
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă  în data de 31 mai 2010, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul  Director  a  avizat  propunerile  Departamentelor  Tehnic  şi  Economic  de 
rectificare a Planului de investiţii al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010, 
cu  modificările  stabilite  în  cadrul  şedinţei.  Documentul  va  fi  înaintat  spre  aprobare 
Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat solicitarea postului Radio România Cultural de trecere la 
grila  de vară, începând cu data de 5 iulie 2010.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a avizat iniţierea procedurii de licitaţie deschisă în vederea  atribuirii 
contractului  pentru  achiziţionarea  unui  „Car  de  transmisii  cu  conectare  prin  satelit”. 
Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul  Director   a  avizat  textul  broşurii  „Standardele  profesionale  SRR  pentru 
jurnalişti – Ghid de bune practici”, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei, şi tipărirea 
acestuia în 1000 de exemplare destinate jurnaliştilor SRR, angajaţi şi colaboratori.

Răspunde: Serviciul Pregătire Profesională

De asemenea, CD adresează felicitări şi mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat în 
elaborarea acestui ghid.
Structura votului: unanimitate
 

5. Comitetul  Director  a  avizat  propunerea  Serviciului  Juridic  şi  Departamentului 
Economic privind măsura introducerii acţiunilor în justiţie pentru recuperarea debitelor 
din taxa radio numai pentru persoanele juridice ale căror debite depăşesc 250 de lei. 
Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate



6. Comitetul Director a aprobat scoaterea din evidenţă a unor debite provenite din taxa 
radio, pentru care s-au depus toate diligenţele în vederea recuperării lor.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a aprobat procesul-verbal al Comisiei de evenimente  din SRR din 
data de 17 mai 2010.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, punctul de 
vedere al SRR cu privire la Programul de colaborare în domeniile culturii,  educaţiei, 
mass-media, tineretului, sportului şi turismului între Guvernului Federaţiei Ruse pentru 
anii 2010-2013.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul  Director  a  analizat  propunerea  Serviciului  Transporturi  privind  asigurarea 
serviciilor  de  tip  CASCO  pentru  autovehiculele  SRR,  şi  luând  act  de  faptul  că 
majoritatea parcului auto este învechit, a decis următoarele:
 amânarea luării unei decizii până la finalizarea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

asigurare RCA;
 mandatarea reprezentanţilor SRR din comisia de achiziţie pentru servicii de asigurare 

RCA, să negocieze cu firma câştigătoare a licitaţiei şi achiziţionarea unui pachet de 
servicii de asigurare tip CASCO, nenominale, pentru un număr10 maşini.

Structura votului: unanimitate

10. Comitetul  Director  a  aprobat,  cu  modificările  stabilite  în  cadrul  şedinţei,  lista 
utilizatorilor care vor putea accesa şi testa soft-urile pentru calculul indicatorilor de cost 
din  cadrul  proiectului  „Reglementarea  costurilor  la  Societatea  Română  de 
Radiodifuziune”.

Structura votului: unanimitate
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