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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 2016 

 
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 2016 şi raportul privind contul său de execuţie bugetară la data de 31 

decembrie 2016 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 comun al 

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 25 aprilie 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 al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016 

este structurat în 12 capitole şi 5 anexe: Sinteză, Activitatea managerială, 

Economic şi financiar, Editorial, Marketing şi Comunicare, Indicatori de 

Audienţă, Tehnic, Organizaţional şi Resurse Umane, Monitorizare şi Control, 

Cultură şi Educaţie, Patrimoniu, Concluzii şi Perspective, Anexele 1-5. 

Anul 2016 a fost pentru Radio România cel mai bun an din perioada sa 

modernă,  de când evoluează în competiţie cu posturile şi reţelele private de radio 

din România, aşa cum se subliniază în raport. Societatea Română de 

Radiodifuziune a avut în anul 2016 ca obiectiv principal menţinerea poziţiei de 

lider în topul naţional al radiourilor, fapt care reiese din grilele de audienţă - 2 

milioane de ascultători zilnic, reprezentând aproximativ 40% din totalul 

ascultătorilor de radio la nivel naţional, conform Total Daily Reach – DR la nivelul 

posturilor SRR măsurate), şi poziţionarea Radio România Actualităţi pe locul I, 

atât la nivel naţional cât şi la nivel urban, cu o cotă de 15,5% Market Share (unul 

dintre principalele repere de audienţă). Confirmarea statutului Societăţii Române 

de Radiodifuziune de principal promotor al valorilor culturale şi educaţionale în 

mass-media din România a fost un alt reper al anului 2016, concretizat prin 

numeroase evenimente şi proiecte educaţional – culturale inedite, cum ar fi: 

Programul Lectura; Târgul de Carte Gaudeamus; turneele Pianul călător, Vioara 

lui Enescu,  Duelul Viorilor, Flautul Fermecat;Festivalul Internaţional de Teatru 

Radiofonic, Grand Prix Nova(ediţia a treia); Festivalul Internaţional al 

Orchestrelor Radio RadiRo (ediţia a treia), participarea  care a reunit la Bucureşti: 

Orchestra Naţională Radio BBC,  London Concert Orchestra, Orchestra Simfonică 

Radio MDR din Leipzig, Orchestra Simfonică Radio din Norvegia, Orchestra 

Simfonică Radio ORF din Viena, şi, în premieră pentru România, Orchestra 

Simfonică din Shenzhen, China. Cele 9 concerte au fost transmise live prin satelit, 

având un public potenţial de miliarde de ascultători pe cele cinci continente. 

În anul 2016 a continuat extinderea frecvenţelor de emisie pentru posturile  

Radio România, inclusiv pentru Radio Chişinău, în scopul unei mai bune acoperiri 
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a teritoriului. O direcţie specială a dezvoltării operaţiunilor Societăţii Române de 

Radiodifuziune este Radio Chişinău. Consiliul de Administraţie, împreună cu 

Comitetul Director şi Preşedintele Director General şi-au focalizat atenţia spre o 

bună funcţionare a radioului din Republica Moldova, astfel prin Radio Chişinău, 

SRR este singurul serviciu public media din România cu o prezenţă continuă, 

consistentă şi extrem de activă acolo, preocupată să formeze o generaţie nouă de 

ascultători. Pe lângă Radio Chişinău, în anul 2016 s-a continuat ca obiectiv 

important strategia de dezvoltare a studiourilor regionale, cu direcţii de 

modernizare, prin: dezvoltarea infrastructurii de difuzare şi extinderea ariilor 

acoperite cu programe pentru reţeaua regională, cea mai importantă realizare în 

acest sens fiind includerea a şase noi frecvenţe FM în portofoliul studiourilor din 

Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş, Cluj, Timişoara şi Craiova; prin promovarea 

încrucişată; prin mediatizarea extinsă - on air şi online, a evenimentelor de 

importanţă naţională, ale fiecărei entităţi Radio România, a înregistrat o dezvoltare 

fără precedent; şi prin atenţia deosebită acordată diversităţii multiculturale. 

În plan organizatoric, Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă a fost 

stabilită în baza Hotărârilor Parlamentului, nr.24/16.06.2014 şi respectiv nr.45/20. 

12.2014, a continuat să îşi exercite mandatul încredinţat, având ca obiectiv prioritar 

asigurarea îndeplinirii misiunii de post public a Societăţii Române de 

Radiodifuziune. În exercitarea mandatului membrii Consiliului de administraţie s-

au întrunit în 19 şedinţe, în cadrul cărora s-au adoptat 19 decizii ce au vizat 

principalele arii de activitate: 

- Planul de investiţii al Societăţii Române de Radiodifuziune; 

- Efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii de către SRR a 

licenţelor de emisie, deţinute de către RADIOCOM, pentru difuzarea 

posturilor publice de radio; 

- Iniţierea procedurii de achiziţie publică în vederea difuzării prin satelit a 

programelor Radio România Internaţional; 
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- Aprobarea strategiilor de programe ale posturilor Societăţii Române de 

Radiodifuziune pentru perioada 12 septembrie 2016 – 10 septembrie 

2017. 

 Anul 2016 a fost unul al performanţei economice, care s-a concretizat în 

finalizarea exerciţiului bugetar cu cea mai bună situaţie financiară din istoria 

instituţiei. Pe plan intern, managementul Societăţii Române de Radiodifuziune a 

identificat şi aplicat cele mai potrivite strategii în vederea creşterii performanţelor 

instituţiei, a audienţei, a calităţii programelor şi produselor cultural-educative ale 

Radio România, precum şi pentru menţinerea echilibrului economic şi financiar, 

potrivit mandatului încredinţat de Parlamentul României. 

