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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 2014 

 
 
 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 2014 şi raportul privind contul său de execuţie bugetară 

la data de 31 decembrie 2014 au fost depuse la Parlament, în vederea întocmirii 

unui raport comun al Comisiei pentru cultură şi media 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 şi media a Senatului şi Comisia pentru cultură, 

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

comună, în ziua de 21 martie 2017, 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. 
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 Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 

2014 este structurat 13 capitole: Sinteză, Activitatea organismelor de 

conducere, Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2014, Editorial, 

Marketing şi comunicare, Indicatorii de audienţă, Domeniul Tehnic, 

Organizaţional şi Resurse umane, Monitorizare  şi  control,  Cultural şi 

Educaţie, Protecţia şi Dezvoltarea Patrimoniului, Concluzii şi Perspective şi 5 

anexe. 

 Anul 2014 a fost marcat de câteva repere principale: 

- Menţinerea unui standard înalt de calitate pentru produsele editoriale 

informative şi cultural – educative ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 

- Întărirea notorietăţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi creşterea 

audienţei în scopul consolidării poziţiei de lider în topul naţional al 

radiourilor. 

- Consolidarea şi dezvoltarea de noi proiecte pentru promovarea culturii 

naţionale, cu scopul de a întări statutul Societăţii Române de 

Radiodifuziune de principal promotor al valorilor culturale şi 

educaţionale în mass-media din România. 

- Implementarea de noi măsuri de creştere a posibilităţilor de acces la 

programele şi produsele cultural-educative ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 

- Continuarea eforturilor de integrare a postului Radio Chişinău – post 

de radio  destinat  promovării valorilor autentice  comune celor două 

state precum şi valorilor europene pe piaţa mass-media din Republica 

Moldova – în standardele jurnalistice ale Radio-România. 

- Menţinerea echilibrului economico-financiar, în  condiţiile în care 

mass-media, inclusiv cea europeană, se confruntă în continuare cu 

serioase probleme de finanţare. 

- Eficientizarea organizaţională prin aprobarea unor reglementări 

interne de strictă necesitate. 
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II. Politica editorială 

Prioritatea anului 2014 a rămas, în continuare, cre�terea calită�ii 

programelor prin măsuri specifice industriei radio. Radio România Actualită�i 

(RRA) �i-a păstrat  pozi�ia de lider de audien�ă pe pia�a radio, ca urmare a 

îmbunătă�irii succesive a grilelor de programe. Din punctul de vedere al 

audien�ei  agregate, în 2014 Societatea Română de Radiodifuziune î�i 

men�ine pozi�ia de cea mai puternică  dintre corpora�iile române�ti din 

domeniu, cu aproape 40% din  totalul ascultătorilor. 

III. Situa�ia economică 

Pentru Societatea Română de Radiodifuziune, anul 2014 a fost unul al 

performan�ei economice, finalizarea exerci�iului bugetar concretizându-se, 

conform datelor expuse în raportul anual al Consiliului de administra�ie depus 

la Parlament, cu cel mai mare profit net din istoria recentă a institu�iei. La 

acest lucru �i-au adus aportul toate structurile de conducere ale Societă�ii 

Române de Radiodifuziune. 

IV. Organizaţional şi resurse umane 

Consiliul de administraţie a urmărit implementarea strategiei  de 

dezvoltare pe termen lung, având ca instrument principal Priorită�ile �i 

obiectivele strategice ale Societă�ii Române de Radiodifuziune pe perioada 

2010-2014. A fost continuată politica de consolidare a sistemului 

organiza�ional, prin aprobarea  unui nou Regulament intern �i a unor 

proceduri necesare îndeplinirii standardelor de control  intern/managerial, 

bazându-se pe un personal bine pregătit �i devotat, con�tient de 

responsabilită�ile �i îndatoririle sale, pentru îndeplinirea rolului principal de 

Serviciu Public de radio. 

V. Domeniul tehnic 

Identificarea şi implementarea solu�iilor optime de cre�tere a calită�ii 

tehnice a programelor difuzate, au constituit principalele provocări ale 



 4

Societă�ii Române de Radiodifuziune. Anul 2014 a reprezentat pentru 

Societatea Română de Radiodifuziune  anul în care a ob�inut primele 

frecven�e proprii în zona de nord vest a �ării, până acum întreg portofoliul de 

frecven�e al Societă�ii Române de Radiodifuziune  fiind de�inut de 

RADIOCOM. Frecven�ele proprii au devenit opera�ionale prin punerea în 

func�iune a primului amplasament  propriu echipat �i administrat integral de 

Societatea Română de Radiodifuziune. 

