
   DISPOZIŢIE  
 

        Nr. I. 21 /09.07.2020 
 

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. g), 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 prin HCA 
370/2020; 

 
       Având în vedere:  
Nota nr. 15.00/255/09.07.2020, elaborată de Direcția Marketing; 
Nota de fundamentare nr. 13.06/569/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial Reșița; 
Nota de fundamentare nr. 13.09/523/03.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial Brașov; 
Nota de fundamentare nr. 13.02/1196/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial Cluj; 
Nota de fundamentare nr. 13.04/1058/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial  
Craiova; 
Nota de fundamentare nr. 13.03/996/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial 
Constanța; 
 
       În urma analizei, dezbaterii şi votului cu privire la documentele prezentate la pct. 
I.3 de pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 09.07.2020, 

 
     adoptă prezenta 
  

DISPOZIŢIE: 
 
Art.1 – Se aprobă tarifele de vânzare a spațiului publicitar, în regie proprie, ale posturilor:  

a) Radio România Reșița; 
b) Radio România Brașov FM; 
c) Radio România Cluj; 
d) Radio România Craiova; 
e) Radio România Constanța  

prevăzute în Notele de fundamentare prezentate, parte integrantă din prezenta Dispoziție, 
după cum urmează: 
     a.1) Nota de fundamentare nr. 13.06/569/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial 
Reșița; 
     b.1) Nota de fundamentare nr. 13.09/523/03.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial 
Brașov; 
     c.1) Nota de fundamentare nr. 13.02/1196/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial 
Cluj; 
     d.1) Nota de fundamentare nr. 13.04/1058/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial  
Craiova; 
     e.1) Nota de fundamentare nr. 13.03/996/02.07.2020, elaborată de Studioul Teritorial 
Constanța; 
 
 
 



 
 
Art.2 – Tarifele sunt valabile începând cu data de 09.07.2020, până la atribuirea unui nou 
contract de gestionare a spațiului publicitar, pentru fiecare dintre posturile prevăzute la art.1, 
lit. a) - e). 
 

Art.3 – Posturile prevăzute la art.1, lit. a) – e), în considerarea competenţelor specifice, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, 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   

 
 


