
Comitetul Director

Proces-verbal

Decizii adoptate în şedinţa din data de 28 noiembrie 2005:

1. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  ARTEXIM  de  prelungire  a 
termenului  de  utilizare  a  spaţiului  publicitar  alocat  pentru  Grup 
Management S.R.L. - Agenţia Punct Ro, până la data de 31 martie 2006.

Structura votului: unanimitate  

2. Comitetul Director a aprobat modul de utilizare a fondurilor suplimentare 
obţinute  la  rectificarea  bugetului  de  stat,  pe  anul  2005,  cu  destinaţia 
„Lucrări de refacere a Sălii de concerte Mihail Jora”.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  solicitat  Agenţiei  de  Presă  Rador  completarea 
documentaţiei  prezentate,  având  în  vedere  atât  indicele  de  inflaţie 
prognozat pentru anul 2006, cât şi o strategie de atragere a clienţilor.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat coordonatorii activităţilor de implementare 
a celor 3 subsisteme din cadrul SAP, după cum urmează:

- Constantin Negru - pentru coordonarea echipei ERP
- Mihai Popescu     - pentru coordonarea echipelor AMD şi APC
- Maria Nica           - utilizator expert MM ( în locul domnului 
                                  Constantin Negru)
- Oltea Cătineanu   - utilizator expert HR ( în locul domnului 
                                  Mihai Popescu)

Structura votului: unanimitate



5. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  de  modificare  a  orelor  de 
închidere-deschidere  ale  programului  Radio  România  Actualităţi,  în 
zilele de duminică, după cum urmează: 

- 0451 – închidere program 
- 0451 - 0454 – semnal etalonare staţii
- 0454 - 0500 – deschidere program 

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat solicitarea postului Teleradio – Moldova de 
utilizare a proiectului EUROREPORTER şi a materialelor audio rezultate 
în cadrul acestuia.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  postului  public  de  radio  din 
Finlanda  (Yle  Radio)  privind  cesiunea  dreptului  de  radiodifuzare  a 
documentarului „Ultimii localnici”.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat proiectul postului Radio România Muzical 
„George  Enescu”  Concert  al  Orchestrei  Naţionale  Radio  sau  al  
Orchestrei de Cameră Radio , inclus în calendarul activităţilor Uniunii 
Europene de Radio- pentru data de 5 martie 2007.

Răspund: postul Radio România Muzical şi Direcţia Formaţii Muzicale

De  asemenea,  Direcţia  Formaţii  Muzicale  va  prezenta  un  plan  concret  de 
repetiţii  pentru buna desfăşurare a concertului,  fără angajarea unor cheltuieli 
suplimentare.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat proiectul postului Radio România Muzical 
„George Enescu” Bucureşti, oraş al muzicii – în perioada 20-27 ianuarie 
2007, inclus în calendarul  activităţilor Uniunii  Europene de Radio,  cu 
obligaţia ca acele concerte care vor fi susţinute de formaţii muzicale ale 
SRR să fie incluse în bugetul stagiunii 2006-2007.

De asemenea, pentru desfăşurarea acestui proiect se va încerca atragerea unor 
parteneri şi sponsori.
Radio România Muzical va supune aprobării Comitetului Director un proiect 
elaborat conform Regulamentului activităţii de  management prin proiecte.

Structura votului: unanimitate



10.  Comitetul  Director  a  aprobat  încheierea  unui  act  adiţional  la  contractul 
nr.273/04.08.2004/54/28.07.2004 dintre SRR şi S.C. Grup Management S.R.L. 
– Agenţia Punct Ro.

Structura votului: unanimitate

Totodată, Comitetul Director a mai stabilit următoarele: 

 Se respinge nota privind situaţia lucrărilor la Blocul de producţie Iaşi ca fiind 
necorespunzătoare şi se solicită Departamentului Tehnic un material complet pe 
această temă, în termen de 3 ore de la primirea prezentei decizii.

Structura votului: unanimitate

 Comitetul  Director  a  solicitat  Departamentului  Economic  completarea 
materialului privind stadiul creşterii veniturilor SRR, cu date concludente.

Termen: 2 zile

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.


