
 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

 al şedinţei nr. 9 din data de luni, 25 ianuarie  2011, ora 14:00 
al Comitetului Director al SRR 

 

APROBAREA ORDINII DE ZI:  

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

I ANALIZE : 
Nr.  

Crt. 

 

DESCRIERE 

 

VOTURI DECIZIE 
 

 

REZULTAT 
VOT 

 

TEXT DECIZII 

 

PENTRU 

 

ÎMPOTRIVĂ 

 

ABŢINERI 

1. Aprobarea participării reporterului şi 
realizatorului de documentare – 

features, al RRA, Simona 
Şerbănescu la expediţia „Pe urmele 
marilor exploratori români”, ca 

urmare a invitaţiei primită din partea 
domnului Alexandru Mironov, în 
regim de proiect special 

1,2,3,4,6 - - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat participarea reporterului şi realizatorului de documentare – features, al 
RRA, Simona Şerbănescu la expediţia „Pe urmele marilor exploratori români”, ca urmare a invitaţiei 

primită din partea domnului Alexandru Mironov, în regim de proiect special. 

2. Lista centralizată a obiectivelor 
departamentelor semestrul I pentru 
2011, defalcate din direcţiile 

strategice stabilite în POS, la nivelul 
departamentelor/unităţilor implicate 
în atingerea obiectivelor respective 

 

1,2,3,4,6 - - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat, cu observaţiile din cadrul şedinţei, lista centralizată a obiectivelor 
departamentelor semestrul I pentru 2011, defalcate din direcţiile strategice stabilite în POS, la nivelul 
departamentelor/unităţilor implicate în atingerea obiectivelor respective. 

 

II AVIZĂRI : 
Nr.  

Crt. 

 

DESCRIERE 

 

VOTURI DECIZIE 
 

 

REZULTAT 
VOT 

 

TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Avizarea  proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului de 
investiţii al SRR pe anul 2011 

1,2,3,4,6 - - Avizat în 

unanimitate 

Comitetul Director a avizat, cu observaţiile privind preambulul şi prevederile art. 1 din HCA nr. 15/2010,  
proiectul de hotărâre privind Planul de investiţii al SRR pe anul 2011. Documentul va fi înaintat spre 

aprobare Consiliului de Administraţie, în şedinţa din data de 12 ianuarie a.c. 

 

III ANALIZE: 
Nr.  

Crt. 

 

DESCRIERE 

 

VOTURI DECIZIE 
 

 

REZULTAT 
VOT 

 

TEXT DECIZII 

 

PENTRU 

 

ÎMPOTRIVĂ 

 

ABŢINERI 

1. Analiză privind   proiectul  de decizie  
privind iniţierea procedurii de 

achiziţie a serviciilor de suport IT, în 
conformitate cu HCA nr. 
15/20.12.2010 

- - - - Documentul va fi înaintat spre informare Consiliului de Administraţie, în şedinţa din data de 12 ianuarie 
a.c. 



2. Proiect OPDG privind evaluarea 

personalului de execuţie 

    Departamentele subordonate PDG vor transmite Serviciului Resurse Umane  propunerile privind 

persoanele desemnate ca evaluatori, în vederea comunicării listei evaluatorilor pentru prima sesiune 
2011. 

 

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 István Demeter  

2. Doru Ionescu  

3. Constantin Puşcaş  

4.  Constantin Burloiu  

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 


