
 

 

PROCES-VERBAL 
 

 al şedinţei nr. 3 din data de joi, 13 ianuarie  2011, ora 12:00 
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 proiectului Programului 
LECTURA – Târgurile GAUDEAMUS 

2011 

1,2,3,4,5,6 - - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat proiectul Programul LECTURA – Târgurile GAUDEAMUS 2011, sub 
rezerva completării ulterioare conform celor convenite în cadrul şedinţei. 

Termen: 1 februarie 

2. Aprobarea proiectului Planului 
editorial pe anul 2011 al Serviciului 

Patrimoniu/Editura Casa Radio 

- 1,2,3,4,5,6 - Respins în 
unanimitate 

Comitetul Director respinge proiectul Planului editorial pe anul 2011 al Serviciului Patrimoniu/Editura 
Casa Radio 

3.  Proiect managerial pentru 
extinderea, utilizarea şi dezvoltarea 

sistemului tehnic de realizare a 
ARHIVEI AUDIO DIGITALE în SRR 

1,2,3,4,5,6 - - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat proiectul managerial pentru extinderea, utilizarea şi dezvoltarea sistemului 
tehnic de realizare a ARHIVEI AUDIO DIGITALE în SRR.  

Manager de proiect: Dan Barabaş 

4. Solicitările doamnelor Szuszani 
Zsuzsanna, Paula Orha, Andreea 
Leonid, Oana Cristea Grigorescu şi  

domnilor Mihali Istvan, Nagy Pal şi 
Rosca Zasmencu Mihai Bogdan 
privind colaborarea cu alte instituţii 

media 

1,2,3,4,5,6 - - Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat solicitările doamnelor Szuszani Zsuzsanna, Paula Orha, Andreea Leonid, 
Oana Cristea Grigorescu şi  domnilor Mihali Istvan, Nagy Pal şi Rosca Zasmencu Mihai Bogdan privind 
colaborarea cu alte instituţii media. 

 

 

II ANALIZE : 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
VOTURI DECIZIE 

 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

1. Propuneri de externalizare servicii IT 

pentru evaluarea personalului de 
execuţie din SRR 

- - - - Dezbaterile vor fi reluate după definitivarea analizei. 

2. OPDG nr.1267/2010 şi obiective 

CD/sem. I 

- - - - Dezbaterile vor fi reluate în şedinţa CD din data de 14 ianuarie a.c. 

3. OPDG privind sesiunea de evaluări 
manageriale ianuarie-februarie 2011 

- - - - Departamentele şi compartimentele subordonate PDG vor pune în aplicare OPDG. 

4. Solicitare privind modalitatea de 
finalizare a campaniei „Omenia ne 

scoate la liman” 

    Comitetul Director solicită obţinerea informaţiilor complete cu privire la cuantumul sumei totale obţinute 
de firmele de telefonie, în cadrul campaniei derulate de SRR „Omenia ne scoate la liman”, urmând apoi 

să se stabilească unde vor fi redirecţionate aceste fonduri. 

5. Acte/reglementari subsecvente 
Regulamentului privind  evaluarea 

personalului cu funcţii de execuţie, 
aprobat prin HCA nr. 20/2011 

    Departamentele şi compartimentele subordonate PDG vor formula propuneri de completare a listelor de 
evaluatori. Tododată, reprezentanţii angajatorului în colaborare cu reprezentanţii sindicali vor 

întreprinde demersurile necesare finalizării criteriilor de evaluare. 



6. Proiect OPDG privind evaluarea 

personalului de execuţie 

    - 

7. Aplicarea prevederilor art. 54 şi 100 
din CCM SRR în raport cu DCA şi 

HCA incidente 

    S-a stabilit continuarea demersurilor necesare. 

8. Analiza privind modalitatea de votare 
cu ocazia alegerilor pentru 

desemnarea delegaţilor plenului de 
realizatori de emisiuni de radio în 
Comisia Paritară Specială pentru 

elaborarea Statutului ziaristului de 
radiodifuziune 

    S-a decis ca modalitate de votare, votul electronic. 

 

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 


