DISPOZIŢIE
Nr. I.19 /11.05.2021
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. g), lit. m) şi alin. (4) şi art. 19 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 prin HCA
nr. 370/2020;
Având în vedere: Nota de fundamentare nr.14.01/965/11.05.2021, elaborată de
Radio România Actualităţi;
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 11.05.2021,
adoptă prezenta
DISPOZIŢIE:

Art.1 – Se aprobă suplimentarea costurilor de participare a echipei de 6 jurnalişti ai SRR la
Jocurile Olimpice de la Tokyo în vederea reflectării editoriale a competiţiilor sportive
organizate cu acest prilej, conform Notei de fundamentare nr.14.01/965/11.05.2021, parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 – Se modifică art. 1 alin (2) și (3) din Dispoziția Comitetului Director nr. I.7/02.04.2021
astfel:
(2) Cheltuielile cu deplasarea jurnaliștilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, mai puțin
cheltuielile cu transportul cu avionul pe ruta București-Tokyo și retur, vor fi acoperite din
bugetul repartizat postului Radio România Actualităţi pentru anul 2021- alocații bugetare.
(3) Celelalte costuri de participare a jurnaliştilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo (transportul
cu avionul pe ruta București-Tokyo și retur, sublicenţiere drepturi de transmisie, rezervare
poziții comentatori, cheltuieli logistice și alte cheltuieli legate de participarea jurnaliștilor la
Jocurile Olimpice de la Tokyo) vor fi acoperite din sponsorizările atrase de Radio România
Actualităţi.

Art.3 – Radio România Actualităţi, în considerarea competenţelor specifice, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, cu respectarea reglementărilor interne în vigoare
şi a legislaţiei incidente.
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