PROCES-VERBAL
al şedinţei nr. 8 din data de vineri, 24 septembrie 2010, ora 12:00
al Comitetului Director al SRR
APROBAREA ORDINII DE ZI:
VOTURI PENTRU: 1,2,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: –

ABŢINERI: –

I DECIZII :
Nr.
Crt.

DESCRIERE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aprobarea majorării tarifelor la biletele
concertelor Orchestrelor şi Corurilor
Radio organizate la Sala de concerte
„Mihail Jora” a Societăţii Române de
Radiodifuziune
Aprobarea includerii în programul
RABLA a 18 autoturisme scoase din uz,
din inventarul SRR şi desemnarea unui
reprezentant legal, împuternicit care să
reprezinte instituţia în cadrul acestui
program
Aprobarea propunerii DCM ca recitalul
din data de 10 octombrie a.c., ora 17.00
din cadrul Festivalului Internaţional de
Orgă să fie dedicat Fundaţiei „Hospice
– Casa Speranţei”, iar
încasările
obţinute din vânzarea biletelor să fie
donate acestei organiz aţii
Aprobarea acordării unei reduceri la
tariful de închiriere a spaţiului
expoziţional Invitatului de Onoare
„Delegaţia Valonia Bruxelles” la Târgul
Internaţional GAUDEAMUS – Carte de
învăţătură programat în perioada 18-22
noiembrie 2010
Aprobarea
Procesului-verbal
al
Comisiei de Programe din data de 4
august 2010
Aprobarea solicitării SC CLIR MEDIA
de a difuza la Radio România Actualităţi
campania City Bingo

VOTURI DECIZIE

PENTRU
1,2,4,5,6

1,2,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ

REZULTAT
VOT

TEXT DECIZII

ABŢINERI

–

–

Aprobat în
unanimitate

–

–

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat majorărea tarif elor la biletele concertelor Orchestrelor şi Corurilor Radio
organizate la Sala de concerte „Mihail Jora” a Societăţii Române de Radiodifuziune.

Comitetul Director a aprobat includerea în programul RABLA a 18 autoturisme scoase din uz, din
inventarul SRR.
Comitetul Director l-a desemnat pe domnul Constantin Soare Sârbov ca reprezentant legal, împuternicit
să reprezinte instituţia în cadrul acestui program.

1,4,5,6

1,2,4,5,6

1,2,4,5,6

2

Respins
4 voturi
împotrivă
1 abţinere

–

–

Aprobat în
unanimitate

–

–

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a respins propunerea în forma prezentată şi a solicitat refacerea acesteia pentru a fi
analizată într-o şedinţă ulterioară.

Comitetul Director a aprobat acordarea unei reduceri la tariful de închiriere a spaţiului expoziţional
Invitatului de Onoare „Delegaţia Valonia Bruxelles” la Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de
învăţătură programat în perioada 18-22 noiembrie 2010.

Comitetul Director a aprobat Procesul-verbal al Comisiei de Programe din data de 4 august 2010.
Comitetul Director a analizat solicitarea şi a stabilit amânarea luării unei deciz ii pentru şedinţa viitoare.
Comitetul Director a mandatat o comisie pentru negociere în termenii stabiliţi în CD. Rezultatele
negocierii vor fi prezentate în şedinţa CD de vineri 01.10.2010

7.

Aprobarea solicitării Redacţiei Teatru
privind suplimentarea bugetului de
deplasări, prin transferul a 5000 lei de
la capitolul 7 „cheltuieli cu materialele”,
unde redacţia are o economie de 9000
de lei

1,2,4,5,6

–

–

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a aprobat solicitarea Redacţiei Teatru privind suplimentarea bugetului de deplasări,
prin transferul a 5000 lei de la capitolul 7 „cheltuieli cu materialele”, unde redacţia are o economie de
9000 de lei.

II AVIZĂRI:
Nr.
Crt.

DESCRIERE

VOTURI AVIZĂRI
PENTRU

1.

ÎMPOTRIVĂ

TEXT AVIZĂRI

REZULTAT
VOT
ABŢINERI

Avizarea rectifcării Planului de investiţii
al SRR pe anul 2010

Comitetul Director a decis amânarea luării unei decizii pentru şedinţa următoare a CD şi solicită
departamentelor implicate refacerea materialului.

III INFORMĂRI:
Nr.
crt.

DESCRIERE

OBSERVAŢII/PRECIZĂRI

1.

Discuţie pe tema spaţiului alocat
9
.
Sindicatului
Liber al Salariaţilor de la
Studioul Regional Cluj

2.

Discuţie
pe
tema
regizorilor tehnic i

3.

Discuţie pe tema deciziei Comitetului
Director al Studioului Regional Radio
Iaşi de desfacere a contractului de
muncă al domnului Mircea Dascaliuc
Informare privind analiza Studiului de
Audienţă Radio, valul II (iunieaugust) 2010

4.

pontajului

Comitetul Director a solicitat domnului Florin Bruşten
documentaţii complete cu privire la acest subiect.

prezentarea

unei

Materialul va fi înaintat PDG pentru a informa Consiliul de Administraţie.
Comitetul Director a luat act de recomandarea după discuţia din cadrul
şedinţei Consiliului de Administraţie privind organiz area unei noi întâlniri cu
petenţii, urmând a se încheia şi o minută cu concluzii.
Comitetul Director a luat act de această situaţie şi solicită domnului Florin
Bruşten prezentarea unei note către PDG pe această temă pentru a informa
Consiliul de Administraţie.
Comitetul Director a luat act de această informare şi solicită compartimentelor
implicate redactarea unei interpretări a materialului pentru a fi prezentată
Consiliului de Administraţie.

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
DemeterAndrás Istvás

2.

Doru Ionescu

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

