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RADIO ROMÂNIA

CUVÂNT ÎNAINTE
Radio România a însemnat credibilitate înainte de toate în 2012. Piața națională de radio este una absolut liberă: românii
aleg să asculte ceea ce cred ei că merită, ceea ce le captează interesul și mai ales încrederea. Motivul pentru care posturile de
radio din componența Societății Române de Radiodifuziune sunt alese zilnic de milioane de oameni il reprezintă faptul că
acești ascultători găsesc aici exact informația de care au nevoie, muzica lor preferată, vocile în care au încredere, prezenta si
echilibrul unor valori recunoscute în viața lor de zi cu zi. Aceeași credibilitate si seriozitate a motivat prezența Radio România
ca partener internațional în proiecte de anvergură girate de European Broadcasting Union. Credibilitatea a dat sens și efortului
de a redeschide în Republica Moldova un post de radio aparținând Societății Române de Radiodifuziune, după zeci de ani.
Ascultătorii sunt, până la urmă, cei care dau verdictul ﬁnal: aleg o frecvență a postului public de radio sau nu. Faptul că piața
de proﬁl din România este dominată în mod categoric de Societatea Română de Radiodifuziune este o realitate pe care cifrele de
audiență menționate și în acest raport o subliniază fără echivoc. Acest fapt corelat cu stabilitatea ﬁnanciară inseamnă eﬁcientă
si performantă in gestionarea serviciului public.
Consiliile de Administrație vin și pleacă. Președinții Directori Generali vin și pleacă. Rămâne cu adevărat important ceea ce
ﬁecare adaugă în plus, ca valoare, serviciului public si misiunii publice a acestui serviciu. Acest raport încearcă să explice în
esență în ce fel încrederea învestită prin votul Parlamentului României a fost respectată și folosită în interesul întregii societăți
românești. Publicul votează de ﬁecare dată când deschide aparatul de radio pe frecvențele Radio România. Parlamentul votează
la rândul său, potrivit legii. În ceea ce mă privește, închei primul an de mandat cu speranța și încrederea în suprapunerea
ﬁrească a acestor două voturi.
Multumesc colegilor mei din Consiliul de Administratie si Comitetul Director, colegilor mei din Societatea Română de
Radiodifuziune, precum si tuturor colaboratorilor si partenerilor nostri pentru efortul comun depus in anul 2012 spre indeplinirea
cu succes a misiunii noastre publice si pentru devotamentul in serviciul cetăteanului, contribuabilului si ascultătorului de radio
român.
Ovidiu Miculescu
Președinte Director General
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RADIO ROMÂNIA

SINTEZĂ
Consiliul de Administrație al Societății Române de
Radiodifuziune a acționat și în anul 2012, potrivit
mandatului încredințat de Parlamentul României, cu
responsabilitate, în spiritul legii de organizare și funcționare
a instituției, pentru îndeplinirea misiunii sale de serviciu
public de interes național, concomitent cu păstrarea
modelului de echilibru, seriozitate şi corectitudine pe
care instituția Radioului Public l-a promovat încă de la
înființarea sa, în urmă cu 85 de ani.

I. Principalele repere ale anului 2012:
• Menținerea pe prima poziție în topul naţional al
radiodifuzorilor şi continuarea eforturilor pentru consolidarea
notorietăţii;
• Încheierea anului financiar cu profit, în condiții de
austeritate bugetară;
• Continuarea procesului de modernizare organizaţională;
• Asigurarea necesarului și a calității resurselor umane,
concomitent cu reducerea numărului de angajaţi;
• Menținerea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice de
producţie, implementarea de măsuri pentru creșterea
calității emisiei și extinderea ariei de acoperire;
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Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio „RadiRo”

• Întărirea statutului Societății Române de Radiodifuziune
de promotor al culturii şi educaţiei;
• Promovarea valorilor Societății Române de Radiodifuziune
pe piața media din Republica Moldova prin dezvoltarea și
modernizarea Radio Chișinău, care a devenit în scurt timp
favoritul multor români de peste Prut;

II. Politica editorială
Societatea Română de Radiodifuziune a avut ca obiectiv
îmbunătăţirea audienţei şi consolidarea notorietăţii pe o
piaţă în care publicul general a fost în scădere (ascultătorii
de radio s-au îndreptat spre alte mijloace de informare:
tv şi mediul online). S-a urmărit păstrarea corectitudinii
informaţiei, a echidistanţei şi a pluralismului. Au fost
modernizate grilele de programe, astfel încât ultimul val de
audienţă pe anul 2012 indica principalul canal al Societății
Române de Radiodifuziune, Radio Romania Actualităţi, ca
lider pe piaţa radio.
Prin consecvența mesajului transmis, Societatea Română de
Radiodifuziune a reuşit să rămână cea mai puternică dintre
corporaţiile româneşti din domeniu. Zilnic, 4,7 milioane de
români, reprezentând 39,4% din totalul ascultătorilor de
radio din ţară, aleg unul dintre programele posturilor noastre

iar notorietatea instituției a rămas constant pozitivă.
Calitatea și obiectivitatea informațiilor și a emisiunilor, dar și
formatul muzical reprezintă principalele argumente pentru
care românii continuă să asculte într-un număr atât de mare
posturile Radioului Public.
Reflectarea a două campanii electorale, a unui referendum,
dar și a unor evenimente externe cum ar fi conflictele din
Orientul Mijlociu, sau Olimpiada de la Londra, au sporit
credibilitatea Radio România în anul 2012.
Politica față de comunitățile etnice din România
întregește caracterul de unicitate al Societății Române de
Radiodifuziune în peisajul audiovizual românesc. Posturile
Radioului Public emit și în limbi ale minorităților naționale,
sau realizează emisiuni despre tradițiile și obiceiurile
comunităților etnice din țara noastră.

III. Situaţia economică
Pe fondul crizei economico-financiare persistente,
Societatea Română de Radiodifuziune a reuşit în anul 2012
să-şi îndeplinească obiectivul economic general, şi anume
acela de a-şi asigura stabilitatea financiară şi echilibrul
bugetar, încheind anul cu profit.
Acest deziderat a fost posibil prin administrarea eficientă a
resurselor financiare ale instituției, pe fondul unor măsuri de
planificare bugetară atentă şi prin acțiuni de monitorizare
permanentă a veniturilor și cheltuielilor.

IV. Organizarea
Consiliul de Administrație a urmărit punerea în aplicare a
strategiei de dezvoltare pe termen lung și a organizat selecția și implementarea Comitetului Director al Societăţii
Române de Radiodifuziune, respectiv ale Comitetelor Directoare ale unităților funcționale autonome. Reorganizarea
acestor structuri a dus la eficientizarea activității manageriale și la îmbunătățirea modului în care sunt puse în aplicare
hotărârile și deciziile Consiliului de Administrație.
Pentru prima dată de la adoptarea legii de organizare și
funcționare și în acord cu dispozițiile acesteia, Societatea
Română de Raidodifuziune are în instituția Consiliului de
Onoare un for intern de arbitraj în problematica deontologiei
profesionale pe linie editorială.
În același timp, Societatea Română de Radiodifuziune a
continuat afirmarea sa ca actor matur în peisajul audiovizual

european şi internaţional, prin politica sa de integrare în
principalele organizații internaţionale ale audiovizualului
public, de păstrare a unor poziţii de decizie în conducerea
acestora şi de consolidare a relaţiilor radiofonice bilaterale
cu alte posturi şi cu secţii de limbă română din afara
graniţelor şi diaspora.

V. Resursele umane
S-a menținut o politică echilibrată între necesitatea asigurării
de resurse umane competente și imperativul menținerii unui
trend descendent al numărului de angajați.

VI. Domeniul tehnic
Activitatea tehnică a avut ca priorități îmbunătățirea calitativă
a emisiei şi a gradului de acoperire la nivel naţional.

VII. Dimensiunea culturală şi educativă
Radio Romania a continuat să fie unul dintre principalii
iniţiatori de evenimente culturale, accentuând constant rolul
său de serviciu public. Programele generate şi impactul lor
în rândul publicului au adus un plus de valoare Radioului.
În anul 2012, Societatea Română de Radiodifuziune
a organizat prima editiție a Festivalului Internaţional al
Orchestrelor Radio RadiRo, unul dintre cele mai importante
evenimente culturale ale anului, realizat cu sprijinul Uniunii
Europene de Radio şi Televiziune. Evenimentul a adus pe
scenele Sălii Palatului şi a Studioului de concerte „Mihail
Jora” ansambluri muzicale de renume din Europa: Orchestra
Simfonica Nazionale della RAI, BBC Symphony Orchestra,
Orchestre Philharmonique de Radio France.
Manifestare de tradiție, aflată la cea de-a XIX-a ediţie, Târgul
Internaţional GAUDEAMUS Carte de Învăţătură a reuşit, în
pofida contextului unei piețe marcate de criza economică,
să-şi păstreze şi să-şi consolideze poziţia de lider în peisajul
evenimentelor de profil.

VIII. Excelența
Societatea Română de Radiodifuziune, ca instituție sau prin
jurnaliștii săi, a obținut premii şi distincţii în urma participării
la competiții profesionale internaționale şi naționale. Acestea
reprezintă o recunoaştere a calităţii actului jurnalistic
promovat de Radio România (Anexa nr.1).
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Consiliul de Administrație al SRR

I. Consiliul de Administraţie
În anul 2012, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române
de Radiodifuziune a continuat procesul de dezvoltare
organizaţională a serviciului public de radiodifuziune,
urmărind aplicarea şi respectarea “Priorităţilor şi obiectivelor
strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administraţie
al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru perioada
2010-2014”.
În primul semestru al anului 2012, Consiliul de Administraţie
al Societăţii Române de Radiodifuziune a fost condus de
domnul András István Demeter, care la sfârşitul lunii iunie
şi-a depus mandatul. Ulterior, în urma propunerii formulate
de membrii Consiliului de Administrație al Societăţii
Române de Radiodifuziune, Parlamentul României l-a numit
pe domnul Ovidiu Miculescu Preşedinte al Consiliului de
Administraţie, prin Hotărîrea nr.30 din 3 iulie 2012.
Atât în primul, cât şi în al doilea semestru, în conformitate cu
dispoziţiile art.27 din Legea nr.41/1994, republicată, Consiliul
6

RAPORT ANUAL 2012

de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune a
acordat o atenţie specială politicii editoriale promovată pe
posturile Societăţii Române de Radiodifuziune, astfel încât
acestea să respecte principiile echilibrului, echidistanţei
şi pluralismului de idei, asigurării stabilităţii economicofinanciare a instituţiei, în condiţiile în care taxa radio a ramas
la nivelul din anul 2003. Având la bază strategia unitară
aprobată în anul 2010 şi în scopul derulării în bune condiţii a
activităţii Societăţii Române de Radiodifuziune în 2012, au
fost analizate şi aprobate rapoarte periodice şi reglementări
interne în domeniile: editorial, cultural, monitorizare şi
control, economico-financiar, tehnic, resurse umane,
comunicare-marketing şi organizaţional”.
În anul 2012, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române
de Radiodifuziune s-a întrunit în 20 de şedinte, dintre
care 12 ordinare şi 8 extraordinare, în cadrul cărora s-au
adoptat un număr de 45 de hotărâri şi 18 decizii, dintre care
menționăm:
nn aprobarea implementării măsurilor de eficientizare

economico-financiară;
nn aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului de Onoare;
nn aprobarea Grilelor anuale de programe ale Societăţii
Române de Radiodifuziune;
nn aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
Române de Radiodifuziune pe anul 2013;
La nivelul organismelor de conducere curentă a instituției,
Consiliul de Administrație al Societăţii Române de
Radiodifuziune a continuat procesul de reorganizare a
Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune,
precum şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor
Teritoriale, prin dezvoltarea instrumentelor necesare atât
clarificării atribuţiilor, rolului şi procedurii de lucru ale acestor
organisme, cât şi organizării concursurilor de selecţie pentru
constituirea noilor Comitete Directoare. O componentă
majoră a activității desfășurate a fost participarea membrilor
Consiliului de Administrație la toate sesiunile de selecţie a
membrilor Comitetelor Directoare, sesiuni ce s-au derulat
pe parcursul întregului an.
În raport cu necesitatea alinierii la cerinţele şi exigenţele
prevederilor legale incidente şi în scopul implementării
cadrului legal privind dialogul social la nivelul Societăţii
Române de Radiodifuziune, prevăzut în “Priorităţile şi
obiectivele strategice de dezvoltare ale Consiliului de
Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru
perioada 2010-2014”, Consiliul de Administraţie a aprobat
mandatarea Preşedintelui Director General în vederea
demarării negocierii unui nou Contract Colectiv de Muncă
la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune cu partenerii
de dialog social reprezentativi, în în contextul economicofinanciar al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Pentru îndeplinirea obiectivelor majore ale instituției
pentru anul 2012, în cadrul Consiliului de Administrație
s-au înființat grupuri de lucru care au acționat în vederea
identificării și aplicării unor soluții care să permită utilizarea
optimă a resurselor Societăţii Române de Radiodifuziune.
Menționăm câteva asemenea acțiuni:
nn Grupul de lucru privind Radio Chișinău – după ce, în anul

2011, a demarat acțiunea de extindere a programelor
Societăţii Române de Radiodifuziune în Republica
Moldova, având ca rezultat lansarea oficială a postului
Radio Chişinău chiar de Ziua Naţională a României,
în anul 2012, Consiliul de Administraţie al Societăţii
Române de Radiodifuziune a aprobat majorarea
participaţiei Societăţii Române de Radiodifuziune la
capitalul social al SC Pajura Albă Media SA. Procedura
a fost finalizată prin majorarea pachetului de actiuni
al Societăţii Române de Radiodifuziune de la 51% la
99%, situație care a permis controlul total al Societăţii
Române de Radiodifuziune asupra formulei manageriale
și a activității editoriale (pe larg despre activitatea Radio
Chișinău în Anexa nr.2);
nn Grupul de lucru pentru analiza fezabilității și
sustenabilității, precum și pentru asigurarea suportului
organizatoric al Festivalului Internaţional al Orchestrelor
Radio RadiRo;
nn Grupul de lucru pentru analiza problemelor legate de
reducerea și acoperirea costurilor de emisie, precum și
a utilizării eficiente a portofoliului de frecvențe;
Pe plan internaţional, s-a aprobat afilierea serviciului public
de radiodifuziune la Asociaţia Internaţională a Audiovizualului
Public (Public Broadcasters International - PBI), precum şi
încheierea următoarelor acorduri de colaborare:
nn încheierea Acordului cadru de colaborare între
Societatea Română de Radiodifuziune şi postul Radio
China;
nn aprobarea încheierii Acordului de colaborare între
Societatea Română de Radiodifuziune şi postul de
radio Vocea Vietnamului - VOV.
Colegialitatea, dezbaterea onestă şi identificarea celor mai
potrivite soluţii pentru problemele aflate, conform legii,
în competenţa sa au caracterizat atmosfera de lucru din
Consiliul de Administraţie.

II. Preşedinte Director General
În anul 2012, Preşedintele Director General al Societăţii
Române de Radiodifuziune a urmărit îndeplinirea întocmai
şi la timp a atribuţiilor şi răspunderilor sale conferite de lege,
în domeniile care necesitau intervenţie, planificând măsuri
strategice de durată medie sau lungă.
Luând în considerare actul de voinţă al Preşedintelui Director
General, domnul András István Demeter, privind depunerea
mandatului la mijlocul anului 2012 şi în considerarea alegerii
7

RADIO ROMÂNIA

unui nou Preşedinte Director General, respectiv domnul
Ovidiu Miculescu, în baza Hotărârii nr.30 din 3 iulie 2012
a Parlamentului României, instituţia Preşedintelui Director
General al Societăţii Române de Radiodifuziune a demonstrat
pe parcursul întregului an responsabilitate în continuarea
strategiei serviciului public, în respectarea cadrului intern şi
a legislaţiei incidente, precum şi în necesitatea asigurării,
prin întreaga lor activitate, a pluralismului, echidistanței,
liberei exprimări a ideilor, informaţiilor şi opiniilor, precum şi
informarea corectă a opiniei publice, conţinutul programelor
Societăţii Române de Radiodifuziune răspunzând
standardelor profesionale în materie.
În semestrul al doilea, printre priorităţile Preşedintelui
Director General s-au evidențiat:
nn demararea procesului de modernizare și adaptare la
standardele actuale a grilelor de program ale posturilor
Societăţii Române de Radiodifuziune;
nn poziționarea Radio România în topul instituţiilor media
din România;
nn extinderea ariei de acoperire a emisiei, concomitent cu
îmbunătățirea calității semnalului audio;
nn consolidarea procesului de echilibrare financiară, în
pofida unui climat economic marcat de o criză acută ce
a afectat profund şi sectorul mass media;
nn afirmarea Societăţii Române de Radiodifuziune ca
actor matur în peisajul audiovizual atât european, cât şi
internaţional.
Ca urmare a măsurilor dispuse de Preşedintele Director
General în domeniul politicii de programe, la finele anului
2012 Radio România s-a clasat pe primul loc la nivel naţional.
Societatea Română de Radiodifuziune şi-a îndeplinit
misiunea publică în condiţii de performanţă: a realizat
cu succes obiectivele generale de informare, educaţie,
divertisment, prezentând de pe o poziţie imparţială realităţile
vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale; a
asigurat informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor
publice; a promovat competent şi exigent valorile limbii
române, ale creaţiei autentice culturale şi ştiinţifice în plan
naţional şi universal, precum şi ale minorităţilor naţionale;
a promovat, de asemenea, valorile democratice, civice,
morale şi sportive; a militat pentru unitatea naţională şi
independenţa ţării, pentru cultivarea demnităţii umane, a
adevărului şi a justiţiei.
Un rol important la nivelul Societăţii Române de
8
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Radiodifuziune l-a reprezentat, la sfârşitul anului 2012,
demararea negocierilor unui nou Contract Colectiv de
Muncă, cu respectarea prevederilor legale în materie
(Codul Muncii, republicat şi Legea nr.62/2011 a dialogului
social), Preşedintele Director General fiind mandatat în
vederea desemnării reprezentanţilor Societăţii Române
de Radiodifuziune în cadrul negocierii noului Contract
Colectiv de Muncă cu partenerii de dialog social a căror
reprezentativitate a fost constatată de instanță.
Odată cu demararea tuturor diligenţelor legale de negociere
a noului Contract Colectiv Muncă, la nivelul Societăţii
Române de Radiodifuziune, atât conducerea serviciului
public cât şi partenerii de dialog social au făcut eforturi
comune în vederea alinierii Contractului Colectiv de Muncă
la cerinţele şi exigenţele actuale ale legislaţiei în materie,
scopul comun fiind încheierea unui contract colectiv de
muncă coerent, coroborat cu legislaţia specială pe zone
de activitate, dar şi realizarea în cadrul serviciului public a
unui dialog social competitiv, bazat pe respect, şi aplicarea
priincipiilor fundamentale referitoare la transparenţă,
echidistanţă, precum şi nediscriminare etnică, religioasă,
profesională, sexuală etc. în cadrul Societăţii Române de
Radiodifuziune.
S-a urmărit adaptarea strategiilor de management de
program la preferinţele ascultătorilor, fără a abdica niciun
moment de la misiunea de post public şi de la calitatea
actului jurnalistic. Astfel, în ultima perioadă a anului 2012
toate valurile de măsurători au demonstrat justeţea acestor
măsuri, prin situarea radioului public în topul audienţei la
nivel naţional.
În îndeplinirea exercitării atribuţiilor sale, Preşedintele
Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune a
emis în anul 2012 un număr total de 919 Ordine şi Decizii.
Cele mai importante ordine au vizat:
nn organizarea concursurilor pentru selecţia membrilor
Comitetului Director al Societăţii Române de
Radiodifuziune, respectiv a membrilor Comitetelor
Directoare ale Studiourilor Teritoriale;
nn organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de
management vacante;
nn constituirea Consiliului de Onoare al Societăţii Române

de Radiodifuziune;
nn desfășurarea sesiunilor a II-a și a III-a din cadrul
perioadei pilot de evaluare a personalului cu funcţii de
execuţie din Societatea Română de Radiodifuziune;
nn mandatarea reprezentanţilor Societăţii Române de
Radiodifuziune în cadrul Comisiei de negociere a unui
nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societăţii
Române de Radiodifuziune;
nn constituirea Grupului de lucru care să coordoneze
activităţile de identificare, analiză, evaluare şi revizuire a
riscurilor la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune
pornind de la Priorităţile şi obiectivele strategice de
dezvoltare ale Consiliului de Administraţie al Societăţii
Române de Radiodifuziune;
Pe plan internaţional, Preşedintele Director General a
reprezentat instituția la importante reuniuni din străinătate,
conform prerogativelor sale prevăzute de lege, intensificând
astfel legăturile externe ale instituţiei.
În acest sens, printre cele mai importante evenimente al
anului 2012 se pot identifica:
nn participarea la Adunarea Generală a Uniunii Europene
de Radio-Televiziune (UER);
nn participarea la Adunarea Generală a Uniunii Radiofonice
şi Televizuale Internaţionale (URTI);
nn demararea procesului de afiliere a Societăţii Române
de Radiodifuziune la Asia-Pacific Broadcasting Union
(ABU);
nn participarea la Adunarea Generală şi la Conferinţa
Anuală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului
Mediteranean (COPEAM);
nn semnarea unui nou acord de colaborare între Societatea
Română de Radiodifuziune și Radio China Internaţional.

III. Comitetul Director
La nivelul serviciului public de radiodifuziune, în anul 2012
s-a continuat procesul de reorganizare a Comitetului
Director al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum
şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale,
prin dezvoltarea instrumentelor necesare atât clarificării
atribuţiilor, rolului, modului şi procedurii de lucru ale acestor
organisme, cât şi organizării concursurilor de selecţie pentru
constituirea noilor Comitete Directoare.
În urma concursurilor pentru selecţia membrilor Comitetului

Director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai
Comitetelor Directoare Teritoriale au fost desemnați, pentru
un mandat de 2 ani incepând cu luna martie, noii membri ai
Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi
parte a membrilor Comitetelor Directoare Teritoriale. Membrii
Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune
sunt specialişti în domeniile: Comunicare şi Marketing,
Editorial, Cultural şi New Media, Economico-Financiar,
Organizaţional şi Resurse Umane, Tehnic, expertiza lor în
aceste domenii fiind o condiţie esenţială în vederea dobândirii
calităţii de membru al Comitetului Director.
În scopul aplicării prevederilor interne referitoare la
organizarea şi funcţionarea Comitetului Director al Societăţii
Române de Radiodifuziune, precum şi a Comitetelor
Directoare Teritoriale, coroborate cu prevederile art.31
din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune, republicată, noul Comitet Director a îmbunătățit
fluxul decizional în cadrul instituției și a asigurat controlul
procedural şi de fond al iniţiativelor conducătorilor de
compartimente, precum și punerea în aplicare a hotărârilor
şi deciziilor Consiliului de Administraţie, așa cum rezultă din
rapoartele periodice transmise Consiliului de Administrație.
Totodată, membrii Comitetului Director al Societăţii Române
de Radiodifuziune au participat activ în diverse grupuri de
lucru la nivelul managementului instituţiei.
În perioada martie-decembrie 2012, Comitetul Director al
Societăţii Române de Radiodifuziune s-a întrunit în 54 de
ședințe în care au fost emise 136 de dispoziţii de avizare şi
aprobare. Acestea au constituit un veritabil plan operaţional,
care a contribuit la modernizarea programelor și creșterea
audienței, la îmbunătățirea activității de comunicare
și marketing, la dezvoltarea performanțelor tehnice și
reducerea cheltuielilor, cu respectarea procedurilor legale
incidente, în limitele de competenţă acordate de Consiliul
de Administraţie.
Abordarea activităţii conform noului Regulament de
organizare şi funcţionare a Comitetului Director al Societăţii
Române de Radiodifuziune şi a Comitetelor Directoare
Teritoariale a condus, în mod firesc, la elaborarea şi
aplicarea unor proceduri şi instrumente de lucru unitare:
adoptarea deciziilor prin consens, introducerea instituţiei
avizării proiectelor de hotărâri şi decizii ale Consiliului de
Administraţie şi ale proiectelor de dispoziţii de aprobare ale
Comitetului Director.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
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De asemenea, Comitetul Director al Spcoetăţii Române
de Radiodifuziune, în conformitate cu prevederile Legii
nr.41/1994 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare,
şi-a îndeplinit atribuţiile referitoare la avizarea proiectelelor
de norme, normative, regulamente si instrucţiuni care au
fost supuse aprobării Preşedintelui Director General.

IV. Relațiile internaţionale
În anul 2012, activitatea în domeniul relaţiilor internaţionale
s-a axat pe următoarele linii de acţiune:
nn continuarea politicii de integrare în principalele
organisme internaţionale şi păstrarea unor poziţii de
decizie în conducerea acestora;
nn explorarea posibilităţilor şi avantajelor pentru Societatea
Română de Radiodifuziune de a se înscrie în alte
organizaţii internaţionale.
Principalele organisme internaţionale în care Societatea
Română de Radiodifuziune este membră şi desfăşoară
o activitate susţinută sunt Uniunea Europeană de Radio
şi Televiziune (UER), Uniunea Radiofonică şi Televizuală
Internaţională (URTI) şi Conferinţa Permanentă a
Audiovizualului Mediteranean (COPEAM).
UER – În cadrul acestui organism, Societatea Română de
Radiodifuziune are un statut bine definit, având reprezentanţi
în Comisia Radio, în Grupul Euroradio Users, în Comitetul
Director al Grupului pentru Pregătire Profesională, în Grupul
Cultură şi în Grupul Muzică.
În virtutea aprecierii de care se bucură, Societatea Română
de Radiodifuziune a organizat la Bucureşti:
nn Reuniunea anuală a Grupului de Resurse Umane al UER
(21-26 mai);
nn seminarul Talking Books, ediţia a III-a, organizat în
colaborare cu UER şi ICR în cadrul Târgului Internaţional
de Carte GAUDEAMUS 2012 (21-25 noiembrie).
nn
nn Societatea Română de Radiodifuziune şi-a intensificat
activităţile de lobby în cadrul UER, un pas important
fiind organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional
al Orchestrelor Radio RadiRo (22-29 septembrie)..
URTI - un reprezentant al Societăţii Române de
Radiodifuziune deţine funcţia de preşedinte al Comisiei
Radio şi pe aceea de director al Marelui Premiu. În
această calitate, Societatea Română de Radiodifuziune a
sprijinit afilierea posturilor publice din Ungaria şi Moldova,

contribuind la deschiderea URTI spre Europa de Est.
COPEAM - Societatea Română de Radiodifuziune este
un membru important al acestui organism, constituind şi
„poarta” acestuia spre Europa de Est. Ca urmare a activităţii
desfăşurate în cadrul COPEAM, Societatea Română de
Radiodifuziune a fost din nou aleasă în Comitetul Director
pentru perioada 2012-2014.
În ultimul trimestru al anului 2012, Societatea Română
de Radiodifuziune s-a afiliat la Asociaţia Internaţională
a Audiovizualului Public – PBI (Public Broadcasters
International), forum internaţional de colaborare şi schimb
de experienţă între posturile publice de radio şi televiziune.
Au fost iniţiate discuţii cu Uniunea Audiovizualului AsiaPacific (Asia-Pacific Broadcasting Union – ABU), în vederea
afilierii Societăţii Române de Radiodifuziune la acest
organism.
Societatea Română de Radiodifuziune a participat la
relansarea Asociaţiei Radio-Televiziunilor Publice de la
Marea Neagră.
Prin acțiunile sale, Societatea Română de Radiodifuziune
a urmărit intensificarea relaţiilor de colaborare cu posturi
şi secţii de limbă română din afara graniţelor şi comunităţi
româneşti din diaspora:
nn Societatea Română de Radiodifuziune a continuat
programul de sprijinire a postului Teleradio Moldova,
prin invitarea unor jurnalişti la două stagii de pregătire
profesională organizate la sediul Societăţii Române de
Radiodifuziune (aprilie – tematica: Tehnici de investigaţii
în jurnalism; iunie – tematica: Problematica europeană),
prin stimularea coproducţiilor şi emisiunilor de tip
duplex pe probleme de actualitate, prin acordarea de
consultanţă pentru postul Teleradio Moldova şi prin
acordare de suport tehnic şi logistic în organizarea
transmisiunii Concertului de la Ateneul Român din 25
noiembrie 2012;
nn Societatea Română de Radiodifuziune a primit-o la
sediul său pe doamna Michaela Figurelli, director general
CasaMia TV, pentru discuţii privind implementarea
acordului de colaborare dintre cele două instituţii, al
căror beneficiar îl constituie comunităţile româneşti din
Italia (25-26 mai);
nn în vederea strângerii relaţiilor cu posturi care emit
în limba română, conducerea Societăţii Române de
Radiodifuziune a avut întâlniri cu domnul Noam Yaffe,
directorul Departamentului OLIM, Kol Israel (16-28
octombrie);
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n Societatea Română de Radiodifuziune a organizat la
Bruxelles, împreună cu Casa de Cultură Belgo-Română,
un concert extraordinar al violonistului Alexandru
Tomescu, solist concertist permanent al Orchestrei
Naționale Radio.
Anul 2012 a însemnat pentru Societatea Română de
Radiodifuziune și o intensificare a relaţiilor bilaterale cu alte
posturi de radio-tv:
n Societatea Română de Radiodifuziune a semnat un nou
acord de colaborare cu Radio China Internaţional (11
iunie);
n în cadrul Acordului de colaborare semnat de Societatea
Română de Radiodifuziune cu Entreprise Nationale de
Radiodifusion Sonore (ENRS) Radio Algeria, o delegaţie
de jurnaliști ai Societăţii Române de Radiodifuziune s-a
deplasat la Alger cu ocazia alegerilor din această ţară (814 mai), iar un grup de jurnaliști algerieni a participat la
un stagiu de pregatire profesională, în cadrul Festivalului
Internaţional al Orchestrelor Radio (22-30 septembrie);
n au fost începute demersurile în vederea reînnoirii
acordului de colaborare cu Radio Vocea Vietnamului VOV.
Participarea la proiecte radiofonice internaţionale a
reprezentat pentru Societatea Română de Radiodifuziune
un capitol important:
n instituţia noastră a participat la două proiecte
internaţionale ale URTI, Poezii în limbi rare și Beatles
versus Stones, care au fost valorificate editorial;
n Societatea Română de Radiodifuziune a devenit
partener la Proiectul FRANCO-Phonie 3.0, iniţiat de
URTI, al cărui obiectiv este crearea unei platforme
internet participative și multimedia, dedicată publicului
francofon tânăr;
n Societatea Română de Radiodifuziune a participat
la proiectul organizat de Radio RAI și Comunitatea
Radiofonică Italofonă Via Francigena del Sud: Roma –
Gerusalemme.
n Radio România a participat la proiectul Puebla – 150 de
ani mai târziu. Pe urmele lui George Bibescu, organizat
de Radio Educacion din Mexic, cu sprijinul Grupului
Radiofonic ORO (Mexic).
Societatea Română de Radiodifuziune a participat la
următoarele concursuri și festivaluri internaţionale:
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Prix Bohemia, Prix Marulic, Prix talia (Societatea Română
de Radiodifuziune a participat și în competiţie și ca membru
al juriului), Prix Europa, Premios Ondas, SEEMO, Plaiul meu
natal, New York Festival for Radio Programmes (Ilinca Stihi
a obţinut Gold Award) și Marele Premiu al Radioului – URTI
(Ilinca Stihi s-a calificat în TOP 10).
Anul 2012 a marcat
și o intensificare a relaţiilor
interinstituţionale:
n Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea
negocierii documentelor interguvernamentale semnate
între România și alte state (Malaezia, Turcia, Albania,
Iordania, China, Maroc).
n Colaborarea cu următoarele reprezentanţe diplomatice:
 Delegaţia Wallonia Bruxelles, în vederea continuării
proiectelor de colaborare finanţate de Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), concretizate
în organizarea la sediul Societăţii Române de
Radiodifuziune a două ateliere susţinute de
specialiști belgieni, dedicate tehnicilor de investigaţii
în jurnalism (desfășurat în aprilie) și fondurilor
structurale europene (desfășurat în iunie);


Ambasada Republicii Populare Chineze la București,
în vederea semnării noului acord de colaborare
dintre Societatea Română de Radiodifuziune și
Radio China Internaţional (semnat in iunie);



Ambasada Tunisiei la București, în vederea acordării
de către Societatea Română de Radiodifuziune a
consultanţei privind digitalizarea arhivelor, solicitată
de Radiodifuziunea Tunisiană în baza acordului
de colaborare existent între cele două instituţii.
Acest proiect a fost amânat pentru 2013 datorită
evenimentelor survenite în Tunisia;



Ambasada Republicii Algeriene Democratice și
Populare în România, în vederea mediatizării de
către Societatea Română de Radiodifuziune a
alegerilor din această ţară (în luna mai);

Ambasada Statelor Unite Mexicane la București, în
vederea colaborării pentru realizarea de emisiuni dedicate
istoriei și civilizaţiei mexicane (7 emisiuni realizate de
Radio România Cultural, difuzate de-a lungul anului 2012)
și realizarea proiectului Puebla -150 de ani mai târziu. Pe
urmele lui George Bibescu (realizat în luna mai).

