
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 14 mai 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul Director a aprobat calendarul elaborării grilei standard a posturilor Societăţii 
Române de Radiodifuziune,  pentru  perioada 13 septembrie  2010 – 12  septembrie 
2011.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat modificarea grilei de program a postului Radio România 
Muzical, începând cu data de 1 iunie 2010.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat  proiectul  „Orăşelul  vesel”  dedicat  sărbătorii  Zilei 
Internaţionale a Copilului, eveniment ce se va desfăşura în Parcul Herăstrău, în data 
de 30 mai a.c.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a aprobat solicitarea Direcţiei Formaţii Muzicale privind aprobarea 
contribuţiei  financiare  a  SRR  la  deplasarea  Orchestrei  Naţionale  Radio  în  China, 
pentru a participa la Ziua României organizată la World Expo-2010 Shanghai.

Structura votului: unanimitate
5. Comitetul  Director  a  aprobat  atribuirea  contractului  pentru  Sistem  de  protecţia 

informaţiei, firmei S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L., în calitatea sa de ofertant 
câştigător al procedurii de cerere de ofertă din data de 31.03.2010.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului pentru Servicii de asigurări de răspundere civilă RCA.
De asemenea, CD a solicitat reanalizarea documentaţiei privind iniţierea procedurii de 
cerere  de  oferte  pentru  atribuirea  contractului  privind  Servicii  de  asigurare  a 
autovehiculelor CASCO, în sensul reducerii numărului de autovehicule pentru acest tip 
de asigurare, avându-se în vedere durata de funcţionare, precum şi gradul de uzură 
fizică şi morală a acestora.

Răspund: Departamentul Tehnic şi Departamentul Economic
Termen: 19 martie 2010
Structura votului: unanimitate

7. Comitetul  Director a avizat iniţierea procedurii  de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului  de  furnizare  carburanţi  auto.  Documentul  va  fi  înaintat  Consiliului  de 
Administraţie spre aprobare.           



      Structura votului: unanimitate    
  
8. Comitetul  Director a avizat iniţierea procedurii  de licitaţie deschisă pentru atribuirea 

contractului  privind  achiziţionarea  unui  Sistem  profesional  de  captare,  prelucrare, 
multiplexare şi transmisii radio pentru Bloc Producţie Radio Iaşi. Materialul va fi înaintat 
Consiliului de Administraţie spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat solicitarea Departamentului Economic privind casarea a 
11 repere din magazia de rechizite SR 02 şi magazia de publicaţii SR 08, din cadrul 
SRR.

Structura votului: unanimitate

10.Comitetul Director a aprobat achitarea celui de-al doilea val de studiu SAR în valoare 
de 97.890 lei (inclusiv costul aferent softului) + TVA (echivalentul a 23.645 Eur+TVA).

Structura votului: unanimitate

11.Comitetul Director a aprobat propunerea Departamentului Tehnic privind completarea 
documentului „Politici de protecţie a informaţiei din sistemul informatic al SRR”.

Structura votului: unanimitate

12.Comitetul  Director  a  luat  act  de  adresa  S.N.  RADIOCOMUNICAŢII  S.A.  privind 
majorarea tarifelor de broadcasting şi a apreciat că în actualul context generat de criza 
economică, această majorare nu este oportună. În acest, preşedintele director general 
va comunica punctul de vedere al SRR către S.N. RADIOCOM S.A.

Structura votului: unanimitate