VI. Marketing �i comunicare  

Strategia de marketing �i comunicare a urmărit în principal două 

obiective importante: cre�terea audien�ei prin atragerea de noi categorii de 

ascultători, pe de o parte, �i păstrarea  credibilită�ii concomitent cu sporirea 

notorietă�ii, atât la nivel de corpora�ie cât �i la nivelul posturilor, pe de altă 

parte. 

VII. Dimensiunea cultural – educativă 

Prin proiectele cultural educative sus�inute Radio România a urmărit 

consolidarea pozi�iei sale de post public de radio european, producător de 

cultură �i proiecte cu valoare educa�ională, precum �i de pol mediatic 

puternic în rândul  partenerilor europeni dar �i în arealul Asia-Pacific. 

A doua ediţie a Festivalului Interna�ional al Orchestrelor Radio 

RADIRO a fost un eveniment de marcă al acestui an, bucurându-se de o mare 

apreciere din partea publicului meloman dar �i a criticilor de specialitate.   

O ac�iune importantă a fost �i prezen�a Orchestrei Na�ionale Radio la 

Kuala Lumpur, în luna septembrie a anului 2014, unde a concertat  în 

deschiderea Forumului World Media Summit on Children. 

Programul LECTURA a fost un alt proiect de anvergură derulat de Radio 

România, al cărui principal obiectiv a fost sus�inerea culturii scrise din �ara 

noastră prin evenimente de tip expozi�ional. Palmaresul cumulat al 

evenimentelor Gaudeamus 2014 a însemnat în cifre 500 de expozan�i, 212. 500 

de vizitatori �i 877 de evenimente editoriale �i profesionale. 
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Sub Înaltul patronaj al Alte�ei Sale Regale Principesa Mo�tenitoare 

Margareta  a României, custodele Coroanei, în parteneriat cu Ministerul Culturii 

�i Uniunea Interna�ională de Radio �i Televiziune, s-a desfă�urat la 

Bucure�ti a doua  edi�ie a Festivalului Interna�ional de Teatru Radiofonic, 

Grand Prix Nova.  

 

* * * 

Raportul de activitate este însoţit de raportul privind contul de 

execuţie bugetară la data de 31 decembrie 2014. 

În privinţa Activităţii economico – financiare în anul 2014, Societatea 

Română de Radiodifuziune are contabilitatea organizată conform Legii nr. 

82/1991, republicată. 

- Sursele financiare ale societă�ii s-au constituit din aloca�ii de la 

bugetul de stat, venituri proprii �i alte surse. 

- La data de 31 decembrie 2014 Contul de profit �i pierderi 

eviden�iază un profit net de 7. 022.538 lei, reprezentând diferen�a 

dintre veniturile totale de 415.225.655 lei �i cheltuielile totale de 

408.203.117 lei  (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit în sumă 

de 1.789. 188 lei) 

- Fa�ă de 31 decembrie 2013 profitul net a crescut semnificativ de la 

5.560.962 lei la 7.022.538 lei, respectiv cu 26,3%. 

Veniturile SRR din exploatare  au fost în sumă de 414.288.871lei şi se 

compun din următoarele : 

a) venituri proprii de 217.811.008 lei, având ca sursă principală taxa 

radio – 201. 593.023 lei, diferen�a reprezentând venituri din publicitate, 

sponsorizări, dona�ii �i altele; 

b) venituri pentru exploatare de la bugetul statului: 195.387.253 lei 

se compun în principal din sume alocate pentru plata serviciilor 

Societă�ii de Radiocomunica�ii pentru func�ionarea  Direc�iei Forma�ii 
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Muzicale, difuzarea emisiunilor Radio România Interna�ional �i func�ionarea 

Radio Chi�inău;  

c)  venituri aferente proiectelor speciale: 1.090.610 lei, din care au fost 

derulate mai multe proiecte cu surse externe de finan�are; 

