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 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 al SRTV şi raportul privind contul său de 

execuţie bugetară pentru anul 2005 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 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 şi, respectiv, 

Comisiile pentru buget - finanţe s-au reunit în şedinţe comune pentru a dezbate documentele 

sus-menţionate. Şedinţa Comisiilor pentru cultură a avut loc în ziua de 23 mai 2005. În 

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

cont de avizul comun al Comisiilor pentru buget - finanţe. 

 Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2005 reflectă 

activitatea celor două Consilii de Administraţie, având în vedere că în data de 27 iunie a avut 

loc un schimb de mandat. Raportul este structurat pe 17 capitole, cuprinzând activitatea celor 

patru posturi şi a celor patru studiouri teritoriale, programele informative difuzate în cursul 

anului 2005, activitatea redacţională, infrastructura specifică de televiziune (baza tehnică, 

activitatea de producţie şi de tehnologie a informaţiei), activităţile de resurse umane, 

marketing şi comunicare, relaţiile internaţionale derulate, situaţia financiară a SRTV, 
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premiile obţinute de profesioniştii SRTV, alte activităţi specifice de televiziune şi audienţele 

generale obţinute de posturile Televiziunii Române. 

 Capitolul introductiv – Declaraţia de intenţie a Televiziunii Publice – cuprinde o 

trecere în revistă a priorităţilor Consiliului de Administraţie în privinţa programelor şi a 

corporaţiei în sine. Obiectivele principale constau în creşterea cantitativă şi calitativă a celor 

patru genuri de importanţă majoră pentru postul public de televiziune – programe educative, 

programe culturale, producţii de ficţiune (filme şi seriale) de origine autohtonă, producţii 

pentru copii şi tineri – şi oferirea unor programe informative de bună calitate, independente şi 

obiective.   

 Primul capitol al Raportului de activitate – Activitatea celor patru posturi ale 

Televiziunii Române – conţine informaţii de bază privind tipurile de programe difuzate, 

campaniile şi evenimentele speciale şi concentrează importante date referitoare la 

performanţele de audienţă ale emisiunilor difuzate de TVR1, TVR2, TVR Cultural şi TVR 

Internaţional.   

Capitolul al doilea – Studiouri teritoriale – este dedicat activităţii TVR Cluj, TVR 

Craiova, TVR Iaşi şi TVR Timişoara. Din totalul orelor de program difuzate de cele patru 

posturi ale SRTV în anul 2005, studiourile teritoriale au realizat aproximativ 540 de ore de 

emisie, materializate în emisiuni, ştiri, reportaje, transmisiuni sportive, duplexuri.  

Capitolul al treilea – Programe informative difuzate în anul 2005 – conţine esenţa 

activităţii derulate de Direcţia Ştiri pe parcursul unui an plin de evenimente interne şi externe. 

Capitolul al patrulea – Activitatea redacţională – face o trecere în revistă a 

programelor şi emisiunilor realizate de redacţiile din cadrul televiziunii publice. 

Capitolul al cincilea – Baza tehnică – prezintă activitatea derulată de structurile 

tehnice din cadrul SRTV. 

Capitolul al şaselea – Activitatea de producţie – surprinde activitatea curentă şi 

contribuţiile de excepţie ale angajaţilor Direcţiei Producţie la realizarea emisiunilor şi 

evenimentelor TVR din 2005.  

Capitolul al şaptelea – Activitatea de tehnologie a informaţiei – cuprinde principalele 

proiecte derulate de Direcţia IT&C în 2005. 

Capitolul al optulea – Activitatea de marketing – detaliază proiectele şi acţiunile 

derulate de Direcţia Marketing pe parcursul anului 2005. 

Capitolul al nouălea – Comunicarea corporativă – s-a concentrat atât asupra 

îmbunătăţirii  comunicării interne, cât şi asupra eficientizării comunicării externe prin relaţii 

publice de bază, prin comunicarea cu presa, cu publicul şi cu alte instituţii externe. 
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Capitolul al zecelea – Activitatea de resurse umane – cuprinde principalele informaţii 

legate de politica de recrutare a personalului de execuţie sau de conducere din televiziunea 

publică şi cele referitoare la evaluarea şi salarizarea personalului şi perfecţionarea 

profesională. 

Capitolul al unsprezecelea – Relaţiile internaţionale – prezintă atât calendarul 

vizitelor realizate de diverşi colaboratori externi ai TVR, cât şi reuniunile sau conferinţele 

internaţionale organizate de televiziunea publică (Cea de-a 118-a şedinţă a Consiliului de 

Administraţie al EBU, Şedinţa EBU a Grupei de lucru a producătorilor de limbi străine). 

Capitolul al doisprezecelea – Activitatea Consiliului de Administraţie – prezintă, 

pentru cele două mandate distincte, principalele teme dezbătute în cadrul celor 14 şedinţe 

desfăşurate în cursul anului 2005.  

