
DISPOZIŢIE 

Nr.I.31 /27.08.2021

COMITETUL  DIRECTOR AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE 

În temeiul prevederilor art.11, alin.(2) 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. j) 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 Unităţilor Funcţionale Autonome, aprobat prin
HCA nr. 16/2011, republicat prin HCA nr.370/2020;

Având  în  vedere,  Nota  de  fundamentare  nr.  14.08/607/17.08.2021,  elaborată  de
Radio România Cultural şi  cererea formulată de dl.  Matei Martin,  realizator,  la Radio
România Cultural,

         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 27.08.2021,

adoptă prezenta

DISPOZIŢIE:

Art.1 – (1) Se aprobă colaborarea domnului  Matei Martin,  angajat în funcţia de realizator la
postul  Radio  România  Cultural, cu  Revista  Dilema veche, platforma online Regard şi
temporar cu ARCEN, în cadrul proiectului „După 90”, în timpul liber, în perioada:  27 august
2021 –  27 august 2022. 
(2)  Colaborarea  nu  va  afecta  îndeplinirea  sarcinilor  primite  de  la  Societatea  Română  de
Radiodifuziune şi nu va genera cheltuieli suplimentare pentru Societate.

Art.2 –  Domnul  Matei Martin va face toate demersurile necesare pentru a fi  menţionat pe
parcursul acestei colaborări, ca realizator, angajat al SRR, la postul Radio România Cultural.



Art.3 –  În  cazul  în  care,  activitatea de colaborare cu Revista Dilema veche, platforma
online Regard şi  ARCEN va afecta desfăşurarea activităţii  sale curente în cadrul  postului
Radio România Cultural, dl. Matei Martin se obligă să facă toate demersurile necesare pentru
încetarea colaborării şi să informeze în scris Comitetul Director al SRR.

Pentru conformitate,
Liviu-Cătălin POPESCU

Director General Interimar
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Semnătura Menţiuni

Direcţia Programe Marius Furdui

Serviciul Juridic Mariana Milan


