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R A P O R T  C O M U N 

privind Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) şi art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune, republicată, Raportul de activitate a SRR pe anul 2010  şi raportul privind contul 

său de execuţie bugetară la data de 31 decembrie 2010 au fost depuse la Parlament, în 

vederea întocmirii unui raport comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare 

în masă a Senatului şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor, cu avizul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, în 

ceea ce priveşte contul de execuţie bugetară.  

 Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisia 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor s-au reunit în 

şedinţă comună, în ziua de 26 iunie 2012, pentru a dezbate documentele sus-menţionate. În 

redactarea prezentului raport comun, Comisiile pentru cultură ale celor două Camere au ţinut 

cont de avizul comun al Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010 este 

structurat 12 capitole: .Sinteza, Activitatea organismelor de conducere, Principalii indicatori 

economico-financiari pe anul 2010, Evoluţia audienţei Radio România, Domeniu editorial, 

Domeniul marketing şi comunicare, Domeniul economic financiar, Domeniul zehnic, 

Domeniul resurse umane, Domeniul organizaţional, Domeniul monitorizare – control, 

Domeniul cultural şi 9 anexe. 
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Anul 2010 a fost marcat de instalarea unui nou Consiliu de Administraţie la jumătatea anului, 

dar acest fapt nu a perturbat activitatea Societăţii Române de Radiodifuziune, ceea ce 

ilustrează nivelul de normalitate la care a ajuns serviciul public de radio,  noua echipă 

managerială preluând activitatea din mers, asigurând continuitatea proiectelor aflate în curs 

de desfăşurare. Activitatea Consiliul de Administraţie. După preluarea activităţii Consiliul de 

Administraţie a avut în vedere o analiză atentă a situaţiei în scopul identificării unor 

eventuale vulnerabilităţi în vederea stabilirii priorităţilor în ceea ce priveşte măsurile de 

dezvoltare. Concluziile analizei s-au concretizat în două direcţii: 1.Stabilirea unei strategii 

unitare  de dezvoltare pe termen lung; 2. Trecerea de la un model de funcţionare tradiţional, 

bazat pe mecanisme preponderent cutumiare, la un model organizaţional modern, întemeiat 

pe norme, reguli şi proceduri. Strategia unitară vizează  perioada 2010 – 2014 permiţând 

trecerea la un management prin obiective şi instituirea unui nou sistem de control prin 

raportare trimestrială la nivelul tuturor structurilor. Pe plan organizaţional Consiliul de 

Administraţie a aprobat lansarea proiectului de Implementare a Sistemului de 

Management al calităţii, preconizat a se desfăşura în perioada 2010 -2012.în urma căruia 

Societatea Română de Radiodifuziune va deveni al doilea serviciu public de media din 

Europa care va fi acreditat conform standardelor de calitate ISAS BCP 9001:2010. 

Consiliul de administraţie a iniţiat parcurgerea primelor etape pentru identificarea soluţiilor 

privind construirea unui nou sediu al SRR, având în vedere încadrarea sediului actual în 

categoria imobilelor cu gradul doi de risc seismic. În domeniul resurselor umane priorităţile 

s-au situat în direcţia evaluării personalului cu funcţii de execuţie.  

Activitatea Preşedintelui – director general. De la preluarea mandatului Preşedintele 

director general a pus  accentul pe relaţia cu organismele decizionale ale SRR. Astfel la 

iniţiativa sa a fost elaborat un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de 

Administraţie, care a condus la creşterea implicării membrilor  şi a operativităţii şedinţelor. 

De asemenea a fost elaborat un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului 

director al SRR  precum şi al Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale precum şi un 

Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru dialog Social din Societatea 

Română de Radiodifuziune. În urma analizei activităţii Serviciului juridic, s-au reliefat unele 

carenţe mai ales pe fondul relaţiilor SRR  cu societăţile de gestiune colectivă a drepturilor de 

autor şi conexe, anul 2010 fiind cel al pronunţării în procesele cu CREDIDAM şi UPFR. 

