
   DISPOZIŢIE  
 

        Nr. I.30 / 22.09.2020 
 
 

COMITETUL  DIRECTOR AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE  
 
 

      În temeiul prevederilor art. 31 lit i) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
       În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. m), şi alin. (4) şi art. 19 alin. (3) şi alin.(4) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Director al Societăţii Române 
de Radiodifuziune şi a Comitetelor Directoare Teritoriale ale Studiourilor Teritoriale, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 16/2011, republicat conform 
HCA nr. 370/02.04.2020; 
 
       Având în vedere prevederile DCD nr. I. 24 /31.07.2020 privind aprobarea participării 
Societății Române de Radiodifuziune la cererea de propuneri de finanţare 
nerambursabilă lansată de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni; 

 
      Având în vedere: Nota de fundamentare nr. 21.00 /83/22.09.2020, elaborată de 
Unitatea de Management de Proiect; 
 
       În conformitate cu prevederilor OPDG nr. 813/2012 modificat prin OPDG nr. 
848/2012 privind aprobarea Metodologiei de încheiere a contractelor de cesiune a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, în cadrul SRR; 
 
       În urma analizei, dezbaterii şi votului cu privire la documentele prezentate la pct. 
I.1 de pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 22.09.2020, 

 
     adoptă prezenta 
  

DISPOZIŢIE: 
 
Art.1. – (1)  Se aprobă desfăşurarea proiectului editorial „ROMÂNII DE PRETUTINDENI” , 
conform Notei de fundamentare nr. 21.00/83/22.09.2020, parte integrantă din prezenta 
Dispoziţie.  
(2)  Se acordă statutul de proiect special, proiectului editorial „ROMÂNII DE PRETUTINDENI”. 
(3) Unitatea de Management de Proiect împreună cu postul Radio România Actualități , vor 
efectua cheltuielile aferente implementării proiectului, conform repartizării prezentată în Nota 
de fundamentare nr. 21.00/83/22.09.2020, parte integrantă din prezenta Dispoziţie, cu 
încadrarea în limitele bugetului repartizat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art.2 – Unitatea de Management de Proiect împreună cu postul Radio România Actualități 
vor duce la îndeplinire activităţile prevăzute la art.1, cu respectarea reglementărilor interne în 
vigoare şi a legislaţiei incidente. 
 
 
 

Pentru conformitate, 
Georgică SEVERIN   

    Preşedinte Director General 
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