* * * 

Avizul comun al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa 

de capital a Senatului şi al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

Deputaţilor, trimis cu nr.XXII/171/19.04.2017 şi, respectiv, nr.4c-

2/535/19.04.2017, prezintă o analiză a situaţiei financiare a Societăţii Române de 

Radiodifuziune la 31.12.2016. 

Din analiza execuţiei bugetare pe anul 2016, cele două Comisii au reţinut 

următoarele: 

- execuţia bugetară  a fost raportată şi s-a înregistrat la Ministerul Finanţelor 

Publice cu nr. 498.695/16.02.2017; 

- în conformitate cu  Legea bugetului de stat, creditele bugetare aprobate 

Societăţii Române de Radiodifuziune pentru exerciţiul financiar 2016 sunt în 

sumă de 192.948.000 lei; 

-  din totalul  angajamentelor bugetare s-au efectuat plăţi,  în sumă de 

192.841. 581 lei şi au rămas angajamente  legale de plătit în sumă de 106. 

419 lei, din care 104.210 lei suma destinată funcţionării Direcţiei Formaţii  

Muzicale şi 2.209 lei pentru funcţionarea postului de radio „Radio 

Chişinău”; 
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- plăţile efectuate de Societatea Română de Radiodifuziune s-au  încadrat  în 

valoarea creditelor aprobate, iar gradul de utilizare a creditelor bugetare 

alocate pentru anul 2016 a fost de 99,95%; 

- cheltuielile curente au avut ca destinaţie plata serviciilor pentru închirierea 

staţiilor şi circuitelor efectuate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, 

precum şi finanţarea activităţii derulate de Radio România Internaţional, 

Direcţia Formaţii Muzicale şi funcţionarea postului de radio „Radio 

Chişinău”. 

Raportul privind certificarea Contului de execuţie bugetară la 31.12.2016, 

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

conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată şi celelalte 

reglementări legale emise de Ministerul Finanţelor Publice, şi prezintă cu fidelitate, 

sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a Societăţii Române de 

Radiodifuziune la 31 decembrie 2016, performanţa financiară şi fluxurile de 

numerar pentru exerciţiul încheiat. Auditul intern apreciază ca modul de întocmire 

a contului de execuţie bugetară, managementul şi controlul intern asimilat asupra 

gestionării alocaţiei bugetare la 31. 12. 2016, este favorabil. 

Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital din Senat 

şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să avizeze favorabil contul de execuţie bugetară al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, încheiat la 31 decembrie 2016.  

 

 

* * * 

 

În calitate de invitaţi la lucrările Comisiilor reunite, au fost de faţă: d-na 

Ruxandra Săraru şi d-na Maria Ţoghină,  membri ai Consiliului de administraţie, 

d-na Mariana Milan, şeful Serviciului Juridic, dl. Florin Bruşten, secretar general al 
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Departamentului Studiouri Regionale, dl. Marius Furdui, director al Direcţiei 

Programe, dl. Atila Vizauer, directorul Centrului Cultural Media Radio România, 

dl. Cristian Savu, director al Direcţiei Comunicare şi Marketing, dl. Răducu 

Croitoru, manager - Radio România Cultura şi  d-na Elena Borcea , contabil şef.  

 În absenţa domnului Ovidiu Miculescu, preşedinte–director general al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, Raportul de activitate al Societăţii Române 

de Radiodifuziune pe anul 2016 a fost prezentat de doamnele Maria Ţoghină şi 

Ruxandra Săraru, membre ale Consiliului de administraţie şi de domnul Florin 

Bruşten, secretar general al Departamentului Studiouri Regionale. 

La dezbaterile pe marginea Raportului au luat parte: domnul deputat  

Kelemen Hunor, domnul senator Valer Breaz, domnul senator Vlad Alexandrescu, 

doamna senator Gabriela Creţu, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, 

domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi domnul senator Lucian 

Romaşcanu, preşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

Reprezentanţii Grupurilor parlamentare ale UDMR şi PNL au anunţat faptul 

că vor vota în favoarea Raportului de activitate pe anul 2016. 

Domnul preşedinte Lucian Romaşcanu a subliniat faptul că, fără a pierde din 

vedere performanţele Radioului public în 2016, este important ca realizările să nu 

fie obţinute în orice condiţii, făcând referire la deficienţele de management, 

constatate inclusiv la dezbaterile asupra Raportului de activitate pe anul 2015. 

 În consecinţă, în numele Grupurilor parlamentare ale PSD, domnul 

preşedinte Lucian Romaşcanu a propus respingerea Raportului de activitate  aflat 

în dezbatere, pentru a da Societăţii Române de Radiodifuziune şansa unui nou 

început. 

După încheierea dezbaterilor, Raportul de activitate pe anul 2016 a fost 

supus la vot, întrunind 5 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

Prin urmare, având în vedere rezultatul votului,  Comisiile pentru cultură ale 

Parlamentului propun plenului celor două Camere respingerea Raportului de 
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activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune pe anul 2016. 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 
 
Lucian ROMAŞCANU                               Gigel Sorinel ŞTIRBU 

 

 
        SECRETAR,                                      SECRETAR, 

      

 

     Cornel Cristian RESMERIŢĂ                            Beatrice TUDOR 
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