
 
PROCES-VERBAL 

 

 

 al şedinţei nr. 20 din data de joi, 31 martie 2011, ora 11:00 
al Comitetului Director al SRR 

 
 

APROBAREA ORDINII DE ZI:  
                        VOTURI PENTRU: 1,3,4, 5,6                            ÎMPOTRIVĂ:   -                         ABŢINERI:  - 
 

I APROBĂRI : 
Nr.  

Crt. 

 

DESCRIERE 

 

VOTURI DECIZIE 
 

 

REZULTAT 
VOT 

 

TEXT DECIZII 

 

PENTRU 

 

ÎMPOTRIVĂ 

 

ABŢINERI 

1. Aprobarea proiectului Acordului de 
colaborare dintre Radio România şi 

Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, pentru organizarea unei 
reuniuni internaţionale cu 

reprezentanţii Asociaţiei Europene a 
Numărului de Urgenţă (EENA) şi ai 
serviciilor de urgenţă din România şi 

ţările membre ale Uniunii Europene,  
în data de 01 iulie a.c., la Bucureşti 

1,3,4,5,6 
 

- 
 

 

- 
 

 

Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat proiectul Acordului de colaborare dintre Radio România şi Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, pentru organizarea unei reuniuni internaţionale cu reprezentanţii Asociaţiei 

Europene a Numărului de Urgenţă (EENA) şi ai serviciilor de urgenţă din România şi ţările membre ale 
Uniunii Europene,  în data de 01 iulie a.c., la Bucureşti. 

2. Aprobarea iniţierii procedurii de 

cerere de oferte în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie de Codecuri 
audio – 18 buc 

1,3,4,5,6 

 

- - Aprobat în 

unanimitate 

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

achiziţie de Codecuri audio. 

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

Procesoare audio AM şi FM 

1,3,4,5,6 
 

- - Aprobat în 
unanimitate 

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

 
 
II AVIZĂRI : 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Avizarea  propunerii de completare a 

POS cu domeniul patrimoniu/ Proiect 
de hotărâre privind aprobarea 
studiului de prefezabilitate pentru 

obiectivul de investiţie “Conservarea 
patrimoniului scris şi sonor al SRR” 
 

- - - -  Comitetul Director a avizat cu propunerile de completări şi modificări, propunerea de completare a POS cu 

domeniul patrimoniu/ Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul 
de investiţie “Conservarea patrimoniului scris şi sonor al SRR”. Documentul va fi înaintat spre aprobare 
Consiliului de Administraţie. 

 

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

achiziţie de Sistem de acces cu 
interfaţă WEB 

- - - - Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre privind  iniţierea procedurii de licitaţie deschisă în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie de Sistem de acces cu interfaţă WEB. Documentul va fi înaintat 
spre aprobare Consiliului de Administraţie. 



3. Proiect de hotărâre  privind 

aprobarea Raportului de activitate al 
SRR pe anul 2010 

    Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre  privind aprobarea Raportului anual al SRR pe anul 2010. 

Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie. 

4. Proiect de hotărâre  privind 

aprobarea proiectului ,,Moldova” 

    Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre  privind aprobarea Raportului de activitate al SRR pe anul 

2010. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie. 

5. Proiect de hotărâre  privind  
constituirea unei comisii de 

specialitate care să analizeze şi să 
stabilească cadrul general al 
acţiunilor necesare organizării 

Festivalului Internaţional al 
Ansamblurilor Radio 

    Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre  privind constituirea unei comisii de specialitate care să 
analizeze şi să stabilească cadrul general al acţiunilor necesare organizării Festivalului Internaţional al 

Ansamblurilor Radio. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie. 

6. Proiect de hotărâre privind iniţierea 

procedurii de licitaţie deschisă în 
vederea atribuirii contractului de 
achiziţie de Servicii de suport IT 

    Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre  privind iniţierea procedurii de licitaţie deschisă în 

vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii de suport IT. Documentul va fi înaintat spre aprobare 
Consiliului de Administraţie. 

 
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  

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 