În capitolul al treisprezecelea – Alte activităţi derulate de SRTV – se regăsesc 

informaţii despre proiectele derulate de structuri precum Serviciul Coordonare Programe, 

Serviciul Coordonare - Difuzare Programe, Serviciul Documentare, Serviciul Drepturi de 

Autor, Comisia de Etică şi Arbitraj etc. 

În capitolul al paisprezecelea – Premii naţionale şi internaţionale – sunt amintite 

distincţiile obţinute de profesioniştii TVR pe parcursul anului 2005, la diferite festivaluri de 

gen, pentru documentare, producţii de divertisment, producţii de ficţiune sau programe 

informative. 

Capitolul al cincisprezecelea – Campanii sociale derulate de SRTV – cuprinde 

campaniile sociale pe care le-a iniţiat sau la care a participat Televiziunea Română („Zâmbet 

pentru Asia”, „Zâmbet pentru România” şi „Învinge apele”).    

Capitolul al şaisprezecelea cuprinde contul de execuţie bugetară pe 2005.  

 

* * * 

 

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/820/17.05.2006 şi, respectiv, 341/17.05.2006, cele două Comisii avizează 

favorabil Contul de execuţie bugetară pe anul 2005 al Societăţii Române de Televiziune.  

În anul 2005, veniturile SRTV au fost de 447.474.925 lei, iar cheltuielile de 

415.170.034 lei, activitatea economică anuală încheindu-se cu un profit contabil brut de 

32.304.891 lei şi cu un profit fiscal de 27.987.326 lei. Impozitul pe profit datorat pentru anul 

2005 a fost de 4.477.972 lei.  
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Prin Legea de aprobare a bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004, cu modificările 

ulterioare, Societăţii Române de Televiziune i s-a repartizat o alocaţie bugetară totală de 

84.505.460 lei, din care s-au făcut plăţi efective în sumă de 84.395.911 lei, diferenţa 

neutilizată de 109.549 lei fiind retrasă de trezorerie. Gradul de utilizare al creditelor bugetare 

a fost, astfel, de 99,87%. 

Comisiile pentru buget-finanţe menţionează faptul că SRTV a fost auditată de firma 

BDO Conti Audit SRL. Auditorul extern s-a pronunţat asupra situaţiilor financiare, a situaţiei 

capitalurilor proprii, precum şi asupra fluxurilor de trezorerie, aferente anului 2005. 

 

* * *  

 

Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune a fost 

prezentat de d-nul Tudor Giurgiu, preşedinte – director general, în prezenţa unor membri ai 

Consiliului de Administraţie, a d-nei Cornelia Hura, director interimar al Direcţiei Economice 

şi a d-lor Titi Dincă, directorul Direcţiei Artistice şi Producţie, Horia Romanescu, 

coordonatorul Direcţiei Programe şi Horia Cazan, director interimar al Direcţiei Tehnice.  

La dezbaterile pe marginea Raportului au luat parte d-nele deputat Raluca Turcan şi 

Monica Octavia Muscă, d-nii senatori Adrian Păunescu, Adrian Mihai Cioroianu şi Mihai 

Ungheanu şi d-nii deputaţi Radu Podgoreanu, Aledin Amet, Kelemen Hunor, Márton Árpad 

şi Mihai Adrian Mălaimare. 

Opiniile parlamentarilor la adresa activităţii noii conduceri a SRTV au fost 

preponderent apreciative. Au fost remarcate decenţa de atitudine la nivelul Consiliului de 

Administraţie, îmbunătăţirea managementului, calitatea emisiunilor culturale şi a emisiunii 

„Viaţa satului”. Vorbitorii au făcut apel la conducerea SRTV pentru păstrarea echilibrului 

între apariţiile reprezentanţilor puterii politice şi cele ale reprezentanţilor opoziţiei în cadrul 

emisiunilor, precum şi pentru un echilibru al prezenţei intelectualilor de dreapta şi a celor de 

stânga. Dl. preşedinte Adrian Păunescu a cerut Televiziunii Române să respingă tentaţia de a 

fi o televiziune mai mult oficială decât publică. D-na preşedinte Raluca Turcan şi-a exprimat 

dezaprobarea faţă de faptul că un membru al Consiliului de Administraţie al SRTV realizează 

o emisiune pe postul TVR1. Parlamentarii au pus întrebări cu privire la activitatea curentă a 

SRTV. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTV 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 
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de Televiziune pentru anul 2005, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votului (19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă).  

 

 

       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 

       Adrian PĂUNESCU                                    Raluca TURCAN          

 

         SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
 
Petru Nicolae IOŢCU                              MÁRTON Árpad Fráncisc 

 

        

Consilier,                Consilier, 

 

         Radu ALDEA                                                       Dan KALBER  

 

   

  Expert,                  Expert, 

 

    Florin DAVIDESCU                                           Cristina DAN 
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