
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 12 iulie 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

 1. Comitetul Director a analizat actuala formă a Regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare şi a solicitat membrilor săi propuneri  de  modificare  a acestuia.

 Termen 22 iulie 2010
 Structura votului: unanimitate

 2. Comitetul Director a analizat oportunitatea repetării studiului de audienţă pentru mediul rural 
din perspectiva respingerii de către Asociaţia Română pentru Radio Audienţă a pachetului de soluţii 
propus în acest sens de SRR şi, ţinând cont de constrângerile financiare apărute începând cu semestrul 
al II-lea al anului în curs, a decis păstrarea actualilor termeni contractuali în raporturile cu ARA , 
urmând să decidă în ce condiţii va participa la următoarele sondaje de audienţă.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a solicitat Serviciului Juridic şi Serviciului Resurse Umane un  punct de 
vedere comun privind contestaţia domnului Braghină Dinicu Dinu Mircea, în vederea luării unei decizii 
în acest caz.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat solicitarea Casei de discuri Electrecord, de cesionare a dreptului 
de utilizare a unor înregistrări muzicale din patrimoniul sonor al SRR, în vederea realizării unei colecţii 
de 5 CD-uri, cuprinzând creaţia simfonică a compozitorului Pascal Bentoiu, într-un tiraj de 300 de 
seturi.

Răspunde: Serviciul Patrimoniu
Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, prezentarea  
punctului de vedere al Societăţii Române de Radiodifuziune  cu privire la Programul interguvernamental 
de schimburi culturale şi educaţionale dintre România şi Iran, pentru perioada 2010-2013.

Răspunde: Serviciul Relaţii Internaţionale
Structura votului: unanimitate
 
6. Comitetul Director  a avizat atribuirea contractului pentru „Calculatoare 300 buc” – HP Compaq 
8000 Elite SFF, firmei S.C. SIEMENS S.R.L., în urma aplicării procedurii de licitaţie deschisă din data 
de 27 mai 2010. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.



Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director  a avizat iniţierea procedurii de licitaţie deschisă  în vederea atribuirii 
contractului de achiziţionare a unor „Servicii de suport IT”. Documentul va fi înaintat Consiliului de 
Administraţie spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director  a decis amânarea discutării punctelor 9 şi 10 din ordinea de zi pentru 
o şedinţă viitoare, după ce vor fi cunoscute influenţele noilor măsuri de ordin fiscal ale Guvernului 
României.

Structura votului: unanimitate
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