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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 2008 

 
 
 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 şi raportul privind contul său de execuţie bugetară pe anul 

2008 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 17 februarie 2010, 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 2008 este structurat în 

două părţi: I. Cadrul general şi II. Activitatea departamentală. 

 În capitolul intitulat „Organizare – Resurse umane” este evidenţiată adoptarea unor noi 

reglementări interne, precum Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea reţelei de 

corespondenţi interni ai SRR, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 

ocuparea unei funcţii de conducere, Ghidul de bune practici, sau Programul „Săptămâna noului 

angajat”. În ultima parte a anului 2008 a fost negociat şi înregistrat un nou Contract Colectiv de 

Muncă în SRR. Urmare a politicii consecvente de reducere prin mişcare naturală a numărului de 



 
 

2

salariaţi, în cursul anului s-au redus încă 52 de posturi, de la 2.521 (la 31.12.2007) la 2.469 (la 

31.12.2008), numărul de 2.469 de posturi ocupate fiind cel mai mic de la apariţia Legii nr. 41/1994. 

 Strategia de Relaţii internaţionale a SRR s-a înscris pe trei linii de acţiune: continuarea 

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

conducerea acestora; intensificarea relaţiilor de colaborare cu secţiile de limba română de la posturile 

de radio din ţările învecinate şi cu posturile comunitare româneşti; intensificarea relaţiilor bilaterale cu 

radiodifuziunile publice din regiune, a colaborării cu reprezentanţele diplomatice, participarea la 

evenimente culturale creatoare de imagine pentru SRR. Principalele organisme internaţionale la care 

SRR este membră sunt Uniunea Europeană de Radio – Televiziune (EBU) şi Universitatea 

Internaţională de Radio şi Televiziune (URTI).  

 Un capitol din raport este dedicat Conservării şi valorificării patrimoniului SRR. Acţiunea a 

urmărit două obiective fundamentale: demararea procesului de informatizare a arhivelor şi 

reconsiderarea activităţii de valorificare a patrimoniului. Concret, a fost demarat procesul de 

digitalizare a arhivelor SRR şi de creare a Arhivei Digitale Audio Media (ADAM). În ceea ce priveşte 

valorificarea patrimoniului, prin Editura „Casa Radio” s-au realizat 20 de titluri (6 titluri carte + CD şi 

14 titluri CD). 

În privinţa Activităţii economico – financiare, SRR a reuşit, printr-un management auster şi 

eficient, să asigure o gestiune bugetară riguroasă, materializată în menţinerea stabilităţii financiare a 

instituţiei. Printr-o acţiune de identificare şi impunere la plata taxei radio a persoanelor juridice care 

nu achitau această taxă au fost realizate venituri suplimentare de peste 18.000.000 lei şi prin 

reintroducerea la plata taxei radio a persoanelor fizice care nu şi-au reînnoit declaraţia anuală de 

nedeţinere a unui receptor radio s-a înregistrat, pentru prima oară după anul 2003, stoparea reducerii 

numărului de plătitori persoane fizice. Urmare a tuturor măsurilor luate în această direcţie, s-a reuşit 

ca, la sfârşitul anului, SRR să înregistreze un excedent contabil net de 258.065 lei. 

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

scădere, Radio România Actualităţi a avut în 2008 cea mai mare cotă de piaţă la nivel naţional 

(15,9%) şi şi-a păstrat poziţia de lider. Studiourile de radio regionale şi-au majorat sensibil cota de 

piaţă faţă de anul 2007, în timp ce Radio România Cultural şi Antena Satelor au crescut uşor. Pe 

ansamblu, cota de piaţă la nivel naţional a Radio România a crescut de la 36,7% la 37,6%. 

În amplul capitol intitulat Producţia editorială este prezentată în detaliu activitatea şi 

realizările posturilor de radio ale SRR: 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 
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al SRR a fost şi rămâne creşterea calităţii produsului editorial, pentru a răspunde în cât mai mare 

măsură misiunii de serviciu public. Emisiunile posturilor de radio ale SRR au înregistrat un salt 

important în abordarea tematicii sociale, depăşind etapa simplei relatări şi a dezbaterii, reuşind o 

implicare de zi de zi în viaţa comunităţilor. 

Printre aspectele pozitive enumerate în capitolul de Comunicare – Marketing, este evidenţiat 

faptul că încasările din publicitate din anul 2008 au fost aproape duble faţă de anul precedent 

(2.291.140 €, faţă de 1.179.964 €), înregistrându-se astfel cea mai mare creştere de până acum la 

aceste venituri. 

În capitolul Activitatea tehnică sunt menţionate o serie de lucrări şi investiţii pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi modernizarea echipamentelor destinate producţiei de emisiuni şi 

conservării fonotecii de aur a radioului. 

