
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 al şedinţei nr. 11 din data de vineri, 15 octombrie 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. Propunere de modificare a grilei 
standard 2010-2011 a postului Radio 
România Actualităţi 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat propunerea de modificare a grilei standard 2010-2011 a postului Radio 
România Actualităţi. 
 

2. Aprobarea măsurilor necesare pentru 
punerea în aplicare a Deciziei CA 
nr.8/22.09.2010 privind proiectul 
,,Implementarea Sistemului de 
Management al Calităţii” 

1,2,3,4,5,
6 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director  a aprobat proiectul ,,Implementarea Sistemului de Management al Calităţii”, cu 
amendamentele stabilite în cadrul şedinţei. 
Manager de proiect: Rodica Bîrlea 

 

II ANALIZE : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT ANALIZE 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Analiza măsurilor necesare pentru 
punerea în aplicare a Hotărârii CA 
nr.5/20.08.2010 privind elaborarea 
OBIECTIVELOR ŞI STRATEGIEI 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 
SRR PENTRU PERIOADA 2010-2014 

- - - - La termenul scadent SRR va transmite informarea către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor 
de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca în vederea 
aplicării dispoziţiilor articolului  5 din hotărârea în cauză, la constituirea  comisiei, să se aibă în vedere 
legătura fundamentală între aplicarea OMFP 906 din 2005 şi proiectul ,, Implementarea Sistemului de 
Management al Calităţii”. 

2. Ordinul 1269/10.12.2009 privind 
componenţa Comisiei de redactare a 
Raportului de activitate al SRR pe anul 
2009 

- - - - În urma discuţiilor din cadrul şedinţei s-a stabilit constituirea unei echipe, pe modelul consacrat care se 
va ocupa de elaborarea proiectului de raport pe primul semestru, respectiv ianuarie 2010- iunie 2010, 
iar raportul pentru semestrul II se va face pe modelul şi forma agreate de Consiliul de Administraţie. La 
următoarea  şedinţă a CD şefii de departamente vor prezenta propuneri pentru membrii echipei care va 
redacta raportul pe semestrul I. 

 

III INFORMĂRI: 
Nr. 
crt. 

 
                    DESCRIERE 

 
  OBSERVAŢII/PRECIZĂRI 

1. 3
. 
Informare privind Raportul întocmit 
de CFG în urma verificării efectuate 
la Serviciul Transporturi 

Comitetul Director solicită compartimentelor implicate întocmirea unui 
calendar de implementare a măsurilor până la viitoarea şedinta a CD. 

2.  Punctul de vedere al 
Departamentului Economic referitor 
la propunerea Serviciului Juridic de 
premiere a doamnei Aurelia Dolea 

Comitetul Director a luat act de propunerea  Serviciului Juridic de premiere a 
doamnei Aurelia Dolea pentru rezultatul obţinut. 



3.  Informare privind proiectele cu 
finanţare europeană ale posturilor 
Radio Iaşi şi Radio Craiova 

Comitetul Director a luat act de informarea domnului Florin Bruşten 
constatându-se necesitatea abordării responsabile şi după caz, a elaborării 
unor proceduri la nivelul SRR, de natură a facilita accesarea unor finanţări 
europene. 

4.  Informare privind  măsurile pentru 
punerea în aplicare a Deciziei CA 
nr.9/22.09.2010 

Comitetul Director a stabilit organizarea unei întâlniri a grupului de lucru pe 
această temă, în data de marţi, 19 octombrie a.c., urmând să fie informat în 
şedinţa viitoare. 

 
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  

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 


