
DISPOZIŢIE 
 

Nr. I.23 /24.07.2020 
 
 

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, republicat prin HCA nr. 370/2020; 

 
       Potrivit art. 2 alin. (2) lit. c), art. 12 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (4) din Procedura 
de Elaborare, Avizare şi Aprobare a Proiectelor de Hotărâri, Decizii şi Dispoziţii, 
aprobată prin Ordinul Preşedintelui Director General nr. 123/2012; 

 
       Având în vedere:  Nota de fundamentare nr. 21/66/22.07.2020 emisă de Unitatea 
de Management de Proiect;  

          
        În urma analizei, dezbaterii şi votului cu privire la documentele prezentate la 
pct.I.2 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 24.07.2020, 

 
adoptă prezenta 

 
DISPOZIŢIE: 

 
 

Art.1. – (1) Se aprobă achiziția dreptului de folosință a  domeniilor online 
ump.radioromania.ro și rtv.erasmusproject.eu, conform Notei de fundamentare nr. 
21/66/22.07.2020, parte integrantă din prezenta Dispoziţie. 
(2) Achiziţia se va realiza prin Direcția Tehnică – Serviciul IT&C și Departamentul 
Administrativ - Serviciul Achiziţii. 
(3) Cheltuielile ocazionate de achiziţia acestor drepturi de utilizare vor fi suportate din 
următoarele resurse financiare: 
a) domeniul ump.radioromania.ro se va achiziționa din veniturile proprii realizate de SRR; 
b) domeniul rtv-erasmusproject.eu se va achiziționa din fondurile alocate prin Programul   
Erasmus. 
 
 
 
 
 



Art.2 – Unitatea de Management de Proiect, Direcția Tehnică – Serviciul IT, Departamentul 
Administrativ – Serviciul Achiziții și Direcţia Economică, în considerarea competenţelor 
specifice, vor face demersurile necesare ducerii la îndeplinire a activităţilor 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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Nume reprezentant 

 
Semnătura 

 
Menţiuni 

Direcţia Economică Elena Borcea 
  

  

Serviciul Juridic 
 

Milan Mariana   

 