Cheltuielile totale însumează 406.413.929 lei  din care cheltuieli de 

exploatare 406.171.436 lei �i cheltuieli financiare 242.493 lei; 

Cu privire la execu�ia bugetară pe anul 2014: 

- execuţia bugetară a fost raportată �i s-a înregistrat la Ministerul 

Finan�elor Publice cu nr. 471.881/19.02.2014; 

- în conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 356/2013, creditele 

aprobate Societă�ii Române de Radiodifuziune, pentru exerci�iul 

bugetar al anului 2014, sunt în sumă de 188.783.000 lei, iar în urma  

rectificărilor bugetare creditele bugetare alocate au fost modificate, 

astfel încât valoarea  finală a creditelor bugetare alocate a fost în sumă 

de 207.633.000 lei; 

- din creditele bugetare deschise la 31decembrie 2014 în sumă de 

207.632. 567 lei, s-au efectuat plă�i în sumă de 207.632.566 lei �i a 

rămas 1 leu care a fost restituit la bugetul statului; 

- din totalul creditelor  bugetare aprobate suma neutilizată este de 434 

lei, sumă alocată pentru plata serviciilor de închiriere a sta�iilor �i 

circuitelor fonice; 

- gradul de utilizare a creditelor bugetare alocate pentru anul 2014 a fost 

de 99,99%; 

- cheltuielile curente au avut ca destina�ie plata serviciilor pentru 

închirierea sta�iilor �i circuitelor efectuate de Societatea Na�ională 

de Radiocomunica�ii, precum �i finan�area activită�ilor derulate de 

Radio România Interna�ional, Direc�ia Forma�ii Muzicale �i 

func�ionarea postului  de radio Radio Chi�inău; 

Raportul privind certificarea Contului de execu�ie bugetară la 

31.12.2014, întocmit de Serviciul de audit intern, constată faptul că acesta este 
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elaborat în conformitate cu prevederile Legii contabilită�ii nr. 82/1991, 

republicată, �i celelalte reglementări legale emise de Ministerul Finan�elor 

Publice. 

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/426/16.06.2015 şi, respectiv, 4c-

2/563/16.06.2015, cele două Comisii avizează favorabil contul de execuţie 

bugetară al Societăţii Române de Radiodifuziune, încheiat la 31 decembrie 

2014.  

* * *  

 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 

2014 a fost prezentat de dl. Ovidiu Miculescu, preşedinte – director general. Au 

fost de faţă: d-na Mirela Fugaru, d-na Ruxandra Săraru, d-na Nicoleta Balaci, d-

na Maria Ţoghină, dl. Radu F. Alexandru şi dl. Demeter András István, membri 

ai Consiliului de administraţie, dl. Dorian Marius Tănase, membru supleant în 

Consiliul de administraţie, dl. Constantin Puşcaş, director economic, d-na 

Mariana Milan, şeful Serviciului Juridic, dl. Florin Bruşten, secretar general al 

Departamentului Studiouri Regionale, dl. Atilla Vizauer, directorul Centrului 

Cultural Media Radio România, dl. Dan Preda, manager Radio România 

Actualităţi şi dl. Florin Dumitru, manager Radio 3 NET. 

La dezbaterile pe marginea Raportului de activitate au luat cuvântul dl. 

senator Lucian Roma�canu, pre�edintele Comisiei pentru cultură �i media a 

Senatului şi domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputa�ilor. 

În cuvântul său, dl. preşedinte Romaşcanu a precizat că, din raţiuni care 

nu pot fi imputabile actualei legislaturi a Parlamentului, Raportul de activitate al 

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2014 se dezbate cu întârziere şi 

că, din cauza acestei întârzieri, procedural, nu mai poate fi respins, dar că 

voturile favorabile nu înseamnă o recunoaştere a unei activităţi eminamente 
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pozitive desfăşurate de Societatea Română de Radiodifuziune în perioada aflată 

în dezbatere. 

Preşedintele Consiliului de administraţie al SRR a răspuns întrebărilor 

formulate de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, să propună plenului Parlamentului 

adoptarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2014.  

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 
 
Lucian ROMA�CANU                               Gigel Sorinel ŞTIRBU 
 

      
 
        SECRETAR,                                                SECRETAR, 

      
 
     Cornel Cristian RESMERI�Ă                            Beatrice TUDOR              
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