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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 2011 

 
 
 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 Societăţii Române de Radiodifuziune pentru 

anul 2011 şi raportul privind contul său de execuţie bugetară la data de 31 decembrie 2011 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 data de 26 iunie 2012, pentru a dezbate documentele sus-menţionate. În 

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

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

 Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2011 este 

structurat în 13 Capitole: Sinteză, Activitatea organismelor de conducere, Principali 

indicatori economico - financiari, Evoluţia audienţei Radio România, Domeniul editorial, 

Domeniul comunicare şi marketing, Domeniul economic – financiar, Domeniul tehnic, 

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

Domeniul cultural şi Protecţia şi îmbogăţirea patrimoniului. 
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Principalele reglementări adoptate de Consiliul de administraţie în anul 2011 

menţionate în Raport sunt: Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, Regulamentul privind 

selecţia managerilor şi evaluarea managementului executiv în cadrul SRR, Manualul de 

Calitate al SRR, Aprobarea noilor elemente de identitate vizuală a SRR şi Regulamentul 

privind accesul publicului la concertele şi spectacolele organizate de către SRR. 

 Potrivit Raportului de activitate, una dintre preocupările majore ale Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune în anul 2011 a fost demararea 

procedurilor de extindere a programelor SRR în Republica Moldova, fapt care a presupus 

implicarea Societăţii în lansarea şi dezvoltarea unui post de radio – Arena FM. Demersul a 

continuat cu lansarea oficială a postului Radio Chişinău, chiar de 1 decembrie – Ziua 

naţională a României.  

În capitolul intitulat „Evoluţia audienţei Radio România”  se precizează faptul că, în 

anul 2011, au fost realizate trei sondaje de audienţă, dintre care primul (ianuarie – aprilie) la 

nivel naţional (urban şi rural) şi următoarele două (mai – august, respectiv septembrie – 

decembrie) doar la nivel urban. În anul 2011, cotele de piaţă ale posturilor Radio România fie 

au rămas la acelaşi nivel ca în anul precedent, fie au înregistrat variaţii uşoare de până la + / - 

1%. Agregarea acestor mici variaţii nu a modificat semnificativ cota de piaţă deţinută de 

întreaga corporaţie, care a rămas aproximativ aceeaşi ca în 2010 (cu excepţia mediului rural 

unde a apărut o anumită scădere). 

Celălalt indicator important al audienţei, numărul mediu zilnic de ascultători, a avut o 

dinamică oarecum diferită. Posturile Radio România fie au înregistrat unele scăderi la acest 

indicator, fie au crescut uşor, dar, în general, sub creşterea globală a pieţei. 

Din analiza evoluţiei combinate a acestor indicatori de audienţă, se poate concluziona 

că posturile Radio România au reuşit, în general, să-şi stabilizeze un public fidel, durata de 

ascultare fiind, de regulă, mai lungă. 

În 2011, Radio România a avut cote de piaţă superioare celorlalte trusturi de radio 

comerciale pe toate pieţele (naţional 32,1 %, rural 45%, urban 23,9%, Bucureşti 19,6%) 

 Situaţiile financiare ale Societăţii române de Radiodifuziune, aferente anului 2011, 

bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia fluxurilor 

de trezorierie şi notele la situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 privind reglementările contabile 

conforme cu directivele europene, modificat şi completat, asigurând reflectarea fidelă a 

poziţiei financiare, a modificărilor acesteia şi a performanţelor Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 
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 Activele Societăţii Române de Radiodifuziune la 31.12.2011 au crescut faţă de 

activele înregistrate la finele anului 2010, în special ca urmare a creşterii activelor imobilizate 

şi a creanţelor, respectiv a creanţelor provenite din subvenţii de la bugetul statului (de la 

16.146.365 lei la sfârşitul anului 2010, la 30.797.205 lei la finele anului 2011).   

Potrivit datelor prezentate în Raportul de activitate, în anul 2011 veniturile Societăţii 

Române de Radiodifuziune au  fost de 405.314.961 lei, acestea provenind din următoarele 

surse: 

- Venituri din exploatare în sumă de 404.058.367 lei compuse din: 

a) venituri proprii – 207.877.824 lei 

b) venituri pentru exploatare de la bugetul statului 193.221.305 lei 

c) alte venituri din subvenţii de exploatare 2.959.238 lei; 

-    Venituri financiare în sumă de 1.256.594 

În anul 2011 cheltuielile Societăţii Române de Radiodifuziune au fost de 400.477.389 

lei şi au avut următoarele destinaţii: 

a) cheltuieli de exploatare                                          -         139.488 lei 

b) cheltuieli materiale                                                 -      4.915.873 lei 

c) cheltuieli cu personalul                                          -  154.287.871 lei 

d) cheltuieli cu alte impozite şi taxe                          -    45.479.422 lei 

e) cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi   -  185.200.489 lei 

f) cheltuieli cu amortizările                                       -      6.975.147 lei 

g) alte cheltuieli de exploatare                                   -      3.284.491 lei 

cheltuieli financiare                                                -         194.608 lei 

Contul de profit şi pierdere la data de 31 decembrie 2011 evidenţiază un profit net de 

4.209.533. lei 

În capitolul dedicat Domeniului cultural este evidenţiat faptul că singularizarea ofertei 

Radio România, raportată la ansamblul peisajului audiovizual, este dată şi de abordarea 

complexă a domeniului cultural, inclusiv prin produse radiofonice complementare actului 

jurnalistic, derivate din asumarea misiunii de post public, ce-şi propune să joace un rol 

decisiv în informarea şi formarea publicului. Susţinerea activităţii orchestrelor şi corurilor 

radio, valorificarea sistematică a patrimoniului de creaţie radiofonică prin editura proprie, 

iniţierea unor evenimente culturale originale, susţinerea de festivaluri şi turnee de anvergură 

naţională contribuie la efortul Radio România de a se autodefini ca o alternativă necesară în 

spaţiul public şi benefică pentru consumatorul supus ofensivei comerciale. 

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

data de 31 decembrie 2011. 
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* * * 

 

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, 

transmis cu nr. XXII/327/12.06.2012 şi, respectiv, 22/R9/12.06.2012, cele două Comisii 

avizează negativ contul de execuţie bugetară încheiat la 31 decembrie 2011 al Societăţii 

Române de Radiodifuziune.  

 

* * *  

 

Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2011 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 şi dl. senator Georgică 

Severin. 

Opiniile parlamentarilor la adresa activităţii Consiliului de administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi a preşedintelui – director general au fost aproape unanim 

apreciative.  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune a 

răspuns întrebărilor formulate de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât să propună plenului 

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

Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2011, 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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