
 
PROCES-VERBAL 

 

 

 al şedinţei nr. 18 din data de mi , 16 martie   2011, ora 11:00 
al Comitetului Director al SRR 

 
 

APROBAREA ORDINII DE ZI:  
                        VOTURI PENTRU: 1,2,3,5,6                            ÎMPOTRIVĂ:   -                         ABŢINERI:  - 
 

I APROBĂRI : 
Nr.  

Crt. 

 

DESCRIERE 

 

VOTURI DECIZIE 
 

 

REZULTAT 
VOT 

 

TEXT DECIZII 

 

PENTRU 

 

ÎMPOTRIVĂ 

 

ABŢINERI 

1. Aprobarea propunerii de Acord de 
colaborare între SRR, prin Radio 

România Internaţional, şi 
Balkans.com Business news, 
publicaţie electronică specializată în 

jurnalismul de afaceri, având sediul 
în Nicosia, Cipru 

1,2,3,5,6 
 

- 
 

 

- 
 

 

Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat propunerea de Acord de colaborare între SRR, prin Radio România 
Internaţional, şi Balkans.com Business news, publicaţie electronică specializată în jurnalismul de afaceri, 

având sediul în Nicosia, Cipru. 

2. Aprobarea propunerii de Acord de 

redifuzare de programe între SRR, 
prin Radio România Internaţional, şi 
societatea Tivu s.r.l. 

1,2,3,5,6 

 

- - Aprobat în 

unanimitate 

Comitetul Director a aprobat propunerea de Acord de redifuzare de programe între SRR, prin Radio 

România Internaţional, şi societatea Tivu s.r.l. 

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

furnizare consumabile pentru 
imprimante şi copiatoare 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie pentru furnizare consumabile pentru imprimante şi copiatoare. 

4. Aprobarea iniţierii procedurii de 
cerere de oferte în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică 

pentru Servicii internet 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică pentru Servicii internet. 

5. Aprobarea iniţierii procedurii de 
cerere de oferte în vederea atribuirii 

contractului de achiziţie pentru 
furnizarea unui număr de trei cazane 
apă caldă, cu montaj 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat iniţierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie pentru furnizarea unui număr de trei cazane apă caldă, cu montaj. 

6. Aprobarea deplasării echipei 
GAUDEAMUS la Târgul Internaţional 
de Carte de la Salonic, în perioada 3-

9 mai a.c. 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat deplasarea echipei GAUDEAMUS la Târgul Internaţional de Carte de la 
Salonic, în perioada 3-9 mai a.c. 

7. Aprobarea propunerii de text 
formulată de SRI, la solicitarea MAE, 

în vederea negocierii şi semnării unui 
nou Program de cooperare în 
domeniul culturii, educaţiei, 

tineretului şi sportului între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite 
Mexicane, precum şi pentru 

încheierea unui Program 
interguvernamental în domeniul 
culturii şi educaţiei între România şi 

Georgia 

1,2,3,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat propunerea de text formulată de SRI, la solicitarea MAE, în vederea 
negocierii şi semnării unui nou Program de cooperare în domeniul culturii, educaţiei, tineretului şi sportului 

între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, precum şi pentru încheierea unui Program 
interguvernamental în domeniul culturii şi educaţiei între România şi Georgia. 



8. Aprobarea transferului sumei de 

5.000 lei, necesară reglementării 
cheltuielilor în cadrul bugetului alocat 
Postului Radio România Cultural 

pentru primul trimestru al anului 2011 

1,2,3,5,6 

 

- - Aprobat în 

unanimitate 

Comitetul Director a aprobat transferul sumei de 5.000 lei, necesară reglementării cheltuielilor în cadrul 

bugetului alocat Postului Radio România Cultural pentru primul trimestru al anului 2011. 

 

II AVIZĂRI : 
Nr.  

Crt. 

 

DESCRIERE 

 

VOTURI DECIZIE 
 

 

REZULTAT 
VOT 

 

TEXT DECIZII 

 

PENTRU 

 

ÎMPOTRIVĂ 

 

ABŢINERI 

1. Proiect de hotărâre  privind numărul 
de membri ai Comitetului Director al 
SRR, respectiv ai Comitetelor 

Directoare ale Studiourilor Teritoriale 

- - - - Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre  privind numărul de membri ai Comitetului Director al 
SRR, respectiv ai Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale. 
Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie în şedinţa din data de 28 martie a.c.  

 
III ANALIZE : 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Analiză privind propunerea de 

transfer a doi jurnalişti (Octavian 
Silivestru şi Silvia Iliescu) de la Istorie 
Orală la RADOR 

- - - - Comitetul Director a decis amânarea discutării acestui subiect, până la şedinţa viitoare. 

2. Proiect de hotărâre privind iniţierea 
procedurii de licitaţie deschisă în 
vederea atribuirii contractului de 

achiziţie de Servicii de suport IT 

- - - - În urma dezbaterilor din cadrul şedinţei, Comitetul Director a decis în unanimitate trecerea acestui punct al 
ordinii de zi de la cap II 2 AVIZĂRI  la cap III 2 ANALIZE. 

Documentul va fi înaintat în primă lectură Consiliului de Administraţie, în şedinţa din data de 28 martie a.c. 

 

 

 

IV INFORMĂRI : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Informare privind adaptarea grilei de 

programe a Serviciului Român Radio 
România Internaţional, odată cu 
încheierea etapei editoriale a 

proiectului cu finanţare europeană 
„Strasbourg Connection” 

- 

 
 

- 

 
 
 

 

- 

 
 
 

- Comitetul Director a luat act de informare. 

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  

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 