PRINCIPALII INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI
AI ANULUI 2012
Situaţiile financiare anuale (bilanţul, contul de profit și
pierdere, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia
fluxurilor de trezorerie și notele la situaţiile financiare) ale
Societăţii Române de Radiodifuziune au fost întocmite cu
respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3055/2009
privind reglementările contabile conforme cu directivele
europene, modificat și completat, precum si politicile
contabile proprii, asigurând reflectarea fidelă a poziţiei
financiare, a modificărilor acesteia și a performanţelor
Societății Române de Radiodifuziune.
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului

Finanţelor Publice nr. 3055/2009, situaţiile financiare anuale
ale Societăţii Române de Radiodifuziune au fost auditate
extern de către SC ELITE CONSULTING SA, societate
autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România.
Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
termenul de depunere a situaţiilor financiare la ANAF este
de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

I. actIVele şI PaSIVele
1. activele Societăţii Române de Radiodifuziune la
sfârșitul exerciţiilor financiare ale anilor 2011 și 2012 se
prezentau astfel:
2011

2012

Active imobilizate (în valori nete)
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare

71.766.209
1.223.450
69.379.114
1.163.645

119.939.570
468.367
116.584.159
2.887.044

Active circulante
I. Stocuri
II. Creanţe
III. Investitii financiare pe termen scurt
IV. Casa și conturi la bănci

81.376.142
2.365.484
46.657.124
6.454.293
25.899.241

70.823.504
2.361.553
44.042.404
3.892.222
20.527.325

Cheltuieli în avans

987.989

475.470

TOTAL ACTIvE - Lei

154.130.340

191.238.544

Valoarea activelor Societății Române de Radiodifuziune
la 31.12.2012 a crescut faţă de valoarea înregistrată la
finele anului 2011, în primul rând ca urmare a înregistrării,

la 31.12.2012, în Active imobilizate, a diferenţelor din
reevaluarea terenurilor și clădirilor.
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2. Pasivele Societăţii Române de Radiodifuziune la sfârşitul exerciţiilor financiare ale anilor 2011 şi 2012 se prezentau
astfel:
2011

2012

Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă de până la un an
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă mai mare de un an
Provizioane

47.169.810

41.194.361

347.696

246.057

5.286.603

614.575

Venituri în avans
- subvenţii pentru investiţii
- venituri înregistrate în avans

20.145.464
18.523.648
1.621.816

19.529.238
19.495.851
33.387

Capitaluri
I. Capital
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Rezultatul reportat
VI. Profit
Patrimoniul public

81.180.767
6.828.064
44.897.751
22.949.777
1.516.125
4.209.533
779.517

129.654.313
6.828.064
93.501.215
27.163.337
1.319.210
62.970
779.517

154.130.340

191.238.544

TOTAL PASIVE

La 31.12.2012 au fost reevaluate toate terenurile şi clădirile
aflate în proprietatea/folosinţa/administrarea Societății
Române de Radiodifuziune. Înregistrarea rezultatelor
reevaluării a condus la creşterea activelor (prin majorarea
Activelor imobilizate) şi, totodată, la creşterea pasivelor
(prin majorarea „Rezervelor din reevaluare” cu 48.607.492
lei).
La capitolele de Activ şi Pasiv ale bilanţului influenţele
asupra rezultatelor la 31.12.2012 faţă de 31.12.2011 au fost
determinate astfel:
nn creanţele au scăzut ca urmare, în primul rând, a reducerii
sumelor de primit de la bugetul statului (de la 30.797.205
la finele anului 2011, din care datoria către Societatea
Naţională Radiocomunicaţii – SNR era de 28.445.205
lei, la 25.023.670 lei la sfârşitul anului 2012, din care
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datoria către SNR este de 18.218.903 lei). Acest fapt
a determinat şi o reducere a datoriilor pe termen scurt
(datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un
an).
nn investiţiile financiare pe termen scurt au înregistrat la
finele anului 2012 valori mai mici decât la 31.12.2011,
ca urmare a reducerii depozitelor bancare deschise la
bănci.
nn disponibilităţile la bănci au scăzut ca urmare a achitării
în termen a datoriilor curente, precum şi a stingerii
obligaţiilor care au decurs din încheierea tranzacţiei cu
CREDIDAM (3.582.288 lei). Achitarea datoriilor către
CREDIDAM a condus, pe de altă parte, la diminuarea
provizioanelor constituite pentru aceasta.

II. Contul de profit şi pierdere `

pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2012 se prezintă astfel:

1. VENITURI:
Veniturile din exploatare în sumă de 417.383.086 lei, se compun din:
a. Venituri proprii			
b. Venituri de la bugetul statului (alocaţia bugetară)
c. Venituri aferente proiectelor speciale

2011

2012

207.877.824
193.221.305
2.959.238

217.032.473
191.863.595
8.487.018

Veniturile financiare în sumă totală de 1.134.088 lei, reprezintă venituri proprii şi provin din:
2011

2012

a. Venituri din dobânzi bancare

1.069.050

889.454

b. Alte venituri financiare

187.544

244.634

2. CHELTUIELI:
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 418.205.154 lei, au următoarea structură:
2011

2012

a. Cheltuieli cu materialele

4.915.873

4.045.968

b. Cheltuieli cu utilităţile

3.047.576

3.552.071

c. Cheltuieli aferente produselor vândute (CD, audio-book)

139.488

137.023

d. Cheltuieli cu personalul, inclusiv colaboratori persoane fizice

154.287.871

156.341.039

e. Ajustări pentru creanţe incerte

895.172

281.956

f. Cheltuieli cu impozite şi taxe

45.479.422

46.931.865

g. Cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi

184.612.288

200.630.046

h. Cheltuieli cu amortizările

6.975.147

7.536.462

i. Alte cheltuieli de exploatare

3.284.491

3.420.752

j. Ajustări din provizioane

-3.354.547

-4.672.028

2011

2012

a. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

175.358

226.630

b. Cheltuieli cu dobânzile

19.250

22.420

Cheltuieli financiare de 249.050 lei sunt formate din:

15

RADIO ROMÂNIA

Nivelul veniturilor, al cheltuielilor şi al rezultatelor sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Din exploatare

Financiare

Total

Venituri

417.383.086

1.134.088

418.517.174

Cheltuieli

418.205.154

249.050

418.454.204

Profit/Pierdere

-822.068

885.038

62.970

Impozit profit

0

Profit net

62.970

III. Prezentarea în detaliu a veniturilor
Potrivit Legii nr. 41/1994, sursele financiare ale Societății Române de Radiodifuziune se constituie din alocaţii de la
bugetul de stat, din venituri proprii şi din alte surse.
1. Veniturile proprii, în sumă de 217.032.473 lei, au avut ca principale surse:
2011

2012

a. Venituri din taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

195.219.389

204.203.581

b. Venituri din publicitate

4.017.179

2.747.580

c. Venituri din sponsorizări şi donaţii

1.098.701

1.189.007

d. Venituri din valorificarea produselor RADOR

515.072

614.996

e. Venituri din chirii (GAUDEAMUS)

1.457.845

1.505.901

f. Venituri din vânzare produse (CD, audio-book)

220.280

210.481

g. Venituri din vânzare bilete concerte

516.659

477.770

h. Venituri din mesaje muzicale

144.207

133.829

i. Venituri din penalităţi taxa radio

1.467.137

1.748.976

j. Venituri din prestaţii şi colaborări

384.657

311.950

k. Alte venituri din exploatare
din care: venituri din amortizarea imobilizărilor primite din credite
bugetare, finanţări externe, sponsorizări

2.836.698

3.888.402

1.641.850

2.636.992

În conformitate cu legislaţia în vigoare, taxa pentru serviciul public de radiodifuziune se încasează de la plătitorii acesteia
(persoane fizice şi juridice) de către societăţile mandatate, prin efectul legii, respectiv societăţile de distribuţie şi furnizare a
energiei electrice, odată cu plata energiei electrice consumate. Categoriile de plătitori şi modul de încasare sunt reglementate
prin H.G. nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. În anul 2012, numărul mediu lunar de plătitori
persoane fizice a fost de 5,3 milioane, iar numărul mediu lunar de plătitori persoane juridice a fost de 243.000.
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2. Veniturile de la bugetul statului (alocaţia bugetară):191.863.595 lei, cu următoarele destinaţii:
2011

2012

a. pentru plata serviciilor S.N.Radiocomunicaţii

167.257.882

167.556.698

b. pentru funcţionarea Direcţiei Formaţii Muzicale

15.165.770

14.548.608

c. pentru realizarea şi difuzarea emisiunilor Radio România
Internaţional

10.797.653

9.758.289

3. Venituri din fonduri europene: 7.788.465 lei. În Societatea Română de Radiodifuziune se derulează proiectul
ACCES – Formare profesională continuă – calificare/recalificare – garanţia succesului pe piaţa muncii pentru angajaţi –
POSDRU/62/2.3/S/31209. Proiectul este finanţat din fonduri europene nerambursabile; perioada de derulare a proiectului
este de trei ani: 2010-2013.
4. Alte venituri din surse externe de finanţare, 698.553 lei.
Pe parcursul anului, în Societatea Română de Radiodifuziune, au fost derulate două proiecte cu surse externe de finanţare:
 Proiectul Euranet (postul Radio România Internaţional);
 Proiectul European Rainbow în cadrul programului sectorial Grundtvig (Studioul Teritorial Timişoara).
5. Veniturile financiare în sumă totală de 1.134.088 lei provin din:
2011

2012

a. Venituri din dobânzi bancare

1.069.050

889.454

b. Alte venituri financiare

187.544

244.634

2011

2012

IV. Prezentarea în detaliu a cheltuielilor
1. Cheltuielile de exploatare:
a. Cheltuieli materiale în sumă de 4.045.968 lei, din care:
3.090.349



materiale, piese de schimb, combustibil,
rechizite consumate în procesul de producţie

3.771.481



alte cheltuieli materiale - obiecte de inventar

989.807

794.739

154.585

160.880

2011

2012

3.047.576

3.552.071

- materiale nestocate
b. Cheltuieli cu utilităţile
		


cheltuieli cu energia electrică, gaze, apă
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c. Cheltuieli privind produsele vândute (CD, audio-book) în sumă de 137.023 lei provin din descărcarea gestiunii de
produse radio prin valorificarea acestora:
		


cheltuieli aferente produselor vândute (cărţi, CD, audio-book)

2011

2012

139.488

137.023

d. Cheltuieli cu personalul, inclusiv colaboratori persoane fizice, în sumă de 156.341.039 lei, din care:
2011

2012



cheltuieli cu salariile personalului

108.982.179

111.212.934



participarea salariaţilor la profit

-

616.735



cheltuieli contribuţii aferente salariilor

30.870.192

31.534.072



cheltuieli protecţie socială

2.071.420

2.243.225



tichete de masă

4.446.694

4.335.525



cheltuieli cu drepturi de autor şi contracte /convenţii civile
persoane fizice

7.917.386

6.398.548

2011

2012

895.172

281.956

2011

2012

e. Ajustări pentru creanţe incerte:
		


diferenţa între veniturile din ajustările realizate la finele anului
2011 şi cheltuielile cu ajustările înregistrate la finele anului
2012 pentru acoperirea riscurilor de neîncasare a clienţilor şi
debitorilor incerţi. Ajustări realizate potrivit principiilor contabile

f. Cheltuielile cu impozite şi taxe, în valoare de 46.931.865 lei, din care:
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impozite clădiri, terenuri

592.586

616.169



taxe auto

41.612

32.774



impozite spectacol

17.228

20.205



TVA

44.365.817

45.727.050



alte taxe

462.179

535.667

RAPORT ANUAL 2012

g. Cheltuielile cu lucrări şi servicii prestate de terţi, în valoare 200.630.046 lei, din care:
2011

2012



reparaţii clădiri		

57.046

56.290



reparaţii auto

123.011

104.203



chirii			

1.742.877

2.132.154



comision pentru încasarea taxei radio

15.241.696

15.488.150



publicitate şi promovare imagine

882.683

1.150.704



primiri de oaspeţi

82.425

145.102



deplasări în ţară şi străinătate

3.287.376

3.167.332



staţii şi circuite pentru radiodifuzare

134.885.389

135.126.369



telefoane şi circuite telefonice pentru transmisii

4.298.809

4.409.122



transmisii prin satelit

1.091.124

157.976



servicii de pază

126.828

140.055



abonamente agenţii de stiri		

547.381

569.979



abonamente presa internă şi externă

128.189

110.224



servicii bancare

270.425

367.321



servicii întreţinere echip. şi servicii suport IT

753.813

6.864.502



cesiunea drepturilor de autor şi servicii conexe pentru
realizarea de emisiuni

3.011.078

3.899.776



prestatii artistice Festivalul RadiRo

-

3.396.266



alte lucrări şi servicii prestate de terţi

6.664.072

9.512.526



uniuni de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe

9.941.772

11.824.078



drepturi de transmisii sportive

1.561.935

2.007.917

h. Cheltuieli cu amortizările, în valoare de 7.536.462 lei, reprezintă cota-parte din valoarea imobilizărilor trecute pe costuri,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea:



cheltuieli cu amortizările

2011

2012

6.975.147

7.536.462
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i. Alte cheltuieli de exploatare, în sumă de 3.420.752 lei, se compun din:
2011

2012



despăgubiri, amenzi, penalităţi

1.474.444

2.037.022



premii concursuri radiofonice

610.799

431.149



pregătire profesională

282.515

52.741



cotizaţii organizaţii interne şi internaţionale

809.939

868.000



alte cheltuieli de exploatare

106.794

31.840

2011

2012

-3.354.547

-4.672.028

2011

2012

a. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

175.358

226.630

b. Cheltuieli cu dobânzile

19.250

22.420

j. Ajustări din provizioane:
		


diferenţa între veniturile din provizioane, constituite la finele
anului 2011 şi cheltuielile cu provizioanele create la finele
anului 2012 pentru acoperirea riscurilor din litigii în curs.
Provizioane constituite potrivit principiilor contabile

2. Cheltuieli financiare de 249.050 lei se compun astfel:

V. Execuţia alocaţiei bugetare pe anul 2012
În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.41/1994, republicată, sursele financiare ale Societăţii Române de
Radiodifuziune se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din venituri proprii şi alte surse.
Prin Legea bugetului anual de stat, Societatea Română de Radiodifuziune beneficiază de fonduri de la bugetul de stat
pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achiziţionarea de echipamente şi piese de schimb radio, materiale
consumabile necesare desfăşurării activităţii, pentru utilizarea staţiilor de emisie, pentru finanţarea necesară producerii şi
difuzării emisiunilor radiofonice adresate străinătăţii şi pentru finanţarea necesară acoperirii cheltuielilor Direcţiei Formaţii
Muzicale.
Prin Legea bugetului de stat nr. 293/2011 şi OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, Societăţii
Române de Radiodifuziune i-au fost alocate fonduri în conformitate cu art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 41/1994, astfel:
nn pentru plata serviciilor S.N.Radiocomunicaţii;
nn pentru realizarea şi difuzarea emisiunilor Radio România Internaţional;
nn pentru funcţionarea Direcţiei Formaţii Muzicale;
nn cheltuieli de dezvoltare.
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Situaţia creditelor repartizate pe capitole de cheltuieli şi consumul acestora sunt evidenţiate după cum urmează:

DENUMIRE

CREDITE
BUGETARE
APROBATE
INIŢIAL 2012
lei

CREDITE
BUGETARE
DEFINITIVE 2012
lei

PLĂŢI
EFECTUATE LA
31.12.2012
lei

TOTAL CHELTUIELI BUGET DE STAT

159.133.000

209.465.000

205.425.858

98,07

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

127.783.000

179.125.000

177.783.000

99,25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

26.575.000

26.575.000

24.853.042

93,52

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

4.775.000

3.765.000

2.789.816

74,10

GRAD DE
REALIZARE LA
31.12.2012
%

										
Creditele bugetare totale alocate Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2012 au fost în sumă de 209.465.000 lei.
Plăţile efectuate de Societatea Română de Radiodifuziune din creditele aprobate au fost în sumă de 205.425.858 lei, sumă
care s-a încadrat în valoarea creditelor aprobate.
Gradul de utilizare a creditelor bugetare alocate pentru anul 2012 a fost de 98,07%.
Din totalul creditelor aprobate, societatea a deschis finanţarea pentru suma de 205.425.859 lei.
Creditele deschise şi neutilizate de Societatea Română de Radiodifuziune la 31.12.2012, în sumă de 1 leu, au fost restituite,
la sfârşitul anului, bugetului de stat.
Creditele bugetare aprobate şi neutilizate de Societatea Română de Radiodifuziune la 31.12.2012 au fost în sumă de
4.039.142 lei, din care:
nn 975.184 lei, sumă alocată pentru plata cheltuielilor de capital – dotări independente;
nn 1.721.958 lei, sumă alocată pentru plata cheltuielilor curente – transferuri interne;
nn 1.342.000 lei, sumă alocată pentru plata cheltuielilor curente – bunuri şi servicii.

VI. Execuţia bugetară pe titluri
1. Cheltuielile cu materiale şi servicii, care reprezintă 85,51% din totalul plăţilor, au fost executate în proporţie de 99,25%.
2. Transferurile, care reprezintă 12,69% din totalul plăţilor, au fost executate în proporţie de 93,52%.
3. Cheltuielile de capital, care reprezintă 1,80% din totalul plăţilor, au fost executate în proporţie de 74,10%.
Contul de execuţie a bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune, la data de 31 decembrie 2012, pentru sumele alocate
de la bugetul statului, a fost raportat şi înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice cu nr 383.699/14.02.2012.
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ECONOMIC ȘI FINANCIAR
Confirmând tendinţa manifestată în anii anteriori, Societatea
Română de Radiodifuziune a reuşit să-şi îndeplinească, în
anul 2012, obiectivul economic general, şi anume, acela de
a-şi asigura stabilitatea financiară şi echilibrul bugetar, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare şi din perspectiva
documentului Priorităţile şi obiectivele strategice de
dezvoltare ale Consiliului de Administraţie al Societății
Române de Radiodifuziune pentru perioada 2010-2014.
Administrarea eficientă a resurselor financiare ale Societății
Române de Radiodifuziune şi asigurarea suportului necesar
aplicării în condiţii optime a politicii editoriale a societăţii – o
trăsătură definitorie a domeniului economic şi financiar – a
permis încadrarea, în 2012, în limitele prevăzute de Bugetul
de venituri şi cheltuieli aprobat. Acest lucru a fost posibil
atât prin planificarea bugetară atentă, pe fiecare capitol
bugetar, cât şi prin monitorizarea permanentă a execuţiei
veniturilor şi cheltuielilor, astfel încât, pe durata exerciţiului
financiar încheiat, să poată fi menţinută o diferenţă pozitivă
între venituri şi cheltuieli.
Anul 2012 a însemnat o provocare continuă în domeniul
activităţii economice, fiind un an plin de dificultăţi, în care
un impact puternic l-au avut condiţiile cunoscute din anii
anteriori:
nn menţinerea taxei pentru serviciul public de radiodifuziune
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la nivelul stabilit prin HG nr. 977/2003;
nn creşterea continuă a costurilor de realizare şi difuzare a
emisiunilor radiofonice;
nn uzura echipamentelor tehnice şi a spaţiilor aferente
realizării şi difuzării emisiunilor;
nn menţinerea unor neconcordanţe legislative (necorelarea
HG nr. 977/2003, art.3, alin.1 cu Legea nr.41/1994) în
ceea ce priveşte identificarea şi obligarea persoanelor
fizice şi juridice la plata taxei pentru serviciul public de
radiodifuziune şi în modul de compensare a veniturilor
nerealizate de Societatea Română de Radiodifuziune
prin scutirile de la plata taxei acordate prin legi speciale;
nn continuarea efectelor crizei economice.
Ca urmare a eficienţei şi eficacităţii acţiunilor întreprinse pe
parcursul anului 2012, bilanţul contabil al Societăţii Române
de Radiodifuziune a fost unul pozitiv, fiind înregistrat un
profit brut de 62.970 lei.
În esenţă, factorii principali care au determinat rezultatele
economice pozitive obţinute în anul 2012 au fost:
nn creşterea valorii încasărilor din taxa radio faţă de nivelul
planificat;
nn menţinerea cheltuielilor proprii la acelaşi nivel, sau
reducerea lor acolo unde a fost posibil.

În anul 2012, Societatea Română de Radiodifuziune a obţinut venituri totale în valoare de 418.517.174 lei, a căror structură
pe surse este prezentată valoric şi grafic după cum urmează:
- Venituri din proiecte speciale(ACCES Euranet + European Rainbow)

8.487.018 lei

- Venituri din valorificarea produselor radio

3.397.228 lei

- Venituri din publicitate

2.747.580 lei

- Alte venituri

7.818.172 lei

Totalul creditelor de la bugetul de stat, alocate Societății
Române de Radiodifuziune în cursul anului 2012 au fost
în cuantum de 209.465.000lei, iar plăţile efectuate au fost
în sumă de 205.425.858, rezultând un grad de utilizare de
98,07 %.
Veniturile repartizate în anul 2012 din alocaţie bugetară au
fost utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune
în conformitate cu destinaţiile stipulate clar în Legea nr.
41/1994.
Sumele alocate de la bugetul de stat pentru servicii de
radiocomunicaţii au fost însă insuficiente în raport cu cele
solicitate pe baza fundamentărilor transmise Ministerului
Finanţelor Publice, astfel că prestaţiile lunilor noiembrie,
parţial, şi decembrie, integral, în valoare totală de 18.218.123
lei urmează să fie decontate din alocaţia bugetară a anului
2013.
Pe fondul continuării crizei economico-financiare în anul

2012, Societatea Română de Radiodifuziune a făcut eforturi
susţinute în sensul atragerii de noi plătitori de taxă pentru
serviciul public de radiodifuziune, cât şi al menţinerii celor
existenţi. Ca urmare, veniturile Societății Române de
Radiodifuziune din această taxă, în valoare de 204.203.581
lei, au depăşit cu 8.984.192 lei valoarea realizată în anul
2011. Acest fapt a fost posibil prin activitatea conjugată a
personalului din compartimentele comerciale de la sediul
central şi studiourile regionale, care a constat în urmărirea
permanentă a încasărilor realizate.
Numărul de plătitori persoane fizice a crescut cu mai mult de
16.000 de familii (cu toate că s-au înregistrat în continuare
scutiri acordate prin efectul legii), iar numărul de plătitori
persoane juridice a crescut cu peste 9.600, deşi au fost
înregistrate şi în anul 2012 numeroase ieşiri din evidenţă
(suspendări, radieri, insolvenţe).
Evoluţia, în ultimii 10 ani, a numărului de plătitori, pe
categorii, este prezentată în graficul alăturat:
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În sensul acţiunilor directe întreprinse de departamentul
de specialitate din Societatea Română de Radiodifuziune
pentru creşterea gradului de încasare a veniturilor din taxa
radio – element foarte important în asigurarea stabilităţii
financiare a instituţiei –, în cursul anului 2012 au fost
implementate două programe interne, astfel:
nn colectarea taxei radio de la clienţii direcţi;
nn recuperarea creanţelor primite de la societăţile
mandatate.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse, volumul încasărilor de la
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clienţii direcţi a fost de peste 10.000.000 lei – dublu faţă de
anul 2011.
Sumele încasate de către societăţile mandatate au fost
virate către Societatea Română de Radiodifuziune în
integralitatea lor, ritmic şi uniform, în concordanţă cu
clauzele contractuale.
Pe lângă categoriile de venituri menţionate, în anul 2012
Societatea Română de Radiodifuziune a realizat venituri şi
din alte surse, în cuantum de 22.449.998 lei, în următoarea
structură:

- Venituri din proiecte speciale(ACCES Euranet + European Rainbow)

8.487.018 lei

- Venituri din valorificarea produselor radio

3.397.228 lei

- Venituri din publicitate

2.747.580 lei

- Alte venituri

7.818.172 lei

Veniturile din proiecte speciale, unele continuate, iar altele
realizate în anul 2012, au fost: cele pentru proiectul ACCES
Formare profesională continuă – calificare/recalificare –
garanţia succesului pe piaţa muncii pentru angajaţi 20072013 (cu cofinanţare europeană), totalizând 7.788.465 lei
şi alte proiecte cu finanţare europeană (ACCES Euranet şi
European Rainbow) în valoare de 698.553 lei.
În concluzie, putem să subliniem faptul ca veniturile Radio

România au crescut cu 3,26% în 2012 faţă de 2011.
Cheltuielile totale înregistrate de Societatea Română
de Radiodifuziune au fost în valoare de 418.454.204 lei,
reprezentând 99,99 % din valoarea veniturilor totale realizate
în anul 2012. Prin comparaţie cu anul 2011, cheltuielile totale
au fost mai mari cu 17.976.815 lei. Ponderile principalelor
cheltuieli la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune
sunt prezentate prin intermediul graficului alăturat:
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În cursul anului 2012 a continuat procesul de planificare şi
urmărire permanentă a cheltuielilor în vederea încadrării în
Bugetul de venituri şi cheltuieli, proces ce a avut ca rezultat
asigurarea echilibrului financiar al instituţiei.
În acest sens, în cadrul Departamentului Economic au
fost efectuate analize şi raportări periodice (lunare şi/
sau trimestriale) privind realizarea principalilor indicatori
economico-financiari şi au fost elaborate proceduri interne
care au intrat în practica activităţii economice a Societății
Române de Radiodifuziune. Totodată, angajarea tuturor
cheltuielilor Societății Române de Radiodifuziune s-a
făcut numai după avizarea (preventivă) privind respectarea
prevederilor legale şi a procedurilor interne stabilite, în
sensul:
nn existenţei în buget a fondurilor necesare;
nn prevederii în planurile anuale de achiziţii/investiţii a
fiecărei solicitări;
nn existenţei tuturor avizelor de specialitate şi a aprobărilor
interne.
În acelaşi timp, s-a acţionat pentru realizarea corectă şi la
timp a contractelor economice, prin urmărirea permanentă
a derulării acestora.
Menţinerea stabilităţii financiare a Societăţii pe parcursul
anului 2012 a fost asigurată cu ajutorul pachetului de măsuri
privind încadrarea cheltuielilor în plafoanele de finanţare,
astfel:
 menţinerea salariilor la nivelul existent în anii
anteriori;
 aplicarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri
şi servicii conform legii şi cu încadrarea în fondurile
disponibile;
 respectarea Programului Anual de Achiziţii Publice
al Societăţii, atât în ceea ce priveşte categoriile de
produse, cât şi nivelurile valorice planificate;
 aplicarea cu rigurozitate şi consecvenţă a măsurilor
privind licitaţiile electronice prin intermediul
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice;
Utilizând experienţa anilor anteriori, pe parcursul anului
2012, în domeniul economic şi financiar au existat
preocupări constante în ceea ce priveşte:
 îmbunătăţirea procedurii de elaborare şi repartizare
a bugetului pentru fiecare titular din cadrul
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Societății Române de Radiodifuziune – bazată pe
monitorizarea permanentă a activităţilor economice
ale titularilor de bugete;
analiza constantă a situaţiei economice a fiecărui
titular de buget pentru a se identifica din timp
activităţile cu dificultăţi privind încadrarea în plafonul
de buget aprobat şi luarea măsurilor ce se impun;
stabilirea responsabilităţilor şi a limitelor de
competenţă în angajarea cheltuielilor – acţiune
finalizată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.105/2012;
exercitarea controlului financiar preventiv asupra
fiecărui document prin care Societatea Română de
Radiodifuziune se angajează patrimonial;
începerea
implementării
procedurilor
de
standardizare şi compatibilizare a sistemului de
evidenţă şi raportare contabilă de la studiourile
regionale cu sistemul informatic central de la sediul
Societății Române de Radiodifuziune;
identificarea cheltuielilor neeconomicoase la
nivelul departamentelor din Societății Române de
Radiodifuziune;
analize lunare şi trimestriale centralizate pe capitole
de cheltuieli din Bugetul de venituri şi cheltuieli şi pe
titulari de buget;
armonizarea politicilor financiar-contabile la nivelul
Societății Române de Radiodifuziune.

