract .
DT va continua implementarea măsurilor şi efectuarea unor analize în
vederea îmbunătăţirii activităţii Serviciului Transporturi.

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a şedinţei şi, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.
Nr.
Crt.
1.

Com itetul Director
András Instván Demeter

2.

Doru Ionescu

3.

Constantin Puşcaş

4.

Constantin Burloiu

5.

Gabriel Marica

6.

Florin Bruşten

Semnătură

*La toate rubricile de vot se va consemna număru l curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelu l de semnături.
Secretar CD
Alina Ciorpan

