
                                                                                                                                                
 

         HOTĂRÂRE 
           Nr.418/22.07.2022 

 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune 
desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 39/15.11.2021 

 
 

În temeiul art. 27 lit. g) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
În conformitate prevederile art.7 alin. (4) lit. h) din  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului de Administraţie al SRR, aprobat prin HCA nr. 9/2010, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare prin HCA nr.366/2020, 

 
În baza dispoziţiilor HCA nr. 397/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SRR pe anul 2022, 
 
În baza dispoziţiilor HCA nr. 398/2022 privind aprobarea Planului de Investiţii al SRR 
pe anul 2022, 

 
Ţinând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziţiei nr. II.39/19.07.2022 a 
Comitetului Director al SRR, 
 
În urma analizei documentelor prezentate la pct. A3 de pe ordinea de zi a şedinţei din 
data de 22.07.2022, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. – (1) Se aprobă eliminarea poziției A7-Expertiză tehnică clădiri ( sediul central 
și studiouri teritoriale), conform notei de fundamentare, din Capitolul A – Construcții, lucrări 
de intervenție, din Planul de Investiții aprobat pentru anul 2022, prin HCA nr. 398/2022. 

(2) Se aprobă eliminarea poziției B6 – Bloc de alimentare, conform notei de 
fundamentare, din Capitolul B – Mașini, echipamente și mijloace de transport din Planul de 
Investiții aprobat pentru anul 2022. 

(3) Se aprobă eliminarea poziției D6  – Pachete software de recunoaștere a vocii, 
conform notei de fundamentare, din Capitolul D  –  Alte active fixe din Planul de Investiții 
aprobat pentru anul 2022. 

(4) Se aprobă suplimentarea fondurilor alocate poziției B4 – Ferestre, dulgherie 
pentru construcții, conform notei de fundamentare, în Capitolul B – Mașini, echipamente și 
mijloace de transport din Planul de Investiții  pentru anul 2022. 

(5) Se aprobă introducerea poziției C46 – Sisteme radiante de emisie FM în Capitolul 
C – Mobilier, aparatură, birotică, alte active corporale a echipamentelor, conform notei de 
fundamentare, din Planul de Investiții  pentru anul 2022. 

(6) Se aprobă suplimentarea fondurilor alocate poziției A8 – Lucrări de izolare 
acustică, conform notei de fundamentare, în Capitolul A – Construcții, lucrări de intervenție, 
din Planul de Investiții  pentru anul 2022. 

(7) Se aprobă introducerea poziției D6 – Soft de predicție și proiectare de rețele radio 
în Capitolul D – Alte active fixe, conform notei de fundamentare, din Planul de Investiții  
pentru anul 2022. 



(8) Se aprobă introducerea poziției C47 – Sistem audio pentru producție și difuzare 
conținut media în Capitolul C – Mobilier, aparatură, birotică, alte active corporale, conform 
notei de fundamentare, din Planul de Investiții  pentru anul 2022. 

 
Art.2. – Structurile de specialitate din cadrul SRR vor dispune măsurile necesare 

pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale, a 
competenţelor privind angajarea patrimonială şi a tuturor reglementărilor interne incidente. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pentru conformitate, 

 
Răzvan Ioan DINCĂ 

 
Preşedinte 
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