În cursul anului 2012, respectând prevederile Legii
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/09.10.2009 şi ale
Ordinului Preşedintelui Director General nr. 1026/2011, a
fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului Societăţii
Române de Radiodifuziune.
Au fost inventariate toate bunurile Societății Române de
Radiodifuziune, grupate pe gestiuni şi categorii de bunuri,
disponibilităţile băneşti în lei şi valută, timbrele fiscale,
tichetele de masă, creanţele, datoriile şi alte valori.
Tot ca o masură de evidenţiere a patrimoniului Societăţii
Române de Radiodifuziune s-a procedat la reevaluarea

clădirilor şi a terenurilor societăţii, având drept cadru legal
prevederile OMFP nr.3055/2009 şi cele ale Legii nr.571/2003
a codului fiscal, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Rezultatele acţiunii au fost înregistrate în documentele
contabile ale instituţiei.
Un capitol important în activitatea economică a Societăţii
Române de Radiodifuziune l-a constituit asigurarea finanţării
noului post, Radio Chişinău.
La data de 1 decembrie 2011, în conformitate cu deciziile
şi hotărârile Consiliului de Administraţie (nr.29/2011,
nr.66/2011 şi nr.71/2011), a fost lansat oficial Radio
Chişinău, un produs Radio România.
Începând cu această dată, Societatea Română de
Radiodifuziune a devenit acţionar majoritar al SC Pajura Albă
Media SA, asociat unic al SC Pajura Albă SRL – deţinător al
frecvenţelor şi patrimoniului Radio Chişinău. Prin mandatul
încredinţat de Consiliul de Administraţie şi conform HG
nr.961/2011, Societatea Română de Radiodifuziune a trecut
la administrarea organizatorică şi economică a activităţilor
noului post de radio.
În primele 6 luni ale anului 2012, finanţarea activităţii
noului post de radio a fost asigurată printr-un proiect al
Departamentului Românilor de Pretutindeni din cadrul
Guvernului României, la un nivel de cca. 44.500 euro/lună.
Începând cu semestrul al II-lea 2012, Societatea Română
de Radiodifuziune şi-a asumat responsabilitatea finanţării
activităţii Radio Chişinău. Pentru aceasta, singura soluţie
legală identificată de către Consiliul de Administraţie al
Societății Române de Radiodifuziune a fost aceea de a
acorda un împrumut rambursabil către SC Pajura Albă

Media SA, asociat unic al SC Pajura Albă SRL – deţinător al
postului Radio Chişinău.
Valoarea împrumutului acordat, conform Deciziei nr.37/2011,
modificată şi completată prin Decizia nr.51/2012, cu termen
de rambursare iunie 2013, a fost de până la 390.000 euro,
împrumut convertibil. Împrumutul a fost acordat în tranşe,
prin aceasta asigurându-se o finanţare ritmică a activităţii
postului.
În paralel cu eforturile Societăţii Române de Radiodifuziune
de găsire a unei soluţii de finanţare a proiectului, noua
administraţie a SC Pajura Albă SRL a iniţiat şi a dus la
bun sfârşit o serie de acţiuni menite să scadă costurile
de funcţionare ale societăţii, în paralel cu eficientizarea
acestora.
Astfel, costurile de funcţionare ale SC Pajura Albă SRL
au fost reduse cu aproximativ 45%, de la un buget de
aproximativ 44.500 euro/lună în ianuarie la circa 24.500
euro/lună în noiembrie 2012.
Pentru anul 2013, Societatea Română de Radiodifuziune a
făcut demersurile necesare în vederea asigurării finanțării
postului Radio Chișinău de la bugetul de stat.
Detalii suplimentare cu privire la Radio Chişinău pot fi
consultate în Anexa nr. 2.
Prin preocupările, pachetele de măsuri şi acţiunile specifice
întreprinse pe parcursul anului 2012 în domeniul economic
şi financiar, Societatea Română de Radiodifuziune a
asigurat controlul cheltuielilor proprii şi situarea acestora
în limitele prevăzute de Bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat, având ca rezultat final îndeplinirea indicatorilor de
eficienţă economică.
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EDITORIAL
Departamentul Producţie Editorială reuneşte posturile
naţionale – Radio România Actualităţi, Radio România
Cultural, Radio România Muzical, Antena Satelor, Radio
3Net, Radio România Junior –, posturile regionale – Radio
România Bucureşti FM, Radio România Cluj (cu posturile
locale Sighet şi Sibiu), Radio România Constanţa, Radio
România Craiova, Radio România Iaşi, Radio România
Reşiţa, Radio România Târgu Mureş (cu postul local
Braşov), Radio România Timişoara (cu postul local Arad),
posturile internaţionale – Radio România Internaţional,
Radio Chişinău, şi redacţii suport – Redacţia Informaţii,
Redacţia Muzicală, Redacţia Teatru, Agenţia de presă
Rador. De asemenea, Radio România a rămas instituţia de
presă românească cu cele mai puternice surse de informare
atât în ţară, cât şi în străinătate, având în acest sens reţele
proprii de corespondenţi în cele mai importante zone de
interes pentru public.
Anul 2012 a fost un an dinamic din punct de vedere
editorial, plin de provocări. Din punct de vedere strategic
şi organizatoric, posturile Radio România au prezentat
publicului grile de programe, cu elemente de noutate ce vor
fi detaliate în cursul acestui capitol.
O menţiune specială se cuvine a fi formulată şi din punctul
de vedere al complexităţii editoriale ce a decurs din
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caracterul electoral al anului. Într-un peisaj media viciat
de atitudini partizane, sancţionate de Consiliul Naţional al
Audiovizualului cu numeroase amenzi, Radio România s-a
singularizat prin corectitudine, echidistanţă şi pluralismul
ştirilor difuzate.
La fel ca în anii precedenţi, corespondenţii Societății
Române de Radiodifuziune au transmis exclusivităţi din
zone speciale, din teatre de operaţii şi regiuni de conflict şi
post-conflict, cu echidistanţă şi profesionalism.
Cea de-a XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară de la
Londra, precum și Jocurile Paralimpice au reprezentat
evenimentele sportive al anului 2012, reflectate pe
toate posturile corporaţiei, cu accent la Radio România
Actualităţi. Acest proiect a avut două etape importante: una
preolimpică (un maraton de informaţii dedicate olimpismului
încă de la începutul anului) şi alta dedicată exclusiv
evenimentelor londoneze (s-au transmis peste 1.600 de
minute de comentarii, interviuri si reportaje în rubrici fixe,
în cele 17 zile de întreceri, la care s-au adăugat cele 250
de minute de transmisiuni directe de la evoluţiile sportivilor
români si străini).
În continuare sunt prezentate principalele linii de acţiune,
grupate tematic, pentru fiecare post şi redacţie în parte:

Cabina de emisie Radio România Actualități

Radio România Actualităţi
Odată cu noua grilă de emisiuni a fost realizată moderaţia
unică de luni până vineri pe principalele linii ale programului,
s-a făcut o selecţie riguroasă a vocilor de la microfon şi au
fost introduse rubrici fixe pentru a crea reflexe de ascultare.
Totodată a fost îmbunătăţit formatul muzical.
Una dintre principalele schimbări a vizat resegmentarea
programului de dimineaţă. Introducerea unui pre-matinal, de
la 5:00 la 7:00 – cu elemente de poziţionare în urbanul mare
şi mic – a făcut posibilă redimensionarea şi dinamizarea
Matinalului propriu-zis. Formatul de însoţire de la 10:00
la 13:00 s-a îndreptat spre abordarea unor subiecte utile,
interesante, inclusiv de fapt divers.
La prânz a fost păstrat un program informativ de 30 de
minute (de news and current affairs), dedicat evenimentelor
zilei, iar o dezbatere a principalului subiect al zilei a fost
plasată la 18:30, după un alt Radiojurnal de sinteză a
zilei. Programul de după-amiază, La minut, a fost dedicat
exclusiv faptului divers şi muzicii.
Programul de drive time a fost, de asemenea, redimensionat
prin crearea de spaţii fixe dedicate anumitor rubrici de
interes, dar a continuat şi tradiţia difuzării zilnice a unui
reportaj al ediţiei.
Programele de weekend au fost uşor adaptate în acelaşi
sens al dinamizării şi plierii pe obişnuinţele de ascultare ale

publicului-ţintă. Acestea găzduiesc în mai mare proporţie
evenimentele culturale ale săptămânii, beneficiază de
o abordare muzicală mai diversă şi de o pagină sportivă
mai consistentă, cu o emisiune dedicată – În Nocturnă –,
difuzată atât sâmbătă, cât şi duminică.
Radio România Actualităţi şi-a menţinut şi în 2012 o bogată
ofertă de produse editoriale cu caracter de unicat pe piaţa
radio din Romania. Agenda globală şi Euroatlantica sunt
emisiuni care pun în pagină informaţia externă şi pe cea
privind politicile de securitate în lumea contemporană.
Documentarele RRA, cu difuzare săptămânală, au avut
teme din cele mai diverse: de la împlinirea a cinci ani de
la aderarea României la Uniunea Europeană, organismele
modificate genetic, sau vaccinul BCG, până la “oina – sport
naţional”.
Pentru Radio România Actualități, campania editorială Cum
este România ta? – Cum ai vrea să fie România noastră?,
derulată de la 1 Noiembrie – Ziua Radioului – şi până la 1
Decembrie – Ziua Naţională, a fost un binevenit prilej de
a crea o interactivitate crescută în cadrul programelor
sale prin inserarea mesajelor de la ascultători şi difuzarea
de opinii relevante ale unor personalităţi ale vieţii noastre
publice.
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radIo românIa cultural
Linia de forţă menţinută în ideea de a păstra nivelul calitativ
al conţinutului editorial al RRC a reprezentat-o contactul
permanent cu actualitatea culturală, în cele mai diverse
domenii: literatură, film, teatru, arte plastice, muzică, istorie,
arhitectură și urbanism etc. Ca în fiecare an, Radio România
Cultural a transmis concerte, gale și spectacole importante,
care au ajuns astfel la publicul din întreaga ţară (Radio
România Cultural beneficiind de o rețea națională în FM).
Obiectivele emisiunilor Radio România Cultural au fost
următoarele:
n informarea promptă a publicului cu privire la actualitatea
culturală și asumarea, în plus, a necesarei funcţii de
ghid cultural într-o lume de o mare diversitate a ofertei
culturale prin comentarii competente;
n asigurarea unui divertisment de calitate, prin difuzarea
unor spectacole și gale de înaltă ţinută, așa fiind
concertele Orchestrelor Radio sau Gala Radio România
Cultural;
n în ceea ce privește teatrul radiofonic, a existat o
diversitate de opţiuni, respectiv teatru clasic, clasic cu
interpretare contemporană, documentar, experimental;
n reportajul și documentarul au deţinut o pondere importantă
în programul postului, îndeosebi prin proiectul Storymania,
prin care sunt produse și difuzate 4 documentare
săptămânal, de înaltă calitate, proiectul fiind selecţionat
în finala premiilor de feature ale European Broadcasting
Union. Reportajul a fost prezent în programele-magazin
ale postului, în mod deosebit în emisiunile de actualitate
culturală, precum Espresso (luni-vineri, 7:15-9:00) și
Expresul de seară (luni-vineri, 18.30-19.00).
În 2012, Radio Romania Cultural și-a eficientizat reţeaua
proprie de corespondenţi interni și a colaborat eficient cu
reţeaua de corespondenţi externi a Radio România. Au fost
dezvoltate rubricile zilnice Cultura în Europa și Cultura în
lume, difuzate la ore fixe în prime time, realizate aproape
exclusiv cu contribuţia corespondenţilor externi.
Susţinând extensia tot mai mare a activităţilor și emisiunilor
postului pe internet, Radio România Cultural a desfășurat o
activitate permanentă în următoarele direcţii:
n îmbunătăţirea funcţiilor, aspectului grafic și mentenanţei
portalului Radiocultura și a site-ului actual al Radio
România Cultural – adăugând noi secţiuni, reclame,
utilităţi etc.;
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dezvoltarea portalului www.culturalazi.ro;
n noi bloguri pentru emisiunile postului;
n dezvoltarea prezenţei Radio România Cultural pe
reţelele de socializare online Facebook și Twitter;
dezvoltarea site-urilor de proiect www.pianulcalator.
ro, www.vioaraluienescu.ro, www.flautuldeaur.ro, www.
duelulviorilor.ro.
Au fost organizate proiecte speciale și evenimente de
susţinere a notorietăţii Radio România Cultural, precum
Gala Premiilor Radio România Cultural, turnee naţionale
de prestigiu, ca: Pianul călător, Duelul viorilor, Flautul de
aur, Vioara lui George Enescu la sate; stagiunea de jazz
de la Teatrul ACT, proiectul Jazz pe româneşte, Ora de
educaţie muzicală în licee, maratoane de poezie și jazz,
teatrale, muzică de operetă, muzică de film etc., secţiunea
on-air a Festivalului Naţional de Teatru, secţiunea on-air
a Festivalului „viaţa e frumoasă”, Premiile Nobel la Radio
România Cultural.

radIo românIa muzIcal
În scopul atragerii și fidelizării unor noi segmente de vârstă,
cu accent pe publicul din grupa 30-45 de ani, s-au introdus
formate noi de emisiuni în grila de programe a postului
Radio România Muzical, cu reflectare on-air și online.
De asemenea, s-a avut în vedere creșterea interactivităţii
prin iniţierea emisiunii Ascultătorii propun, continuarea
proiectului În căutarea răspunsului potrivit și defășurarea
unor concursuri cu componentă on-air și online în cadrul
fluxurilor Musica viva și Drivetime.
Cele mai importante evenimente muzicale ale anului au
fost marcate prin serii de emisiuni sau proiecte punctuale
(Centenar Sergiu Celibidache, Claude Debussy – 150, George
Georgescu – 125, In memoriam Mihaela Ursuleasa, 5 ani
fără Luciano Pavarotti), constante rămânând preocuparea
pentru promovarea creaţiei și artei interpretative românești
și atenţia acordată valorificării patrimoniului radiofonic prin
difuzarea înregistrărilor din Fonoteca de Aur.
Creșterea numărului de oferte muzicale destinate partenerilor
din Uniunea Europeană de Radio, cât și conceperea și
realizarea unor evenimente muzicale încadrate proiectelor

coordonate de Grupul de Muzică al UER au fost alte
obiective îndeplinite în anul 2012.
Majoritatea proiectelor editoriale ale Radio România Muzical
beneficiază și de dezvoltare online, accentul punându-se
pe actualizarea periodică a arhivei de emisiuni, actualizarea
permanentă a fluxului de știri și mărirea numărului de
stream-uri on demand. Douăzeci dintre emisiunile Radio
România Muzical pot fi ascultate pe site-ul RRM, într-o
arhivă audio. De la sfârșitul anului 2012, pe stream-ul on
demand Înregistrări Radio sunt accesibile fișiere audio noi,
în special din Fonoteca de Aur a Radio România.
Aniversarea, în 2012, a 15 ani de existenţă a postului a
fost marcată prin organizarea, la Sala Radio, a unui recital
extraordinar susţinut de pianista Alice Sara Ott, lansarea
primului ziar de muzică clasică din România editat în
parteneriat cu „România Liberă”, o ediţie specială a emisiuniispectacol Lecţia micului meloman și două zile de programe
realizate exclusiv pe baza preferinţelor ascultătorilor.
Radio România Muzical a organizat cea de-a doua ediţie a
Zilelor Lipatti, care a culminat cu un recital pianistic-maraton
la Ateneul Român (2 decembrie 2012).
31

RADIO ROMÂNIA

Antena Satelor
Direcţiile de acţiune ale postului Antena Satelor s-au axat în
anul 2012 pe cei trei piloni importanţi ai politicii editoriale a
postului:
nn o paletă informativă diversă;
nn promovarea valorilor tradiţionale;
nn o bogată ofertă de programe de divertisment.
Pentru câştig de credibilitate, în oferta informativă au fost
extinse sursele primare de informare, prin încheierea de
parteneriate cu organismele guvernamentale implicate
în desfăşurarea de proiecte în mediul rural. Mai mult, în
programele postului au fost difuzate periodic corespondenţe
de la Bruxelles, de la euro-parlamentari români care
au prezentat măsurile adoptate la nivelul Comisiei de
agricultură a UE şi amendamentele propuse de aceştia
pentru construcţia noii Politici Agricole Comune.
Antena Satelor a continuat să reflecte în programele sale
cultura, obiceiurile şi tradiţiile româneşti, conţinutul tuturor
programelor fiind adaptat la particularităţile activităţilor
specifice anotimpurilor şi la obiceiurile de ascultare ale
grupurilor noastre ţintă.
Extinderea şi diversificarea informaţiilor utile în activitatea şi
viaţa ascultătorului au fost principalele elemente de noutate
în grila de programe ce a debutat în septembrie 2012. Astfel,
în emisiunea utilitară Vrem să ştii au apărut ediţii specializate
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din domeniile medical, juridic şi mediu de afaceri, care se
constituie în adevărate ghiduri pentru domeniile respective,
prezentându-se soluţii la situaţii concrete ale ascultătorilor.
Antena Satelor a continuat operaţiunea de digitalizare a
benzilor cu muzică populară, în prezent ajungându-se la
aproape 25.000 de piese stocate în format electronic de
cea mai mare şi mai valoroasă fonotecă a muzicii folclorice
din ţară.
Antena Satelor a desfăşurat în anul 2012 mai multe campanii
editoriale:
nn Apă pentru viaţă – o campanie pentru alimentarea cu
apă a localităţilor izolate, pentru o mai bună calitate a
apei potabile şi pentru construirea de sisteme de irigaţii;
nn Mai mulţi înseamnă mai mult! – campanie pentru
asocierea terenurilor agricole;
nn Folclorul, pur si simplu! – campanie pentru promovarea
unui folclor muzical autentic, dar şi pentru conştientizarea
valorilor de fonotecă deţinute de Radio România;
nn Cum se fac, de fapt, banii? – campanie pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial si pentru un mediu
de afaceri sănătos.
Tot în 2012, ca urmare a unor acţiuni similare precedente
care au adus importante creşteri de audienţă, a continuat
campania de promovare a postului tip caravană, desfăşurată
sub genericul Antena Satelor îţi bate în poartă.

Radio România Internaţional
Radio România InternaţionaI este un post generalist care
transmite 54 de ore de programe pe zi, pe trei canale, 7
zile din 7. Radio România InternaţionaI oferă un canal
non-stop în limba română, cu producţii proprii şi preluări
de la principalele posturi şi redacţii ale Societății Române
de Radiodifuziune. De asemenea, realizează şi emisiuni
în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă,
arabă, chineză, italiană, sârbă, ucraineană, precum şi în
dialectul aromân. Emisiunile durează 30-60 de minute şi
sunt difuzate pe unde scurte, prin Internet şi via satelit, iar
muzica difuzată este românească în cea mai mare parte,
din toate genurile. Radio România InternaţionaI realizează
zilnic emisiuni în 10 limbi străine, cu menirea de a dezvolta
o punte informaţională între România şi auditoriul străin
din zonele-ţintă (mari aglomerări urbane din lume). Radio
România InternaţionaI reprezintă totodată, prin emisiunile în
limba română şi dialectul aromân, o punte de legătură cu
comunităţile româneşti şi aromâne din lume.
Rubricile de informaţii utile pentru românii aflaţi la muncă au
constituit şi în 2012 o prioritate, dat fiind numărul mare de
conaţionali de peste hotare. Românilor de peste hotare le
sunt dedicate rubrici online şi emisiuni pe specific, precum
Românii de lângă noi, Asociaţii româneşti din lume, Unda
românească, Publicaţii româneşti din lume.
Echipele Radio România InternaţionaI au realizat
numeroase interviuri cu ambasadori străini la Bucureşti, cu
mari personalităţi culturale, ştiinţifice şi sportive prezente
în România, au dezvoltat relaţii cu institutele culturale ale
României peste hotare şi cu institutele culturale străine din
România. Emisiunile Radio România InternaţionaI au inclus
conţinuturi pe specific, adaptate zonelor-ţintă (subiecte
despre India, Brazilia, Japonia, ţările africane), pentru a
atrage noi categorii de public.
Unul dintre cele mai apreciate produse Radio România
InternaţionaI este Lecţia de limba română, o variantă a
acesteia fiind realizată de revista de bord a TAROM, Insight.
Radio România InternaţionaI este prezent ritmic cu rubrici,
ştiri, emisiuni în română sau limbi străine în emisiuni şi
programe ale unor posturi on-air şi online din Germania,
Austria, Canada, Italia, Marea Britanie, Spania, Serbia. Radio
România InternaţionaI trimite zilnic prin FTP fişiere audio,
conţinând rubrici şi emisiuni Radio România InternaţionaI,
fiind încărcate în medie 30 de rubrici şi emisiuni diferite,
săptămânal.

BigBand-ul Radio la inaugurarea noului terminal al aeroportului “Henri Coandă”

Radio România InternaţionaI se adresează şi turiştilor străini
de pe litoralul românesc, colaborând la Radiovacanţa
Mamaia. În perioada 1 iulie-31 august au fost difuzate
zilnic buletine de ştiri în limbile engleză, franceză, germană,
rusă, italiană, precum şi o selecţie de rubrici RRI turistice,
culturale, sportive, utilitare, în limbile respective.
Proiecte europene: Radio România Internaţional a participat
şi în 2012 la EURANET (European Radio Network), proiect
editorial cu finanţare de la Comisia Europeană, cu producţii
în limbile engleză, franceză, germană, română, italiană şi
spaniolă. Merită menţionate emisiunile Panoramic Punct
Ro, Bruxelles Connection şi rubricile Revista Subiectelor
Europene, Europa de la A la Z şi Europe Keys. Societatea
Română de Radiodifuziune va lua parte, în perioada 20132016, la continuarea proiectului EURANET, EURANET
PLUS, cu producţii pe teme europene ale tuturor posturilor
Societății Române de Radiodifuziune.
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Connect-R în cabina de emisie Radio România 3Net “Florian Pittiș”

Radio 3Net
În anul 2012, Radio 3Net a continuat dezvoltarea de conţinut
editorial pentru ascultătorul de radio online, cu accent pe
consecvenţă şi accesibilitate (“la un click distanţă”).
Printre activităţile şi rezultatele obţinute de Radio 3Net se
detaşează ca importante următoarele:
nn continuarea strategiei de dezvoltare a conţinutului video
propriu, în 2012 Radio 3 Net difuzând live şi arhivând în
Galeria video peste 300 de materiale;
nn au fost transmise, înregistrate şi postate peste 50 de
evenimente la care Radio România 3Net a fost partener
media;
nn au fost introduse 50 de noi piese în categoria Teatru la
microfon şi peste 300 de albume noi în Galeria audio;
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nn a continuat dezvoltarea zonei Enciclopedia Populară
Românească, cu peste 200 de materiale video filmate
în toată ţara - interviuri cu meşteri populari, cantautori,
prezentări de porturi tradiţionale româneşti etc.;
nn au fost filmate şi arhivate toate etapele Campionatului
Naţional de Raliuri (8 etape);
nn s-au efectuat transmisii din studiouri mobile de la
evenimente precum Salonul Auto Bucureşti, Târgul
Internaţional GAUDEAMUS Radio România, Vinfest
etc.;
nn pentru îmbunătăţirea calităţii sunetului şi a calităţii
recepţiei a fost implementat un nou sistem de codare
HD şi live mixing pentru stream-urile audio-video ale
site-ului Radio România 3Net, cu o bogată galerie de
efecte.

Radio Chişinău
Pentru menţinerea şi/sau îmbunătăţirea surselor, Radio
Chişinău a stabilit relaţii cu membri ai executivului din
Republica Moldova, cu deputaţi ai celor mai importante
partide parlamentare, cu instituţia prezidenţială şi cu
reprezentanţii administraţiei locale, cu instituţiile statului
român (ambasada, consulatele, Institutul Cultural Român –
„Mihai Eminescu”), cu reprezentaţii instituţiilor academice,
ai instituţiilor de artă şi de creaţie etc.
Redimensionarea şi diversificarea ofertei editoriale prin
promovarea valorilor autentice ale întregului spaţiu
românesc au fost şi rămân principalele ţinte ale actualei
etape de poziţionare a Radio Chişinău pe piaţa media din
Basarabia:
nn a fost reintrodusă în grila de programe o emisiune de
istorie care urmăreşte recuperarea identităţii naţionale
şi rostirea adevărurilor despre destinul Basarabiei;
nn a fost creată o emisiune de viaţă spirituală intitulată
Lumina Cuvântului;
nn prin reactivarea emisiunii Ediţie specială a fost creat
un spaţiu suplimentar dedicat abordării temelor şi
evenimentelor cu impact major asupra susţinerii
identităţii naţionale în cele două state româneşti;
nn a fost creată o emisiune de informare asupra diverselor
teme din domeniul juridic, Curierul juridic, dezvoltând
astfel un necesar parteneriat social.
nn datorită noilor dotări tehnice au fost realizate emisiuni tip
duplex cu Radio România Actualităţi şi cu Radio România

Radio Chișinău, 1 an de existență

Iaşi, fiind totodată posibilă realizarea transmisiei live de
la Ziua Radio Chişinău, la 1 decembrie 2012 (detalii în
Anexa nr. 2 referitoare la activitatea Radio Chişinău).

Reţeaua studiourilor teritoriale
Studiourile regionale şi Redacţia pentru emisiuni în limbile
minorităţilor naţionale produc şi difuzează atât emisiuni în
limba română, cât și emisiuni în limbile minorităţilor naţionale
din zonele pe care le acoperă.
Direcţiile majore pe care a fost orientată activitatea
studiourilor regionale au fost elaborarea şi implementarea
noilor grile de programe structurate pe linii de emisiuni şi
echipe de realizatori, creşterea gradului de interactivitate
şi a dinamicii programelor, consolidarea formatelor
muzicale şi accentuarea specificului zonal, diversificarea
ofertei editoriale prin splitarea programelor atât între
benzile AM/FM, cât şi în programe în limba română/
programe pentru minorităţi, relocarea unor frecvenţe
pentru optimizarea acoperirii cu semnal, îmbunătăţirea
ofertei new media.
Printre proiectele noi derulate în 2012 în cadrul Reţelei
studiourilor teritoriale se numără:
nn lansarea programului local Radio România Arad FM şi
splitarea programului Radio Cluj în FM şi AM, odată cu
lansarea noilor grile în septembrie 2012;
nn elaborarea Proiectului de separare a programelor
Radio Târgu Mureş pe criterii lingvistice şi de acoperire
(rezultând programele Radio Târgu Mureş AM, Radio
Târgu Mureş FM – română, Radio Târgu Mureş –
minorităţi);
nn lansarea subredacţiei RadioB – Bucureşti FM la Buşteni.
De asemenea, majoritatea studiourilor regionale
au efectuat modificări funcţionale, de prezentare şi
conţinut la produsele new media, urmărind integrarea
acestora în specificul corporaţiei şi îmbogăţirea ofertei
editoriale. În acest sens, au fost restructurate siteurile www.radioresita.ro, www.radiomures.ro, www.
marosvasarhelyiradio.ro, www.radioneumarkt.ro, www.
antenabv.ro, www.radioiasi.ro, www.bukarestiradio.ro,
www.radiobukarest.ro, au fost lansate site-uri asociate
noilor programe – www.clujfm.radiocluj.ro –, au fost
lansate noi bloguri tematice și au fost create conturi noi
pe platformele Facebook şi Twitter.
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Cabina de emisie Radio România București FM

Radio România Bucureşti FM
Grila 2012-2013 a fost gândită pe structura unor linii
de program care funcţionează de luni până vineri, între
orele 06:00-21:00, cu aceeaşi echipă (inclusiv matinalul),
asigurând astfel unitate şi coerenţă. Au fost aduse schimbări
majore în structura programelor de weekend, care au fost
atribuite unor realizatori tineri, mai dinamici. La solicitarea
ascultătorilor, emisiunile culturale şi sportive se regăsesc,
din luna septembrie 2012, în grila de programe de weekend,
la ora prânzului.
A început procesul de reformare a Camerei Ştirilor, cu intenţia
de a consolida „coloana vertebrală” a postului, concretizat
printr-o selecţie a redactorilor prezentatori şi pregătirea
acestora prin cursuri de dicţie şi radiogenie. Ştirile se
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difuzează din oră în oră, cu o frecvenţă sporită în prime-time
(6:00-9:00 şi 16:00-19:00), când sunt programate la fiecare
30 de minute şi oferă o imagine completă şi complexă a
oraşului.
În anul 2012, Grupul operativ studiouri regionale şi Studioul
Bucureşti au pus bazele subredacţiei RadioB – Bucureşti
FM, pe Valea Prahovei, la Buşteni. Aici s-a înfiinţat o
staţie locală (RadioB), la baza Pârtiei Kalinderu, unde a
fost instalată o reţea de amplificare locală care emite un
program muzical şi informaţii utile pentru turişti.
De asemenea, Radio România Bucureşti FM s-a implicat
în realizarea proiectelor Docudrama, Studio 65, Folk fără
vârstă și Târgul de Carte GAUDEAMUS.

