
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit în şedinţă în data de 13 martie 2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii: 

1. Comitetul  Director  i-a  desemnat  pe  domnii  Florin  Bruşten  şi  Constantin  Burloiu  să 
reprezinte conducerea instituţiei  la manifestările prilejuite de sărbătorirea  a 55 de ani de 
existenţă a Postului Teritorial de Radio Cluj.

      Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director  a aprobat ralierea Societăţii Române de Radiodifuziune la  proiectul 
de reducere  a consumului  de hârtie  şi  de  reciclare  a  acesteia şi  adresează felicitări 
iniţiatorilor.

      Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a decis amânarea discutării Proiectului „Instrucţiuni privind punerea 
la dispoziţie şi utilizarea telefoanelor de serviciu în SRR pentru o dată ulterioară.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Serviciului  Pregătire  Profesională  şi  a 
Serviciului Resurse Umane ca Societatea Română de Radiodifuziune să fie reprezentată 
la întâlnirile periodice de lucru ale Subcomisiei de dialog social a Comisiei Europene.
Răspund: Serviciul Pregătire Profesională, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Relaţii 
Internaţionale.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Serviciului  Pregătire  Profesională  şi  a 
Serviciului Resurse Umane ca Societatea Română de Radiodifuziune să găzduiască una 
dintre întâlnirile de lucru ale Subcomisiei de dialog social.
Răspund: Serviciul Pregătire Profesională, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Relaţii 
Internaţionale.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a luat act de Raportul Intell Competitiv şi propunerea  de colaborare.



Structura votului: unanimitate 

7. Comitetul Director a avizat aplicarea procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii contractului  pentru reparaţia capitală a 
orgii  din  Sala  de  concerte.  Documentul  va  fi  înaintat  spre  aprobare  Consiliului  de 
Administraţie.  
Răspunde de îndeplinirea acestei proceduri: Nicolae Costin cu sprijinul Departamentului 
Economic, Departamentului Tehnic şi Serviciului Juridic.

     Structura votului: unanimitate

8. Comitetul  Director  a  analizat,  într-o  primă  lectură,  propunerea  privind  modificarea 
Nomenclatorului de funcţii al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a decis amânarea 
luării  unei  decizii  pentru  o  dată  ulterioară.  Membrii  CD  sunt  rugaţi  să  depună  la 
secretariatul RRI propuneri referitoare la acest material.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul  Director  a  aprobat  atribuirea  contractului  pentru  „Lucrări  de  amenajări 
constructive, finisaje, consolidări panouri de zidărie la holul etajului 3 corp B”, firmei 
SC EMCO TRUST SRL în calitate  de ofertant  câştigător al  procedurii  de cerere de 
oferte din data de 17.12. 2008.

Structura votului: unanimitate
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