Astfel pentru perioada 2007-2009, decizia  judecătorească a admis pretenţiile băneşti  ale 

celor două organisme de gestiune colectivă în valoare de 8.000.000 lei, împreună cu 

penalităţile de întârziere. În acelaşi capitol, se evidenţiază pretenţia organismelor de gestiune 

colectivă, ca în perioada 2011-2013, pentru prima oară, să fie introdusă pe lângă veniturile 
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proprii ale SRR şi alocaţia bugetară în baza de calcul a remuneraţiilor datorată acestor 

organisme. În ceea ce priveşte reprezentarea internaţională a fost continuată politica de 

integrare în principalele organisme internaţionale şi obţinerea unor poziţii de decizie în 

conducerea acestora. Astfel în decembrie 2010 Radio România  a devenit membru EGTA- 

European Group of Radio And Television Adevertising Sales Houses (organizaţie ce îşi 

propune să ajute pe membrii organizaţiei să îşi sporească veniturile din publicitate), iar 

reprezentanţi ai săi sunt membri ai Grupului de muzică al EBU(Uniunea Europeană a 

Radiodifuzorilor), Grupul de lucru World Muzic şi alte grupuri de specialitate. În privinţa 

relaţiei cu EBU-URTI Radio România are o poziţie privilegiată întrucât un reprezentant al 

său deţine în prezent funcţia de Preşedinte al Comisei Radio şi pe aceea de Director al 

Marelui Premiu.  

Activitatea Comitetului Director. În cursul anului 2010 Comitetul director şi-a 

desfăşurat activitatea conform interpretărilor cutumiare încetăţenite în aplicarea dispoziţiilor 

legale privind conducerea societăţii. Totodată anul 2010 a însemnat şi demararea procesului 

de reconsiderare a organizării şi funcţionării Comitetului Director precum şi a Comitetelor 

Directoare ale Studiourilor. Teritoriale. Astfel după elaborarea noilor Regulamente de 

organizare şi funcţionare ale Comitetelor Directoare, raporturile dintre deliberativul 

reprezentat de Consiliul de administraţie şi managementul executiv – responsabil de 

gestiunea activităţii curente şi a resurselor aferente – va fi reprezentat de Comitetul Director 

Acesta din urmă va avea o componenţă alcătuită în baza unui concurs de proiecte de 

management, pe o durată determinată, şi va interveni în limita competenţelor sale legale şi 

sau delegate pentru aplicarea hotărârilor ori deciziilor Consiliului de Administraţie urmărind 

şi informând în privinţa stadiului aplicării acestora. Membrii Comitetelor directoare vor avea 

ca instrument de lucru Dispoziţia, adoptată prin consensul fundamentat dobândit cu ajutorul 

instituţiei avizate (procedură ce va înlocui sistemul decizional caracteristic organelor 

deliberative, bazată de vot). 

În privinţa Activităţii economico – financiare în anul 2010, SRR a reuşit, printr-un 

management auster şi eficient, să asigure o gestiune bugetară riguroasă, materializată în 

menţinerea stabilităţii financiare a instituţiei. La sfârşitul anului 2010, diferenţa dintre 

venituri şi cheltuieli este, ca şi în anii anteriori, pozitivă înregistrându-se un excedent  

contabil net de 334.454 lei,  faţă de 448.980  lei în anul 2009. 