Radio România Cluj
În domeniul editorial, studioul Radio România Cluj şi-a extins
oferta de programe prin lansarea Radio Cluj FM în data de
15 septembrie 2012. Proiectul a urmărit implementarea unui
program destinat publicului din urbanul mare (Cluj-Napoca),
emis pe frecvenţa de 95,6 MHz, care acoperă municipiul şi
împrejurimile acestuia.
Pe tronsoane orare, programele în AM şi FM sunt, în mare
măsură, diferite, un procent de doar 20-25 % dintre rubricile
şi materialele vorbite difuzate pe AM regăsindu-se şi în FM.
Noul program în FM, care se adresează unui public mai
tânăr, a fost dinamizat prin cooptarea unor animatori care
realizează emisiuni în sistem self.
Concomitent cu lansarea Cluj FM, s-a reconfigurat
emisiunea matinală în limba maghiară Hangoló, difuzată de
luni până vineri, între orele 08:00-10:00).
La Radio Sighet, magazinul matinal Bună dimineaţa, Sighet a
devenit un tronson cu o dinamică internă crescută, mai facil
şi cu un sunet adecvat. Radio Antena Sibiului şi-a schimbat
într-o proporţie semnificativă echipa, prin includerea unor
colaboratori cu experienţă, emisia derulându-se exclusiv în
sistem self.
Radio Romania Cluj, în parteneriat cu Fundaţia Armonia, a
organizat Festivalul Naţional de Cântec şi Dans pentru Copii
şi Tineri Armonia, ajuns la cea de a treia ediţie, şi a fost
partener media la evenimente culturale majore din zona de
acoperire a postului: TIFF, Festivalul Internaţional de Teatru
Interferenţe, Zilele Maghiare Clujene.

fiecare an, în perioada iunie-septembrie, în limba română şi
alte cinci limbi de circulaţie internaţională. Programul are un
format editorial specific, axat pe divertisment şi un format
muzical Contemporary Hit Radio. În 2012 a fost aniversată
ediţia a 45-a a programului.
În cadrul acţiunilor de promovare a postului, Radio Romania
Constanţa a organizat sau s-a implicat în organizarea unor
evenimente direcţionate spre publicul din zonă şi turiştii de
pe litoral. Dintre acestea, subliniem:
nn Gala Premiilor Radio Constanţa, ediţia a V-a –
(organizator);
nn Spectacolul aniversar Radio Vacanţa 45 de ani –
(organizator);
nn Proiectul Advela - Biblioteca virtuală aromână – (coorganizator);
nn continuarea proiectului Radio Constanţa acasă la tine,
prin care locuitorii din peste 40 de localităţi dobrogene
au intrat în contact direct cu membri ai autorităţilor locale
din mediul economic, social, cultural şi al societăţii civile
– (organizator).

Radio România Constanţa
Activitatea editorială a studioului s-a structurat pe linii de
emisiuni şi echipe de realizatori, ţinând cont de rezultatele
sondajelor de audienţă şi analiza pieţei media din Dobrogea.
Întocmirea agendei editoriale a pus pe primul plan
cetăţeanul, activitatea editorială concentrându-se pe
realizarea şi difuzarea de ştiri, reportaje şi emisiuni cu
conţinut informativ-educativ de calitate.
Formatele muzicale au fost concepute în baza consultării
datelor furnizate de organismele de profil (pentru Radio
Constanţa FM a fost ales un format Hot AC, iar pentru AM
un format AC, cu menţiunea că play-listul este alcătuit în
proporţie de 85% din muzică românească).
Un proiect consacrat al studioului este programul estival
Radio Vacanţa, difuzat pe frecvenţa de 100,1 MHz, în

Radio România Constanța - 45 de ani
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Radio România Oltenia Craiova
În anul 2012, s-a pus un accent deosebit pe realizarea unei
grile de programe modulare, care permite abordarea întregii
tematici economice, sociale şi cultural-educative, fără a
ignora divertismentul, muzica şi sportul, în plan regional.
Au fost prevăzute tronsoane de radioprograme cu durată
de 2-3 ore, racordate permanent la actualitatea zonei şi
agrementate cu muzică adecvată preferinţelor ascultătorilor
şi misiunii de post public, şi a crescut numărul emisiunilor
interactive. O parte a emisiunilor – sub forma dezbaterilor,
radioaudienţei, a spectacolelor cu public şi întâlnirilor cu
ascultători – a fost realizată sau transmisă în direct din
judeţele aflate în aria de acoperire.
Radio România Oltenia Craiova şi-a conceput formatul
muzical prin valorificarea atentă a muzicii tradiţionale
a zonei, prin îmbinarea acesteia cu muzică populară
românească din alte zone ale ţării şi crearea echilibrului
necesar, în concordanţă cu prevederile legale, între muzica
românească şi cea europeană.
Studioul difuzează şi emisiunea săptămânală Convieţuiri, în
limba română, cu o durata de 20 de minute, în care este
prezentată viaţa comunităţilor bulgară, germană, italiană,
cehă, rromanes şi evreiească din zona de acoperire.
Totodată, Radio România Oltenia Craiova şi-a promovat
intens poziţia de lider autoritar de piaţă în aria sa de
acoperire, emisiunile şi programele postului, prin:
nn publicarea programului postului în cinci ziare din Oltenia;
nn prezenţa periodică cu interviuri – despre activitatea
postului sau despre diferite evenimente – pe posturile
locale de televiziune;
nn conceperea unor emisiuni cu public;
nn participarea ca partener la diferitele acţiuni publice şi la
manifestările importante desfăşurate în judeţele din aria
de acoperire.

Radio România Iaşi
Radio România Iaşi a implementat o nouă grilă de programe
în septembrie 2012, urmărind atragerea ascultătorilor prin
diversitatea şi calitatea programelor difuzate, ţinând cont
de obiceiurile de ascultare în mediul urban şi rural din zona
Moldovei, de cotele de piaţă foarte bune în mediul rural.
Prin refacerea clock-urilor muzicale pentru grila 2012-2013
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Studioul Radio Romania Iasi

a fost echilibrat conţinutul categoriilor, a fost facilitată
programarea melodiilor pe ore, zile, săptămâni. O atenţie
deosebită a fost acordată muzicii clasice, care constituie un
capitol separat, bine reprezentat în baza de date.
Au fost extinse, totodată, produsele şi programele de
informaţie din şi despre Republica Moldova.
În materie de promovare, Radio România Iaşi a organizat
în 2012 concerte şi spectacole, transmise şi online, putând
fi astfel vizionate atât pe plan naţional, cât şi internaţional,
modalitate care a adus un important plus de imagine
studioului.

Radio România Reşiţa
Începând din septembrie 2012, odată cu implementarea
noii grile de programe, au fost selectate vocile de post, s-au
stabilit linii de programe, linii de ştiri şi de rubrici, au fost
formate echipe de prezentatori, iar semnalele de post au
fost refăcute în totalitate.
Principalele repere ale noii grile de program sunt:
nn Bună dimineaţa, Banat – care este matinalul Radio
România Reşiţa;
nn Panoramic FM – un tronson de emisiuni interactive axat
pe informaţii utile publicului urban;
nn Împreună – radioprogram de informaţii preponderent
sociale şi emisiuni dedicate copiilor;
nn Bună seara, Banat – care cuprinde emisiuni culturale, cu
teme sociale şi emisiuni interactive.
Noul format muzical (AC) conferă coerenţă noii grile,
incluzând atât piese noi, cât şi muzica anilor ‚70-’80-’902000. Programele au un tempo mediu şi ridicat la matinal şi
în drive-time, iar proporţia între muzica românească şi cea
străină este echilibrată (50%-50%).
Pentru o promovare mai bună a postului, în septembrie
2012 a fost iniţiată caravana Ascultă cum te ascult, un mod
inedit de a lansa noua grilă în pieţele publice ale celor opt
oraşe din judeţul Caraş-Severin.

şi bani. În cadrul acestei campanii a fost organizat şi un
spectacol de colinde, susţinut de corul Filarmonicii din Arad.
Radio România Timişoara a continuat în anul 2012 buna
colaborare cu partenerii din Ungaria şi Serbia, concretizată
în principal în emisiunea Pe undele Europei, realizată în
colaborare cu posturi de radio din cele două ţări amintite.

Eveniment Radio România Reșița

Radio România Timişoara
In contextul strategiei de dezvoltare a ofertei editoriale,
Radio România Timişoara a lansat programul local Radio
Timişoara-Arad FM în data de 5 noiembrie 2012, pe
frecvenţele 102,9 MHz şi 103,6 MHz. De luni până vineri,
după jurnalul regional al orei 19:00 şi până la ora 22:00, noul
post local transmite ştiri, informaţii locale, muzică, interviuri
şi concursuri.
Producţia de programe a studioului a fost revitalizată în
2012 printr-o selecţie riguroasă a realizatorilor (majoritatea
lucrează în regim self) şi o adaptare a politicii muzicale la
target-ul de bază, prin introducerea unui soft specializat de
emisie. Pentru asigurarea unui sunet unitar, fiecare linie de
emisiuni este realizată de aceeaşi echipă. De asemenea, a
fost definitivată o echipă coerentă la Camera Ştirilor.
Prin campania umanitară Ajută ca să ajut au fost sprijinite
430 de familii cu alimente, îmbrăcăminte, lemne de foc

Studioul Radio România Timișoara
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Radio România Târgu Mureş
Oferta editorială a postului s-a orientat în 2012 pe
consolidarea programelor de muzică tradiţională, difuzarea
de înregistrări cu personalităţi, pe emisiuni dedicate
susţinerii unor demersuri individuale sau colective în
măsură să producă schimbări profunde de mentalitate şi pe
promovarea unui divertisment de calitate.
Deoarece Radio România Târgu Mureş emite într-o zonă
multietnică, principala ţintă a strategiei studioului a fost
receptarea echilibrată a serviciul public de programe de
către toate comunităţile din aria de acoperire. În acest sens,
a fost elaborat, în luna decembrie 2012, Proiectul de splitare
a programelor, proiect care diversifică oferta editorială,
programele FM ale studioului urmând să fie splitate
pe criteriul lingvistic într-un program în limba română,
respectiv unul în limbile maghiară, germană şi rromă, cu
concretizare la 2 martie 2013, cu prilejul împlinirii a 55 de
ani de funcţionare a studioului regional.
Radio România Târgu Mureş a realizat numeroase emisiuni
în direct, cu public, difuzate on-air şi online, destinate
promovării talentelor locale şi tinerilor cu potenţial artistic.
Un exemplu este emisiunea Excelenţele noastre, în cadrul
careia au fost premiaţi olimpici naţionali şi internaţionali de
la şcolile şi liceele din centrul ţării.
Postul local Antena Braşovului a emis zilnic programe
destinate ascultătorilor din zona metropolitană Braşov şi
turiştilor de pe Valea Prahovei şi din zona Bran.
Radio România Târgu Mureş a continuat sau a iniţiat
proiecte editoriale cu mare impact: Campania Bicicleta,
Ziua Europei, Românii de pretutindeni, Carte de identitate.

Redacţia Informaţii
Structura programului editorial al Redacţiei Informaţii a
fost modificată în anul 2012 şi adaptată cerinţelor grilei de
programe a postului Radio România Actualităţi, principalul
beneficiar al ştirilor. Prin urmare, produsele cu cea mai mare
pondere din punct de vedere al volumului de activitate şi
al consumului de resurse umane şi tehnice, pe de o
parte, şi cu cea mai mare notorietate prin impactul asupra
ascultătorilor, pe de altă parte, au ramas radiojurnalele şi
buletinele de ştiri, realizate de Camera Ştirilor. Acestora li
s-au adaugat, ca elemente de continuitate în activitatea
redacţiei, produsele specifice statutului nostru de post
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public de radio, buletinul politic al zilei, emisiunea Antena
Partidelor Parlamentare, emisiunile şi buletinele electorale,
realizate de jurnaliştii din cadrul Secţiei Partide. Principalele
radiojurnale din portofoliul Redacţiei Informaţii au fost
preluate de toate posturile din structura Societății Române
de Radiodifuziune, precum şi de un număr important de
posturi de radio locale private.
Prezenţa corespondenţilor externi în programele posturilor
din structura Societății Române de Radiodifuziune a crescut
în 2012 atât în audio, cât şi ca text şi foto pe site-urile
corporaţiei. Au intrat în fluxul zilnic de informaţii transmisiile
referitoare la comunităţile româneşti din străinătate (Italia,
Spania) şi a sporit preocuparea pentru domeniul cultural
(Franţa, Marea Britanie), în concordanţă cu solicitările
editoriale exprimate în special de Radio România Cultural.
Evenimentele din Republica Moldova au fost acoperite
atât prin transmisiile corespondentului redacţiei, cât şi prin
contribuţiile celorlalţi jurnalişti de la Radio Chişinău.
Obiectivele în 2012 au fost:
nn abordarea în ştiri, cu prioritate, a subiectelor de interes
maxim pentru public, cum sunt cele legate de sănătate,
locuri de muncă, educaţie, precum şi a celor ce decurg,
prin lege, din statutul de post public de radio al Societății
Române de Radiodifuziune;
nn extinderea spectrului problematicii europene şi
diversificarea modului de abordare a acesteia;

nn includerea cu consecvenţă în programele de ştiri a
informaţiilor din Republica Moldova;
nn extinderea contribuţiei editoriale a reţelei de
corespondenţi externi la programele tuturor studiourilor
de radio ale Societăţii Române de Radiodifuziune;
nn transmiterea informaţiilor cu respectarea strictă a
standardelor profesiei, a prevederilor legale şi a
regulamentelor interne;
nn perfecţionarea profesională continuă a echipelor de
realizatori.

Redacţia Muzicală
Redacţia Muzicală a continuat în 2012 implementarea
formatului muzical ACMix la Radio România Muzical,
ceea ce s-a reflectat în creşterea audienţei acestui post
pe segmentele naţional şi urban, în spaţiile în care a fost
aplicat pachetul de sound muzical conceput pentru grila de
emisiuni 2012-2013.
A fost îmbunătăţit conţinutul editorial al emisiunilor printr-o
selecţie a vocilor, realizată în colaborare cu managerii
posturilor, şi prin creşterea gradului de interactivitate al
emisiunilor.
În anul 2012, Redacţia Muzicală şi-a concentrat activitatea
pe promovarea activă a creaţiei şi interpretării româneşti
şi poziţionarea acesteia în contextul artistic european
şi mondial. Au fost îmbunătăţite şi extinse proiectele
radiofonice complexe destinate expunerii muzicii româneşti:
nn Colecţia ta de muzică, Top românesc 2012, Noaptea
şlagărului românesc (RRA);
nn Lumea şi muzica tradiţională, Greii muzicii româneşti
(RRC);
nn Carul cu cântec, Bucuroşi de oaspeţi (Antena Satelor);
nn Univers muzical românesc, Muzica românească la timpul
prezent (RRM).
Noi rubrici, dedicate muzicienilor români, au fost introduse
în emisiunile consacrate ale postului Radio România Muzical
– Puzzle muzical, Dimineţi de weekend, Salonul de muzică.
Au fost realizate permanent interviuri cu personalităţi ale
muzicii româneşti (din ţară şi din diaspora) în emisiuni de
actualitate sau cu specific:
nn Infobuletin muzical, Univers muzical românesc, Muzica
la timpul prezent (RRM);

nn Oaza de muzică, Născut în România, Turnul lui Babel
(RRC);
nn Stagiunea Muzicală Radio (RRM+RRC).
Au fost realizate emisiuni speciale dedicate integral
aniversării unor muzicieni români de prestigiu: Univers
muzical românesc (RRM); Oaza de muzică (RRC).
În cadrul primei ediţii a Festivalului Internaţional al
Orchestrelor Radio RadiRo, Redacţia Muzicală a contribuit
la realizarea a 11 transmisiuni directe pe posturile RRM şi
RRC cu pauze speciale de la sălile de concert, înregistrarea
integrală a festivalului şi realizarea unor programe speciale
de redifuzare a concertelor.
Redacţia Muzicală s-a implicat, totodată, în realizarea unor
evenimente:
nn Gala Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi;
nn Drumul spre celebritate, concerte-concurs difuzate de
Radio România Cultural.
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Redacţia Teatru

Teatru Național Radiofonic

Anul 2012 fiind anul centenarului morţii lui Caragiale,
Redacţia Teatru a marcat evenimentul prin mai multe acţiuni:
nn realizarea unei serii de spectacole în premieră cu texte
de Caragiale: Caragiale shortcut, Ţara lui Caragiale.
Schiţe contemporane despre momente trecute... sau
invers!?, Conu Leonida Popescu, Cei trei fii de împărat şi
porunca părintească, La botu’ calului sau Tihna, moftul
şi taclaua;
nn punerea în scenă a comediilor lui Caragiale în viziunea
unor regizori de marcă, invitaţi să monteze la Teatrul
Naţional Radiofonic: Nocturnele lu’ Leonida, O noapte
furtunoasă, O scrisoare pierdută, D’ale carnavalului;
nn Editura Casa Radio a publicat albumele discografice
Momente şi schiţe (2 vol.), Trei schiţe prahovene şi
Mofturi de I. L. Caragiale, producţii ale Teatrului Naţional
Radiofonic.
În limita bugetului alocat, au fost realizate premiere cu piese
din dramaturgia universală, printre care: Ce mai e nou după
Anton Pavlovici Cehov, Căsătorie cu de-a sila de Molière;
piese din dramaturgia română modernă şi contemporană:
Triptic Tudor Arghezi: Neguţătorul de ochelari, Şoarecii,
Om şi om, Echipa de zgomote de Fănuş Neagu, Love
Stories de Radu F. Alexandru, Ghicitorul de destine de
Ioan Pavel Lamatic; spectacole tematice, ca Noaptea
bufonilor de Alexa Visarion; spectacole de autor: Suzana
de Ilinca Stihi; spectacole având la bază creaţia poeţilor:
Ioan Es. Pop – Şi cei din urmă vor fi cei din urmă; Florentin
Sorescu – Fragmente dintr-o existenţă translucidă; Kahlil
Gibran – Profetul; emisiuni din seria Biografii, memorii;
emisiuni despre istoria teatrului universal, din seria Clasicii
dramaturgiei universale.
Teatrul Naţional Radiofonic a realizat în 2012 coproducţia
internaţională Carmen – scene de dragoste, după un
scenariu de Eugen Cojocariu. În colaborare cu Ambasada
Macedoniei, a fost realizată premiera Peretele dublu –
pasiune teatrală... în trei mişcări... şi coda după piesa Fundul
dublu de Goran Stefanovski.
În 2012 au fost difuzate în premieră spectacolele de teatru
radiofonic pentru copii Albă ca zăpada şi cei şapte pitici de
Fraţii Grimm, Cerbul de aur, după un basm cules de Dumitru
Stăncescu, Humpty Dumpty, Bomboanele fermecate şi
Fetiţa care avea un urs de Lyman Frank Baum.
Teatrul Naţional Radiofonic a continuat cu succes seria
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audiţiilor săptămânale cu public la Hotelul RamadaMajestic din Bucureşti, care reprezintă, pe lângă audierea
în avanpremieră a spectacolelor de teatru radiofonic, o
bună ocazie pentru întâlnirea realizatorilor cu ascultătorii
şi punerea în discuţie atât a opţiunilor repertoriale, cât şi a
modalităţilor de expresie.

Redacţia Minorităţi
În domeniul editorial, în anul 2012 s-a urmărit îmbunătăţirea
sistemului de control al calităţii produsului editorial,
asigurarea credibilităţii, obiectivităţii şi ajustarea grilelor de
programe.
S-a realizat o îmbunătăţire a programelor de ştiri, în care
ponderea ştirilor cu conţinut specific despre comunităţile
maghiară şi germană este de cel puţin 40%. Dintre emisiunile
reprezentative pot fi menţionate:
nn Retrospectiva săptămânii – un talk show cu analişti de
prestigiu;
nn Nota zilei – comentarii semnate de nume cu rezonanţă
în comunităţile maghiară şi germană, care include
rubrica nouă Măsura valorii, dedicată prezentării unor
personalităţi remarcabile.
S-au făcut modificări în structura formatelor muzicale,
în scopul realizării unui sunet unitar, corelat cu dinamica
publicului ţintă şi cu obiceiurile de ascultare.

Agenţia de presă RADOR
Rador este agenţia de presă a Radio România care are
ca obiect principal de activitate monitorizarea. Activitatea
de monitorizare vizează peste 50 de posturi de radio şi
televiziune din România şi din lume, peste 100 de titluri din
presa naţională şi peste 400 din presa internaţională, pe
care le acoperim în 15 limbi străine.
Ştirile produse de RADOR sunt destinate, în primul rând,
canalelor Radio România, cărora le furnizează materiale
radiofonice originale (reviste ale presei, documentare,
biografii, analize).
În anul 2012, s-a înregistrat un salt calitativ important
datorită faptului că de la 1 februarie a intrat în exploatare
un soft modern de captură video. Astfel, monitorizarea
emisiunilor de televiziune s-a profesionalizat, redactorii
având la dispoziţie imagini, care le permit o transcriere
ireproşabilă, inclusiv în cazul talk-show-rilor cu mulţi invitaţi.
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Agenția de presă RADOR

Anterior, jurnaliştii de la RADOR procesau doar înregistrări
audio, ceea ce făcea dificilă recunoaşterea vocilor.
După ce, în decembrie 2011, am lansat o nouă versiune a
site-ului Rador – www.rador.ro –, dedicată end-user-ului,
reorientare care a avut la bază schimbarea modalităţilor de
consum a informaţiei, traficul de vizitatori s-a triplat în 2012,
ceea ce reprezintă un rezultat notabil.

Radio România New Media
În 2012, Radio România New Media a înregistrat o serie
de realizări în activitatea desfăşurată la nivelul Societății
Române de Radiodifuziune – dintre care le enumerăm pe
cele mai importante:
nn lansarea unei noi versiuni a site-ului Radio România
Actualităţi;
nn lansarea site-ului Radio Chişinău;
nn lansarea Radio Buşteni;
nn dezvoltarea site-urilor Radio România Cultural şi al
Orchestrelor şi Corurilor Radio;
nn lansarea variantei mobil PR pentru site-ul Politica
românească;
nn configurarea site-ului şi a sistemului multi-language al
Radio România Internaţional.
Site-ul www.politicaromânească.ro a atins în 2012
performanţa realizării pe o bază permanentă a transmisiilor
live, în format audio şi video, de la principalele evenimente
desfăşurate la Parlamentul României, ceea ce s-a reflectat
imediat într-o creştere până la 1300-1400 a numărului zilnic
de utilizatori unici (faţă de 1000 în anul anterior).

Târgul Internațional GAUDEAMUS - Carte de învățătură 2012
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COMUNICARE ŞI MARKETING
Direcția Comunicare şi Marketing a derulat în 2012 proiecte
şi activităţi care au continuat atât susţinerea transparenţei
decizionale, asumată de managementul Societății
Române de Radiodifuziune ca prioritate strategică, dar şi
promovarea produselor (emisiuni, evenimente, site-uri etc.)
cu potenţial de a atrage un public cât mai divers. Au fost
eficientizate mecanismele de comunicare, realizându-se
o interfaţă activă deopotrivă între ascultători şi diversele
compartimente ale Societăţii Române de Radiodifuziune,
dar şi între angajaţi şi management.

I. Comunicarea internă
În principal, comunicarea internă a vizat informarea
angajaţilor cu privire la domenii de interes, între care
amintim:
nn deciziile, hotărârile si dispozitiile managementului
superior – Consiliul de Administraţie Președintele
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Director General şi Comitetul Director;
nn procesele de elaborare, dezvoltare şi implementare a
unor proiecte strategice sau de dezvoltare a activităţilor
instituţiei;
nn promovarea evenimentelor de marcă ale Radio
România şi a succeselor obţinute atât de instituţie, cât
şi de angajaţi sau colaboratori – nominalizări, premii,
distincţii.
În 2012 s-a desfăşurat o constantă activitate de informare
rapidă şi transparentă prin postarea, pe portalul intern, a
actelor administrative şi a informaţiilor de interes pentru
angajaţi. De asemenea, prin intermediul buletinelor
informative (newsletter) transmise săptămânal (aproximativ
52), angajaţii Societății Române de Radiodofuziune au
fost beneficiarii unui flux constant şi operativ de informaţii
privind instituţia în care lucrează. Trebuie menţionat că

utilizarea acestui sistem de transmitere consecventă a
buletinelor informative interne a determinat, într-o bună
măsură, îmbunătăţirea climatului general de muncă.

II. Comunicarea externă
Societatea Română de Radiodifuziune a urmărit cu
precădere realizarea unei comunicări transparente şi
credibile, axată pe deschiderea faţă de presă şi public,
punând în valoare, prin informaţiile transmise, imaginea
instituţiei şi produsele corporaţiei.
Comunicatele de presă transmise au vizat promovarea şi
consolidarea imaginii de brand a corporaţiei, prin informarea
promptă a beneficiarilor posturilor de radio ale Societății
Române de Radiodifuiziune asupra activităţii, proiectelor
şi programelor Radio România, dintre care amintim:
Festivalul RadiRo, turneele naţionale Pianul Călător şi Vă
place Bach?, premierele Teatrului Naţional Radiofonic,
campania Mişcarea de Sănătate etc. De asemenea, toate
evenimentele în care a fost implicată instituţia au fost
promovate prin site-ul Societății Române de Radiodifuziune
într-un mod dinamic, cu informaţii şi imagini semnficative
de la fiecare eveniment în parte.
Un alt aspect important a vizat relaţionarea directă cu
ascultătorii Radio România, realizându-se un dialog eficient
şi operativ între aceştia şi instituţia noastră prin următoarele
căi:
nn gestionarea corespondenţei prin scrisori, telefoane,
e-mail-uri, faxuri şi audienţe;
nn acţiuni de PR (organizarea unor evenimente speciale,
precum Ziua Porţilor Deschise).
Din conţinutul celor peste 40.000 de scrisori, e-mail-uri şi
faxuri primite s-a constatat că ascultătorii au manifestat
interes faţă de programele radio care au vizat:
nn subiecte cu caracter social-cetăţenesc;
nn subiecte cu caracter juridic;
nn probleme medicale;
nn concursuri radiofonice.

III. Marketing
Activitatea de marketing în anul 2012 a vizat, prin mai multe
direcţii de acţiune, poziţionarea Radio România în topul

instituţiilor media din ţara noastră şi recunoaşterea sa ca
serviciu public de radio cu statură europeană.

1. Parteneriate și campanii sociale
În anul 2012, a fost definitivat sistemul de selecţie
a solicitărilor de parteneriate iniţiate de terţi. Astfel,
parteneriatele în care s-a implicat Radio România au
ţinut cont de impactul şi amploarea evenimentului, oferta
partenerului şi audienţa scontată.
De asemenea, pornind de la modul de lucru existent şi ţinând
cont de experienţa acumulată în timp, a fost elaborat un
nou regulament de gestionare a solicitărilor de parteneriat
primite de Societatea Română de Radiodifuziune şi de
încheiere şi derulare a acestui tip de contracte.
În aceste condiţii, în 2012 au fost încheiate, atât la nivelul
Serviciului Marketing cât şi individual, la nivel de post
de radio, central sau regional, numeroase acorduri de
parteneriat, cele mai importante dintre acestea fiind, prin
prisma promovării imaginii şi produselor radioului public,
următoarele:
nn acorduri-cadru
de
parteneriat
cu
instituţii
guvernamentale,
instituţii
publice,
companii
naţionale – Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Apărării Naţionale, Consiliul Judeţean Constanţa,
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Medgidia,
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Camera de
Comerţ şi Industrie a României, Asociaţia Naţională a
Funcţionarilor Publici etc;
nn parteneriate cu instituţii culturale de top, organizatoare
de evenimente culturale şi artistice de prestigiu (cinema,
teatru, operă, operetă, expoziţii, saloane, etc), din care
amintim: Muzeul Naţional Cotroceni, Teatrul Naţional de
Operetă „Ion Dacian”, Administraţia Fondului Cultural
Naţional (AFCN), Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, Centrul de
Cultură „Constantin Brâncuşi” etc;
nn parteneriate cu organizatorii de târguri, expoziţii,
conferinţe, festivaluri şi alte evenimente ocazionale
de mare anvergură (Uniunea Teatrală din România,
Asociaţia Culturală “Dracula”, Institutul Francez,
Fundaţia “Sibiu Jazz Festival”, Asociaţia pentru
Promovarea Filmului Românesc, Fundaţia Culturală
“Jazz Banat”, Fundaţia “Armonia” etc);
nn parteneriate cu asociaţii, fundaţii, ONG-uri – Crucea
Roşie-România, Fundaţia Română a Inimii, Asociaţia
„Telefonul Copilului” etc.
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În paralel, pe parcursul anului 2012 Radio România a susţinut
numeroase campanii sociale, informând publicul în diverse
domenii precum sănătate, educaţie, cultură, promovând
mesaje anti-corupţie şi anti-violenţă sau susţinând proiecte
umanitare. Dintre acestea, enumerăm:
nn campanii de informare privind serviciul de urgenţă 112;
nn Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare! – campanie
de informare şi conştientizare a cetăţenilor (Ministerul
Afacerilor Interne);
nn Traficul de minori pe înţelesul copiilor – campanie
regională de informare a copiilor, pentru prevenirea
traficului de minori în regiunile Moldova şi Transilvania
(Asociaţia „Telefonul Copiilor”);
nn Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor! – campanie
de prevenire a furturilor auto (Inspectoratul General al
Poliţiei Române);
nn Călătoreşte în siguranţă. Un SMS îţi poate salva viaţa!
– lansarea sistemului Alertă de călătorie, campanie de
informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate,
în state cu diferite grade de risc (Ministerul Afacerilor
Externe).
nn

2. Evenimente Speciale
Acest capitol a vizat organizarea şi promovarea unor
evenimente de importanţă deosebită pentru corporaţie, deja
tradiţionale pentru Societatea Română de Radiodifuziune
sau unele organizate în premieră, între care amintim:
nn prima ediţie a Festivalului Internaţional al Orchestrelor
Radio RadiRo – eveniment de anvergură, realizat cu
sprijinul EBU, festivalul a adus pe scenele Sălii Palatului
şi a Studioului de concerte „Mihail Jora”, în perioada

23-29 septembrie, ansambluri muzicale de renume
din Europa: Orchestra Simfonica Nazionale della RAI,
BBC Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique
de Radio France şi Orchestra Naţională Radio. Încă
de la această primă ediţie, festivalul s-a bucurat de o
excelentă audienţă si s-a impus ca un eveniment major,
creând premisele unei frumoase tradiţii, ce se doreşte a
fi continuată în ediţia 2014;
nn Gala Premiilor Radio România Actualităţi – ediţia din
2012 a fost găzduită de Teatrul Naţional de Operetă
„Ion Dacian”, unde postul public de radio a decernat
premiile pentru cei mai buni reprezentanţi ai muzicii
autohtone pop, folk şi rock, în cadrul celei de-a X-a ediţii
a Galei Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi.
Spectacolul a fost transmis în direct de Radio România
Actualităţi şi înregistrat de TVR1, fiind amplu prezentat
în presa centrală;
nn Gala Premiilor Radio România Cultural - observând
atent fenomenul cultural şi reflectându-l cu acuitate şi
obiectivitate, Radio România Cultural a adus în fiecare zi
în atenţia ascultătorilor săi, printr-o selecţie atentă, cele
mai importante evenimente şi voci ale lumii artistice,
literare, teatrale, muzicale şi nu numai. Cei care au
excelat în domeniile respective în anul 2012 au urcat pe
scenă, în luminile rampei, la Teatrul Odeon, în ziua de 19
martie, la cea de-a XII-a ediţie a Galei Premiilor Radio
România Cultural;
nn târgurile de carte GAUDEAMUS, componente
ale Programului LECTURA – prin relaţionarea mai
incisivă a brand-urilor Radio România şi GAUDEAMUS,
imaginea radioului public şi statutul său de promotor
de cultură şi educaţie s-a impus cu mai multă evidenţă.
Târgurile Caravanei GAUDEAMUS (Craiova, ClujNapoca, Timişoara, Mamaia) şi Târgul de Carte Şcolară
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au adunat peste 50.000 de vizitatori, 233 de expozanţi
şi peste 100 de evenimente culturale organizate în
cadrul lor. Programul „Lectura” a culminat cu cea de-a
XIX-a ediţie a Târgului Internaţional GAUDEAMUS
Carte de Învăţătură, organizat între 21 şi 25 noiembrie,
în Pavilionul Central Romexpo. Programul s-a bucurat
şi în 2012 de o mare afluenţă de public (112.000 de
vizitatori, într-o uşoară creştere de 2% faţă de ediţia
anterioară, şi 370 de expozanţi) şi un număr record de
evenimente culturale şi profesionale (650), reuşind, în
pofida contextului general marcat de criza economică,
să-şi păstreze şi să-şi consolideze poziţia de lider în
peisajul evenimentelor de profil;
nn campania derulată în parteneriat cu CN Aeroporturi
Bucureşti – gândită prin prisma direcţiei strategice de a
diversifica publicul ascultător actual, campania a constat
în difuzarea programelor Radio România în incinta
Aeroportului Internaţional Henri Coandă şi în realizarea
unor evenimente speciale în cadrul acestei locaţii (cum
ar fi spectacolul live oferit de Big Band-ul Radio cu
ocazia inaugurării noului terminal al aeroportului);
nn spectacolul-concurs „Folk fără vârstă” – un proiect
Radio România derulat în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti, este o caravană a
muzicii folk care poposeşte în şcoli de pe întreg teritoriul
României, în dorinţa de readuce muzica şi poezia de
calitate în atenţia tinerilor.
Prin studiourile sale regionale, Radio România a promovat
intens, în aria de acoperire a acestora, poziţia sa de lider
autoritar de piaţă, precum şi emisiunile şi programele
postului, frecvenţele, brand-ul, logo-ul, site-ul, evenimentele
pe care le-a organizat sau la care a fost partener.
La nivelul studiourilor regionale, implicarea în activitatea de
marketing a vizat:
nn proiecte editoriale speciale – Radio Constanţa acasă la
tine, docudrama Studio 65 (Radio România Bucureşti
FM);
nn evenimente speciale – Festivalul Naţional de Cântec
şi Dans pentru Copii şi Tineret (Radio România Cluj),
Gala Premiilor RR Constanţa, spectacolul aniversar
Radio Vacanţa 45 de ani, Ziua Studioului RR Craiova,
Caravana Ascultă cum te ascult (Radio România
Reşiţa);
nn susţinerea unor evenimente multiculturale – Festivalul
Internaţional de Teatru Interferenţe, Zilele Maghiare
Clujene (prin Radio România Cluj).
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IV. Cercetare
În vederea elaborării unei strategii de marketing pentru
îmbunătăţirea produselor serviciului public de radio şi
adaptării producţiilor editoriale la nevoile şi cerinţele
publicului, în anul 2012, activitatea în acest domeniu s-a
axat pe îmbunătăţirea aspectelor legate de cercetările
cantitative şi calitative.
nn În urma celei mai importante cercetări cantitative,
Sondajul de Audienţă Radio 2012, a fost elaborat un
raport privind principalii indicatori de audienţă, care a
identificat tendinţele şi poziţionarea posturilor Radio
România pe piaţa de radio concurenţială şi a alcătuit
profilul ascultătorilor posturilor serviciului public, în
scopul identificării şi fidelizării publicului ţintă.
nn Un accent deosebit s-a pus pe cercetarea calitativă,
căreia i s-a alocat un buget de cca 5 ori mai mare faţă
de cel din anul precedent. Prin instrumente specifice
acestui tip de cercetare (focus grup, auditorium
music test, omnibus) s-a urmărit evaluarea emisiunilor
principalului post al corporaţiei, Radio România
Actualităţi, precum şi identificarea percepţiilor publicului
fidel şi non-ascultător cu privire la aceste emisiuni,
în vederea adaptării ofertei de programe în raport cu
aşteptările şi preferinţele publicului.

