DISPOZIŢIE
Nr.I.27/31.08.2020
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 SRR şi a
Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale, aprobat prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie nr. 16/2011, republicat;
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. 1.00/3420/27.08.2020, elaborată de
Direcţia Formaţii Muzicale;
În urma analizei, dezbaterii şi realizării consensului cu privire la documentele
prezentate la pct.I.1 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 31.08.2020,
adoptă prezenta
DISPOZIŢIE:
Art.1. – (1) Se aprobă stagiunea de concerte şi înregistrări a Formaţiilor Muzicale din cadrul
SRR, pentru perioada septembrie 2020 – iulie 2021.
(2) Direcţia Formaţii Muzicale va implementa activităţile din cadrul stagiunii aprobate, cu
încadrarea în bugetul prevăzut pentru perioada de referinţă.
(3) Stagiunea de concerte şi înregistrări a Formaţiilor Muzicale, aprobată conform alin. (1), va
putea suferi modificări în funcţie de evoluţia măsurilor dispuse de autorităţile competente
pentru prevenirea/ evitarea/ limitarea îmbolnăvirii şi răspândirii noului Coronavirus (COVID
19), precum şi a legislaţiei adoptată în aces scop.

Art. 2 – Direcţia Formaţii Muzicale, în considerarea competenţelor specifice, va face
demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1, cu respectarea
legislaţiei incidente.
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