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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 2013 
 

 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 SRR pe 

anul 2013 şi raportul privind contul său de execuţie bugetară la data de 31 

decembrie 2013 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. 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2013 

este structurat 13 capitole şi 4 Anexe:  Sinteza, Activitatea organelor de conducere, 
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Principalii indicatori economico-financiari, Economic şi Financiar, Editorial, 

Marketing şi Comunicare, Indicatori de audienţă, Domeniul Tehnic, 

Organizaţional şi Resurse Umane, Monitorizare şi Control, Cultură şi Educaţie, 

Protec�ia �i Dezvoltarea Patrimoniului, Concluzii şi Perspective, Anexele 1-4. 

În cursul anului 2013, Societatea Română de Radiodifuziune a realizat 

principalele obiective propuse, �i anume: consolidarea poziţiei de lider în topul 

naţional al radiodifuzorilor (Radio România Actualită�i, post emblemă al 

Societă�ii Române de Radiodifuziune) �i confirmarea statutului de principal 

promotor al valorilor culturale �i educa�ionale, prin întărirea notorietăţii �i 

cre�terea audien�ei (5 milioane de ascultători), modernizarea grilelor de program 

�i realizarea de produse editoriale informative �i culturale de calitate. În acest 

context, obiectivul central al Radio România Actualită�i a fost atragerea 

publicului tânăr prin diversificarea ofertei �i cre�terea calită�ii jurnalistice �i 

tehnice. 

Din punctul de vedere al politicii editoriale, a fost realizată cre�terea 

calită�ii programelor pe baza promovării valorilor relevante la nivel na�ional, a  

dinamicii superioare a programelor de �tiri �i fluidizarea fluxului de informa�ii. 

A fost introdusă o mecanică de program specifică radioului modern, axată pe 

interactivitatea sporită cu ascultătorii �i adoptarea unui stil colocvial de adresare. 

Ponderea informa�iilor culturale �i educa�ionale a depă�it 14%, unul dintre 

procentele cele mai mari în rândul radiourilor publice din Europa. A fost men�inut 

nivelul calitativ înalt al programelor eminamente culturale reprezentate de Radio 

România Cultural �i Radio România Muzical, fiind lansate, de asemenea, noi 

proiecte multimedia complexe. De la 1 noiembrie 2013, Radio România Cultural a 

introdus în grila sa de programe emisiuni noi de instruire �i educative, în diferite 

domenii culturale, remarcându-se printr-o prezen�ă dinamică în mediul on-line. 

Radio România Muzical a realizat schimburi de programe muzicale cu membrii 

activi �i asocia�i ai EBU �i membrii Uniunii Audiovizualului Asia-Pacific 

(ABU). Cu un număr record de concerte transmise (157), Radio România se 

situează pe locul patru în clasamentul �ărilor membre ale EBU. Prin calitatea, 
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complexitatea �i amploarea ofertei din domeniul cultural, Societatea Română de 

Radiodifuziune �i-a men�inut în anul 2013 statutul consacrat de reper cultural de 

avangardă atât pentru iubitorii de cultură, cât �i pentru publicul larg. 

Semnificativă, în acest sens, este participarea Orchestrelor �i Corurilor Radio 

România la cea de-a XXI-a edi�ie a Festivalului Interna�ional „George Enescu”. 

De asemenea, au fost derulate ac�iuni de pregătire a celei de-a doua edi�ii a 

Festivalului Interna�ional al Orchestrelor Radio 2014. În parteneriat cu alte 

institu�ii, Radioul a participat la organizarea de evenimente importante din zona 

culturii �i educaţiei. 

Societatea Română de Radiodifuziune îndepline�te în pia�a audiovizuală 

rolul unic de a emite �i în limbi ale minorită�ilor na�ionale sau de a realiza 

emisiuni pentru minorită�i. În acest sens, în anul 2013, programele de la Radio 

România Târgu Mure� au fost splitate pe frecven�e distincte pentru audien�a 

românească, maghiară �i germană din regiune.  

Radio România Internaţional reprezintă o punte de legătură cu comunită�ile 

de români �i aromâni din lume, iar, prin emisiunile difuzate în zece limbi străine, 

constituie o punte informa�ională între �ara noastră �i auditoriul străin din 

zonele-�intă. În acest sens, au fost dezvoltate complementar emisiunile on-air cu 

cele on-line sau prin intermediul platformelor de socializare. 

Anul 2013 a constituit anul afilierii la Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific 

(ABU) ceea ce oferă accesul la o pia�ă audiovizuală de aproape patru miliarde de 

ascultători. A fost, de asemenea, asigurată modernizarea postului Radio Chi�inău 

în vederea cre�terii audien�ei postului menit să promoveze valorile autentice 

comune �i europene. Sunt afirmate caracterul special al rela�iei bilaterale (prin 

comunitatea de limbă, istorie, cultură �i tradi�ii) �i dimensiunea europeană a 

acestei cooperări. Este avută în vedere, în primul rând, diseminarea unei bune 

cunoa�teri a limbii române în rândul ascultătorilor din Republica Moldova. 

Programele studiourilor regionale Radio România au înregistrat o dinamică 

accentuată în ceea ce prive�te parametrii cantitativi �i calitativi. Astfel, a fost 

crescută durata programelor difuzate �i aria de acoperire cu semnal, au fost 
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dezvoltate versiuni on-line ale produselor, a fost restructurat con�inutul 

emisiunilor, cu accent sporit pe problematica regională. 

