
 
 

PROCES-VERBAL 
 

 al şedin ţei nr. 5 din data de vineri, 3 septembrie 2010, ora  10:00 
al Comitetului Director al SRR 

 
 
APROBAREA ORDINII DE ZI:  

                        VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,                     ÎMPOTRIVĂ:     –                          ABŢINERI:  – 
 
 
I DECIZII : 

 
VOTURI DECIZIE 

 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT DECIZII 

1. Aprobarea majorării tarifelor la 
abonamentele concertelor Orchestrelor 
şi Corurilor Radio şi a biletelor la 
concerte sau recitaluri extraordinare 

 
1,2,3,4,5 

 
 – 

 
– 

 

 
Aprobat în 

unanimitate 

Comitetul Director a aprobat majorarea preţurilor abonamentelor la concertele Orchestrelor şi Corurilor 
Radio organizate la Sala de concerte ”Mihail Jora” a Societăţii Române de Radiodifuziune. Propunerea 
de majorare a preţului biletelor la concerte sau recitaluri extraordinare va intra în dezbatere in 
următoarea şedinţă a CD, după efectuarea unei analize de către Departamentul Economic a venitului 
net/bilet şi a unei majorări, luând în considerare investiţiile ce urmează a fi făcute în Sala de concerte. 

2. Aprobarea atribuirii contractului pentru 
Pian, firmei S.C. APERTO IMPORT 
EXPORT S.R.L., ca urmare a aplicării 
procedurii de licitaţie deschisă din data 
de 23 august 2010 

1,2,3,4,5            –         – Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat atribuirea contractului pentru Pian, firmei S.C. APERTO IMPORT 
EXPORT S.R.L., ca urmare a aplicării procedurii de licitaţie deschisă din data de 23 august 2010. 

3. Aprobarea atribuirii contractului pentru 
Servicii de curăţenie firmei S.C. 
DAROM IMPEX S.R.L., ca urmare a 
aplicării procedurii de cerere de oferte, 
din data de 9 august 2010 

1,2,3,4,5 – – Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat atribuirea contractului pentru Servicii de curăţenie firmei S.C. DAROM 
IMPEX S.R.L., ca urmare a aplicării procedurii de cerere de oferte, din data de 9 august 2010. 
 
 

4. Aprobarea proiectului „Crosul Loteriei 
Române”, ediţia a XIII-a, pentru data de 
3 octombrie 2010 

1,2,3,4,5 – – Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat propunerea Comisiei de selecţie a proiectelor de evenimente SRR privind 
participarea Radio Romania la proiectul ”Crosul Loteriei Române”, ediţia a XIII-a, în data de 3 
octombrie 2010. 

5. Solicitarea Fundaţiei „Societatea de 
Concerte” Bistriţa de acordare a 
dreptului de utilizare pentru piesele 
incluse pe CD-ul Cântece de cătănie, 
interpretate de Grigore Leşe 

1,2,3,4,5 – – Aprobat în 
unanimitate 

Comitetul Director a aprobat solicitarea Fundaţiei „Societatea de Concerte” Bistriţa de a acorda dreptul 
de utilizare pentru piesele incluse pe CD-ul Cântece de cătănie, interpretate de Grigore Leşe, în 
condiţiile legii. 

 
*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelul de semnături. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
II AVIZ ĂRI: 
 
 

 
VOTURI AVIZĂRI 

 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
PENTRU 

 
ÎMPOTRIVĂ 

 
ABŢINERI 

 
REZULTAT 

VOT 

 
TEXT AVIZĂRI 

1. Solicitarea formulată de CLIR MEDIA 
de modificare a art.11.4 din contractul 
de gestionare şi vânzare a spaţiului 
publicitar SRR pe bază de comision, 
încheiat cu SRR 

1,2,3,4,5    
Aprobat în 

unanimitate 

1.Comitetul Director a decis ca acest punct din ordinea de zi să fie trecut la secţiunea ”Avizări”, având 
în vedere că aprobarea contractului încheiat cu CLIR MEDIA de gestionare şi vânzare a spaţiului 
publicitar SRR pe bază de comision, a fost dată de către Consiliul de Administraţie, şi modificarea 
acestuia este de competenţa CA. 
 
2. Comitetul Director a avizat negativ solicitarea formulată de CLIR MEDIA de modificare a art.11.4 din 
contractul de gestionare şi vânzare a spaţiului publicitar SRR pe bază de comision, încheiat cu SRR. 
 
3. Comitetul Director a solicitat Serviciului Juridic să prezinte o analiză completă a riscurilor şi 
oportunităţilor contractului încheiat cu CLIR MEDIA, cu luarea în considerare a istoricului contractului, a 
rolului SJ şi a situaţiei din prezent. 
 
Termen: 7 septembrie 2010, ora 1200 

 

 
 
Prezentul proces-verbal se completeaz ă cu înregistrarea audio a şedin ţei şi, dup ă caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD . 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Comitetul Director  

 
    Semnătură 

1. Demeter Andras Istvan 
 

 

2. Doru Ionescu  

3. Constantin Puşcaş  

4. Constantin Burloiu 
 

 

5. Gabriel Marica 
 

 

 
 
 
Secretar CD 
 
Alina Ciorpan 


