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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 2009 

 
 
 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 2009  şi raportul privind contul 

său de execuţie bugetară la dat de 31 decembrie  2009 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 26 iunie 2012, pentru a dezbate documentele sus-menţionate.  

 Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2009 este 

structurat în două părţi: I. Cadrul general şi II. Activitatea departamentală. Pentru Consiliul 

de administraţie învestit în 2005 anul 2009 însumează bilanţul unui mandat de aproape 5 ani 

prin prelungirile decise de Parlament. Strategia de management di anul 2009. Strategia de 

management în anul 2009 a vizat consolidarea obiectivului asumat prin documentele de 

identitate - „ Viziune, misiune, valori şi principii” – de a face din serviciul public de radio” 

cel mai credibil şi eficient mijloc de informare şi formare a publicului  şi de slujirea a 

interesului public” 
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 În capitolul intitulat „Organizare – Resurse umane” este evidenţiată modificarea 

organigramei de două ori în cursul anului 2009, având în vedere înfiinţarea compartimentului 

Radio România New Media, la 1 august 2009, iar începând cu data de 1 decembrie 2009 

reorganizarea activităţii privind drepturile de autor, în cadrul Departamentului Producţie 

Editorială şi înfiinţarea Colectivului Sănătate şi Securitate în Muncă în cadrul Serviciului 

Resurse Umane  prin comasarea colectivelor Protecţia Muncii şi Dispensar Medical. 

Eficientizarea activităţii a fost marcat prin adoptarea unor noi reglementări interne, precum 

Ordinul privind modificarea Instrucţiunilor privind transportul auto în SRR, Ordinul privind  

Instrucţiuni privind punerea la dispoziţie şi utilizarea telefoanelor în SRR, Ordinul privind  

Procedura de lucru pentru evidenţa timpului de muncă efectuat de către şoferii ai căror CIM 

prevede program de lucru variabil, 40 de ore pe săptămână., Ordinul privind  completarea 

instrucţiunilor  privind circulaţia documentelor. Proiectele Standarde jurnalistice şi Limba 

Română s-au concretizat prin finalizarea Ghidului de bune practici, şi diseminarea 

informaţiei în rândul jurnaliştilor din SRR, ca o preocupare constantă de ordin profesional. 

Urmare a politicii consecvente de reducere prin mişcare naturală a numărului de salariaţi, în 

cursul anului s-au redus încă 69 de posturi, ceea ce face ca de la începutul mandatului 

posturile ocupate să se reducă cu 289, astfel de la 2.469 (la 31.12.2008) la 2.400 (la 

31.12.2009), numărul de 2.400 de posturi ocupate fiind cel mai mic de la apariţia Legii nr. 

41/1994. 

 Strategia de Relaţii internaţionale a SRR s-a înscris pe cele trei linii tradiţionale 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). În privinţa colaborării cu posturile din 

Republica Moldova, trebuie să menţionăm oferta de consultanţă  pentru postul Teleradio 

Moldova şi contractul  cu postul de radio „Vocea Basarabiei”,  prin care se asigură preluarea 

emisiunilor informative ale Radio România Actualităţi de către acest post de radio de la 

Chişinău 

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

parcursul anului 2009, Serviciu Patrimoniu, reunind toate compartimentele implicate în 
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conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural tezaurizat în Societatea Română de 

Radiodifuziune  şi-a desfăşurat activitatea urmărind două coordonate: 

1. asigurarea operaţiunilor curente ale sectorului; 

2. asigurarea perspectivelor de dezvoltare durabilă a acestuia, 

În acest context se înscrie demararea procesului de digitalizare a arhivelor şi reconsiderarea 

activităţii de valorificare a patrimoniului.  Activitatea de conservare a patrimoniului a 

implicat participarea a două colective: Colectivul Arhiva Sonoră şi Colectivul Arhiva Scrisă 

dar şi Comisia de Evaluare a înregistrărilor muzicale. Concret,  a fost demarat procesul de 

digitalizare a arhivelor SRR şi de creare a Arhivei Digitale Audio Media (ADAM). Au fost 

ascultate, vizate şi finalizate 153 de concerte şi recitaluri, 22 de înregistrări speciale, precum 

şi 121 de concerte şi recitaluri, intrând în Arhiva Sonoră Radio.În ceea ce priveşte 

valorificarea patrimoniului, prin Editura „Casa Radio” a continuat procesul de reproiectare a 

colecţiilor existente şi identificarea de noi formule editoriale pentru noi colecţii. S-au realizat 

22 de titluri (2 titluri carte + 14 CD şi  6 audiobook). 

În privinţa Activităţii economico – financiare în anul 2009, 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 şi prin reintroducerea la plata taxei radio a persoanelor fizice care nu şi-au 

reînnoit declaraţia anuală de nedeţinere a unui receptor radio. Astfel, faţă de 2006 când erau 

un număr de 4,889.6(mii) persoane fizice plătitoare, s-a înregistrat, o creştere a numărului, 

care a fost în 2009 de 5, 452.0(mii) persoane fizice plătitoare. Urmare a tuturor măsurilor 

luate în această direcţie, la sfârşitul anului 2009, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli 

este, ca şi în anii anteriori, pozitivă. Veniturile au depăşit cheltuielile cu 0,11%, la 

sfârşitul anului 2009, SRR să înregistreze un excedent contabil net de 448.980 lei faţă de  

258.065 lei în anul 2008.  

