PROCES-VERBAL
al şedinţei nr. 12 din data de vineri, 22 octombrie 2010, ora 12:00
al Comitetului Director al SRR
APROBAREA ORDINII DE ZI:
VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5

ÎMPOTRIVĂ: -

ABŢINERI: -

I DECIZII :
Nr.
Crt.

DESCRIERE

1.

Aprobarea măsurilor privind punerea în
aplicare a Deciziei CA nr.9/22.09.2010

VOTURI DECIZIE

PENTRU
1,2,3,4,5

ÎMPOTRIVĂ
-

ABŢINERI
-

REZULTAT
VOT

TEXT DECIZII

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat înfiinţarea Comisiei tehnice, Planul de acţiune şi Calendarul privind
consultarea plenului de realizatori de emisiuni de radio, referitoare la confirmarea sau nu a celor 5
angajaţi desemnaţi în noiembrie 2006 ca delegaţi ai plenului de jurnalişti în Comisia Paritară de
Elaborare a Statutului Ziaristului de Radiodifuziune, în conformitate cu art. 10 din Legea 41/1994,
republicată.
Comisia tehnică este formată din:
Călin Anastasiu – (Preşedinte)
Daniela Ciobanu ( Reţeaua Regională)
Aurelia Dolea (Consilier Juridic)
Ionuş Iamandi (RRA)
Mihai Popescu (SRU)
Valeria Fârtat (DT)
Alexandra Grigore (DCM)
Ilie Iordan (Secretar al comisiei)
Consultarea plenului de realizatori se va face exclusiv electronic, prin e-mail-ul indicat de fiecare
jurnalist, pe baza unui formular securizat.
Documentul modificat şi completat va intra la Spre informare în şedinţa CA din data de 27 octombrie
a.c.

2.

Aprobarea propunerilor de modificare a
grilelor de programe de la Radio
România Internaţional, începând din
data de 31 octombrie a.c., odată cu
trecerea la ora de iarnă 2010-2011

1,2,3,4,5

-

-

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat propunerile de modificare a grilelor de programe de la Radio România
Internaţional, începând din data de 31 octombrie a.c., odată cu trecerea la ora de iarnă 2010-2011.

REZULTAT
VOT

TEXT ANALIZE

Avizat în
unanimitate

Comitetul Director a avizat propunerea Serviciului Relaţii Internaţionale de elaborare a unei scrisori din
partea conducerii SRR prin care să ne manifestăm interesul privind aceste proiecte, eventual proiectul
unui parteneriat între SRR şi postul public de radio Norvegia (NRK). Documentul va fi înaintat spre
aprobare Consiliului de Administraţie.

II AVIZĂRI :
Nr.
Crt.

DESCRIERE

1.

Propunerea
Serviciului
Relaţii
Internaţionale de
încheiere a unui
parteneriat între SRR şi postul public de
radio Norvegia (NRK)

VOTURI DECIZIE

PENTRU
1,2,3,4,5

ÎMPOTRIVĂ
-

ABŢINERI
-

2.

3.

Propunere de Acord de colaborare între
Societatea Română de Radiodifuziune
şi Comisia Publică de Radio şi
Televiziune din Palestina - PBC
Propunere de Acord de colaborare între
Societatea Română de Radiodifuziune
şi Autoritatea Radio TV din Israel

1,2,3,4,5

-

-

1,2,3,4,5

Avizat în
unanimitate

Avizat în
unanimitate

Comitetul Director a avizat fără luarea în considerare a amendamentului din avizul Serviciului Juridic
propunerea de Acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Comisia Publică de
Radio şi Televiziune din Palestina – PBC. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de
Administraţie.
Comitetul Director a avizat propunerea de Acord de colaborare între Societatea Română de
Radiodifuziune şi Autoritatea Radio TV din Israel. . Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului
de Administraţie.

III ANALIZE:
Nr.
crt.

DESCRIERE

1.

2.

3.

4.

3
Organizarea
unui seminar EBU,
.
dedicat
culturii scrise la radio, în
cadrul Târgului Gaudeamus, ediţia
2010 şi punctul de vedere al
Colectivului Gaudeamus cu privire la
acest subiect
Analiza situaţiei mărcilor Societăţii
Române
de
Radiodifuziune
înregistrate la OSIM
Analiza stadiului de organizare a
aniversarii SRR, marcarea Zilei
Radioului

Analiza modului de redactare a
Raportului de activitate al SRR pe
anul 2010

OBSERVAŢII/PRECIZĂRI

În urma consultărilor din cadrul şedinţei pe tema avizului de nelegalitate
acordat de Serviciul Juridic, referitor la organizarea unui seminar EBU,
dedicat culturii scrise, în cadrul Târgului Gaudeamus, ediţia 2010, CD a
constatat neconformitatea avizului acordat ulterior luării unei decizii.
S-a stabilit că DPE, DE şi SJ vor face o analiză amănunţită (costuri şi
calendar) a listelor mărcilor SRR înregistate/de înregistrat la OSIM şi vor
transmite Cabinetului PDG.
Comitetul Director va solicita compartimentelor din organizaţie elaborarea
unei concepţii la nivelul întregii societăţi în vederea punerii în valoare a
potenţialului SRR prin marcarea anuală a Zilei Radioului corelat cu
conştientizarea importanţei acesteia atât în interiorul Radio România cât şi în
exteriorul acesteia.
Răspunde: DCM
S-a decis ca în vederea redactării Raportului de activitate al SRR pe 2010,
semestrul I, să se menţină persoanele nominalizate în Ordinul nr.
1269/10.12.2009, coordonatorul fiind doamna Maria Ţoghină.
SJ va pregăti Ordinul de modificare.

IV INFORMĂRI:
Nr.
crt.

DESCRIERE

1.
2.

3.

Informare privind situaţia realizării
bugetului Programului Lectura 2010
Informare privind întâlnirea PDG şi a
managementului
Studiourilor
Regionale cu Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale
Informare privind stadiul elaborării
Bugetului de venituri şi cheltuieli al
SRR pe anul 2011

OBSERVAŢII/PRECIZĂRI

Comitetul Director a luat act de informare.
Membrii CD vor analiza documentaţia referitoare la întâlnirea cu Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale şi vor conlucra în vederea formularării
unui proiect de răspuns, cu respectarea termenului fixat.
Din prima lectură a solicitărilor se constată supradimensionarea cheltuielilor
previzionate şi subdimensionarea veniturilor preconizate.
Directorii de departamente vor solicita managerilor reconsiderarea acestora.

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

Nr.
Crt.
1.

Comitetul Director
András István Demeter

2.

Doru Ionescu

3.

Constantin Puşcaş

4.

Constantin Burloiu

5.

Gabriel Marica

Semnătură

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