V. Vânzări
Activitatea de vânzare a produselor Radio România s-a
desfăşurat descentralizat, prin implicarea şi susţinerea
iniţiativelor la nivelul departamentelor, pentru a creşte
veniturile din vânzarea propriilor produse şi pentru a atrage
noi surse de venit.
Direcţia de Comunicare şi Marketing a întreprins demersuri
în vederea atragerii de sponsorizări, cea mai semnificativă
reuşită fiind cea pentru derularea Târgului de Carte
GAUDEAMUS (8.000 de euro).
Încasările Agenţiei de presă RADOR au crescut semnificativ,
cu 19% faţă de anul precedent, atingând un nivel de 614.466
lei, în ciuda crizei şi a pieţei fragile.
Prin sistemul de distribuţie şi vânzare directă al Editurii
Casa Radio (librăria proprie, târguri, expoziţii, site propriu)
s-au înregistrat încasări de 210.481 lei.
Veniturile provenite din prestarea serviciilor conexe de
înregistrare şi organizare a unor spectacole/concerte în
cadrul spaţiilor Societății Române de Radiodifuziune au
atins, în anul 2012, un nivel de circa 29.379 euro+TVA. S-a

înregistrat o creştere cu 92% comparativ cu anul anterior,
fapt datorat unei gestionări mai judicioase a spaţiului
disponibil.
În ceea ce priveşte încasările din vânzarea de bilete la
spectacolele stagiunii Orchestrelor şi Corurilor Radio,
acestea s-au cifrat la nivelul de 433.024 lei.

1. Vânzarea spaţiului publicitar
Conform unei analize a agenţiei de comunicare Zenith
România, anul 2012 a fost al 4-lea an consecutiv de scădere
a investiţiilor media în România, pe fondul instabilităţii
politice crescute care afectează economia şi al unui consum
încă în scădere.
Având în vedere atât menţinerea trendului descrescător al
bugetelor de publicitate în anul 2012, cauzat de prelungirea
crizei economice, cât şi obiectivul de maximizare a veniturilor
obţinute din publicitate, Radio România a optat în continuare
pentru externalizarea activităţii de gestionare şi vânzare a

Valoarea încasărilor din publicitate înregistrate în perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2012 se reflectă în numărul de difuzări
de spoturi publicitare, 5.653, însumând 2.625 de minute.
Dacă adăugăm şi spaţiul alocat promovării evenimentelor

spaţiului publicitar al Societății Române de Radiodifuziune.
Până la finalizarea demersurilor necesare organizării
unei noi proceduri de achiziţie publică a serviciilor
mai sus menţionate, respectiv în primele patru luni ale
anului, Radio România a vândut în regim propriu spaţiul
publicitar aferent posturilor Radio România Actualităţi,
Radio România Cultural şi Radio România Antena
Satelor, obţinând venituri nete din publicitate în valoare
de 119.618 euro.
Ulterior, din data de 7 mai 2012, spaţiul publicitar al
Societăţii Române de Radiodifuziune aferent posturilor
Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio
România Regional şi Radio România Antena Satelor a
fost gestionat şi vândut de o regie de vânzări, rezultând
venituri nete din publicitate în valoare de 317.471 euro.
În aceste condiţii, venitul net total realizat din publicitate
în anul 2012 a fost de 437.089 euro (exclusiv TVA),
distribuţia pe luni fiind următoarea:

interne, parteneriatelor media şi campaniilor sociale, au
fost difuzate în total 5.650 de calupuri publicitare, care au
totalizat 10.013 minute.
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INDICATORI DE AUDIENŢĂ
Analiza unuia dintre cei mai importanţi indicatori de audienţă
daily reach (DR – numărul mediu zilnic de ascultători)
indică faptul că la sfârşitul anului 2012, la nivel naţional 4,7
milioane de români au ales zilnic unul dintre programele
posturilor Radio România, aceştia reprezentând 39,4% din
totalul ascultătorilor de radio din ţară.
În ceea ce priveşte celălalt indicator important, market
share (MS – cota de piaţă – procentul din volumul total
de ascultare), posturile Radio România se află detaşat pe
primul loc în clasament atât la nivel naţional cât şi urban,
rural şi Bucureşti, depăşind cotele înregistrate de radiourile
comerciale.
În context european, Radio România continuă să se situeze,
cu o cotă de 29,6%, la mijlocul ierarhiei, între grupul format
de ţările nordice şi vestice şi grupul format din ţările esteuropene (vezi Anexa nr. 3).

Radio România Actualităţi
Pentru Radio România Actualităţi, anul 2012 a fost anul
începutului unei reforme structurale a programelor care a
dus, în toamnă, la stabilizarea audienţei. Radio România
Actualităţi şi-a recâştigat poziţia de lider atât la nivel
naţional, cu o cotă de 13,4 %, cât şi la nivel urban, unde
deţine 14% din piaţă.
Programele postului au răspuns mai bine exigențelor unei
piețe pe care oferta este bine reprezentată. În acest sens,
au fost corelate datele cantitative ale Studiului Naţional
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de Audienţă cu cercetări calitative dedicate principalelor
programe ale postului şi formatului muzical, dar şi cu o
analiză internă a structurii programului şi a resurselor umane
implicate în difuzarea lui, pentru a lansa în toamna anului
2012 o grilă mai suplă, adaptată obişnuinţelor de ascultare
ale publicului ţintă. Toate aceste eforturi au condus la
stabilizarea şi reorientarea – spre creştere – a audienţei
postului.

Radio România Cultural
Analiza rezultatelor de audienţă, la sfârşitul anului 2012,
denotă o creştere semnificativă a numărului de ascultători
din capitală, de la 20.600 la 32.300. Cota de piaţă indică,
de asemenea, o creştere la nivelul Bucureştiului de la 0,8%
la 1,2%. Rezultatele studiului au înregistrat în 2012 mici
fluctuaţii comparativ cu precedentul studiu, fixându-se la
sfârşitul anului, ca market share, la 0,5% la nivel naţional şi
la 0,7% la nivel urban.

Antena Satelor
Unul din marile câştiguri ale Antenei Satelor în anul 2012
a fost acela că absolut toate emisiunile sale au cunoscut
creşteri ale audienţei, pe întreaga desfăşurare a grilei de
programe 2011-2012, ceea ce confirmă aprecierea de către
public a noii oferte editoriale.

Reţeaua Studiourilor Regionale

Studioul digital 4

În 2012, media celor trei valuri de audienţă a înregistrat,
la nivel naţional, pentru Reţeaua Studiourilor Regionale,
un număr de 1.630.000 ascultători/zi şi o cotă de piaţă,
semnificativă, de 9,4%.
În mediul rural, media numărului de ascultători ai programelor
reţelei a fost de 943.000/zi, iar cota de piaţă medie 14,9%,
plasând reţeaua pe locul I.
Pot fi menţionate Radio România Oltenia Craiova şi Radio
România Iaşi (cu cote de piaţă de 25-30% şi un număr
de ascultători estimat la 400.000/zi), ambele fiind, la nivel
national, lideri de audienţă în zonele de acoperire. De
asemenea, creşteri ale parametrilor de audienţă, la nivel
naţional, au înregistrat Radio România Timişoara şi Radio
România Reşiţa.
În acest sens, Studiul de audienţă radio a relevat faptul că
Radiojurnalul, produs de Radio România, a marcat vârfuri
de audienţă pe tronsoanele orare în care a fost difuzat:
nn Radiojurnalul de la ora 7:00, de luni până vineri –
1.353.000 de ascultători (DR) au ales informațiile
difuzate la postul public de radio, cota de piaţă (MS)
fiind de 35,7%; sâmbătă şi duminică: 1.141.200 de
ascultători (DR), respectiv 47,6%(MS);
nn Radiojurnalul de la ora 13:00, de luni până vineri – DR
1.145.800 ascultători şi MS 29,8%; sâmbătă şi duminică
– 1.032.600 ascultători, respectiv 29,3%;
nn Radiojurnalul de la ora 18:00, de luni până vineri –
DR 1.018.100 ascultători şi MS 32,7%; sâmbătă şi
duminică: 1.014.800 ascultatori, respectiv 35,4%.
Audienţele înregistrate demonstrează încrederea publicului

în informaţiile difuzate de Radio România, venind să
întărească ideea că produsele editoriale ale radioului public
sunt credibile si echidistante.

I. Audienţa la nivel naţional
1. Daily Reach (Numărul mediu zilnic de ascultători)
Pe parcursul întregului an 2012, pe piaţa media din
România, s-a constatat o creştere continuă, înregistrânduse, la sfârşitul anului, cu 228.000 mai mulţi ascultători (1,9%)
decât la începutul anului.
Radio România Actualităţi a reuşit să atragă, pe parcursul
anului 2012, tot mai mult public, ajungând să înregistreze, la
sfârşitul anului, cu 42.800 mai mulţi ascultători (2,2%) decât
în primul val al aceluiaşi an.
Radio România Regional a înregistrat la începutul anului
2012, faţă de anul precedent, o creştere a numărului de
ascultători de 0,3%, în cadrul reţelei remarcându-se, pe
parcursul anului 2012, posturile Radio România Timişoara,
Radio România Oltenia Craiova şi Radio România Reşiţa.
Radio România Antena Satelor a avut o evoluţie ascendentă,
în valul I 2012 postul înregistrând o creştere de 15,8% faţă
de începutul anului precedent. Postul şi-a menţinut trendul
crescător, ajungând ca la sfârşitul anului 2012 să atragă un
număr de 868.100 ascultători, cu 11,8% mai mulţi decât la
începutul aceluiaşi an.
Radio România Cultural a înregistrat la începutul anului
2012 o creştere de public de 7,3% faţă de începutul anului
precedent. (Anexa nr. 3 a)
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2. Market Share (Cota de piaţă – procentul din volumul
total de ascultare)
Cu o cotă de piaţă 13,4% în valul III 2012, Radio România
Actualităţi şi-a recâştigat poziţia de lider pe piaţa de radio.
Astfel, la sfârşitul anului 2012 Radio România Actualităţi şi-a
depăşit principalul rival la acest indicator, Kiss FM, postul
comercial înregistrând o scădere continuă a cotei pe tot
parcursul anului 2012.
Radio România Regional a înregistrat o creştere a cotei de
piaţă de 1% în valul I 2012 faţă de valul I 2011, ajungând
astfel la finele anului 2012 la o cotă de 8,8%.
Analiza cotei de piaţă pe regiuni indică faptul că la sfârşitul
anului 2012 Regionalele Radio România au fost lider de
piaţă în Banat şi Oltenia iar Radio România Actualităţi a
fost pe primul loc în clasament în Dobrogea, Moldova şi
Transilvania.
Radio România Antena Satelor a înregistrat creşteri ale
cotei de piaţă de 1,5% în valul I 2012 comparativ cu valul
I al anului precedent şi de 0,9% la finalul anului 2012
comparativ cu începutul aceluiaşi an, cu o cotă de 6,9%.
Cota de piaţă Radio România Cultural a avut o uşoară
creştere (0,1%) în valul I 2012 comparativ cu valul I 2011.
(Anexa nr. 3 b)

multe persoane decât la începutul aceluiaşi an.
Publicul Radio România Cultural a fost mai numeros la
începutul anului 2012 comparativ cu cel de la începutul lui
2011, înregistrând o creştere de +3,6%. (Anexa 3 c)
2. Market Share (Cota de piaţă - procentul din volumul
total de ascultare)
În mediul urban, la sfârşitul anului 2012, Radio România
Actualităţi a fost lider de piaţă, cu o cotă de piaţă de 14%,
depăşind astfel la acest indicator pe principalul său rival,
Kiss FM.

II. Audienţa la nivel urban
1. Daily Reach (Numărul mediu zilnic de ascultători)
Numărul mediu zilnic al ascultătorilor în mediul urban a
crescut în anul 2012 cu 3,2% (224.200 ascultători) în valul
I 2012 faţă de valul I 2011 şi cu +0,9% (64.700 ascultători)
la sfârşitul anului 2012, în comparaţie cu începutul anului.
La nivel de corporaţie, numărul total de ascultători din
mediul urban, la sfârşitul anului 2012, a fost cu 5,7% mai
mare decât la începutul aceluiaşi an (127.700 mai mulţi
ascultători), posturile Radio România înregistrând un trend
ascendent pe toată perioada anului 2012.
Deşi a prezentat o uşoară tendinţă de scădere a numărului
de ascultători, Radio România Actualităţi s-a menţinut pe
poziţia a doua în clasament.
Posturile cumulate Radio România Regional au înregistrat o
creştere de 1,3% (9.200 ascultători) faţă de începutul anului
2012.
Radio România Antena Satelor a încheiat anul 2012 cu o
creştere de 7,5% a numărului de ascultători, cu 15.300 mai
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Cota de piaţă Radio România Regional a fost stabilă în anul
2012, înregistrând o uşoară creştere de 0,1% la sfârşitul
anului.
Radio România Cultural a reuşit să îşi menţină cota de
audienţă, fluctuaţiile, pe parcursul anului 2012, fiind
nesemnificative.
Antena Satelor continuă şi în 2012 cu creşteri ale cotei
de piaţă, aceasta fiind cu 0,5% mai mare decât cea de la
începutul anului.
Posturile Radio România au încheiat anul 2012 cu o cota
de piaţă de 23,5%, în creştere cu 1,1% comparativ cu
începutul aceluiaşi an. (Anexa nr. 3 d)

III. Audienţa la nivel rural
1. Daily Reach (Numărul mediu zilnic de ascultători)
Radio România Actualităţi rămâne lider de audienţă în
prime-time, pe tronsonul orar 05:00-07:59, cu un număr de
260.000 de ascultători.
Posturile Radio România Regional au înregistrat o creştere
de 4,8% la începutul anului 2012 faţă de începutul anului
precedent.
Radio România Cultural, a avut o creştere de 16,4% la
începutul anului 2012, faţă de valul precedent.
Radio România Antena Satelor a avut în principalul mediu
vizat o evoluţie ascendentă, înregistrând creşteri de 20,7%
în valul I 2012 faţă de valul I 2011 şi de 13,3% la finalul
anului 2012, faţă de începutul aceluiaşi an. Pe tronsonul
orar 08:00-09:59, cu un număr mediu de circa 275.000 de
ascultători, Radio România Antena Satelor este lider de
audienţă. (Anexa nr. 3 e)
2. Market Share (Cota de piaţă - procentul din volumul
total de ascultare)
Cotele de piaţă în mediul rural au avut o evoluţie
surprinzătoare de-a lungul valurilor de măsurare. Astfel,
Radio România Antena Satelor a evoluat spectaculos şi a
ajuns, cu o cotă de piaţă de 13,5%, să înregistreze creşteri
de 2,9% la începutul anului 2012 faţă de începutul anului
precedent şi 1,4% la finele anului 2012 comparativ cu
începutul anului.
Radio România Regional, lider de piaţă până în valul II 2012,
a ocupat poziţia a treia în clasamentul audienţei.

Radio România Actualităţi s-a clasat, la sfârşitul anului, pe
poziţia a patra, reuşind să-şi menţină la finele anului cota de
12,5% din valul I 2012.
Radio România Cultural a câştigat, la începutul anului 2012,
faţă de începutul anului precedent, 0,4% cotă. (Anexa nr.
3 f)

IV. Audienţa în Bucureşti
1. Daily Reach (Numărul mediu zilnic de ascultători)
Numărul mediu zilnic de ascultători în Bucureşti a crescut
încă de la finalul anului 2011, ajungând ca la finalul anului
2012 să fie mai mare cu 22.600 persoane faţă de începutul
aceluiaşi an (1,9%).
Postul Radio România Actualităţi a înregistrat, la finalul
anului 2012, cu 12,2% mai mulţi ascultători comparativ
cu începutul aceluiaşi an şi cu 11,7% mai mulţi ascultători
comparativ cu începutul anului precedent, ocupând locul
secund, cu 236.200 ascultători. De menţionat că, în prime
time (05:00-08:30), postul se află în topul preferinţelor
ascultătorilor din capitală.
Posturile Radio România au încheiat anul 2012 cu o creştere
de 6,8% (20.500 ascultători) datorată în primul rând ofertei
editoriale a a posturilor corporaţiei apreciată de targhetul
vizat. (Anexa nr. 3 g )
2. Market Share (Cota de piaţă - procentul din volumul
total de ascultare)
Radio România Actualităţi rămâne şi în anul 2012 în
preferinţele publicului din capitală, înregistrând o cotă
medie de piaţă de 14,3%, ceea ce îl situează pe primul loc.
Cota de piaţă Radio România Antena Satelor a crescut cu
0,4% la sfârşitul anului 2012, în comparaţie cu începutul
aceluiaşi an. O evoluţie similară a avut şi Bucureşti FM,
care înregistrează o uşoară creştere, de 0,2%, pe parcursul
anului 2012.
Radio România Cultural a înregistrat, de asemenea, o
creştere de 0,4% la sfârşitul anului 2012 faţă începutul
aceluiaşi an.
La nivel de corporaţie, posturile Radio România au încheiat
anul 2012 cu o cotă de 18,2%, ceea ce indică o creştere de
0,6% faţă de începutul aceluiaşi an. (Anexa nr. 3 h)
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DOMENIUL TEHNIC

Asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice de producţie,
realizarea şi difuzarea programelor, a serviciilor de suport tehnic;
Utilizarea eficientă a resurselor existente, atât materiale, cât şi a
celor umane;
Dezvoltarea corespunzatoare a investiţiilor in raport cu resursele
financiare alocate.
Asigurarea şi dezvoltarea capacitaţilor tehnice de producţie,
realizarea şi difuzarea programelor, a serviciilor de suport tehnic
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DOMENIUL TEHNIC
Controlul General Tehnic al SRR

În acest domeniu, activitatea desfaşurată a vizat cu
prioritate în 2012 realizarea şi difuzarea programelor
de radio naţionale, locale şi pentru străinătate, conform
grilelor de program şi cerinţelor derivate din statutul de
serviciu public.
Pentru respectarea standardelor de calitate propuse,
Departamentul Tehnic – cu participarea tehnicienilor din
compartimentele de profil existente în celelalte structuri
ale Societății Române de Radiodifuziune – a derulat
activităţi specifice, în condiţii de utilizare eficientă a
resurselor alocate, pe următoarele direcţii prioritare:
nn Asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice de
producţie, realizarea şi difuzarea programelor, a
serviciilor de suport tehnic;
nn Utilizarea eficientă a resurselor existente, atât
materiale, cât şi a celor umane;
nn Dezvoltarea capacităţilor tehnice.
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I. Asigurarea şi dezvoltarea capacitaţilor tehnice
de producţie, realizarea şi difuzarea programelor, a
serviciilor de suport tehnic
Pentru coordonarea tehnică şi monitorizarea emisiei
celor 10 programe de radio difuzate din Casa Radio, în
Controlul General Tehnic a fost asigurată, în condiţii de
continuitate, distribuţia programelor către Radiocom,
precum şi interconectările tuturor grupurilor tehnice de
emisie şi producţie din sediul central, legăturile cu şi între
studiourile regionale şi locale şi Casa Radio, cu punctele
exterioare de transmisii mobile şi permanente instalate
la Palatul Cotroceni, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat,
sau Aeroportul Otopeni, coordonarea transmisiilor
multiplex în direct şi transmisiile prin satelit. De asemenea,
pentru realizarea elementelor de conţinut editorial al
programelor au fost efectuate cu suportul specialiştilor
din Departamentul Tehnic, următoarele activităţi:
nn transmisii difuzate în direct sau înregistrate, provenind
de la corespondenţii interni şi din străinătate ai

nn

nn

nn

nn

Societăţii Române de Radiodifuziune, transmisii de la
evenimente cu caracter de actualitate politică, socială
şi culturală, transmisii în cadrul schimburilor muzicale
cu străinătatea, însumând peste 2.100 de transmisii în
direct şi peste 4.000 de transmisii înregistrate pentru
diverse emisiuni;
transmisii, sonorizări şi producţii complexe, cu grad
ridicat de dificultate, difuzate de toate posturile
Societății Române de Radiodifuziune, între care
amintim: Festivalul Internaţional RadiRo, Târgul de
carte GAUDEAMUS, slujbele religioase prilejuite de
Paştele Ortodox şi de hramul bisericii Patriarhale,
slujbele religioase prilejuite de Paştele Catolic,
Ziua Naţionala a României, alegerile locale şi
parlamentare, Summit-ul NATO, proiectele: Folk Fără
Vârstă, Maraton de Week-end, Matinal de Weekend, Mişcarea pentru sănătate, Maraton de poezie,
Cafeneaua de Stiinţa, evenimente desfăşurate în zone
rurale cu participarea postului Programul Satelor;
producţii muzicale realizate în studiourile de
înregistrări ale Societăţii Române de Radiodifuziune
şi în Sala de concerte „Mihail Jora”, respectiv 199
concerte şi spectacole cu public, din care 122
transmise în direct, peste 250 de înregistrări muzicale,
suprapuneri editări, prelucrări şi mixaje;
producţii muzicale desfăşurate în afara Casei Radio,
preluate şi difuzate în direct cu ajutorul carelor de
transmisii muzicale din dotarea Societății Române de
Radiodifuziune;
producţii complexe de teatru radiofonic (1166),
multiplicări documente audio (2229) producţiiînregistrări, fonotecări, copieri în format digital – pentru
Redacţia Muzicală (558 ore) –, spoturi publicitare
(150 ore), recondiţionări primare de înregistrări audio
de arhivă, copieri, multiplicări - pentru Serviciul
Patrimoniu (281).

