
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în data de 7 noiembrie 2008, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul  Director  a  aprobat  preţurile  la  produsele  Agenţiei  de  presă  Rador 
pentru anul 2009.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul  Director  a  aprobat  noua  formă  a  Regulamentului  de  evaluare  a 
activităţii manageriale, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat Procesul-verbal al Comisiei de selecţie a proiectelor 
de evenimente din data de 22 octombrie 2008.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat organizarea în foaierul din Temişana a expoziţiei „A 
ruginit frunza din vii”, în perioada 14-28 noiembrie a.c.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat cererea doamnei Cristina Zaharia, de la Agenţia de 
presă Rador, privind continuarea colaborării cu postul Acasă TV.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat trecerea frecvenţei 102,9 MHz de la Radio România 
Actualităţi în portofoliul Studioului Regional de Radio Timişoara.

Structura votului: unanimitate



7. Comitetul  Director  a  aprobat  premierea  echipei  de  la  Direcţia  Comunicare  şi 
Marketing,  care  a  contribuit  la  buna  desfăşurare  a  evenimentelor  dedicate 
aniversării a 80 de ani de radio public.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat premierea echipei care a realizat proiectul editorial 
„80  de  ani  de  muzică  în  80  de  ani  de  radio”,  din  bugetul  Departamentului 
Producţie Editorială, capitolul proiecte speciale. 

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul  Director  a  avizat  atribuirea  contractului  pentru  „Echipamente  şi 
software-inclusiv  servicii  şi  lucrări  accesorii  pentru  Conservarea  şi  păstrarea 
fonotecii de aur a radioului” S.C. S&T ROMANIA S.R.L., în calitate de ofertant 
câştigător  al  licitaţiei  deschise  din data de 7 octombrie  2008.  Materialul  va fi 
înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate
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