Veniturile SRR din exploatare  au fost în sumă de 399.429.146 lei şi se compun din 

următoarele : 

 

a) venituri proprii de                                                       208.091.509 lei 
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b) venituri pentru exploatare de la bugetul statului     188.684.399 lei 

c) alte venituri din subvenţii de exploatare                       2.689.238 lei 

Veniturile proprii în anul 2010 au fost în suma de 208.091.509 lei şi au avut  

următoarele surse: 

- taxa radio                                       196. 458.536 lei 

- publicitate                                          3. 506.537 lei 

- sponsorizări şi donaţii                           986.781 lei 

-  RADOR                                                559.600 lei 

- chirii                                                   1. 531.248 lei 

- vânzare de produse ( cărţi CD)              169.038 lei 

- bilete concerte                                        433.441 lei 

- mesaje muzicale                                     149.088 lei 

- despăgubiri, amenzi, penalităţi          2. 231.349 lei 

- alte venituri din exploatare                 1.604.538 lei 

În anul 2010 Cheltuielile de exploatare ale Societăţii Române de Radiodifuziune au 

fost de 398.502.760 lei şi au avut următoarele destinaţii: 

- cheltuieli privind produsele vândute( cărţi, CD)     115.071 lei 

- cheltuieli materiale                                                4.175.262 lei 

- cheltuieli cu personalul                                      143.283.991 lei 

- cheltuieli cu impozite şi taxe                                41.301.211 lei 

- cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi  200.091.334 lei 

- cheltuieli cu amortizările                                          7.710.029 lei 

- alte cheltuieli     din exploatare                                 1.820.864 lei. 

Cheltuielile financiare au fost 387.777 lei şi sunt formate din: 

a) cheltuieli din diferenţa de curs valutar 164.106 lei 

b) cheltuieli cu dobânzile                           223.671 lei    

Contul de profit şi pierdere la 31 decembrie 2010 evidenţiază prin urmare un profit 

net de 334.454 lei.  

În capitolul dedicat Evoluţiei audienţei Radio România este evidenţiat faptul că, în 

anul 2010 au fost înregistrate o serie de distorsiuni ale indicatorilor de audienţă  pentru mai 

multe posturi de radio mai ale în mediul rural comparativ cu datele înregistrate în perioada 

2004 – 2009. În toamna anului 2009 ARA( asociaţia  pentru radio audienţă )a analizat mai 

multe soluţii pentru reducerea bugetului alocat programului SAR optând în cele din urmă 

pentru reducerea eşantioanelor pe care urmau să se realizeze fiecare dintre cele 3 sondaje de 

audienţă  în 2010. Aplicarea acestei soluţii a condus la diminuarea reprezentativităţii 
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eşantionului din mediul rural şi la distorsionarea datelor de audienţă. Cota de piaţă cumulată 

Radioului Public în Bucureşti a crescut  de la 23,4% în 2009 la 24,5% în 2010. Per ansamblu 

numărul zilnic de ascultători a scăzut uşor de la 279.100, în 2009, la 272.900 în  2010, în 

schimb timpul mediu de ascultare la nivelul Radio România a crescut cu 100 de minute faţă 

de 2009.  În Bucureşti lider de audienţă se menţine  Rafio România Actualităţi, care ocupă 

poziţia secundă în mediul urban în ţară, Radio România Regional şi Antena Satelor ocupă 

primele două poziţii în mediul rural. Audienţa agregată a posturilor Radio România menţine 

poziţia de lider la nivel naţional cu o cotă de piaţă de 40%. În acest context obiectivul Radio 

România rămâne întinerirea audienţei. 

Domeniul Editorial – Departamentul Producţie Editorială 

În amplul capitol intitulat Departamentul Producţia Editorială este prezentată în 

detaliu activitatea şi realizările celor 18 posturi de radio ale SRR. Dacă în raportul de 

activitate pe anul 2009 se vorbeşte de  6 posturi naţionale, din care 2 pe internet;  în raportul 

de activitate se vorbeşte despre 4 posturi naţionale (Radio România Actualităţi şi România 

Cultural  şi 2 pe internet), la care se adaugă  2 posturi cu vocaţie naţională - care sunt Radio 

România Antena Satelor şi Radio România Muzical - 8 posturi regionale, 3 posturi locale şi 2 

internaţionale, o agenţie de presă, - RADOR, o editură şi formaţii muzicale de anvergură 