În domeniul marketing �i comunicare, evenimentul central l-a reprezentat 

campania aniversară „Radio România 85” (derulată la nivel na�ional, în perioada 

1 noiembrie – 31 decembrie 2013), care a cuprins organizarea unei serii de 

evenimente adresate publicului larg, prin mesaje creative promovate în medii de 

expunere alternative radioului, inclusiv mediul on-line. 

A fost asigurat cel mai bun echilibru economico-financiar din ultimii 10 ani 

fundamentat pe implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung �i 

func�ionarea unui management eficient, în baza planificării bugetare, a 

introducerii unei structuri organizatorice optime �i a preocupării permanente 

pentru cre�terea nivelului calitativ al produselor �i serviciilor �i extinderea sferei 

de audien�ă. Punerea în practică a acestor măsuri prioritare au permis Societă�ii 

Române de Radiodifuziune să încheie anul 2013 cu profit. 

Priorităţile  Consiliului de administraţie au avut în vedere elaborarea �i 

adoptarea elementelor de planificare strategică pentru anul 2014 (pe palierele 

financiar, de con�inut editorial �i organizatoric) prin ac�iuni de modernizare �i 

diversificare a ofertei editoriale, cre�tere a audien�ei �i notorietă�ii, 

îmbunătă�ire a calită�ii produselor �i serviciilor Radio România �i eficientizare 

a activită�ii instituţiei. 

Comitetul Director al Societă�ii Române de Radiodifuziune �i Comitetele 

Directoare Teritoriale au asigurat punerea în aplicare a hotărârilor �i deciziilor 

Consiliului de Administra�ie, în raport cu competen�ele stabilite, în vederea 

îndeplinirii obiectivelor derivate din Priorită�ile �i obiectivele strategice de 

dezvoltare ale Consiliului de Administra�ie al Societă�ii Române de 

Radiodifuziune pentru perioada 2010-2014.  
                                                      * * * 

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/635/23.06.2014 şi, respectiv, 4c-
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2/302/161/23.06.2014, prezintă o analiză a situaţiei financiare a Societăţii Române 

de Radiodifuziune la data de 31 decembrie 2013. 

Contul de profit şi pierderi evidenţiază un profit net de 5.560.962 lei 

reprezentând diferenţa între veniturile totale de 410.548.201 şi cheltuielile totale de 

404.987.239 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit în sumă de 1.949.096 

lei); faţă de 31 decembrie 2012 profitul net a crescut semnificativ ( de la 62.970 lei 

la 5.560.962 lei) ca urmare a diminuării mult mai accentuate a cheltuielilor în 

raport cu scăderea veniturilor; 

- veniturile proprii însumează 214.852.030 lei şi au ca principală sursă taxa 

radio 201.593.029 lei, diferenţa reprezentând venituri din publicitate, sponsorizări, 

donaţii şi altele; 

- veniturile de la bugetul de stat sunt în sumă de 193.885.862 lei şi se 

compun în principal din sume alocate pentru plata serviciilor Societăţii Naţionale 

de Radiocomunicaţii, pentru funcţionarea Direcţiei Formaţii Muzicale, difuzarea 

emisiunilor Radio România Internaţional �i func�ionarea Radio Chi�inău; 

- veniturile aferente proiectelor speciale sunt în sumă de 887.260 lei, din 

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

- cheltuielile totale însumează 403.038.143 lei, din care cheltuieli de 

exploatare 402.731.898 lei �i cheltuieli financiare 306.245 lei. 

Cu privire la execuţia bugetară pe anul 2013: 

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

Finan�elor Publice cu nr. 470731/17.02.2014; 

- în conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 5/2013, creditele aprobate 

Societă�ii Române de Radiodifuziune, pentru exerci�iul financiar al anului 2013, 

sunt în sumă de 186.094.000 lei, iar în urma rectificărilor bugetare creditele 

bugetare totale alocate au fost modificate numai în structura acestora; din acestea 

s-a utilizat suma de 185.271.456 lei; 

- din totalul creditelor bugetare deschise la 31 decembrie 2013, în sumă de 

185.271.457 lei, s-au efectuat plă�i în sumă de 185.271.456 lei �i a rămas 

neutilizată suma de 1 leu, care a fost restituită la bugetul statului; 
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- din totalul creditelor bugetare aprobate, suma neutilizată este de 822.544 

lei, sumă alocată pentru plata cheltuielilor curente; 

- gradul de utilizare a creditelor bugetare alocate pentru anul 2013 a fost de 

99,55%; 

- 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 pentru 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 31.12.2013, 

întocmit de Serviciul de audit public intern, constată că acesta este elaborat în 

conformitate cu prevederile Legii contabilită�ii nr. 82/1991, republicată, �i 

prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, pozi�ia financiară �i 

fluxurile de numerar pentru exerci�iul încheiat. Auditul intern apreciază că modul 

de întocmire a contului de execu�ie bugetară, managementul �i controlul intern 

asimilat asupra gestionării aloca�iei bugetare la 31.12.2013 este favorabil. 

Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital a 

Senatului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputa�ilor au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a contului de execuţie 

bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune.  

* * *  

Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2013 

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

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

La dezbaterile pe marginea Raportului au luat parte d-na senator Laura 

Iuliana Scântei, dl. deputat Gigel Sorinel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi dl. senator 

Lucian Romaşcanu, preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

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 2013 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 pozitive 

desfăşurate de Societatea Română de Radiodifuziune în perioada aflată în 

dezbatere. 

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 2013. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 
 
Lucian ROMA�CANU                               Gigel Sorinel ŞTIRBU 
 

      
 
        SECRETAR,                                                SECRETAR, 
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     Cornel Cristian RESMERI�Ă                            Beatrice TUDOR              
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