II. Utilizarea eficientă a resurselor existente, atât
materiale, cât şi a celor umane
Pentru îmbunătăţirea capacităţii de realizare a
principalelor transmisii audio în tehnologie AOIP, au
fost parcurse de către specialiştii tehnici din serviciile
implicate în dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea
sistemului din Controlul General Tehnic al Societății
Române de Radiodifuziune toate etapele specifice de
proiectare, achiziţie şi instalare a echipamentelor.
În colaborare cu serviciile tehnice ale posturilor, în

urma analizării procesului de difuzare şi coordonare a
programelor de radio, a fost elaborată şi pusă în aplicare
procedura de lucru pentru emisie automată. Măsura
difuzării de programe preînregistrate în regim automat
pe tronsoanele orare semnificative, a condus si va
conduce la reducerea costurilor de realizare şi difuzare
a programelor şi, în egală măsură, la deschiderea
posibilităţilor de utilizare a resursei umane calificate în
noi proiecte, reducîndu-se necesitatea de noi angajări.
Pe componenta monitorizare-control, în vederea realizării
controlului obiectiv al calităţii recepţiei emisiunilor
difuzate, în cadrul unei campanii derulate la nivel
naţional au fost efectuate măsurători radioelectrice
pentru parametrii de recepţie ai staţiilor de emisie FM
care difuzează programele naţionale, regionale şi locale
ale Societății Române de Radiodifuziune. Campania s-a
desfăşurat în 5 sesiuni de măsurători, care au cuprins
183 de localităţi, fiind parcurşi peste 10.000 km. Datele
obţinute în cadrul acestei campanii oferă o imagine
clară, actualizată a zonelor de acoperire cu programele
publice de radio, precum şi a zonelor în care trebuie
găsite soluţii pentru îmbunătăţirea condițiilor de receptie
mobilă și portabilă. Într-o primă etapă, prin demersurile
efectuate către Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii, Societatea Română de
Radiodifuziune a obţinut frecvenţe noi care vor asigura
recepţia posturilor România Actualităţi, Radio Cluj şi
Radio Constanţa în zone urbane neacoperite, respectiv
în localităţile Satu Mare, Constanţa şi Mangalia.
În cadrul Proiectului Arhiva Digitală Audio Media
(ADAM) s-a extins capacitatea de acces la baza de
date a sistemului, atât la nivelul Societății Române de
Radiodifuziune cât şi la Studiourile regionale şi locale
care sunt conectate la Sistemul informatic al Societăţii
Române de Radiodifuzine, prin implementarea interfaţei
de acces WEB. ADAM conţine în prezent peste 57.000 de
înregistrări digitalizate, activitatea urmând a fi intensificată
prin găsirea unor soluţii în cadrul societăţii.
În domeniul tehnologiei IT&C, Departamentul Tehnic a
asigurat cadrul necesar pentru următoarele activităţi de
suport tehnic:
nn funcţionarea în Casa Radio a sistemelor digitale de
emisie şi producţie radio –RadioMan, Multinews şi
Transtel;
nn asigurarea capacităţii de exploatare a sistemului
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informatic integrat prin achiziţia de servicii de suport
IT şi servicii internet;
nn activităţi de administrare şi help-desk, dezvoltare de
aplicaţii economice şi dezvoltare a capacităţilor de
intervenţie antimalware;
nn extinderea capacităţilor de procesare a datelor prin
implementarea soluţiilor de virtualizare;
nn compartimentele
specializate
din
cadrul
departamentelor tehnic şi economic au aplicat soluţii
practice de întreţinere a clădirii şi de valorificare
eficienta a resurselor disponibile.
III. Dezvoltarea capacităţilor tehnice
Activitatea studiourilor regionale în domeniul tehnic s-a
desfăşurat pe două paliere:
nn proiectele de dezvoltare tehnologică, coordonate
la nivel central şi derulate cu resursele materiale şi
umane ale Departamentului Tehnic;
nn activităţile de operare curentă a sistemelor de
producţie/emisie şi de asigurare a suportului tehnic,
desfăşurate la nivel local.
Principalele realizări în domeniul tehnic, în cadrul
studiourilor regionale şi locale au fost următoarele:
nn Radio România Cluj – s-a modernizat din resurse
proprii cabina de emisie în sistem self pentru ClujFM
și s-a înlocuit emiţătorul din Staţia Feleac, mărinduse puterea aparent radiată de la 6 Kw la 22 Kw;
nn Radio România Constanţa – s-au instalat şi pus
în funcţiune un număr de 13 staţii de lucru, s-a
modernizat instalaţia de sonorizare exterioară a
studioului, destinată publicului estival de pe plaja
Mamaia;
nn Radio România Craiova – s-a introdus un nou soft,
obţinându-se o creştere a calităţii sunetului şi o
automatizare a procesului de emisie, s-au introdus
codecurile VOIP pentru transmisiile live din teren,
a fost obţinută autorizaţia de construire pentru
consolidarea, extinderea şi mansardarea corpului B
de clădire;
nn Radio România Iaşi – s-a finalizat mutarea personalului
în spaţiile Bloc Producţie, s-a asigurat implementarea
şi funcţionarea reţelei informatice integrate, s-a
implementat Sistemul profesional de captare,
prelucrare, multiplexare şi transmisii radio pentru
noul spaţiu de producţie în sistem unitar, securizat şi
independent;

nn Radio România Reşiţa – s-a modernizat cabina de
emisie, s-a implementat controlul recepţiei emisiei şi
al avertizării prin SMS şi mail a avariilor, s-a extins
realizarea emisiunilor utilizând transmisii în sistem IP;
nn Radio România Timişoara – s-a refăcut acustica şi
instalaţia electrică a grupului de emisie nr.1 şi s-a
instalat un pupitru de emisie digital din resurse proprii,
după proiectul şi cu sprijinul Direcţiei de Dezvoltare
Tehnică;
nn Radio România Târgu Mureş – s-au adaptat şi
reorganizat spaţiile de emisie şi de producţie în
vederea dotării cu aparatură audio de specialitate şi
IT;
Radio România Bucureşti FM – s-a montat o instalaţie
de adresare publică (sonorizare) la baza Pârtiei
Kalinderu din Buşteni pentru emisia staţiei locale
RadioB, fiind creată secţiunea RadioB pe site-ul
www.bucurestifm.ro;
pentru furnizarea de semnal audio la parametrii tehnici
de calitate către staţiile de emisie ale RADIOCOM, au
fost achiziţionate procesoare audio FM pentru posturile
regionale Radio România Constanţa, Radio România
Târgu Mureş şi Radio România Craiova;
În continuarea studiilor funcţionale, tehnice şi economice
referitoare la implementarea noilor tehnologii multicanal
de producţie muzicală şi de realizare a programelor, au
fost finalizate procedurile de achiziţie de echipamente
de înregistrare şi editare audio, cu interfeţe hardware
şi software specializate pentru producţii multicanal
(înregistrări, mixări şi masterizări). Aceste echipamente
cu performanţe tehnice deosebite vor fi puse în valoare
în cursul anului 2013, în urma unor activităţi complexe de
reabilitare funcţională a spaţiilor tehnice alocate.
În plus, la elementele definitorii ale unui spaţiu consacrat,
cu rezonanţă în viaţa culturală a comunităţii, s-a adăugat
realizarea instalaţiei de sonorizarea a Sălii de concerte
„Mihail Jora”, astfel proiectată încât să răspundă
cerinţelor pentru diferite tipuri de concerte, asigurând
climatul sonor în zona de ascultare a publicului. Instalaţia
permite posibilitatea de captare a 48 de microfoane şi
distribuţia selectivă a semnalelor audio mixate către
patru subsisteme de incinte acustice cu roluri binedefinite
în asigurarea audiţiei în sală şi monitorizarea scenei.
Sistemul asigură o putere muzicală de peste 8000W (la
CF=2,4) şi o putere instalată de 13kW.
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ORGANIZAŢIONAL
ȘI RESURSE UMANE

I. Domeniul organizaţional
În domeniul organizațional a continuat procesul de
completare și actualizare a cadrului normativ intern atât
în planul raporturilor cu terții, cât și în cel a optimizării
proceselor interne, în scopul utilizării mai eficente a
resurselor instituţiei:
nn a fost adoptată Metodologia de încheiere a contractelor
de cesiune a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe;
nn a fost revizuită Metodologia privind recuperarea
creanţelor de natura taxei radio pentru serviciul public
de radiodifuziune;
nn a fost ales și a început să funcționeze, în acord cu
dispoziţiile art.10 lit e) din Legea nr.41/1994 și pe
baza Statutului jurnalistului de radiodifuziune și a
regulamentului propriu de organizare și funcționare,
Consiliul de Onoare al Societății Române de
Radiodifuziune, organism cu rolul de instanţă internă de
arbitraj;
nn s-a derulat procesul de elaborare și implementare a
obiectivelor anuale, derivate din Prioritățile și Obiectivele
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nn
nn
nn

nn
nn

Strategice ale Societății Române de Radiodifuziune
pentru perioada 2010-2014;
a început procesul de negociere a noului Contract
Colectiv de Muncă, proces finalizat la începutul anului
2013;
a fost modificată Procedura privind acordarea titlului de
„profesionist de excepţie”;
a fost aprobat modelul-cadru al grilei de evaluare a
proiectelor privind selecţia managementului executiv
în cadrul Societății Române de Radiodifuziune și au
fost elaborate și aprobate caietele de sarcini pentru
posturile manageriale scoase la concurs pe parcursul
anului 2012;
a fost revizuită metodologia de intocmirea a playlist-ului
programelor muzicale şi operelor scrise radiodifuzate
de Societatea Română de Radiodifuziune;
au fost luate măsuri organizatorice privind programul de
lucru din cadrul Societății Române de Radiodifuziune,
efectuarea orelor suplimentare și activitatea în zilele de
weekend și sărbători legale, precum și măsuri privind
utilizarea mijloacelor de transport ale instituției;

nn s-a constituit grupul de lucru pentru coordonarea
activitații de identificare, analiză, evaluare şi revizuire a
riscurilor la nivelul Societății Române de Radiodifuziune;
nn s-au aprobat și au intrat în funcțiune Procedurile interne
privind Sistemul informatic Costuri şi diseminarea
indicatorilor de cost ai Societăţii Române de
Radiodifuziune;

II. Managementul resurselor umane
Din perspectiva managementului resurselor umane, anul
2012 a însemnat o continuare a politicii consecvente
a Societății Române de Radiodifuziune de păstrarea a
echilibrului între necesarul de resurse umane și posibilitățile
de asigurare cu personal competent, concomitent cu
reducerea numărului angajaţilor, în special prin pensionare
pentru limită de vârstă.
Această abordare a făcut posibilă, pe de o parte,
redirecţionarea resurselor umane cu prioritate spre punctele
vitale ale instituţiei și, pe de altă parte, menţinerea trendului
descendent al numărului de angajați, înregistrat în ultimii

ani. Astfel, la data de 31.12.2012 se înregistra cifra de
2.311 de posturi ocupate față de 2.347 la sfârșitul anului
2011, cel mai mic număr de la apariţia legii de organizare
şi funcţionare a Societății Române de Radiodifuziune, în
condiţiile în care structura organizatorică a instituţiei nu a
suferit modificări. (Anexa nr. 5)
În paralel, a continuat procesul de revizuire a procedurilor
existente din domeniul resurselor umane, necesare atât
pentru flexibilizarea activităţii, cât şi pentru adaptarea la
modificările legislaţiei din domeniul muncii.
În funcţie de necesităţile societăţii, au fost organizate sesiuni
de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unor posturi de
conducere vacante.
A fost finalizată ultima sesiune de evaluare a personalului
cu funcţii de execuţie din cadrul perioadei-pilot. Pe baza
rezultatelor celor trei sesiuni de evaluare se va putea
definitiva Regulamentul de evaluare anuală a salariaților cu
funcții de execuție.
Situaţia statistică a calificativelor obținute de salariații cu
funcții de execuție se prezintă astfel:

A continuat procesul de informatizare a activităţilor din domeniul resurselor umane prin implementarea, împreună cu Serviciul
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, a aplicaţiilor de monitorizare a rezultatelor evaluărilor personalului, de planificare a
concediilor de odihnă şi de evidență a prezenţei angajaţilor la locul de muncă.
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III. Pregătire profesională
Activitatea de pregătire profesională s-a desfăşurat în 2012
pe trei axe majore:
nn adaptarea/modernizarea continuă a propriilor
metodologii şi mijloace de lucru, în vederea
îmbunătăţirii performanţei şi eficienţei activităţii. Astfel,
nevoile de formare a salariaţilor au fost identificate
prin preluarea şi prelucrarea informaţiilor rezultate din
sistemul de evaluare a personalului de execuţie. În plus,
pentru a putea răspunde şi solicitărilor de moment
apărute pe parcursul anului ca urmare a evoluţiilor
din instituţie şi din diversele domenii, Planul Anual de
Formare Profesională a Salariaţilor a fost conceput în
mod flexibil;
nn îndeplinirea obiectivelor activităţii de formare
profesională în Societatea Română de Radiodifuziune
pe termen lung, respectiv elaborarea de programe
unitare pentru salariaţi şi colaboratori, postarea
acestora pe suport de e-learning şi derularea lor într-un
nou format, cel de învăţare la distanţă. Pentru aceasta
s-a pregătit infrastructura necesară prin preluarea din
cadrul proiectului ACCES a unei platforme de e-learning
şi remodelarea ei în funcţie de circuitele de muncă
interne. Pe linia conţinuturilor de programe, s-a realizat
adaptarea la specificul platformei a suporturilor de
curs existente şi s-a demarat elaborarea unui nou curs
unitar de tehnici de rostire la microfon care să susţină
şi politica de modernizare a sound-ului posturilor
Societății Române de Radiodifuziune. Toate acestea se
constituie în activităţi menite să pregătească viitoarea
Academie Radio România cu resurse proprii;
nn derularea Planului Anual de Formare Profesională
a Salariaţilor – s-a urmărit îndeaproape susţinerea
evoluţiilor şi a trendului de modernizare din instituţie.
Astfel, în 2012 s-a impus ca obiectiv principal adaptarea

salariatului la noile cerinţe de la locul de muncă
derivate din introducerea unor noi tehnologii, atât pe
parte editorială (cu accent pe emisia bazată pe softuri
performante), cât şi pentru alte domenii de activitate
din instituţie. În acest scop, au fost organizate 21 de
cursuri şi ateliere. Prin celelalte acţiuni din cadrul
Planului Anual de Formare Profesională a Salariaţilor
s-a urmărit actualizarea cunoştinţelor şi specializarea
unor angajaţi în domeniile editorial, tehnic, juridic,
economic, management. În mod concret, în anul 2012
s-au organizat 45 de titluri de evenimente de pregătire
profesională în 8 domenii de activitate, la care s-au
înregistrat 822 de participări.

IV. Proiectul ACCES
Proiectul ACCES – Formarea profesională continuă
- calificare/recalificare - garanţia succesului pe piaţa
muncii pentru angajaţi, un proiect strategic cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS
DRU) - Axa prioritară 2 “Corelarea invăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3
“Acces şi participare la formare profesională continuă”.
Acest proiect s-a încheiat la sfârşitul anului 2012, atingânduşi scopul major, acela de creare a unei platforme naţionale
de informare şi conştientizare, a unui instrument inovator
de comunicare comunitară, pentru susţinerea participării la
programele de formare profesională continuă. Prin programul
radiofonic dedicat, proiectul a contribuit la accesul mai larg
la informaţie pentru calificarea ăi recalificarea angajaţilor,
sporind nivelul de cunoştinţe care generează acţiuni cu
multiple consecinţe pentru dezvoltarea durabilă.

Conferință de presă cu ocazia închiderii Proiectului “ACCES”

64

RAPORT ANUAL 2012

MONITORIZARE ȘI CONTROL
Managementul superior al Societăţii Române de
Radiodifuziune a urmărit continuarea şi consolidarea în anul
2012 a ansamblului de obiective, acţiuni şi instrumente de
lucru din domeniul monitorizării şi controlului activităţilor
desfăşurate la nivelul instituţiei.
Din perspectiva priorităţilor şi obiectivelor strategice
ale Societăţii Române de Radiodifuziune, în domeniul
monitorizare-control s-a acţionat pe următoarele paliere:
nn completarea cadrului procedural intern privind
exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea mandatului
Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de
Radiodifuziune;
nn dezvoltarea sistemului propriu de control intern/
managerial;
nn analiza şi îmbunătăţirea sistemului de verificare şi control
din cadrul Societății Române de Radiodifuziune.
Având ca important obiectiv abordarea sistemică, unitară, a
cadrului procedural intern, printre documentele importante
aprobate de către Consiliul de Administraţie al Societății
Române de Radiodifuziune în cursul anului 2012, sunt:
nn modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru selecţia
membrilor CD al Societății Române de Radiodifuziune,
în sensul introducerii unui punctaj minim obligatoriu şi
pentru promovarea celei de-a doua etape a concursului;
nn Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului
Corespondenţilor
în
Străinătate,
urmărindu-se
definirea statutului corespondenţilor în străinătate,
dar şi reglementarea unor aspecte ce ţin de evaluarea
performanţei, respectiv drepturile şi obligaţiile acestora;
nn implementarea Regulamentului propriu de organizare și
funcționare a Consiliului de Onoare al Societății Române
de Radiodifuziune, ca organism cu rol de instanţă
internă de arbitraj;
nn modelul-cadru al grilei de evaluare a proiectelor privind
selecţia managementului executiv în cadrul Societății
Române de Radiodifuziune și au fost elaborate și
aprobate caietele de sarcini pentru posturile manageriale
scoase la concurs pe parcursul anului 2012.
Societatea Românâ de Radiodifuziune şi-a intensificat
eforturile în direcţia creşterii conformităţii sistemului de

control intern/managerial propriu cu standardele cuprinse
în Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice 946/2005, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare (OMFP 946/2005).
În vederea evaluării implementării standardelor de control
intern/managerial, Societatea Română de Radiodifuziune
a transmis Ministerului Finanţelor Publice, trimestrial,
informări privind progresele înregistrate în dezvoltarea
sistemului propriu de control intern/managerial.
În urma autoevaluării realizate în conformitate cu OMFP
946/2005, dintre cele 25 de standarde din Codul controlului
intern/managerial, 13 au fost implementate în totalitate,
4 parţial implementate şi 8 neimplementate, gradul de
conformitate al sistemului de control intern/managerial al
Societății Române de Radiodifuziune fiind parţial conform.
Îmbunătăţirea sistemului de verificare şi control presupune,
de asemenea, analiza permanentă a portofoliului de produse
ale Societății Române de Radiodifuziune, a ciclului de viaţă
al acestora şi analiza costurilor. În această categorie intră
sistemul indicatorilor de cost, solicitat de managementul
Societății Române de Radiodifuziune şi implementat la
nivelul tuturor produselor societăţii.
Având la bază Procedurile Metodologice privind
Reglementarea Costurilor, aprobate prin HCA nr. 12/2010,
activitatea de calcul, monitorizare şi analiză a indicatorilor
de cost are ca suport Sistemul Informatic Costuri dezvoltat
în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.
Pentru a răspunde necesităţilor de reglementare a accesului
la informaţia privind costurile, în cursul lunii iulie 2012 au fost
stabilite şi aprobate Procedurile de exploatare a Sistemului
Informatic Costuri şi regulile de diseminare a indicatorilor
de cost.
Urmărindu-se respectarea dispoziţiilor legale cu privire la
gestionarea şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti
ale instituţiei, în cursul anului 2012 o atenţie deosebită
s-a acordat desfăşurării activităţii de control financiar de
gestiune pe baza programelor de lucru semestriale şi a
tematicilor de control aprobate de Preşedintele Director
General al Societății Române de Radiodifuziune. Astfel, au
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fost efectuate verificari privind:
nn decontările Societății Române de Radiodifuziune cu
organismele de gestiune colectivă;
nn gestionarea fondurilor finanţate de Societatea Română
de Radiodifuziune şi a veniturilor proprii la nivelul
Studiourilor Regionale de Radio;
nn încheierea şi derularea contractelor/acordurilor de
parteneriat;
nn iregularităţile constatate prin rapoartele de audit public
intern.
Prin specificul obiectului de activitate, prin misiuni
desfăşurate asupra tuturor activităţilor care gestionează
fonduri publice, fonduri europene sau administrează
patrimoniul public al statului, prin compartimentul de
audit public intern, în anul 2012 s-au realizat evaluarea şi
consilierea sistemului de management şi control intern, în
scopul îmbunătăţirii acestuia.
Astfel, prin derularea celor 15 misiuni cu caracter planificat/
ad-hoc, au fost raportate riscurile semnificative constatate
în managementul şi controlul intern managerial al domeniilor
auditate, au fost formulate recomandări rezultate din
analizele şi rapoartele de audit şi a fost monitorizat procesul
de implementare a recomandărilor.
Concluzionând, în Societatea Române de Radiodifuziune
mediul de control este favorabil îmbunătăţirii şi consolidării
funcţiei de audit public intern pe baza actualizării
reglementărilor în domeniu, a recomandărilor de la MFPUCAAPI sau Curtea de Conturi.
De asemenea, eforturile depuse în vederea creşterii gradului
de conformitate a sistemului de control intern/managerial
propriu cu prevederile OMFP 946/2005 au contribuit la
îmbunătăţirea sistemului de verificare şi control al Societății
Române de Radiodifuziune, în scopul îndeplinirii obiectivelor
generale şi specifice în condiţii de legalitate, regularitate,
eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Acest lucru a fost evidenţiat în cadrul Raportului de audit
al performanţei întocmit de Curtea de Conturi a României
pentru perioada 2008-2011 şi în care a apreciat că
sistemul de control intern/managerial al Societății Române
de Radiodifuziune este organizat şi funcţionează bine,
rezultând un nivel mediu de încredere în acest sistem.
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CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
producerea unor evenimente culturale de amploare şi implicarea în
organizarea unor proiecte culturale naţionale în premieră;
exploatarea potenţialului mediatic al evenimentelor culturale naţionale şi
internaţionale;
realizarea de spectacole în producţie proprie, coproducţii, producţii de teatru
radiofonic şi adaptări radiofonice;
participarea la festivaluri tematice, colaborarea cu instituţiile de cultură şi
promovarea eficientă a unor manifestări de mare impact asupra publicului;
organizarea de târguri şi expoziţii.

Concert “Carmina Burana” - Deschiderea stagiunii la Sala Radio
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CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
Produsele radiofonice complementare actului jurnalistic – de
la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio la programele
de editări din patrimoniul propriu şi organizarea de târguri şi
expoziţii – dovedesc o abordare complexă a fenomenului
cultural şi îmbogăţesc oferta de produse marca Radio
România, delimitând o zonă specifică serviciului public în
peisajul audiovizual actual.
În anul 2012, imaginea Radio România şi statutul său de
promotor de cultură şi educaţie s-a impus cu mai multă
evidenţă pe următoarele coordonate:
nn producerea unor evenimente culturale de amploare
şi implicarea în organizarea unor proiecte culturale
naţionale în premieră;
nn exploatarea potenţialului mediatic al evenimentelor
culturale naţionale şi internaţionale;
nn realizarea de spectacole în producţie proprie,
coproducţii, producţii de teatru radiofonic şi adaptări
radiofonice;
nn participarea la festivaluri tematice, colaborarea cu
instituţiile de cultură şi promovarea eficientă a unor
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Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio “RadiRo”

manifestări de mare impact asupra publicului;
nn organizarea de târguri şi expoziţii.

I. Evenimente culturale
Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio RadiRo –
ediţia I, desfăşurat în perioada 23-29 septembrie, este
unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale
anului 2012, realizat de Radio România cu sprijinul Uniunii
Europene de Radio şi televiziune (UER/EBU). Festivalul a
adus pe scenele Sălii Palatului şi a Studioului de concerte
„Mihai Jora” ansambluri muzicale de renume din Europa:
Orchestra Simfonica Nazionale della RAI, BBC Symphony
Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France.
Orchestrele şi Corurile Radio au participat la festival prin
Orchestra Naţională Radio (2 concerte), Orchestra de
Cameră Radio (1 concert), Corul academic radio (1 concert
vocal-simfonic), solistul concertist Alexandru Tomescu (1
concert), cvartetul Voces (1 concert).
Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio RadiRo a fost
reflectat prin transmisiunile live ale celor 11 concerte şi

nn
nn
nn
nn

Lecturi pe întuneric;
bicentenarul Dickens – în colecţia Radio Prichindel;
George Georgescu 125 – două noi albume din seria
Arta lui George Georgescu;
aniversările muzicale UNESCO – Debussy/Ravel, în
colecţia Profil interpretativ;
turneul Duelul viorilor, organizat de RRC/DFM – CD-ul
omonim s-a epuizat în numai
3 luni de la lansare.

III. Oferte muzical-artistice

Concert “Duelul Viorilor” la Sala Radio

recitaluri la Radio România Muzical şi oferirea acestora spre
difuzare partenerilor din UER, realizarea şi difuzarea celor
8 ediţii ale agendei Festivalului ce au cuprins interviuri cu
artiştii invitaţi, comentarii şi reportaje, rubrici de promovare
a manifestărilor difuzate de toate posturile Radio România,
crearea paginii online a festivalului, unde au fost postate
toate materialele dedicate evenimentului.

II. Apariţii editoriale
În consonanţă cu orizontul de aşteptare al publicului
contemporan, potenţialul mediatic al marilor evenimente
culturale ale anului 2012 ca şi cel al înregistrărilor istorice
din arhivele Radio România a putut fi exploatat printr-o
ofertă editorială unică, sub brandul Editura Casa Radio.
Elementele distinctive ale apariţiilor editoriale ale anului
2012, au fost:
nn recontextualizarea adecvată a documentului radiofonic
– asocierea unor personalităţi marcante în contextul
fenomenului cultural actual;
nn identificarea formulelor editoriale optime şi inovarea lor
permanentă – colecţiile de carte sonoră de poezie şi
literatură pentru copii;
nn realizarea unor formule de prezentare originale, descrise
prin parametri tehnico-artistici de înaltă calitate – carte
ilustrată cu CD încorporat, digipack, jewel box.
Dintr-un total de 25 de titluri – 8 audiobook şi 17 CD-uri –
apărute în 2012 sub egida Editurii Casa Radio, ca volume
dedicate unor evenimente culturale deosebite amintim:
nn anul Caragiale şi centenarul Steinhardt – în colecţia

Pe parcursul anului 2012, Orchestrele şi Corurile Radio şiau susţinut concertele şi recitalurile programate în stagiune,
atrăgând un numeros public la Sala Radio.
Orchestra Naţională Radio, Orchestra de Cameră Radio,
Corul Academic Radio, Corul de Copii Radio, Orchestra
de Muzică Populară, Big Band Radio au avut alături soliştii
concertişti Alexandru Tomescu, Horia Mihail, Răzvan Suma,
Dana Borşan, Cristina Anghelescu, Cvartetul Voces, a căror
reprezentare în concertele de la sediu şi din străinătate a
adus un plus de vizibilitate instituţiei.
Stagiunea Orchestrelor şi Corurilor Radio începe în
septembrie şi se încheie în iunie, cuprinzând concerte
săptămânale ale Orchestrei Naţionale Radio (vinerea) şi
bilunare ale Orchestrei de Cameră Radio (miercurea),
recitaluri de muzică de cameră şi recitaluri solistice. Corul
Academic Radio şi Corul de Copii Radio sunt implicate în
concertele vocal-simfonice din stagiune şi susţin la rândul
lor proiecte a capella. Orchestra de Muzică Populară şi Big
Band-ul Radio au avut programate o serie de manifestări
lunare cu public. Aceste concerte au fost transmise în
direct de posturile noastre de profil, Radio România Cultural
şi Radio România Muzical şi o bună parte dintre ele sunt
preluate spre difuzare de Uniunea Europeană de Radio.
Oferta cultural-artistică a Societății Române de
Radiodifuziune s-a remarcat si prin efectuarea unor turnee
artistice ale Orchestrelor şi Corurilor Radio, prin participarea
acestora la festivaluri naţionale şi internaţionale, precum
şi susţinerea unor concerte de gală şi seri de jazz la Sala
Radio. Dintre aceste evenimente culturale amintim:
nn Festivalul Internaţional March Music Days din Ruse –
Bulgaria (25 martie 2012);
nn Turneul la Academia Lirică de la Vendôme (Orchestra
de Cameră Radio) – iulie 2012;
nn Laieszhalle Hamburg (20-21 octombrie 2012) – două
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concerte susţinute de Corul Academic Radio;
nn Festivalul recoltei şi vinului dobrogean (1-2 octombrie
2012) – cu participarea Orchestrei de Muzică Populară
Radio;
nn Concertul dedicat zilei de 1 Decembrie – Ziua României,
susţinut de Orchestra de Muzică Populară Radio în
judeţul Mureş;
nn Festivalul Internaţional de Vibrafon (12-16 martie 2012);
nn Festivalul de muzică contemporană organizat de UCMR,
Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi – ediţia a 22-a.

IV. Oferte cultural-artistice
Evenimentele culturale ale anului 2012 au fost ilustrate şi în
repertoriul Teatrului Naţional Radiofonic.
Astfel, în Anul Caragiale, programele Teatrului Naţional
Radiofonic şi site-ul www.eteatru.ro (care difuzează teatru
radiofonic non-stop, cu programe lunare) au cuprins fluxuri
speciale cu spectacole din Fonoteca Societății Române
de Radiodifuziune, oferind astfel ascultătorilor integrala
înregistrărilor radiofonice cu texte de Caragiale, din 1951
până în prezent.
Lansat în iunie 2012, portalul „Centenar Caragiale” oferă, ca
premieră absolută pentru Radio România, pe lângă textele
autorului, filme documentare despre opera lui Caragiale la
teatrul la microfon. Site-ul www.eteatru.ro a fost partener al
Festivalului Naţional de Teatru, asigurând secţiunea online
a festivalului şi difuzând piese de Caragiale şi Strindberg
cuprinse în programul ediţiei 2012.

V. Proiecte şi produse culturaleducative la nivel regional
În anul 2012, studiourile regionale au continuat tradiţia
implicării/promovării în domeniul acţiunilor cu profil cultural
la care Radio România a fost parte.
Astfel, la Radio România Cluj sunt de menţionat două
producţii de teatru radiofonic în limba română, două
adaptări radiofonice ale unor poveşti pentru copii în limba
maghiară, opt spectacole în producţie proprie – trei de
folclor, trei pentru copii, două de jazz şi unul cameral-coral
–, patru expoziţii (Verde vertical, Colecţia afişelor Jocurilor
Olimpice, Selecţie din lucrările elevilor de la Liceul de Artă
Romulus Ladea, Darvay Tünde ).
Radio România Constanţa a luat parte în mod activ prin
organizarea în premieră naţională la Constanţa - la Proiectul
Advela- Biblioteca virtuală aromână, care şi-a propus să
identifice, să editeze şi să ofere operele ştiinţifice şi artistice
ale patrimoniului culturii aromâne şi ale celor înrudite ei.
La Radio România Oltenia Craiova, prin colaborarea
îndeaproape cu instituţiile de cultură din zonă şi realizarea
unor acţiuni în parteneriat, s-a reuşit promovarea eficientă a
unor manifestări culturale de mare impact asupra publicului,
precum: Zilele Marin Sorescu, Festivalul Shakespeare,
Festivalul Maria Tănase (Craiova), Festivalul Maria Lătăreţu
(Târgu Jiu), Zilele Municipiului Craiova, Festivalul Oltenii
şi... restul lumii (Slatina), Festivalul Amza Pellea (Băileşti).
Radio România Târgu Mureş a continuat proiectele culturale
cu tradiţie şi promovarea creaţiilor autentice: Portrete de
scriitori, Chişinăul citeşte o carte (Biblioteca Târgu Mureş),
Madaras Gábor, Radiodrama, Fabrica de Poveşti, Pagini
de istorie culturală orală, Poveştile Oraşului, acestea
constituind cărţi de vizită care întregesc portretul notoriu de
radio în slujba comunităţii.
Prin Redacţia Minorităţi, Radio România a participat la
Festivalul Interetnic de Teatru ediţia a VI-a, unde a acordat
Premiul special, Premiul Radio România Redacţia Minorităţi,
pentru cel mai bun spectacol de teatru adaptabil radiofonic.

VI. Proiecte şi produse culturaleducative la nivel naţional

Gala Premiilor Radio România Cultural - 2012
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În domeniul acţiunilor iniţiate şi organizate în 2012 de către
posturile naţionale ale Societății Române de Radiodifuziune,
repere esenţiale ale anului au mai fost:

“Flautul de aur” - Brașov

nn realizarea unor emisiuni în direct/corespondenţe la
Radio România Cultural (transmisia Galei UNITER, a
galei premiilor RRC) şi Radio România Muzical (87 de
transmisiuni directe a unor concerte în cadrul emisiunilor
Europa muzicală azi şi Lunchtime Concerts), alături
de alte 15 Seri de operă – spectacole lirice transmise
în direct de la operele din New York, Viena, Munchen
şi Milano; la 31 martie 2012 a avut loc o transmisiune
directă, comentată chiar din studioul Teatrului
Metropolitan din New York;
nn coproducerea unor evenimente culturale de amploare
cum ar fi Gala Tinerilor Scriitori, sau Gala de poezieLista lui Manolescu, care au prilejuit înregistrarea şi
difuzarea a zeci de poeţi români contemporani (Radio
România Cultural);
nn prezenţa cu secţiuni on-air la cele mai importante
festivaluri organizate în Bucureşti – Festivalul Naţional
de Teatru şi Viaţa e frumoasă – Radio România Cultural
devenind un actor important pe piaţa culturală, fiind
parte în programul festivalurilor).

VII. Târguri culturale
Târgul Internaţional GAUDEAMUS s-a bucurat şi în anul 2012
de o mare afluenţă de public şi un număr de evenimente
culturale record, reuşind, în pofida contextului de piaţă
marcat de criza economică, să-şi păstreze şi consolideze
poziţia de lider în peisajul evenimentelor de profil.
Societatea Română de Radiodifuziune a urmărit menţinerea
standardelor calitative înalte ale produselor sale, ca o
condiţie sine-qua-non pentru fidelizarea publicului său,
înlesnind totodată noilor generaţii de ascultători accesul
la diversitatea valorilor culturale naţionale şi internaţionale,
puse în lumină printr-o ofertă de excepţie.

