
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă în data de 20 iulie 2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii: 

1. Comitetul Director a aprobat grilele de programe standard ale posturilor naţionale ale 
Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru perioada 2009-2010.

Răspund:  Doru  Ionescu,  Doina  Jalea,  Oltea  Şerban Pârâu,  Liliana  Staicu,  Gheorghe 
Gelmez  şi Florin Dumitru

      Structura votului: unanimitate
 
2. Comitetul  Director  a  aprobat  raportul  privind  stadiul  procedurilor  legale  întreprinse 

pentru  recuperarea  sumelor  datorate  SRR  de  Clir  Media  din  contractul  nr.
150/28.02.2007.
De  asemenea,  CD  a  solicitat  delegaţiei  SRR  la  conciliere  prezentarea  unui  raport 
referitor la derularea acesteia şi concluziile rezultate.

      Răspunde: Mariana Milan   
   
      Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat raportul Departamentului Tehnic cu privire la aspectele 
semnalate de RRA şi Redacţia Muzicală privind implementarea formatului muzical AC 
Mix la  Radio România  Actualităţi  şi  a  solicitat  prezentarea  unui  nou raport  care  să 
cuprindă şi soluţii pentru rezolvarea problemelor.

Raspund: Constantin Burloiu şi  Rucsandra Iliescu
Termen: 21 august 2009

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a avizat atribuirea contractului pentru Carburanţi auto firmei S.C. 
Rompetrol  Downstream S.R.L.,  în calitatea sa de ofertant  câştigător al procedurii  de 
licitaţie  deschisă  din  data  de  15.06.2009.  Documentul  va  fi  înaintat  spre  aprobare 
Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director  a avizat încheierea unui act adiţional pentru lucrări suplimentare la 
contractul  de  furnizare  Echipamente  şi  software,  inclusiv servicii  şi  lucrări  accesorii 
pentru Conservarea şi păstrarea Fonotecii de aur a radioului, atribuit firmei S.C. S&T 
ROMANIA S.R.L., în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare din data de 01.07.2009. Documentul va fi  înaintat spre aprobare 
Consiliului de Administraţie.



Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat solicitarea domnului Theodor Grigoriu de a edita un număr 
de 40 de exemplare gratuite dintr-un set de CD-uri conţinând o selecţie din  lucrările sale 
componistice aflate în Fonoteca Radio.

Răspunde: Raphael Vieru

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a avizat Instrucţiunile de serviciu pentru Serviciul Întreţinere.

Răspunde: Mariana Milan

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat propunerea DCM cu privire la manifestările prilejuite de 
Ziua Radioului, cu modificările discutate în cadrul şedinţei.

Răspunde: Ruxandra Săraru

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a analizat propunerea Serviciului Relaţii Internaţionale de organizare 
a unui concert, dedicat Zilei Naţionale a României, în colaborare cu Institutul Român de 
Cercetare Umanistică din Veneţia, în data de 21 noiembrie a.c. şi a decis participarea la 
organizarea acestui eveniment fără implicarea financiară a  SRR.

Răspunde: Dan Şanta

Structura votului: unanimitate

10.Comitetul  Director  a  luat  act  de  raportul  privind  stadiul  negocierilor  dintre  SRR şi 
Artexim privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional ”George Enescu”, 
şi a decis menţinerea formulei de colaborare înaintată de coordonatorul proiectului din 
partea SRR, doamna Liliana Staicu.

Răspunde Liliana Staicu

Structura votului: unanimitate

 În cadrul şedinţei Comitetul Director a mai decis:

 Serviciul Juridic va prezenta un raport cu privire la utilizarea softului de monitorizare a 
muzicii furnizat de firma Nielsen Music Controler Radio.


