
Comitetul Director 

Proces-verbal 
 
 

Decizii adoptate în sedinta din data de 19 decembrie 2005: 
 

 

1. Comitetul Director a decis formarea unui grup de lucru, alcatuit din Vasile 
Ionescu, Mihai Popescu, Mihaela Dobos, Doina Jalea, Oltea Serban Pârâu, 
Florian Pitis, Florin Brusten si un reprezentant al Oficiului Juridic, în vederea 
realizarii unui studiu, solicitat de catre Consiliul de Administratiei, referitor la 
oportunitatea înfiintarii postului de „Realizator vedeta”. 

 
Termen: 10 ianuarie 2006. 
Structura votului: unanimitate 

 
2. Comitetul Director a decis formarea unui grup de lucru, alcatuit din Vasile 

Ionescu, Carmen Petcu, Oltea Catineanu, Dan Santa si un reprezentant al 
Oficiului Juridic, în vederea realizarii unui studiu, solicitat de catre Consiliul de 
Administratie, referitor la oportunitatea înfiintarii unei functii similare celei de 
ombudsman. 

 
Termen: 10 ianuarie 2006. 
Structura votului: unanimitate 
 

3. Comitetul Director a aprobat modificarea grilei de programe ale posturilor SRR 
în perioada sarbatorilor de iarna. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

4. Comitetul Director a aprobat modificarea grilei de programe a Postului Radio 
Iasi, în concordanta cu programul de emisie al acestuia. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

5. Comitetul Director a solicitat fiecarui departament nominalizarea specialistilor 
care sa participe la elaborarea unei strategii a SRR în legatura cu evolutiile 
tehnicilor de difuzare a programelor radio.  

 

Termen: 21 decembrie 2005. 
Structura votului: unanimitate 
 

6. Comitetul Director a solicitat UM 0456 Bucuresti, un punct de vedere oficial 
referitor la propunerile privind asigurarea pazei SRR. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
7. Nu se aproba propunerea Institutului International de Teatru privind cofinantarea 

unor proiecte. 



 
Structura votului: unanimitate 

 
8. Comitetul Director a aprobat transferarea sumei de 1 400 RON de la capitolul 

„Cheltuieli de protocol” al Directiei de Comunicare Interna si Imagine la 
capitolul „Colaboratori externi”. 

 
Structura votului: - 6 voturi pentru 
          - o abtinere: Costica Trif 

 
9. Comitetul Director a aprobat transferarea sumei de 1 666 RON de la capitolul 

„Colaboratori externi” al bugetului Redactiei Muzicale la capitolul „Lucrari, 
servicii executate de terti”. 

 
Structura votului: - 6 voturi pentru 

                    - o abtinere: Costica Trif 
 

10. Comitetul Director a aprobat transferarea sumei de 28 000 RON de la capitolul 
„Amortizare” al bugetului Departamentului Economic, la capitolul „Colaboratori 
externi” al urmatorilor titulari de buget: 

- 9 000 RON – postul Radio România Actualitati 
- 19 000 – Directia Formatii Muzicale 

 
Structura votului: - 6 voturi pentru 
          - o abtinere: Costica Trif 
 

11. Comitetul Director a aprobat cererea Institutului Revolutiei României din 
Decembrie 1989 de editare, în parteneriat, a transcrierilor emisiunilor radiofonice 
difuzate de Radio România Actualitati în perioada 22-30 decembrie 1989. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

12. Comitetul Director a solicitat fiecarui departament propunerile pentru titlul 
„Profesionisti de exceptie” pe anul 2006. Propunerile vor fi centralizate de catre 
Directia Resurse Umane. 

 
Termen: 10 ianuarie 2006. 
Structura votului: unanimitate 

13. Comitetul Director a aprobat initierea procedurii de arbitraj în cazul negocierii 
drepturilor patrimoniale datorate de SRR catre: UCMR-ADA, CREDIDAM, 
UPFR si COPY RO pe anul 2006. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  
 


