
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 20 mai 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul Director a aprobat deschiderea emisiunilor estivale Radio Vacanţa, începând 
cu data de 30 mai 2010, precum şi a grilei de programe pentru sezonul estival.

Răspunde: Daniel Sârbu
Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a avizat contractul dintre Societatea Română de Radiodifuziune şi 
Liga  Profesionistă  de  Fotbal  privind  cesiunea  exclusivă  către  SRR  a  drepturilor  de 
transmisiune directă radio a meciurilor din liga I de fotbal. Documentul va fi înaintat 
spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de  cerere  de  oferte  pentru 
achiziţionarea serviciilor de localizare GPS pentru un număr de 122 de autovehicule 
aparţinând Autobazei SRR şi Studiourilor Regionale.

Răspund: Departamentul Tehnic şi Departamentul Economic
Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a avizat iniţierea procedurii de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea 
unor echipamente de monitorizare a frecvenţelor FM la nivel naţional. Documentul va fi 
înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a avizat proiectul de modificare a Manualului de Proceduri pentru 
Administrarea Resurselor Umane, în urma modificării Legii nr.19/2000 şi a art.56 lit. d) 
din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. 

Răspund: Mariana Milan şi Manuela Dumitrescu
Structura votului: unanimitate



6. Comitetul  Director  a  analizat  situaţia  mărcilor  Societăţii  Române  de  Radiodifuziune 
înregistrate la OSIM şi a aprobat propunerile Serviciului Juridic, cu modificările stabilite 
în cadrul şedinţei.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  Direcţiei  Comunicare  şi  Marketing  privind 
transferul sumei de 41.000 de lei de la Capitolul 11.5.Chirii/2010, aparţinând titularului 
2070311  Revista  Radio  România,  la  Capitolul  3.  Colaboratori-codul  titularului 
2070000DCM, prin majorarea bugetului existent cu 41.000 de lei.           

Răspund: Departamentul Economic şi Ruxandra Săraru
      Structura votului: unanimitate    
  
8. Comitetul Director a aprobat solicitarea Postului Radio România Actualităţi de preluare, 

fără costuri a domeniului http:/veziceasculti.ro, domeniu care în prezent funcţionează ca 
pagină de internet a proiectului „Reporter special”.

Răspunde: Doina Jalea
Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat solicitarea casei de producţie Angel`s Film Production, de 
cesionare  a  unui  fragment  muzical  din  melodia  „Broasca  ţestoasă”  în  interpretarea 
artistului Radu Gheorghe, în vederea realizării unei producţii publicitare.

Răspund: Ruxandra Săraru şi Raphael Vieru
Structura votului: unanimitate

10. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  comisiei  de  negociere  privind  stabilirea 
cuantumului despăgubirilor pe care SRR este îndreptăţită să le pretindă de la Editura 
Litera.

Răspund: Ruxandra Săraru, Raphael Vieru şi Adriana Dolea
Structura votului: unanimitate