Dintre acestea amintim: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România 

Muzical „George Enescu”, Antena Satelor, Radio3Net „Florian Pittiş”, noul post on-line 

pentru copii Kids Radio, posturile regionale (Bucureşti, Cluj, Constanţa, Oltenia Craiova, 

Iaşi, Reşiţa, Târgu-Mureş, Timişoara) şi Radio România Internaţional. În acelaşi capitol sunt 

prezentate activitatea Redacţiei Informaţii, a Redacţiei Muzicale, a Redacţiei Teatru, a 

echipei de Divertisment, a Direcţiei Formaţii Culturale, precum şi a Agenţiei de presă 

RADOR. Principala ţintă a întregului management al SRR a fost şi rămâne creşterea calităţii 

produsului editorial, pentru a răspunde în cât mai mare măsură misiunii de serviciu public. La 

capitolul „produse noi” trebuie să subliniem finalizarea procedurilor de elaborare a 

proiectului postului de informaţie continuă, a proiectului compartimentului Radio România 

New Media, a proiectului Radio România on line, a forumului privind viaţa politică internă. 

Managementul conţinutului editorial al tuturor posturilor Radio România a avut în vedere  

ajustarea producţiilor editoriale de forţă care a urmărit agenda publicului ţintă - urban în jurul 

vârstei de 35-45 de ani – agenda modificată datorită condiţiilor socio-economice de criză. Şi 

adaptarea României la agenda europeană. Au fost consolidaţi principalii piloni de susţinere a 

grilei de programe: Matinal( orele06-10,00) şi Obiectiv România ( orele16,00-18,00)  prin 

redimensionarea intervenţiilor vorbite în favoarea transmisiilor muzicale, prin adaptarea 

proporţiei vorbă - muzică la noul format AC Mix şi la sistemul havy rotation prin care este 
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gestionat acest format..  Un obiectiv prioritar l-a constituit şi absorbţia treptată în fluxurile 

zilnice a informaţiilor generate de instituţiile europene. A continuat consolidarea relaţiei cu 

Republica Moldova prin intermediul proiectului Matinal de week-end, care în toamna anului 

2010 a prezentat publicului ascultător ediţii speciale de la Chişinău în sistem duplex. 

Acoperind actualitatea din preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova. În cadrul 

Radio România Regional, Redacţiile pentru Minorităţi din cadrul Studiourilor Regionale au 

asigurat o bună acoperire editorială a nevoilor comunităţilor naţionale, prin programele 

difuzate în 14 limbi, prin care s-a difuzat şi o emisiune săptămânală de 60 de minute, în limba 

română. Postul Radio România Actualităţi are un format muzical Mix AC( Mix Adult 

Contemporary) realizat pe baza testării preferinţelor publicului ţintă.  

 În contextul unui an financiar dificil SRR  a reuşit în luna octombrie 2010, să 

parafeze un contract cu Liga Profesională de Fotbal (LPF) încheiat pentru o perioada de trei 

ani.(2011-2014), asigurând în acest fel transmisia în direct a meciurilor de fotbal, în condiţii 

financiare avantajoase.  

Activitatea editorială a continuat să fie monitorizată atât în privinţa calităţii 

conţinutului cât şi a calităţii utilizării limbii române. Organizarea activităţilor de 

monitorizarea şi control a proiectelor de emisiuni incluse în grilele standard 2010-2011 s-a 

făcut prin folosirea soft-urilor de urmărire muzicală şi a informaţiei muzicale dar şi prin 

iniţierea unei proceduri interne de monitorizare-evaluare a producţiilor jurnalistice ale 

Redacţiei Muzicale.  

Radio România Internaţional a organizat reuniuni periodice a coordonatorilor 

diferitelor secţii şi servicii în  limbi străine şi în limba română în dialectul aromân cu 

coordonatorii serviciilor centrale, care realizează emisiuni cu conţinut în limba română, 

traduse şi adaptate. 

