
Comitetul Director 

Proces-verbal 

 
Decizii adoptate în sedinta din data de 12 decembrie 2005: 

 
1. Având în vedere calitatea unor membrii ai Comitetului Director de 

potentiali candidati la concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere 
din SRR, CD înainteaza spre solutionare Consiliului de Administratie 
contestatiile formulate de candidatii la aceste concursuri.  

 
Structura votului: - 6 voturi pentru 
                             - o abtinere: Maria Toghina 
 

2. Comitetul Director a decis formarea unei comisii, compusa din doua 
persoane, care sa analizeze si sa verifice apartamentul situat în strada 
Iordache Golescu, aflat în administrarea Studioului Teritorial Radio 
Bucuresti, în vederea identificarii unei noi destinatii.  

 
Structura votului: unanimitate 
 

3. Comitetul Director a avizat propunerea Postului Regional Radio Timisoara, 
de închiriere a spatiului detinut în strada Cluj nr. 24 si o va supune aprobarii 
Consiliului de Administratie. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

4. Comitetul Director va propune prin reprezentantii din Comisia Paritara, 
amenajarea unei cantine/restaurant în spatiul de la etajul 9 al Casei Radio. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

5. Comitetului Director a aprobat redistribuirea  sumei de 23 375 RON 
prevazuta a se cheltui la capitolul „Relatii internationale”  al postului Radio 
România Cultural, dupa cum urmeaza: 

- 18 000 RON la capitolul „Cheltuieli de promovare, imagine, reclama, 
publicitate si protocol” 

- 5 375 RON la capitolul „Lucrari, servicii executate de terti” 
 

Structura votului: unanimitate 
6. Comitetul Director a aprobat transferarea sumei de 26 220 RON de la 

capitolul „Rezerve” al bugetului Departamentului Productie Editoriala si 
Strategie, la capitolul „Colaboratori externi” al urmatorilor titulari de buget: 

- 1 260 RON - postul Radio România Cultural  
- 25 000 RON – Redactia Muzicala 

 



Structura votului: unanimitate 
 

Totodata, Comitetul Director a mai stabilit urmatoarele:  
 
? Comitetul Director a solicitat Departamentului Tehnic un punct de vedere si un 

proiect de scrisoare, în vederea transmiterii unui raspuns la adresa 
nr.14906/24.11.2005 a Consiliului National al Audiovizualului, referitoare la 
Decizia de autorizare audiovizuala pentru difuzarea programelor SRR. 
De asemenea, CD a solicitat o situatie privind frecventele libere din lanturile F1 si 
F2. 
 
Raspund: Ilie Mihai si Radu Marius Ianculescu 

 
Comitetul Director a solicitat tuturor posturilor SRR informari privind 
modificarea grilei de programe a posturilor, în perioada sarbatorilor de iarna. 

 
 Termen: 15 decembrie 2005 
 
 
Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  
 


