
 

PROCES-VERBAL 
 

 al şedinţei nr. 15 din data de vineri, 09 noiembrie 2010, ora 15:00 
al Comitetului Director al SRR 

 

APROBAREA ORDINII DE ZI:  

                        VOTURI PENTRU:1, 2,3,4,5,6              ÎMPOTRIVĂ:   -                          ABŢINERI: - 
 

I DECIZII : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Aprobarea schimbării sursei de 
finanţare pentru achiziţia unor 
Echipamente de studio, portabile şi 
conexe 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat schimbarea sursei de finanţare pentru achiziţia unor Echipamente de 
studio, portabile şi conexe. 

2. Aprobarea iniţierii procedurii de cerere 
de oferte pentru atribuirea contractului 
de Echipamente digitale de înregistrare, 
editare şi prelucrare audio în format 
liniar 

1,2,3,4,5
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie de Echipamente digitale de înregistrare, editare şi prelucrare audio în format liniar. 

3. Aprobarea iniţierii procedurii de cerere 
de oferte în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie de  Microfoane 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie de Microfoane. 

4. Aprobarea  proiectului ,,Bookcrossing 
Radio România Cultural”, ce urmează 
să fie lansat la Târgul de Carte 
,,Gaudeamus” 2010 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat proiectul ,,Bookcrossing”, ce urmează să fie lansat la Târgul de Carte 
,,Gaudeamus” 2010. 

 

II AVIZĂRI : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Proiect de Hotărâre CA privind 
contractul cu SC Clir Media SRL 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre privind soluţiile referitoare la derularea contractului 
încheiat cu SC Clir Media Group SRL_gestionarea şi vânzarea spaţiului publicitar al SRR. 
Proiectul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie. 
 

2. Proiect de Decizie CA privind 
propunerile de soluţionare a solicitărilor 
rezultate în urma întâlnirii 
managementului SRR cu Grupul 
Minorităţilor Naţionale din Camera 
Deputaţilor 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a avizat propunerile de soluţionare a solicitărilor rezultate în urma întâlnirii 
managementului SRR cu Grupul Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor. Materialul va fi înaintat 
spre aprobare Consiliului de Administraţie. 

 

 

 

 

 



 

III ANALIZE : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Analiza modului de redactare a 
Raportului de activitate al SRR pe anul 
2010 

- - - - Comisia numită urmează a propune un calendar de lucru şi să procedeze conform procedurilor stabilite. 

2. Analiza situaţiei privind  modul de 
îndeplinire a Hotărârilor şi Deciziilor 
Consiliului de Administraţie 

- - - - S-a stabilit ca domnul Nicolae Şilcov consilier principal să informeze periodic Comitetul Director şi 
Consiliul de Administraţie cu privire la modul de îndeplinire a Hotărârilor şi Deciziilor  CA. 

 

 

III INFORMĂRI: 
Nr. 
crt. 

 
                    DESCRIERE 

 
  OBSERVAŢII/PRECIZĂRI 

1. Informare privind proiectul Radio 
România Cultural ,,Atelierul de 
muzică” 

Comitetul Director a luat act de proiectul Radio România Cultural ,,Atelierul de 
muzică”. 

2. Informare privind rezultatele 
financiar-contabile ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune la data 
de 30 septembrie 2010 

Informarea privind rezultatele financiar-contabile ale Societăţii Române de 
Radiodifuziune la data de 30 septembrie 2010 va fi înaintată Spre informare 
Consiliului de Administraţie în şedinţa din data de 26 noiembrie a.c. 

 
Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a şedinţei şi, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD. 
 

Nr. 
Crt. 

 
Comitetul Director 

 
    Semnătură 

1. András Instván Demeter  

2. Doru Ionescu  

3. Constantin Puşcaş  

4.  Constantin Burloiu  

5. Gabriel Marica  

6. Florin Bruşten  

 

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelul de semnături. 

 
Secretar CD 
Alina Ciorpan 