Capitolul de mai sus precizează necesitatea înfiinţării unui corp de reporteri speciali 

constituit instituţional. Conform deciziilor Comitetului Director al SRR din septembrie 2010  

un grup de lucru analizează pe baza propunerilor înaintate de Redacţia Informaţii, 

schimbările propuse la  Regulamentul corespondenţilor internaţionali.   

Printre aspectele pozitive enumerate în capitolul 6. Comunicare – Marketing, este 

evidenţiat faptul că încasările din publicitate din anul 2010 au înregistrat o scădere în 

contextul general al crizei economice aceasta fiind resimţită la nivelul gestionării spaţiului 

publicitar SRR aferent posturilor Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, 

Antena Satelor. Dată fiind situaţia menţionată, venitul brut realizat din publicitate în perioada 

1 ianuarie – 31 decembrie 2010 a fost  556.381 euro( exclusiv TVA), faţă de peste 1,1 

milioane euro ( exclusiv TVA), anul precedent, şi faţă  de 2.291.140 € în anul 2008.. Pe 
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parcursul anului 2010  în cadrul Radio România s-a conturat necesitatea unificării activităţilor 

de marketing prin implementarea unui soft operaţional de tip Comercialis Manager, 

compatibil cu sistemele de operare de la fiecare post de radio în parte. 

Capitolul Domeniul Economico Financiar reia demonstraţia activităţii financiare 

pentru anul 2010, cu dezvoltarea situaţiei privind taxa radio şi numărul de plătitori 5.810 mii  

( familii) faţă de 5718 mii  în 2009. Pentru realizarea direcţiei strategice stabilite de CA, în 

carul şedinţei din luna noiembrie 2010, au fost făcute următoarele propuneri:  

- analizarea  posibilităţii de înfiinţare a unui compartiment de specialitate 

privind  oportunităţile de finanţare - atribuţiile acestuia şi poziţionarea sa în 

raport cu celelalte activităţi economice. 

-  includerea în programul anual de pregătire profesională (2011) a 4 salariaţi 

care să fie pregătiţi pentru această activitate. 

În cursul anului 2010 a fost implementat  un sistem informatic integrat ce a permis 

cunoaşterea fluxului de numerar, a rezultatelor bugetare lunare, oferind condiţii pentru 

efectuarea analizelor economice adecvate. În 2010 veniturile din alocaţia bugetară pentru 

plata serviciilor de radiocomunicaţii au fost insuficiente, şi la solicitarea SRR prin Hotărâre a 

Guvernului nr.1315/2010 a fost acordată o suplimentare de 15.000.000 lei, sumă care a făcut 

posibilă achitarea obligaţiei de plată către SNR până la data de 30 noiembrie 2010, luna 

decembrie rămânând a fi plătită din bugetul pe anul 2011. 

În capitolul Domeniul tehnic sunt menţionate o serie de lucrări care au avut ca obiect 

realizarea şi difuzarea programelor radio naţionale, locale şi pentru străinătate, conform grilei 

de programe, activităţi curente de exploatarea a bazei tehnice şi de întreţinere a infrastructurii 

Radioului, precum şi derularea proiectelor de investiţii – dezvoltare şi a lucrărilor de reparaţii 

şi întreţinere  pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi modernizarea echipamentelor 

destinate producţiei de emisiuni şi conservării fonotecii de aur a radioului. 

Capitolul 9 Domeniul– Resurse umane prezintă evoluţia structurii de personal a SRR. 

Ca urmare a consecvenţei manifestate în aplicarea politicilor de personal, numărul de posturi  

ocupate la 31.12.2010 a fost de 2391 - cel mai mic de la apariţia Legii 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea  SRR şi SRTV - faţă de 2400 în anul 2009. 

