
 

 
PROCES-VERBAL 

 

 

 al şedinţei nr. 17 din data de joi , 10 martie   2011, ora 14:30 
al Comitetului Director al SRR 

 
 

APROBAREA ORDINII DE ZI:  
                        VOTURI PENTRU: 1,2,3,5,6                            ÎMPOTRIVĂ:   -                         ABŢINERI:  - 
 

I APROBĂRI : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1.  Aprobarea solicitării privind 

modificarea indicatorilor bugetari pe 
anul 2011 pe trimestre aferenţi 
Direcţiei Formaţii Muzicale 

1,2,3,5,6 

 

- 

 
 

- 

 
 

Respins în 

unanimitate 

Comitetul Director a respins solicitarea privind modificarea indicatorilor bugetari pe anul 2011 pe trimestre 

aferenţi Direcţiei Formaţii Muzicale. 

2. Aprobarea Procesului-verbal al 
Comisiei de selecţie a proiectelor de 

evenimente, din data de 25 februarie 
a.c. 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat Procesul-verbal al Comisiei de selecţie a proiectelor de evenimente, din data 
de 25 februarie a.c. 

3. Aprobarea raportului de stadiu, la 

data de 24 februarie a.c., al 
proiectului „Reglementarea costurilor 
la SRR” 

1,2,3,5,6 

 

- - Aprobat în 

unanimitate 

Comitetul Director a aprobat raportul de stadiu, la data de 24 februarie a.c., al proiectului „Reglementarea 

costurilor la SRR”. 

4. Aprobarea mărcilor SRR, pentru care 
vor fi efectuate demersurile 

necesare, în vederea înregistrării la 
OSIM 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a decis amânarea dezbaterii acestui subiect, până la obţinerea avizelor solicitate DPE, 
DE, DCM şi SP. 

5. Aprobarea solicitării doamnei Simona 

Lica şi a domnului Damian Vlad, de a 
colabora la un post local de 
televiziune 

1,2,3,5,6 

 

- - Aprobat în 

unanimitate 

Comitetul Director a aprobat solicitarea doamnei Simona Lica şi a domnului Damian Vlad, de a colabora la 

un post local de televiziune. 

6. Aprobarea solicitării domnului Taşcu 
Lala de a transmite relatări şi 
corespondenţe pentru postul de 

Radio 3 ZZZ din Sydney, Australia 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat solicitarea domnului Taşcu Lala de a transmite relatări şi corespondenţe 
pentru postul de Radio 3 ZZZ din Sydney, Australia. 

7. Aprobarea solicitării doamnei Maria 
Gorghiu privind apariţia în calitate de 

realizator – prezentator al emisiunii 
„În cautarea folk-ului pierdut”, difuzat 
la postul de televiziune România de 

Mâine 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat solicitarea doamnei Maria Gorghiu privind apariţia în calitate de realizator – 
prezentator al emisiunii „În cautarea folk-ului pierdut”, difuzat la postul de televiziune România de Mâine. 

8. Aprobarea  propunerii Colectivului 
Strategie referitoare la Grupul de 

lucru pentru centralizarea 
răspunsurilor la Chestionarul 
Managerial 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

În urma dezbaterilor din cadrul şedinţei, Comitetul Director a decis în unanimitate trecerea acestui punct al 
ordinii de zi de la cap II 1 ANALIZE la cap I 8 APROBĂRI. 

 
Comitetul Director a aprobat, cu completările stabilite în cadrul şedinţei, propunerea Colectivului Strategie 
referitoare la Grupul de lucru pentru centralizarea răspunsurilor la Chestionarul Managerial. 

 
După parcurgerea fiecărei etape a calendarului propus, coordonatorul Grupului de lucru, va informa verbal 
Comitetul Director asupra concluziilor rezultate în urma analizelor din cadrul reuniunilor grupului. 

 



 
 

 
II ANALIZE : 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Analiză privind  deplasarea echipei 
GAUDEAMUS la Târgul Internaţional 

de Carte de la Salonic, în perioada 3-
9 mai a.c. 

- - - - În urma analizei din cadrul şedinţei, s-a constatat necesitatea obţinerii avizelor de la DE, DPE şi SJ. 

2. Analiza propunerii de text formulată 
de SRI, la solicitarea MAE, în 
vederea negocierii şi semnării unui 

nou Program de cooperare în 
domeniul culturii, educaţiei, 
tineretului şi sportului între Guvernul 

României şi Guvernul Statelor Unite 
Mexicane, precum şi pentru 
încheierea unui Program 

interguvernamental în domeniul 
culturii şi educaţiei între România şi 
Georgia 

- - - - În urma analizei din cadrul şedinţei, s-a constatat necesitatea obţinerii avizelor de la DPE şi SJ. 

3. Analiză privind  organizarea  
concertului extraordinar al Orchestrei 
Teleradio Moldova, în data de 27 

martie 2011 la Sala Radio 

- - - - Departamentul Economic va identifica sursele din  care se va susţine financiar organizarea şi 
desfăşurarea concertului extraordinar al Orchestrei Teleradio Moldova. 

 
 

III INFORMĂRI : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Informare privind difuzarea, cu titlu 
de  proiect pilot a unei variante a 

emisiunii „D-ale casei – FĂRĂ 
LEGĂTURĂ”, ediţie specială, 
realizată de Ernest Fazekas şi Adrian 

Nour 

- 
 

 

- 
 

 
 
 

- 
 

 
 

- Comitetul Director a luat act de informare, proiectul final urmând să obţină şi avize de la DPE, DCM şi DE.  

2. Informare referitoare la Metodologia 
privind remuneraţia echitabilă 

datorată artiştilor interpreţi  sau 
executanţi şi producători de 
fonograme pentru comunicarea 

publică a fonogramelor de comerţ 
sau a reproducerilor acestora prin 
intermediul internet-ului sau a altor 

reţele de comunicaţii de date 

- - - - Comitetul Director a luat act de încheierea protocolului privind plata remuneraţiei datorată artiştilor 
interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de 

comerţ pe internet, Metodologie care se va aplica timp de 3 ani. Semnatarii protocolului  împreună cu 
specialiştii se vor întâlni pentru a pregăti următoarea etapă. 

 

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a şedinţei şi, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD 
 
 



 
 

 

Nr. 

Crt. 

 

Comitetul Director 

 

    Semnătură 

1. András István Demeter  

2. Doru Ionescu  

3. Constantin Puşcaş  

5. Gabriel Marica  

6. Florin Bruşten  

 

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelul de semnături.  
 
Secretar CD 

Alina Ciorpan 