VIII. Oferte instructiv-educative
În anul 2012, Radio România a desfăşurat sau a colaborat
la o serie de proiecte în ţară şi în Bucureşti, în conformitate
cu misiunea sa publică de educaţie şi instruire a publicului:
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nn Şcoala altfel – un program oficial de educaţie nonformală
prevăzut în calendarul şcolar de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, desfăşurat în perioada 2-8 aprilie
2012 şi care a beneficiat de implicarea jurnaliştilor de
la toate posturile Societății Române de Radiodifuziune,
centrale şi regionale. Scopul programului este acela de
formare şi informare a publicului-ţintă în legătură cu
patrimoniul sonor şi meseria de jurnalist cultural. Prin
sprijinul adus şcolii, mii de elevi din întreaga ţară au
aflat informaţii şi date despre cum se face radio, despre
activitatea jurnaliştilor, despre semnificaţiile actului
jurnalistic modern. De asemenea, elevi din şcolile din
Bucureşti şi din ţară au vizitat studiourile Radio România
şi au interacţionat cu angajaţii Societăţii Române de
Radiodifuziune;
nn Ora de educaţie muzicală – program girat de Radio
România Cultural, desfăşurat pentru al treilea an între 19
ianuarie şi 6 decembrie 2012 în mai multe şcoli generale,
licee şi colegii bucureştene, cu scopul de a asigura
elevilor noţiuni de muzică clasică şi din alte domenii
conexe, jurnalişti şi muzicieni din cadrul Orchestrelor şi
Corurilor Radio participând nemijlocit prin prezenţa în
sălile de clasă şi în amfiteatrele şcolilor;
nn Vioara lui George Enescu la sate – turneu naţional
fără precedent în România, care s-a bucurat de un
răsunet deosebit. Turneul Vioara lui George Enescu la
sate este o călătorie muzicală care l-a dus pe Gabriel
Croitoru – violonistul care are privilegiul de a cânta pe
vioara Guarneri del Gesù şi care i-a aparţinut lui George
Enescu – şi pe Horia Mihail cu unul dintre pianele lui
călătoare în sate din nordul, estul şi sudul României.
Turneul s-a desfăşurat între 22 octombrie şi 1 noiembrie
2012;
nn Ascultă 5 minute de muzică clasică – proiect care
a debutat în anul 2012 şi s-a derulat în lunile martie
şi octombrie. Această campanie, iniţiată de Radio
România Muzical, presupune difuzarea de lucrări
muzicale clasice în spaţii neconvenţionale, dar şi în
şcoli şi licee de pe întreg teritoriul ţării. În 2012 au fost
incluse în cadrul proiectului 30 de unităţi de învăţământ,
urmând ca în 2013 să creştem numărul partenerilor.
Toate posturile Radio România au realizat emisiuni şi
rubrici zilnice cu scopuri educaţionale, acestea pornind
de la rubricile dedicate vorbirii corecte a limbii române şi
ajungând la difuzarea de poveşti şi teatru radiofonic pentru
copii.
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“Ora de educație muzicală în școli” - Școala Centrală
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PATRIMONIU
Interesul faţă de cultivarea și apărarea moștenirii culturale
constituie un reper important al angajamentului postului
public de radio în a avea un rol semnificativ în societate –
potrivit misiunii asumate.
Respectarea direcţiilor strategice de acţiune privind protecţia
și îmbogăţirea celei mai vechi și mai importante arhive
media din ţară subliniază preocuparea consecventă pentru
crearea și perpetuarea valorilor generate de patrimoniu,
regăsite în domeniul cultural, social sau comercial.
Gestionarea fondurilor arhivistice ale Societății Române de
Radiodifuziune (realizată, din punct de vedere administrativ,
prin Serviciul Patrimoniu) se desfășoară pe următoarele
coordonate:
n conservarea/creșterea colecţiilor de documente
radiofonice;
n evidenţa și accesul la fondurile arhivistice;
n valorificarea/exploatarea patrimoniului de creaţie
radiofonică;
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Arhiva sonoră a SRR

I. conSerVarea/creşterea colecţIIlor
de documente radIofonIce
În vederea respectării normelor internaţionale de conservare,
la nivelul Societății Române de Radiodifuziune
s-a
constituit un Grup de monitorizare și control a conservării
documentelor care, în limita competenţelor sale, a demarat
acţiuni de identificare și selecţionare a documentelor cu
termen de păstrare depășit, dar care îndeplinesc condiţiile
de interes pentru fondul arhivistic naţional, pentru ca
acestea să fie transferate la Arhivele Naţionale. În acest
sens, pe parcursul anului 2012, colectivul Arhivă Scrisă a
acordat o importanţă deosebită prelucrării colecţiilor de știri
din perioada 1947-1971.
Spaţiul insuficient de depozitare și condiţiile improprii
reprezintă o problemă acutizată în timp, eforturile instituţiei
mergând în sensul identificării unei soluţii viabile și
responsabile.
Pe parcursul anului 2012 s-a studiat posibilitatea/
oportunitatea constituirii unor depozite în afara sediului

central al instituţiei. Serviciul Patrimoniu a oferit, în toate
etapele proiectului, pe măsura solicitării, documentaţia
specifică, necesară unei abordări avizate a soluţiilor de
conservare, a iniţiat şi stabilit parteneriate de lucru cu
Biblioteca Naţională şi Arhivele Naţionale, a vizitat depozite
şi firme specializate, a solicitat consultanţă de specialitate
asupra aspectelor funcţionale şi legale, privitoare la arhivele
proprii, de la Arhivele Naţionale, sub a căror coordonare
metodică se află, ca parte a Fondului Naţional Arhivistic.
Transpunerea arhivelor în format digital, într-un ritm pe
care ni-l dorim accelerat, nu ne exonerează de obligaţia
conservării corespunzătoare a documentelor analogice.
În vederea creşterii numărului de colecţii de documente
radiofonice şi a gradului de utilizare a înregistrărilor muzicale
în producţiile radiofonice curente, s-au făcut şi continuă
demersurile pentru reamenajarea unui spaţiu de ascultare,
în conformitate cu standardele minime internaţionale din
domeniu. Pe parcursul anului 2012, Comisia de Evaluare
a înregistrărilor muzicale a audiat şi a avizat intrarea în
Fonoteca Radio a unui număr de 195 de concerte şi
recitaluri, precum şi 30 de înregistrări muzicale speciale.

II. Evidenţa şi accesul la colecţiile de
documente radiofonice:

catalogare – descrierea standardizată a documentului
digitalizat – rămâne principalul impediment în evoluţia
completă a procesului de digitizare, catalogarea fiind,
potrivit normelor, indispensabilă utilizatorului pentru
regăsirea documentului dematerializat.
Informatizarea arhivelor presupune şi informatizarea
evidenţelor. Absenţa unui sistem de evidenţă, conform
standardelor de catalogare, care să permită identificarea
înregistrării digitizate, face ca procesul de constituire a unei
arhive digitale operative să rămână incomplet.
În urma validării soluţiilor aflate în analiză privind recrutarea
de personal calificat, constituirea echipei de arhivişti
digitali/documentarişti dedicate proiectului de digitalizare
a arhivelor Societății Române de Radiodifuziune rămâne o
prioritate pentru perioada următoare.
A continuat, şi în anul 2012, colaborarea cu Biblioteca
Naţională, pornită din necesitatea de a armoniza câmpurile
cuprinse în formatul de descriere generală Dublin Core
cu standardul internaţional de catalogare a documentelor
NonBook ISBD (NBM). Pe baza ghidurilor de aplicare
a standardelor de catalogare şi indexare furnizate de
specialiştii Bibliotecii Naţionale, câmpurile de descriere
vor putea fi redenumite/revizuite şi conţinutul lor mai bine
organizat, în scopul identificării, descrierii şi localizării
superioare a informaţiilor.

Procesul de digitalizare a arhivelor, demarat în 2010,
reprezintă instrumentul care va asigura atât salvgardarea
conţinutului documentelor, cât şi accesul rapid, prin
constituirea evidenţelor informatizate, care vor substitui,
conform legislaţiei, evidenţele primare existente.
În 2012, Colectivul Arhivă Sonoră, în paralel cu asigurarea
fluxurilor de radioemisie, a susţinut procesul de digitalizare
prin:
nn alimentarea posturilor de lucru cu materiale sonore,
generând un număr de peste 17.600 de intrări în Arhiva
Digitală;
nn prin iniţierea procesului de ingest (conversia documentelor
sonore din format analogic în format digital) pentru un
număr de 15.400 benzi magnetice, 1.714 discuri vinil,
546 discuri compact. Decalajul dintre ritmul de ingest şi

Digitalizarea arhivei sonore a SRR
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Colectivul Documentare Patrimoniu a reuşit, în completarea
atribuţiilor curente – acelea de a răspunde tuturor solicitărilor
de informare, interne şi externe, referitoare la patrimoniul
Societății Române de Radiodifuziune –, să urmeze un
program de colectare de date în vederea organizării
informaţiei de tip metadata, cuprinzând:
nn nomenclatorul de emisiuni culturale difuzate între anii
1967-1976;
nn nomenclatorul de Case de producţie.
Au fost corectate şi introduse în aplicaţia MediArc – baza de
date a sistemului de arhivare digitală – 6.800 de identităţi şi
a fost întocmită evidenţa compact-discurilor de muzică de
operă (1.300) pentru susţinerea programelor radiofonice.
În anul 2012, a fost elaborată fişa electronică de descriere
standardizată, astfel încât să se realizeze descrierea unitară
a conţinutului sonor la nivelul instituţiei. Fişa electronică de
descriere standardizată se află la nivel de testare pe staţii
de lucru din cadrul Serviciului Patrimoniu, termenul estimat
pentru implementarea ei fiind 1 aprilie 2013.
III. Valorificarea/exploatarea patrimoniului de creaţie
radiofonică s-a desfăşurat pe 3 coordonate:
nn valorificare, prin editări sub brandul Editura Casa Radio;
nn exploatare, în raporturile cu terţi;
nn proiecte speciale.

1. Valorificare
Patrimoniul de creaţie radiofonică face obiectul unei
valorificări sistematice, prin: colecţii de cărţi, CD-uri,
audiobook consacrate emisiunilor-vedetă, publicate anual
de Editura Casa Radio. Programul editărilor susţinute de
Societatea Română de Radiodifuziune sub brandul Editura
Casa Radio se constituie în baza Principiilor de valorificare
a patrimoniului arhivistic, document strategic al Serviciului
Patrimoniu, derivat al documentului Misiune, Viziune, Valori
şi Principii.
Producţia editorială 2012 (raportată detaliat la capitolul
Cultural) a repus în circulaţie 30 de emisiuni istorice Radio
România, unele dintre acestea dând chiar titlul unor colecţii
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apreciate şi aşteptate de un public tot mai larg şi mai
diversificat: Biblioteca de poezie românească, Fonoteca
de aur, Radio-Prichindel, Noapte bună, copii!, Maestro,
Profil interpretativ.
Asigurarea continuităţii programelor de valorificare a
patrimoniului reprezintă o cale de acces alternativă a
publicului la arhivele Radioului.

2.
Exploatarea
patrimoniului
raporturile cu terţi

în

Concretizată în documentări, copieri, licenţieri, cesiuni,
exploatarea patrimoniului s-a făcut în strictă conformitate
cu legislaţia naţională, cu recomandările europene, cu
procedurile şi regulamentele interne. Au fost implicate
compartimentele Arhivă Scrisă, Documentare Patrimoniu
şi Oficiul Licenţieri – funcţie a Colectivului de Valorificare
a Patrimoniului, care expertizează procedura ”Vizei de
Patrimoniu” – şi, prin aplicarea tarifelor interne, s-au
înregistrat încasări cumulate în valoare de 10.180 lei.
Arhivele sonore au făcut obiectul a 20 de solicitări, pe tematici
diverse, cărora le-a răspuns colectivul Documentare, prin
prospectarea unor surse documentare complexe – fişe de
evidenţă, caiete de emisiuni, programe radio, publicaţii etc
–, audiţii, selecţie, sinteză a datelor, comunicarea către
beneficiar.
Activitatea de licenţiere a dreptului de producător al
Societății Române de Radiodifuziune, în speţe diverse, cele
mai multe cu miză strict culturală, şi-a încetinit ritmul în
2012, până la definirea unei strategii instituţionale în curs
de reevaluare.

3. Proiecte speciale
Documentările realizate de Colectivul Arhivă Scrisă stau la
baza a două importante proiecte new media în derulare:
Radio România – o istorie în imagini şi cuvinte, proiect
derulat pe site-ul RRA, www.romania-actualitati.ro, la
categoria exclusiv online;
Radioistorii – proiect derulat prin Agenţia de presă
RADOR.

Colectivul Valorificarea Patrimoniului a elaborat proiectul
Galeria Fondatorilor, destinat momentului aniversar
din 2013 – se împlinesc 85 de ani de la prima emisiune
radiofonică –, în care propune, prin mijloacele oferite
de colecţiile documentare ale Societății Române de
Radiodifuziune, omagierea înaintașilor, personalităţi care
au avut o contribuţie decisivă la nașterea și consolidarea
radiofoniei românești.
Arhivele Radioului Public constituie o moștenire culturală
a cărei importanţă obligă la o atitudine profesională
responsabilă, mai cu seamă în contextul perioadei actuale,
când problematica patrimoniului naţional a dobândit o mare
încărcătură simbolică în conștiinţa publică.
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CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE
În toată perioada parcursă de la preluarea mandatului
în anul 2010 și până în prezent, eforturile Consiliului de
Administrație au fost îndreptate spre continua upgradare a
instituției, atât în plan organizaţional, cât și în plan funcțional
astfel încât aceasta să performeze continuu. Acest
imperativ al schimbării și modernizării Societății Române
de Radiodifuziune, asumat din start de către Consiliul de
Administrație, se va regăsi și în continuare, pe toată durata
mandatului.
Sub semnul aniversării celor 85 de ani de la primul semnal
radio în eter, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române
de Radiodifuziune îşi propune şi în anul 2013 să asigure
funcţionarea în condiţii optime a serviciului public de radio
în vederea îndeplinirii misiunii conferite de Legea 41/1994.
În acest sens, obiectivele strategice pentru anul 2013
vizează:
1. în plan editorial:
nn menţinerea Radio România pe primul loc în preferinţele
ascultătorilor prin oferte editorale de calitate;
nn continuarea procesului de modernizare a posturilor
publice prin îmbunătăţirea conţinutului editorial şi
muzical, pe baza cercetărilor şi studiilor aprofundate
privind aşteptările publicului;
nn promovarea valorilor culturii naţionale şi europene,
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precum și ale minorităților naționale;
nn grija pentru menţinerea identităţii naţionale
comunităţilor de români din afara graniţelor ţării.

a

2. în plan economic:
nn menţinerea echilibrului financiar, prin utilizarea
eficientă a resurselor de care dispune instituţia;
nn controlul riguros al cheltuielilor şi creşterea veniturilor
proprii.
3. în plan tehnic:
nn dezvoltarea tehnologică în direcţia îmbunătăţirii
calităţii semnalului radio;
nn creşterea gradului de acoperire cu semnal radio în
zone deficitare.

nn
nn
nn
nn

4. în plan organizaţional:
respectarea legii şi a legalităţii;
derularea tuturor activităţilor în condiţii de transparenţă;
îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei;
consolidarea statutului de serviciu public european
al Societății Române de Radiodifuziune, prin
derularea unor proiecte finanțate din fonduri europene,
precum Proiectul EURANET 2.

Anexe
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Anexa nr. 1

PREMII ACORDATE SOCIETĂŢII
ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE
ÎN ANUL 2012
PREMII INTERNAŢIONALE
New York Festivals Radio Program & Promotion Awards
- SUA
Medalia de Aur – „Gold Winner”, la categoria „Special
Drama” a fost obţinută de Spectacolul Argentina, o
producţie a Teatrului Naţional Radiofonic, scenariul şi regia:
Ilinca Stihi, Redacţia Teatru.

Festivalul Internaţional de radio şi televiziune “Plaiul
meu natal” de la Ujgorod-Ucraina
Marele premiu a fost obţinut de Radio România Târgu
Mureş pentru emisiunea Caravana Bicicleta, realizatori:
Radu Florea şi Gabriela Pîncă, redactori la redacţia română;
Kádár Zoltán, redactor la redacţia maghiară; Kommer Alois,
redactor la redacţia germană.

Premiul special pentru reportaj a fost obţinut de Radio
România Timişoara pentru producţia Johann Szimits,
poetul necunoscut, realizată de Raluca Nelepcu.
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Festivalul Internaţional de Presă Prix Europa 2012,
Berlin - Germania
Nominalizarea producţiei radio Caravana Bicicleta Radio
Tg-Mureş pentru cea mai bună emisiune europeană la
categoria „Radio Market Place of Innovation”.
Premiul pentru contribuţia Radio România Internaţional la
dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-chineze prin massmedia în 2012 la Gala Premiilor Casei Româno-Chineze.

Premiul acordat de Agenţia instituţională de turism Puglia
Imperiale pentru cele mai bune reportaje dedicate promovării
patrimoniului natural, artistic, istoric şi enogastronomic
al regiunii a fost câştigat de o echipă de jurnalişti de la
serviciile publice de radio din Italia şi România. Emisiunea
premiată a fost realizată de Iuliana Anghel, realizator,
coordonatorul Secţiei Italiene Radio România Internaţional
şi Sergio Valzania, director adjunct Radio RAI împreună cu
Giovanna Savignano, producător RAI, în cadrul proiectului
radiofonic internaţional La Via Francigena del Sud Roma Gerusalemme. Iniţiativa a fost promovată în 2012 de Radio
RAI şi Comunitatea Italofonă de Radioteleviziune, în cadrul
căreia Radio România Internaţional este membru asociat.

Premiile Festivalului de Teatru pentru liceeni, în limba
spaniolă
La cea de-a 9-a ediţie a acestui festival, Ambasada Spaniei
în Romania a acordat redactorului Valeriu Radulian,
coordonator Serviciul Spaniol RRI, Premiul pentru modul
în care a reflectat în plan editorial proiectele Ambasadei în
colaborare cu Radio România Internaţional.

PREMII NAŢIONALE
Premiul Profesionist de Top
A fost acordat Sorinei Goia de Forumul Muzical Român
pentru emisiunile realizate la Radio România Cultural şi
Radio România Muzical, fiind menţionate şi apreciate în
mod deosebit producţiile: Greii muzicii uşoare şi Agora.

Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti
Au fost premiaţi: jurnalistul Horia Daraban - departamentul
Actualităţi, Radio România Iaşi; Lucian Bălănuţă colaborator redacţia Ştiri, Radio România Iaşi.

Premiile UNITER
În cadrul Galei UNITER, a fost acordat Premiul pentru
„Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic” pentru piesa
Shylock de Gareth Armstrong, o producţie a Teatrului
Naţional Radiofonic în regia lui Răzvan Popa.

Premiul “Dumitru Lazăr”
Obţinut de Radio România 3Net pentru activitatea
jurnalistică în anul 2012. Premiul a fost acordat de Federaţia
Română de Automobilism Sportiv pentru emisiunea Probă
Specială.

Gala Industriei de Carte din România
Premiul special al juriului afost acordat Editurii Casa
Radio pentru colecţia Lecturi pe întuneric.

Premiul Uniunii Artiştilor Plastici
A fost acordat, în 2012, Editurii Casa Radio pentru cărţileobiect din colecţia Biblioteca de poezie românească
(grafica Constantin Popovici), prezentate şi la expoziţia
dedicată cărţii-obiect de la Biblioteca Naţională a României.

Gala Premiilor APLER – Asociaţia Publicaţiilor Literare şi
Editurilor din România
În cadrul celei de-a XIV-a ediţii a Galei APLER, a fost
acordat Premiul ”Graficianul de carte al anului 2011” lui
Tudor Jebeleanu pentru ilustraţii ale unor cărţi apărute la
Editura Casa Radio.

RECORDURI MONDIALE
În 2012, Ilie Dobre – comentator sportiv Radio România
Actualităţi – a înregistrat al treilea record mondial pentru
cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol în direct, cu
o performanța de 31 de secunde, fără respiraţie, depăşind
cu 4 secunde precedentul record care îi aparținea. Recordul
a fost omologat de World Records Academy (cea mai mare
organizație din lume care certifica recordurile mondiale).
De asemenea, Ilie Dobre a primit şi „Diploma de excelenţă
în performanța sportiva” acordată pentru acest record
mondial de către Societatea Ştiintei, Excelenţei Umane şi
Sportului Universitar din cadrul MECTS.
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Anexa nr. 2

RAPORT DE ACTIVITATE
SCURT ISTORIC
1 decembrie 2011 a marcat împlinirea unei vechi aspiraţii
naționale: crearea unui post de radio la Chişinău, Republica
Moldova.
Lansarea oficială a Radio Chişinău în 2011 este un proiect
editorial al Societăţii Române de Radiodifuziune care oferă
publicului din Republica Moldova programe radiofonice la
standardele Uniunii Europene și ale serviciului public de
radio românesc.
Deşi iniţial Radio Chișinău a fost deținut de Societatea
Română de Radiodifuziune numai în proporție de 51%,
restul de 49% revenind acționarului local, această cotă a
permis Societăţii Române de radiodifuziune instalarea unei
administrații proprii începând cu luna martie 2012.
Odată cu instalarea noii administrații, numită de Consiliul
de Administratie al Societăţii Române de Radiodifuziune și
în urma constatării unei lipse totale de performanță, mai cu
seamă la nivel economic și administrativ, s-au luat în regim
de urgență măsurile necesare pentru eficientizarea activității
pe ansamblu. Din cauza formulei mixte de acționariat și a
viziunilor diferite asupra modului de gestionare a produsului,
atât din punct de vedere economic cât și editorial, în prima
parte a anului au fost înregistrate mai multe sincope în
asigurarea unei finanțări normale pentru Radio Chișinău.
Datorită acestei situații care amenința însăși existența
produsului, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române
de Radiodifuziune a luat decizia, în luna iulie 2012, de
a achiziţiona un pachet suplimentar de acțiuni, ceea ce
a condus la deținerea de către Societatea Română de
Radiodifuziune a unui procent de 99% din acțiuni, fapt care
a permis eliminarea riscurilor semnalate în prima parte a
anului.
Pentru o informare cât mai detaliată asupra activității din
anul 2012 a Radio Chișinău, vă aducem la cunoștință
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situația economică, administrativă și editorială din acest
moment, cele mai importante obiective urmărite, nivelul lor
de implementare, precum și proiectele pentru anul 2013.

SITUAȚIA ECONOMICĂ
Principala preocupare a administratorilor numiţi de
Societatea Română de Radiodifuziune a fost cea de
îmbunătățire a performanțelor economice, în paralel cu
reducerea tuturor costurilor, în vederea folosirii cât mai
judicioase a resurselor financiare, dar și umane necesare
funcționării Radio Chișinău. În acest sens:
nn au fost identificate vulnerabilitățile economice și
editoriale ale societății;
au fost luate măsurile necesare pentru evitarea canibalizării
editoriale, în acest sens renunțându-se la portalul www.
arena.md, în paralel cu optimizarea și redirecționarea
resurselor strict necesare către site-ul Radio Chișinău;
au fost renegociate contractele de colaborare astfel încât,
chiar în contextul reducerilor operate, să ne putem permite
menținerea unui număr minim de colaboratori necesari
acoperirii cerințelor editoriale ale momentului;
s-a reușit evitarea cheltuirii unor resurse financiare
importante prin transferarea de la București a unor
echipamente și aparate necesare îmbunătățirii calității și
diversificării produsului editorial;
pentru compatibilizarea sistemelor financiar contabile ale SC
Pajura Albă SRL și Societatea Română de Radiodifuziune,
a fost achiziționat și instalat un nou soft de contabilitate în
limba română, precedentul fiind în limba rusă şi foarte diferit
de cel românesc.
În momentul schimbării administrației SC Pajura
Albă SRL, în martie 2012, bugetul de funcționare
era de aproximativ 44.500 euro/lună (alocare de
la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni).

Cabina de emisie Radio Chișinău
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La nivelul lunii noiembrie 2012, datorită măsurilor întreprinse,
bugetul de funcționare al societății a fost de aproximativ
24.465 euro/lună, în scădere față de luna ianuarie 2012, cu
20.035 euro/luna
*bugetul lunii decembrie nu este luat ca nivel de referință deoarece include
și cheltuielile ocazionate de promovarea concursului și evenimentului din 1
decembrie (aprox. 750 euro).

Per total, acțiunile de optimizare a consumurilor însoțite de
reducerea severă a oricăror cheltuieli nejustificate precum
și renunțarea la plata sinecurilor impuse de asocierea cu
fostul acționar au permis ca, în acest moment, costurile
reale de funcționare să scadă cu aprox. 45 % față de
momentul în care Societatea Română de Radiodifuziune a
preluat administrarea acestui proiect.
Situația cheltuielilor la Radio Chișinău pentru anul
2012
Nr.crt.

Luna

MDL

EURO

1

Ianuarie

688845

43053

2

Februarie

510159

31885

3

Martie

1318368

82398

4

Aprilie

652427

40777

5

Mai

540023

33751

6

Iunie

445665

27854

7

Iulie

402551

25159

8

August

548494

34281

9

Septembrie

367452

22966

10

Octombrie

430889

26931

11

Noiembrie

391675

24480

12

Decembrie

399217

24951

Total 2012

6695765

418485

RELAȚIA CU CO – ACȚIONARUL SC PAJURA
ALBĂ MEDIA
Relația este în acest moment una normală și întreținută
în limitele firești ale curtoaziei. CO-acționarul este
contactat periodic și pus la curent cu cele mai importante
proiecte ale organizației, la nivelul unei relații de
parteneriat, chiar dacă au existat și opinii divergente.
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SITUAȚIA ADMINISTRATIVĂ
La nivel administrativ au fost identificate mai multe probleme
care grevau bunul mers al societății. Printre acestea amintim:
contracte de achiziții încheiate preferențial, contracte de
chirie împovărătoare și țintite spre maximizarea câștigurilor
anumitor persoane. Pentru înlăturarea acestor deficiențe au
fost întreprinse următoarele măsuri:
nn în urma descoperirilor făcute, în mod justificat, a fost
sever limitat accesul reprezentantului co-acționarului la
informațiile și deciziile de natură economică;
nn au fost instituite noi reguli privind achiziția de bunuri
și servicii, pornindu-se de la cea mai elementară –
existența mai multor oferte; mai mult, aceste achiziții au
fost aprobate numai în contextul în care activitatea ar fi
avut de suferit în mod direct;
nn au fost renegociate toate contractele de furnizare a
serviciilor prestate de către terți, obținând și în acest fel
reducerea costurilor de exploatare;
nn au fost redimensionate abonamentele de telefonie
mobilă;
nn au fost raționalizate consumurile de benzină în funcție
de traseele strict necesare;
nn s-a renunțat la autoturismele care erau închiriate de
la fostul acționar și au fost transferate la Chișinău
două automobile din parcul Societăţii Române de
Radiodifuziune;
nn pentru reducerea vulnerabilităților Radio Chișinău,
am elaborat, de comun acord cu Serviciul Drepturi de
Autor al Societăţii Române de Radiodifuziune, strategia
privind modalitățile de raportare și plată a Drepturilor
de Autor și Conexe, în conformitate cu legislația din
Republica Moldova.
În acest moment, unica cheltuială care nu a putut fi
renegociată este cea generată de chiria aferentă sediului,
respectiv cca. 2667 euro/lună. Au fost purtate discuții
în acest sens atât cu proprietarul oficial, cât și cu fostul
acționar, dar aceste demersuri s-au izbit de refuzul acestora
de a scădea cuantumul în limite rezonabile.
Datorită acestei situații, s-au căutat soluții alternative la
sediul actual, în acest sens fiind începute discuții cu primarul
general al Chișinăului, care ne-a asigurat de întregul său
sprijin. Ulterior, a fost identificată și vizitată locația propusă
pentru noul sediu.
Încă din luna luna decembrie 2012 a fost depusă întreaga
documentație pentru atribuire la Primăria Chișinău, proiectul

de decizie a fost întocmit de responsabilii primăriei, iar în
acest moment se așteaptă ședința Consiliului Municipal al
Municipiului Chişinău pentru aprobare. În prezent, se află în
derulare un proces de negociere asupra bugetului pe 2013,
proces care include și aprobarea pentru noul sediu Radio
Chişinău.
În baza proiectului de decizie, estimăm că, din momentul
preluării noului sediu și abandonării celui actual, se va realiza
o economie suplimentară la buget de cca. 1500 euro/lună.

SITUAȚIA TEHNICĂ/ACOPERIREA CU
SEMNAL
Dotarea tehnică reprezintă una dintre principalele limitări
ale proiectului. Cu toate că au fost întreprinși pași concreți
în vederea eliminării lor, rămân totuși mai multe probleme
de rezolvat, dar care presupun și alocarea unor resurse
financiare. Aceste probleme au fost aduse în atenția
Adunării Generale a Acţionarilor – printr-o informare făcută
în luna decembrie – și pentru rezolvarea celor mai stringente
aspecte au fost prevăzute anumite sume în Planul de
Investiții pe 2013. Astfel:
nn am reușit, până în acest moment, să conectăm Radio
Chișinău la sistemele informatice și de comunicare ale
corporației (implementarea sistemului video -conferință,
managementul documentelor etc.);
nn au fost transferate de la București echipamente de
emisie (codecuri) astfel încât în acest moment este
posibilă atât realizarea emisiunilor de tip duplex, cât
și a transmisiilor din exterior, fără a mai fi necesară
deplasarea unei echipe de la București;
nn cu sprijinul nemijlocit al specialiștilor de la București,
s-a reușit verificarea rețelei de emițători și identificarea
problemelor de exploatare;
nn am început demersurile necesare intrării în legalitate
în ceea ce privește softurile de operare de la Radio
Chișinău. Astfel, am solicitat sprijinul Departamentului
Tehnic – Serviciul IT, pentru identificarea unor soluții
privind punerea la dispoziție a unor softuri deja aflate în
proprietatea corporației, sau achiziționarea acestora la
costuri cât mai avantajoase;
nn în urma monitărizărilor efectuate am constatat că, în afara
Chișinăului, pe direcția Tiraspol, aproape imediat după
ieșirea din Chișinău, pe frecvența Radio Chișinău apare
un post pirat – Hit FM, care împiedică recepţionarea
semnalului nostru. În acest sens, am înaintat către
autoritatea competentă – Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, o solicitare privind rezolvarea situației.

Am primit un răspuns din partea acestei autorități, prin
care aceasta recunoaște justețea sesizării noastre, însă,
întrucât stația pirat se află pe teritoriul Transnistriei, ei nu
pot să o închidă. Ne-au oferit o soluție alternativă, dar
care implică unele costuri. Am cercetat piața în vederea
identificării celor mai avantajoase soluții și costuri pentru
rezolvarea situației și am ajuns la câteva variante asupra
cărora așteptăm decizia Adunării Generale a Acţionarilor.