Capitolele ce încheie raportul sunt cele care detaliază domeniul organizaţional,  monitorizare 

şi control  şi cel cultural. Capitolul 12 se ocupă de realizările Formaţiilor Muzicale, Editura 

Casa Radio,  precum şi  de activitatea  Serviciului Patrimoniu, reunind toate compartimentele 

implicate în conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural tezaurizat în Societatea 

Română de Radiodifuziune. Activitatea  a urmărit două coordonate: 

1. asigurarea operaţiunilor curente ale sectorului; 
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2. asigurarea perspectivelor de dezvoltare durabilă a acestuia; 

În acest context se înscrie procesul de digitalizare a arhivelor şi reconsiderarea 

activităţii de valorificare a patrimoniului. Activitatea de conservare a patrimoniului a 

implicat: Colectivul Arhiva Sonoră şi Colectivul Arhiva Scrisă dar şi Comisia de Evaluare a 

înregistrărilor muzicale. În ceea ce priveşte valorificarea patrimoniului, prin Editura „Casa 

Radio” a continuat procesul de reproiectare a colecţiilor existente şi identificarea de noi 

formule editoriale pentru noi colecţii. S-au realizat  30 de produse editoriale, dintre care 9 

titluri de carte + CD şi 21 de titluri CD. 

 Anexa 1 este dedicată Premiilor, decoraţiilor şi distincţiilor obţinute în anul 2009 de 

instituţie, de posturile de radio ale SRR şi de jurnalişti.  

Concluziile raportului sunt sintetizate în afirmaţia că, după un an de mandat cu două 

consilii de administraţie, radioul public se prezintă ca o instituţie consolidată editorial şi ca 

imagine publică. Preluată cu profit net SRR a încheiat anul 2010 cu profit, în condiţiile în 

care cuantumul încasărilor din taxa radio a crescut. Pe de altă parte, condiţii obiective au 

condus la o uşoară scădere de audienţă, informaţia difuzată bucurându-se însă de credibilitate 

în rândul ascultătorilor, iar produsele jurnalistice fiind definite ca o marcă preţuită de public. 

Raportul de activitate este însoţit de raportul privind contul de execuţie bugetară la data de 31 

decembrie 2010. 

* * * 

 

Prin avizul comun al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital a Senatului şi al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, trimis 

cu nr. XXII/326/12.02.2012 şi, respectiv, 22/R9/2011/12.06.2012, cele două Comisii 

avizează  negativ contul de execuţie bugetară încheiat la 31 decembrie 2010 al Societăţii 

Române de Radiodifuziune.  

 

* * *  

 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010 a fost 

prezentat de dl. Demeter Andras Istvan, preşedinte – director general, în prezenţa unor 

membri ai Consiliului de Administraţie, d-na Maria Ţoghină şi dl. Adrian Moise.  

La dezbaterile pe marginea Raportului au luat parte dl. preşedinte Sergiu Nicolaescu, 

dl. vicepreşedinte Victor Socaciu, dl. deputat Mircea Irimescu, dl. deputat, Mădălin Voicu, dl. 

deputat Marton Arpad Francisc şi dl. senator Georgică Severin,  
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Opiniile parlamentarilor la adresa activităţii Consiliului de Administraţie al SRR  şi a 

preşedintelui – director general, după  doi ani de mandat, au fost apreciative. Dl. preşedinte 

Sergiu Nicolaescu a cerut conducerii SRR să aibă, în continuare, în vedere creşterea calităţii 

emisiunilor. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRR a răspuns întrebărilor formulate 

de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât să propună plenului 

Parlamentului adoptarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi în sală în momentul votului.  

 

 

       PREŞEDINTE,                                   VICEPREŞEDINTE, 
 

     Sergiu NICOLAESCU                                    Victor SOCACIU       
  

 
         SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
 
Radu F. ALEXANDRU                    Florin Costin PÂSLARU 
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