Un capitol este dedicat Premiilor, decoraţiilor şi distincţiilor obţinute în anul 2008 de 

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

Concluziile raportului sunt sintetizate în afirmaţia că, după patru ani de mandat al actualului 

Consiliu de Administraţie, radioul public se prezintă ca o instituţie consolidată editorial, financiar şi ca 

imagine publică. Preluată cu deficit bugetar, SRR a încheiat fiecare an din intervalul 2005-2008 cu 

profit, în condiţiile în care cuantumul încasărilor din taxa radio s-a diminuat. Pe de altă parte, politica 

editorială a condus la o creştere permanentă de audienţă, informaţia difuzată bucurându-se de 

credibilitate în rândul ascultătorilor, iar produsele jurnalistice sunt o marcă preţuită de public. Printre 

proiectele care îşi aşteaptă, în continuare, finalizarea sau concretizarea se numără Arhiva digitală 

audio, Radio România on line, Kids Radio, o viitoare casă radio New Media şi retehnologizarea 

studiourilor teritoriale. 

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

decembrie 2008. 

 

* * * 

 

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/67/02.02.2010 şi, respectiv, 22/289/02.02.2010, cele două Comisii avizează favorabil contul de 

execuţie bugetară încheiat la 31 decembrie 2008 al Societăţii Române de Radiodifuziune.  

La data de 31 decembrie 2008, contul de profit şi pierdere al Societăţii Române de 

Radiodifuziune evidenţiază un profit brut de 702.015 lei, reprezentând diferenţa dintre veniturile 

totale, de 367.217.634 lei şi cheltuielile totale, de 366.515.619 lei, respectiv un profit net de 258.065 

lei. Veniturile totale reprezintă, în proporţie de 99,77%, venituri din exploatare, iar diferenţa este 

reprezentată de veniturile financiare. Cheltuielile totale sunt, în proporţie de 99,6% (365.096.592 lei), 
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cheltuieli de exploatare, diferenţa (1.419.027 lei) reprezentând cheltuielile financiare (cheltuieli cu 

dobânzile şi diferenţe de curs valutar). 

În conformitate cu Legea bugetului de stat  pe anul 2008,  cu modificările ulterioare, Societăţii 

Române de Radiodifuziune i s-au aprobat credite pentru exerciţiul financiar al anului 2008 în sumă 

totală de 164.905.000 lei, din care s-a utilizat suma de 159.613.552 lei, gradul de utilizare al creditelor 

bugetare fiind de 99,79%. 

Raportul de audit public intern nr.15502/02.03.2009 privind gestionarea alocaţiei bugetare la 

31.12.2008 nu evidenţiază abateri de la normele legale în vigoare şi constată că practica contabilă este 

conformă cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi armonizată cu Reglementările 

contabile conforme cu Directivele europene, prevăzute de OMFP nr. 1752/2005, operaţiunile 

patrimoniale se regăsesc în conturi sintetice şi analitice distincte conforme cu metodologiile interne şi 

se reflectă în contul de execuţie bugetară, conform politicilor contabile utilizate sub responsabilitatea 

managementului economic, iar managementul gestionării alocaţiei bugetare asigură respectarea 

destinaţiilor prevăzute, practica contabilă aprobată şi procedurile de control intern reglementate în 

SRR, determinând condiţii pentru buna desfăşurare a activităţilor finanţate de la bugetul statului. 

 

* * * 

 

Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2008 a fost prezentat de 

d-na Maria Ţoghină, preşedinte – director general, în prezenţa unor membri ai Consiliului de 

Administraţie (d-na Mirela Fugaru şi d-nii Dan Preda şi Adrian Moise) şi a d-lor Doru Vasile Ionescu 

şi Constantin Puşcaş, membri ai Comitetului Director.  

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

preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Victor Socaciu, dl. secretar Radu F. Alexandru, dl. 

senator Gheorghe Bîrlea şi dl. deputat Teodor-Marius Spînu. 

Opiniile parlamentarilor la adresa activităţii Consiliului de Administraţie al SRR  şi a 

preşedintelui – director general, după patru ani de mandat, au fost aproape unanim apreciative. D-na 

preşedinte Raluca Turcan a subliniat faptul că Radio România a reuşit performanţa păstrării unei 

audienţe semnificative fără a face vreun rabat de la calitatea emisiunilor realizate. Dl. preşedinte 

Sergiu Nicolaescu a cerut conducerii SRR să aibă, în continuare, în vedere reducerea numărului de 

angajaţi. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRR 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 
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Radiodifuziune pe anul 2008, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi în sală în momentul 

votului.  

 

 

PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
                  Sergiu NICOLAESCU                               Raluca TURCAN 

        
SECRETAR,                                       SECRETAR, 

Radu F. ALEXANDRU          Florin Costin PÂSLARU 
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