
Comitetul Director 

Proces-verbal 
 
 

Reunit în data de 16 ianuarie 2006, Comitetul Director a adoptat urmatoarele 
decizii: 
 

1. Comitetul Director a solicitat refacerea planului de investitii pe anul 2006, pe 
baza solicitarilor primite de la compartimente, urmând ca planul de investitii si 
bugetul pe anul 2006 sa fie avizate în urmatoarea sedinta. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

2. Comitetul Director a avizat propunerile pentru acordarea titlului de 
„Profesionisti de exceptie”, cu modificarile stabilite în cadrul sedintei. 

 
Structura votului: unanimitate 
 

3. Comitetul Director a avizat studiul privind statutul de „Realizator vedeta”, cu 
modificarile stabilite în cadrul sedintei.  

 
Structura votului: unanimitate 
 

4. Comitetul Director a avizat studiul privind oportunitatea înfiintarii functiei de 
ombudsman, cu modificarile stabilite în cadrul sedintei.  

 
Structura votului: unanimitate 

 
5. Comitetul Director a aprobat proiectul „Comunicare interna pentru Societatea 

Româna de Radiodifuziune”. 
 

Raspund: Departamentul Productiei Editoriala si Strategie si Directia Resurse 
Umane 
Structura votului: unanimitate 

 
6. Comitetul Director a solicitat un punct de vedere privind situatia juridica a 

terenului din strada Stirbei Voda, sectorul 1, Bucuresti.  
 

Raspunde: Oficiul Juridic 
Structura votului: unanimitate 
 

7. Comitetul Director a aprobat cererea doamnei Monika Constantinescu de a 
colabora cu postul de televiziune locala Neptun. 

 
Structura votului: - 6 voturi pentru 
           - o abtinere: Mihaela Dobos 



 
8. Comitetul Director a aprobat modificarea temporara a grilei de programe a 

postului Radio România Actualitati, pe perioada concediului de odihna al 
coordonatorului Proiectului K-drane, domnul Paul Grigoriu. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
Totodata, Comitetul Director a mai stabilit : 
 
? Directia de Comunicare Interna si Imagine va transmite un comunicat de presa 

prin care sa se reafirme interesul SRR de a transmite în continuare meciurile 
echipei nationale de fotbal ale României si cele organizate de catre FRF, 
precum si faptul ca în interiorul institutiei se va analiza situatia creata si se vor 
lua masurile ce se impun. 

 
 
Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.  
 
 
 
Comitetul Director: 
 
 
Maria Toghina       Florin Brusten 

 
Mihaela Dobos                Constantin Puscas 
 
Doru Vasile Ionescu       Costica Trif 
 
Rodica Madosa 
 
 
 
 

Invitati: 
 
Cristina Vasiloiu     Carmen Petcu  
Iolanda Suditoiu              Ilie Mihai 
Constantin Postasu     Lucian Marius Oros 
Nicolae Silcov       
Constantin Sârbov 