În anul 2009 veniturile Societăţii Române de Radiodifuziune au  fost de 401.343.192 

lei şi provin din următoarele surse: 

- taxa radio             - 196.061.943. lei 

- alocaţia bugetară - 188.336.010 lei 

- publicitate             -     5.055.924 lei 

- alte venituri           -   11.889.315 lei 

În anul 2009 Cheltuielile Societăţii Române de Radiodifuziune au  fost de 

400.894.212 lei şi au avut următoarele destinaţii: 

- cu personalul                                       – 140.921.915 lei 
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- materiale şi servicii executate de terţi – 202.729.794 lei 

- impozite, taxe                                       -   37.326.652 lei 

- alte cheltuieli                                         -  19.915.851 lei. 

Contul de profit şi pierdere la data de 31 decembrie 2009 evidenţiază un profit 

net de 448.980. lei 

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

Radio România a menţinut în 2009 creşterea cotelor medii la nivel naţional a majorităţii 

posturilor SRR; ceea mai mare cotă de piaţă la nivel naţional  a înregistrat-o Radio România 

Actualităţi (17,2% faţă de 15, 9 în 2008) care şi-a păstrat poziţia de lider. Studiourile de radio 

regionale şi-au majorat  uşor cota de piaţă faţă de anul 2008 – Radio România Regional de la 

14,2 % la 14,6%, Antena Satelor au crescut uşor de la 7,0% la 7,6%, în timp ce Radio 

România Cultural a rămas la acelaşi nivel (0,5%). Pe ansamblu, cota de piaţă la nivel naţional 

a Radio România a crescut de la 36,7% la  40,1%. 

 Partea a II-a  a raportului de activitate a SRR pe anul 2009 este dedicată Activităţii 

Departamentale. Primul departament prezentat este Departamentul de producţie editorială. 

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

realizările celor 18 posturi de radio ale SRR, 6 naţionale, din care 2 pe internet; 8 posturi 

regionale, 3 posturi locale şi 2 internaţionale, o agenţie de presă, o editură şi formaţii 

muzicale de anvergură Dintre acestea amintim: 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 al SRR a 

fost şi rămâne creşterea calităţii produsului editorial, pentru a răspunde în cât mai mare 

măsură misiunii de serviciu public. La  capitolul „ produse noi” trebuie să subliniem 

finalizarea procedurilor de elaborare a proiectului postului de informaţie continuă, a 

proiectului compartimentului Radio România New Media, a proiectului Radio România on 

line, a forumului privind viaţa politică internă, şi nu în ultimul rând Radio România a  

pregătit noi produse  pe internet: teatru la microfon, muzică populară, operă şi operetă. 

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

evidenţiat faptul că încasările din publicitate din anul 2009 au înregistrat o scădere în 

contextul general al crizei economice aceasta fiind resimţită la nivelul gestionării spaţiului 

publicitar SRR aferent posturilor Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, 

Antena Satelor. Dată fiind situaţia menţionată, venitul brut realizat din publicitate în perioada 

1 ianuarie – 31 decembrie 2009 a fost de peste 1,1 milioane euro( exclusiv TVA), faţă de 

anul precedent  de 2.291.140 €.. Pe parcursul anului 2009 Radio România a susţinut un 

număr de 20de campanii sociale, făcând să ajungă la public mesaje de responsabilizare şi 

informare care au vizat toate domeniile: sănătate, educaţie informare,campanii anti - corupţie 

şi anti-violenţă, fiind realizate atât de ministere cât şi de organizaţii non-guvernamentale şi 

agenţii sau fundaţii. 

În capitolul Activitatea tehnică sunt menţionate o serie de lucrări care au avut ca 

obiect realizarea şi difuzarea programelor radio naţionale, locale şi pentru străinătate, 

conform grilei de programe, activităţi curente de exploatarea a bazei tehnice şi de întreţinere 

a infrastructurii Radioului, precum şi derularea proiectelor de investiţii – dezvoltare şi a 

lucrărilor de reparaţii şi întreţinere  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 2009 de 

instituţie, de posturile de radio ale SRR şi de jurnalişti, cum ar fi: Discul de Platină, din 

partea Casei de discuri Roton, pentru vânzarea a peste 20.000 de exemplare din colecţia „ 80 

de ani de muzică 80 de ani de radio”, în mai puţin de trei luni, sau la Premiul UNITER 

2009 pentru cel mai bun spectacol radiofonic, acordat spectacolului „Eugen Ionescu - 5 

piese scurte” în regia lui Alexandru Dabija,  realizat de Redacţia Teatru.  

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

Consiliului 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 2005-2009 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. 

. 

* * * 
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Raportul de activitate a Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2009 a fost 

prezentat de dl. Demeter Andras Istvan, preşedinte – director general, în prezenţa unor 

membri ai Consiliului de Administraţie,d-na Maria Ţoghină şi Adrian Moise.  

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

dl. vicepreşedinte Victor Socaciu, dl. deputat Mircea Irimescu, dl. deputat, Mădălin Voicu, dl. 

deputat Marton Arpad Francisc şi dl. senator Georgică Severin.  

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

preşedintelui – director general, după  doi ani de mandat, au fost apreciative. Dl. preşedinte 

Sergiu Nicolaescu a cerut conducerii SRR să aibă, în continuare, în vedere creşterea calităţii 

emisiunilor. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRR a răspuns întrebărilor formulate 

de parlamentari. 

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 Radiodifuziune pe anul 2009, 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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