
Comitetul Director 

Proces-verbal 
 
 
 

Reunit în data de 23 ianuarie 2006, Comitetul Director a adoptat urmatoarele 
decizii: 
 
 

1. Comitetul Director a avizat proiectul bugetului Societatii Române de 
Radiodifuziune, pe anul 2006. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
2. Comitetul Director a avizat proiectul planului de investitii pe anul 2006,   

urmând ca lista concreta a achizitiilor sa fie stabilita pe baza prioritatilor, dupa 
aprobarea bugetului SRR de catre Consiliul de Administratie. 

 
Structura votului: unanimitate 

 
3. Comitetul Director a decis ca bugetul Centrului de Pregatire Profesionala al 

SRR pe anul 2006, sa fie reanalizat cu ocazia primei rectificari bugetare.  
 

Structura votului: unanimitate 
 

4. Comitetul Director a aprobat organizarea de catre SRR a Seminarului 
international EBU de traning pentru juristi, în limita sumelor prevazute în 
bugetul pe anul 2006. 
Consiliul de Administratie va fi informat despre aceasta actiune. 
 
Structura votului: - 6 voturi pentru 
          - o abtinere: Costica Trif 
 

5. Comitetul Director a aprobat cererea doamnei Maria-Denise Theodoru de a 
colabora cu postul Partener TV. 

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

6. Comitetul Director a decis constituirea unei comisii, formata din Carmen Petcu, 
Rodica Bîrlea, Patricia Râpan si coordonata de Nicolae Silcov, pentru 
elaborarea Raportului de activitate al SRR pe anul 2005. 
Sefii compartimentelor din SRR vor pune la dispozitia comisiei, în termenul si 
structura solicitate de aceasta, toate informatiile privind activitatea desfasurata 
în anul 2005. 
 



Structura votului: unanimitate 
 

7. Comitetul Director a aprobat modificarea temporara a grilei de programe a 
postului Radio România Muzical „George Enescu”, pe perioada 23-29 ianuarie 
2006, pentru marcarea împlinirii a 250 de ani de la nasterea lui Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
 

Structura votului: unanimitate 
 
Totodata, Comitetul Director a mai stabilit : 
 
? Se amâna analizarea propunerii de mutare a Arhivei SRR pâna la identificarea 

unui spatiu adecvat. 
 
? Oficiul Juridic si Directia Resurse Umane vor întocmi lista cu persoanele care 

au obligatia, potrivit reglementarilor legale în vigoare, sa depuna declaratiile de 
avere si declaratiile de interese, precum si nominalizarea unei persoane pentru 
distribuirea si centralizarea formularelor. 

 
Termen: miercuri, 25 ianuarie 2006, ora 1200 

 
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: 
       
Iolanda Suditoiu              Ilie Mihai 
Constantin Postasu      
Nicolae Silcov       
Constantin Sârbov 