COLABORAREA CU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR
Având în vedere complexitatea problemelor existente, încă
din primul moment al schimbării administrației SC Pajura
Abă SRL, a fost inițiată o comunicare permanentă între
Chișinău și București.
În acest sens, pe tot parcursul anului 2012, au avut loc
informări regulate ale Adunării Generale a Acţionarilor
asupra realităților economice, administrative și editoriale ale
proiectului. În urma acestor informări și a deciziilor Adunării
Generale a Acţionarilor, au putut fi întreprinse acțiunile
necesare, în vederea bunului mers al societății.
Finanțarea de care beneficiază în prezent SC Pajura Albă
SRL este un rezultat direct al implicării Adunării Generale a
Acţionarilor, fiecare tranșă de împrumut fiind virată numai
după ce Adunarea Generală a Acţionarilor a verificat și
certificat modul de cheltuire a tranșei precedente.
Dealtfel, și în afara formalizării instituționale obligatorii pentru
legalitatea și bunul mers al societății există o consultare
permanentă cu membrii Adunării Generale a Acţionarilor, care
nu de puține ori s-au implicat direct în rezolvarea mai multor
situații presante care au apărut pe parcursul anului 2012.
În prezent, se poate considera că proiectul este unul ”curat”
din punct de vedere economic și cu o bază cât se poate de
sănătoasă de creștere.

EDITORIAL
În domeniul editorial, activitatea Radio Chișinău se
circumscrie obiectivelor generale ale Societății Române de
Radiodifuziune, iar misiunile asumate sunt cele ale radioului
național românesc.
Actul jurnalistic, prin foarte buna pregătire profesională
a jurnaliștilor, este unul echilibrat și echidistant, axat
preponderent pe eveniment:
nn Radio Chișinău reflectă nu doar realitatea basarabeană,
ci și pe cea românească;
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nn politica editorială a postului ţine seama de relevarea
permanentă a valorilor comune care alcătuiesc
conținutul identitar al spațiului căruia ne adresăm;
nn Radio Chișinău include constant, pe lângă analiștii
autohtoni, și comentatori din România, pentru a
multiplica, în acest fel, abordările;
nn Radio Chișinău încurajează și aplică, în beneficiul
ascultătorilor, o politică editorială de recuperare
identitară;
nn produsul Radio Chișinău este caracterizat de
obiectivitate, credibilitate, rigurozitate și se recomandă
prin imparțialitate, corectitudine, autoritate, pluralism de
opinie și prin promptitudine.
Radio Chișinău, ca parte integrantă a Societății Române de
Radiodifuziune, și-a impus practicarea unui act jurnalistic
ghidat de aceste valori, cu atât mai mult cu cât produsul
său se adresează, în contextul unui mediu extern complex,
unui public ascultător heteroclit, cu diferențe mari în privința
mentalităților, a nivelului de instruire și al celui aspirațional.
În noua sa paradigmă, Radio Chișinău este parte integrantă
a unui sistem corporatist, cu statut de post public.
Astfel, necesitatea unei noi politici editoriale, în acord cu
valorile, misiunea și strategia proprii Societăţii Române de
Radiodifuziune este una evidentă și generată prin conținutul
însuși al programului difuzat.
La Radio Chișinău, funcționează un sistem de comunicare,
care asigură monitorizarea eficientă a produsului.
Comunicarea este, în general, una continuă și nuanțată cu
toți jurnaliștii Radio Chișinău, scopul final fiind ca aceștia să-și
asume continuu valorile identitare și profesionale care decurg
din statutul Societăţii Române de Radiodifuziune.Însușirea
de către membrii organizației a conștiinței apartenenței la
valorile și statutul corporației reprezintă, așadar, un deziderat
prioritar, dar pentru care este necesar un efort susținut din
partea managementului editorial și administrativ.
Dacă Radio Chișinău va beneficia de un suport financiar
rezonabil, putem avea deplina siguranță că produsul său
editorial va fi adus la standardele de calitate ale Radio
România și va performa.

Camera știrilor
În virtutea noii paradigme în care funcționează Radio
Chișinău, dar și a statusului actual al dezvoltării organizației
și a produsului, s-au impus unele măsuri care au urmărit nu
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doar eficientizarea comunicării, ci și stabilirea unui pachet
de norme, care să configureze o agendă zilnică cu următorul
conținut:
nn agenda locală;
nn agenda România;
nn agenda Uniunea Europeană/internațională;
nn agenda Transnistria.
Datorită specificului zonei, Radio Chișinău nu ocolește nici
agenda spațiului ex-sovietic.
Radio Chișinău produce subiecte jurnalistice proprii și a
introdus practica ”exclusivităților” și a exploatării ulterioare
a acestora (follow up).
Din păcate, mijloacele financiare avute la dispoziție sunt
precare și pentru actualul exercițiu bugetar, însă printr-o
juducioasă construcție a acestuia s-a reușit crearea a încă
două posturi: unul de reporter și unul de editor. Totodată,
noul buget permite și efectuarea unor scurte stagii de formare
profesională ale jurnaliștilor Radio Chișinău la București și
Iași, pentru a înțelege pe deplin ceea ce reprezintă Radio
România, rigorile profesionale și forța corporației din care
fac parte. Este important de menționat că toate reducerile
operate nu au îndepărtat pe niciunul dintre profesioniștii
angajați, esențiali pentru acest proiect și nici nu au fost
diminuate beneficiile salariale ale acestora.

Surse
Pentru menținerea și/sau îmbunătățirea surselor la
prima mână, managenetul editorial și cel administrativ al
Radio Chişinău au stabilit relații cu numeroși membri ai
Executivului, cu deputați ai celor mai importante partide
parlamentare din Republica Moldova, în mod special cu cei
care au convingeri pro-eropene și pro-românești.
S-a păstrat și se susține relația privilegiată cu instituția
prezindențială din Republica Moldova. O atenție deosebită
se acordă relației cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Radio Chișinău întreține o relație privilegiată cu instituțiile
statului român (Ambasada, Consulatele, Institutul Cultural
Român – ”Mihai Eminescu”).
Pentru ușurarea accesului la informația de primă mână,
Radio Chișinău a inițiat relaționarea pe bază de parteneriat
cu principalele instituții din Republica Moldova, proces
care continuă şi în prezent. În același timp, s-au creat
punți eficiente de comunicare cu reprezentații instituțiilor

academice, ai celor de artă și creație etc.
Desigur, Radio Chișinău va continua politicile de comunicare
atât on air, cât și off air, ca parte a strategiei de sporire
continuă a vizibilitații și notorietății.

Grila de program
Grila de program este una condiționată strict de resursele
financiare limitate prin care a trecut proiectul și respectă
prevederile cuprinse în Licența eliberată de către Consiliul
Coordonator al Audiovizualului din Republic Moldova. De
asemenea, grila de program respectă exigențele proprii
Societății Române de Radiodifuziune și care învederează
faptul că programul este resursa fundamentală pentru
activitatea editorială. Grila de program cuprinde trei
categorii editoriale:
nn program produs cu resurse proprii;
nn program retransmis (Radio România Actualități);
nn program online.
Iată câteva dintre îmbunătățirile aduse pe parcursul anului
2012:
nn s-a completat necesarul editorial prin atragerea unor
personalități științifice locale, susceptibile să contribuie
salutar la realizarea anumitor emisiuni. Din păcate,
această soluție nu poate asigura predictibilitatea și
constanța necesare unui produs editorial performant,
cu atît mai puțin susținerea unor line-uri;
nn au fost capacitați corespondenții Societăţii Române
de Radiodifuziune din județele limitrofe Republicii
Moldova, să furnizeze materiale jurnalistice de interes
pentru ascultătorii de pe ambele maluri ale Prutului;
nn s-a reintrodus în grila de program o emisiune de istorie,
care urmărește recuperarea identității naționale și
rostirea adevărurilor referitoare la destinul Basarabiei;
nn s-a creat, cu ajutorul Mitropoliei Basarabiei, o emisiune
de viață spirituală intitulată Lumina Cuvântului;
nn s-a reactivat emisiunea intitulată Ediție specială și astfel
s-a creat un spațiu suplimentar dedicat abordării temelor
și evenimentelor cu impact major asupra susținerii
identității naționale în cele două state românești;
nn s-a introdus o emisiune de informare apupra diverselor
teme din domeniul juridic, la un nivel accesibil de
percepere şi care oferă informații care reflectă spiritul
și litera legii, clarifică și direcționează ascultătorul spre
o soluționare eficientă, rapidă și în cunoștință de cauză
a problemelor care țin de acest domeniu. Prin Curierul

juridic, realizat de către jurista Violeta Gașițoi, s-a
dezvoltat un necesar parteneriat social;
nn cu ajutorul noilor dotări tehnice au fost realizate emisiuni
tip duplex cu Radio România Actualități și cu Radio
România Iași. Tot datorită noilor dotări, cu resursele
umane proprii, a fost posibilă realizarea transmisiei
live a manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Radio
Chișinău, la 1 decembrie 2012. În acest fel, s-a obținut
un spor de notorietate pentru post și s-a marcat o
reușită apreciabilă, inclusiv sub aspect editorial.
Există unele spații care nu sunt acoperite în prezent
cu producții proprii și de aceea s-a recurs la programe
muzicale, generate prin play-list. În acelaşi timp, pe alte
spații s-a recurs la reluări. Pentru edificare anexăm Grila
de program actuală (vezi anexa 1).

On line
Programul online va trebui dezvoltat cât mai repede posibil
pentru a face față concurenței de pe piața media locală. În
acest moment, site-ul funcționează doar la nivelul pe care îl
permit condiționările de natură financiară și, în consecință,
de resurse umane, dar cu respectarea standardelor
editoriale ale Societăţii Române de Radiodifuziune.
Site-ul Radio Chișinău – www.radiochisinau.md – are
aproximativ 950 de vizitatori unici pe zi, dar este absolut
necesar să crească. Reiterăm, din acest motiv, necesitatea
dezvoltării acestui site cât mai curând posibil, cu atât mai
mult cu cât Radio Chișinău are o bună percepție în întreg
spațiul basarabean, iar programul online face parte din
oferta sa editorială.

Proiecte editoriale (elemente ale
noii grile de program)
Cu toate că presiunea creată de lipsa cronică de resurse este
în acest moment mult diminuată și continuarea proiectului este
asigurată, noul buget este în continuare unul de austeritate și
trebuie considerat ca atare. În aceste circumstanțe, produsul
editorial nu poate satisface integral cerințele pe care le
impune un proiect cu specificitatea Radio Chișinău. Se va
încerca optimizarea oportunităților oferite prin noul buget
astfel încât să se potențeze produsul pe componenta sa cea
mai importantă: informația de actualitate.
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Chiar în condițiile unei proiecții bugetare parcimonioase,
partea de publicistică a postului nu va fi sub nicio formă
neglijată. Astfel, noua grilă cuprinde:
nn o emisiune dedicată problematicii Uniunii Europene,
cu un accent special pe cerințele pentru integrarea
europeană a Republicii Moldova, pe prezentarea
instituțiilor, valorilor, politicilor publice și practicilor
Uniunii Europene. Mizăm și pe promisiunea unui
parteneriat instituțional din partea Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene de la Chișinău;
nn o emisiune dedicată protecției mediului, ecologiei, axată
pe cerințele legislației Republicii Moldova, pe relația de
susținere și transfer de expertiză din partea României,
precum și pe dinamica foarte vie a preocupărilor din
spațiul comunitar pentru acest domeniu;
nn o serie de emisiuni dedicate personalităților din
Basarabia, care se revendică din trunchiul identitar
românesc. Sub autoritatea publică a Radio Chișinău,
am identificat un grup de intelectuali cu ajutorul cărora
vom realize aceste emisiuni care pot fi pot fi ediții tip
duplex realizate cu oricare dintre entitățile Societăţii
Române de Radiodifuziune;
nn O emisiune realizată de către câțiva elevi de liceu,
selectați pe criteriul performanței școlare și intelectuale,
pe cel al folosirii corecte a limbii române, al rostirii
îngrijite și pe cel al creativității;
nn o serie specială de emisiuni produse în cadrul Proiectului
Radio Basarabia – drumul spre adevăr. Proiectul
își propune demonstrarea, pe baza documentelor și
mărturiilor, că Radio Chișinău este continuatorul de
drept al primului post regional al Radioului Românesc
și, totodată, îşi propune să prezinte adevărul despre
ororile petrecute între iunie 1940, când a fost ocupat,
iar angajații găsiți în sediu au fost împușcați, și iunie
1941, când clădirea și antenele postului au fost
dinamitate. Acest proiect este cu atât mai important
pentru noi cu cât va servi ca argument de comunicare
viitoare a brandului Radio Chișinău – în calitatea sa de
unic moștenitor și continuator al Radio Basarabia. O
asemenea cercetare și recunoaștere științifică a acestui
adevăr nu poate fi decât dezirabilă și benefică pentru
noi și, nu în ultimul rând, ne vom justifica misiunea de
sprijinitori ai recuperării adevărului istoric pe aceste
meleaguri. Un alt motiv pentru care recomandăm cu
tărie implicarea și sprijinirea acestui proiect, este că va
contribui și la eliminarea confuziei – constatate, și deloc
benefice pentru noi – dintre Radio Chișinău și Radio
Moldova. Dacă la nivelul liderilor de opinie – unde acest
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proiect țintește comunicarea – se va face lumină, atunci
va fi o bază excelentă de pornire pentru o construcție de
brand și comunicare susținută eficient și cu adăugirile
de statut și identitate.

Notorietate
În urma eforturilor depuse, Radio Chișinău a început să
fie recunoscut și apreciat în spațiul public basarabean.
Exemplificăm cu cele mai importante două astfel de dovezi:
nn Mesajul personal al președintelui Nicolae Timofti adresat
postului Radio Chișinău și ascultătorilor acestuia cu
ocazia aniversării unui an de existență;
nn invitațiile primite din partea Școlii Superioare de
Jurnalism pentru predarea cursurilor de Management
administrativ / comunicare de produs și Management
editorial.
În urma acestei colaborări, am primit cereri de efectuare
a stagiilor de practică la Radio Chișinău din partea
managementului Şcolii Superioare de Jurnalism. În ciuda
faptului că am fost încântați de feedback-ul extrem de
pozitiv, a trebuit să fim extrem de selectivi deoarece nu
avem personal disponibil care să se poată ocupa efectiv
de studenți.

PROMOVAREA RADIO CHIȘINĂU ÎN 2012
Și în 2012 am avut în vedere promovarea produsului pe
piața autohtonă, desigur în limitele impuse de restricțiile
bugetare. Astfel:
În perioada 1 martie – 30 octombrie, am încercat să suplinim
lipsa bugetului de promovare prin încheierea a cât mai
multe parteneriate media cu putință. Astfel, în plus față de
parteneriatele deja existente (“Adevărul”, “Timpul”, “Punkt”),
au fost încheiate parteneriate cu mai multe publicații locale
din Edineț, Cahul și Drochia. În alegerea și încheierea
acestor parteneriate, am avut în vedere promovarea Radio
Chișinău în localitățile aflate sub acoperire de semnal.
Tot în vederea promovării au fost încheiate parteneriate
cu mai multe instituții de cultură (de ex. Teatrul de Operă
și Balet, Teatrul Mihai Eminescu, Teatrul Licurici). În urma
încheierii acestor parteneriate, am putut obține bilete
la spectacolele din stagiunile respectivelor instituții, pe
care am putut să le oferim drept premii la concursurile de

fidelitate desfășurate la Radio Chișinău.
În luna mai 2012 am participat, la invitația Ambasadei
României, cu un stand propriu la evenimentul Târgul
ambasadelor – manifestare organizată cu prilejul Zilei
Europei. Cu acestă ocazie, am prezentat oferta editorială a
postului nostru și am facilitat interacționarea ascultătorilor
cu realizatorii noștri de programe.

Concursul cu premii – 1 Decembrie
În perioada 01 – 30 noiembrie 2012, pe postul Radio
Chișinău s-a desfășurat un concurs dotat cu premii, menit
a contribui la creșterea notorietății și credibilității produsului
editorial și a brandului Radio Chișinău.
Concursul s-a desfașurat timp de 22 de zile, în intervalul
susmenționat, de luni până vineri, cu o frecvență de trei ediții
pe zi. Premiile de ediție au constat în CD-uri de colecție din
Fonoteca de Aur – Radio România și aparate DVD-player
(o ediție/săptămână). Marele premiu a fost un autoturism
Hyundai i10, oferit cu sprijinul Fundației Radio România.
Acesta a fost câștigat prin tragere la sorți pe 1 decembrie
în cadrul unui eveniment organizat de Radio Chișinău în
colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău.
Promovarea concursului:
nn presă – machete în revista „Punkt”, cotidianele
„Adevărul” și „Timpul”, ziarele locale „Expres” - Ungheni,
„Gazeta de Sud” – Cahul, „Glia Drochiană” – Drochia’;
nn flyer-e – au fost tipărite 2.000 de bucăți, care au fost
distribuite în principalele noduri de comunicare din
Chișinău;
nn radio – au fost realizate 23 de spoturi de promovare
care au rulat alternativ pe toată perioada concursului;
nn online – au fost realizate banner-e care au fost afișate
atât pe site-ul propriu, cât și pe site-urile partenere
(„Adevărul”, „Timpul”, „Expres”).
nn rețele sociale (Facebook) – concursul a fost promovat
atât pe contul Radio Chișinău cât și pe conturile proprii
ale angajaților (inclusiv link-uri pentru unele spoturi
audio).
Menționăm că, în afara costurilor de realizare a bannerelor pentru online și a tiparului pentru flyer-e, costurile
de promovare ale concursului, au fost zero, machetele și
conceptele de promovare fiind realizate in house.Înscrierile
în concurs s-au făcut atât telefonic cât și online. Privind
comparativ cu precedentul concurs, constatăm practic
o dublare a înscrierilor/unitate de timp. Totodată, este de
menționat faptul că această creștere s-a obținut în contextul

în care desfășurarea acestei campanii a fost decisă cu doar
cinci zile înainte de începerea ei. Astfel, premiile de ediție nu
au putut fi deosebit de atractive şi nu am avut la dispoziție
premiul cel mare pentru publicitate decât cu trei zile înaintea
extragerii, iar resursele alocate publicității externe pentru
concurs au fost minime (flyer-e și banner-e online).

Premiile de ediție
În cadrul concursului, s-au ținut 66 de ediții pe parcursul
cărora au fost oferite un număr de 96 de CD-uri și patru
DVD-playere.

Premiul cel mare – autoturismul
Hyundai i10
Automobilul Hyundai i10 a fost adus la Chișinău pe data de
26 noiembrie, în 27 noiembrie au fost efectuate formalitățile
de import și de vamă, a fost brandat cu logoul și mesajele
Radio Chișinău și expus în Piața Marii Adunări Naționale din
Chișinău începând cu seara zilei de 28 noiembrie 2012.
Evenimentul din 01.12.2012, în cadrul căruia a avut loc
tragerea la sorți a mașinii și concertul trupei Vunk, a fost
organizat împreună cu primăria municipiului Chișinău și a
reușit să atragă un număr record de spectatori, acesta fiind
estimat de poliție la cca. 16 - 20.000 de participanți.
Prin numărul de spectatori atrași și, pe cale de consecință,
expuși mesajelor promoționale ale Radio Chișinău,
considerăm că evenimentul a fost un real succes, iar scopul
propus a fost atins. Nu în ultimul rând, se cuvine a menționa
că peste o oră din eveniment a fost transmis în direct de
TV Moldova 1 și fragmente din acesta la posturile Pro TV,
Prime, Jurnal TV și Publika. Evenimentul a fost transmis în
direct integral pe Radio Chișinău, în paralel fiind realizat și
un streaming video pe site-ul propriu.
În luna decembrie, pe postul de radio s-a desfășurat
follow-up-ul campaniei, în acest sens fiind realizate o
serie de spoturi audio, menite a consolida câștigul de
imagine obținut în urma concursului. Evident, acest efort de
comunicare a fost dublat și de machete în presă, în toate
publicațiile partenere. Menţionăm că şi aceste machete au
fost realizate cu costuri zero.
În perioada următoare, principala preocupare a
managementului administrativ și editorial va fi menținerea
la un nivel optim a tuturor costurilor legate de funcționarea
și exploatarea Radio Chișinău. O altă constantă a activității
noastre va fi ridicarea calității și menținerea echilibrului
produsului editorial.
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Anexa 3a

Naţional – Numărul mediu zilnic de ascultători (Daily Reach)
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POSTURI

I-2011
(000)

I-2012
(000)

II-2012
(000)

III-2012
(000)

Dinamica
I-2012/I-2011
(000)
(%)

Dinamica III2012/I-2012
(000)
(%)

TOTAL
Kiss FM
RRA
Radio ZU
RRR (cumulat)
RRR (agregat)
Cluj
Constanta
Craiova
Iasi
Resita
Tg. Mures
Timisoara
Bucuresti FM
ProFM
Europa FM
Antena Satelor
Radio 21
Magic FM
National FM
RRC
Rock FM
Altii
Nu ştiu
SRR (cumulat)
SRR (agregat)

11,425.8
2,764.8
2209.6
1,768.8
1,759.9
1,637.5
181.0
55.3
398.8
498.6
99.8
173.6
202.5
150.3
1,292.4
1,505.8
670.9
547.1
508.6
261.0
180.7
152.0
2,059.6
1,167.0
4,821.1
4,154.8

11,713.4
2,861.0
1,970.7
1,833.0
1,764.7
1,677.2
147.1
91.8
421.2
514.2
146.5
142.8
199.6
101.5
1,737.3
1,535.3
776.6
685.1
740.6
300.0
193.9
163.2
2,396.3
1,520.3
4,705.9
4,070.5

11,925.1
2,840.8
2,030.7
1,707.3
1,687.6
1,627.6
107.7
78.2
435.3
521.0
115.3
133.6
225.0
71.5
1,821.5
1,519.4
826.6
825.6
700.7
251.8
184.2
239.8
2,251.8
1,812.5
4,729.1
4,141.5

11,941.4
2,774.1
2,013.5
1,828.7
1,644.4
1,561.2
131.6
60.1
398.0
404.6
153.0
135.6
278.9
82.6
1,841.3
1,634.9
868.1
817.4
723.1
277.9
174.3
213.3
2,040.6
1,739.9
4,700.3
4,047.9

287.6
96.2
-238.9
64.2
4.8
39.7
-33.9
36.5
22.4
15.6
46.7
-30.8
-2.9
-48.8
444.9
29.5
105.7
138.0
232.0
39.0
13.2
11.2
336.7
353.3
-115.2
-84.3

228.0
-86.9
42.8
-4.3
-120.3
-116.0
-15.5
-31.7
-23.2
-109.6
6.5
-7.2
79.3
-18.9
104.0
99.6
91.5
132.3
-17.5
-22.1
-19.6
50.1
-355.7
219.6
-5.6
-22.6
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2.5
3.5
-10.8
3.6
0.3
2.4
-18.7
66.0
5.6
3.1
46.8
-17.7
-1.4
-32.5
34.4
2.0
15.8
25.2
45.6
14.9
7.3
7.4
16.3
30.3
-2.4
-2.0

1.9
-3.0
2.2
-0.2
-6.8
-6.9
-10.5
-34.5
-5.5
-21.3
4.4
-5.0
39.7
-18.6
6.0
6.5
11.8
19.3
-2.4
-7.4
-10.1
30.7
-14.8
14.4
-0.1
-0.6

Anexa 3b

Naţional – Cota de piaţă (Market Share)
POSTURI
RRA
Kiss FM
RRR (agregat)
Cluj
Constanta
Craiova
Iasi
Resita
Tg. Mures
Timisoara
Bucuresti FM
ProFM
Radio ZU
Europa FM
Antena Satelor
Magic FM
Radio 21
National FM
RRC
Rock FM
Altii
Nu Ştiu
SRR (agregat)

I-2011(%)

I-2012(%)

II-2012(%)

III-2012(%)

Dinamica
I-2012/I-2011

15.8
15.3
11.1
0.9
0.3
2.1
2.6
0.5
0.9
1.1
0.8
7.1
10
9.5
4.5
3.3
2.6
1.6
0.7
0.9
11.9
5.6
21.8

13.0
14.2
10.2
0.6
0.5
2.8
3.4
0.7
0.8
1.0
0.4
8.8
8.4
8.2
6.0
4.2
3.2
1.6
0.8
0.8
14.5
6.1
30.1

12.1
13.8
9.3
0.4
0.6
2.7
2.8
0.7
0.6
0.9
0.5
9.4
7.9
8.6
6.9
3.8
3.6
1.1
0.8
1.0
13.3
8.5
29.0

13.4
13.2
8.8
0.5
0.4
2.2
2.5
0.8
0.7
1.4
0.3
9.4
8.8
9.2
6.9
3.9
3.6
1.6
0.5
1.1
11.1
8.2
29.7

-2.8
-1.1
-0.9
-0.3
0.2
0.7
0.8
0.2
-0.1
-0.1
-0.4
1.7
-1.6
-1.3
1.5
0.9
0.6
0.0
0.1
-0.1
2.6
0.5
8.3

Dinamica
III2012/I-2012
0.4
-1.0
-1.4
-0.1
-0.1
-0.6
-0.9
0.1
-0.1
0.4
-0.1
0.6
0.4
1.0
0.9
-0.3
0.4
0.0
-0.3
0.3
-3.4
2.1
-0.4
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Anexa 3c

Urban – Numărul mediu zilnic de ascultători (Daily Reach)
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POSTURI

I-2011
(000)

II-2011
(000)

III-2011
(000)

I-2012
(000)

II-2012
(000)

III-2012
(000)

Dinamica
I-2012/I-2011
(000)
(%)

Dinamica III2012/I-2012
(000)
(%)

TOTAL
Kiss FM
Radio ZU
RRA
Europa FM
ProFM
RRR (cumulat)
RRR (agregat)
Cluj
Constanta
Craiova
Iasi
Resita
Tg. Mures
Timisoara
Bucuresti FM
Magic FM
Radio 21
Antena Satelor
National FM
Rock FM
RRC
Alţii
Nu stiu
SRR (cumulat)
SRR (agregat)

6,900.7
1,753.8
1,131.8
1,253.2
1,010.6
764.5
757.9
706.7
92.3
27.6
176.1
142.6
80.0
66.3
105.1
67.9
439.0
373.8
195.8
199.3
136.8
128.4
1,403.8
937.1
2,335.3
2,023.5

7,230.1
1,926.3
1,073.1
1,238.3
1,089.0
886.0
784.5
742.0
101.2
52.6
195.6
174.7
56.6
75.5
93.3
35.0
523.8
424.1
210.6
179.6
147.5
129.5
1,690.5
1,195.3
2,362.9
2,042.0

7169.3
1714.0
1048.1
1231.7
1052.4
942.8
786.6
725.4
84.1
52.0
151.1
204.1
82.7
56.0
101.8
54.8
567.0
474.2
227.3
214.3
146.3
125.6
1496.9
1007.4
2,371.2
2064,4

7,124.9
1,796.3
1,263.0
1,191.4
1,100.7
1,003.0
714.5
671.5
60.8
51.1
125.9
157.1
84.5
77.1
96.8
61.2
640.7
456.1
203.2
219.0
153.3
133.0
1,704.3
1,211.3
2,242.1
1,953.9

7,237.2
1,817.0
1,252.2
1,286.3
1,041.3
1,044.3
707.7
683.1
53.6
58.6
175.0
154.4
63.7
54.2
119.9
28.3
596.2
544.0
193.4
209.3
220.6
132.5
1,590.3
1,404.6
2,319.9
2,047.3

7189.6
1663.7
1262.4
1297.2
1132.8
1006.4
723.7
688.0
69.6
34.1
161.0
125.9
88.5
57.2
134.8
52.6
575.4
509.1
218.5
202.0
205.5
130.4
1394.4
1416.8
2,369.8
2,060.5

224.2
42.5
131.2
-61.8
90.1
238.5
-43.4
-35.2
-31.5
23.5
-50.2
14.5
4.5
10.8
-8.3
-6.7
201.7
82.3
7.4
19.7
16.5
4.6
300.5
274.2
-93.2
-69.6

64.7
-132.6
-0.6
105.8
32.1
3.4
9.2
16.5
8.8
-17.0
35.1
-31.2
4.0
-19.9
38.0
-8.6
-65.3
53.0
15.3
-17.0
52.2
-2.6
-309.9
205.5
127.7
106.6
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3.2
2.4
11.6
-4.9
8.9
31.2
-5.7
-5.0
-34.1
85.1
-28.5
10.2
5.6
16.3
-7.9
-9.9
45.9
22.0
3.8
9.9
12.1
3.6
21.4
29.3
-4.0
-3.4

0.9
-7.4
0.0
8.9
2.9
0.3
1.3
2.5
14.5
-33.3
27.9
-19.9
4.7
-25.8
39.3
-14.1
-10.2
11.6
7.5
-7.8
34.1
-2.0
-18.2
17.0
5.7
5.5

Anexa 3d

Urban – Cota de piaţă (Market Share)
POSTURI
Kiss FM
RRA
Radio ZU
Europa FM
ProFM
RRR (agregat)
Cluj
Constanta
Craiova
Iasi
Resita
Tg. Mures
Timisoara
Bucuresti FM
Magic FM
Radio 21
Antena Satelor
National FM
Rock FM
RRC
Altii
Nu Ştiu
SRR (agregat)

I-2011
(%)

II-2011
(%)

III-2011
(%)

I-2012
(%)

II-2012
(%)

III-2012
(%)

Dinamica
I-2012/I-2011

Dinamica
III-2012/I-2012

16.5
14.4
10.6
10.9
6.9
7.2
0.9
0.3
1.7
1.3
0.8
0.6
1.0
0.6
4.7
2.7
1.7
2.1
1.4
1.0
12.9
7.2
19.1

16.7
12.1
8.5
9.9
7.5
6.7
0.6
0.4
1.7
1.6
0.5
0.5
1.0
0.3
4.8
3.2
2.2
1.3
1.3
0.7
15.2
9.9
21.6

14.6
13.8
8.6
9.3
8.4
6.9
0.8
0.5
1.4
1.9
0.8
0.5
1.0
0.5
5.4
3.5
2.6
2.3
1.3
1.0
15.0
7.5
19.6

14.1
13.4
9.9
9.2
8.0
6.0
0.5
0.4
1.0
1.3
0.7
0.7
0.9
0.5
5.8
3.5
2.2
2.0
1.2
0.8
16.5
7.5
22.3

14.0
12.9
8.9
9.4
7.9
6.0
0.3
0.8
1.4
1.5
0.5
0.3
0.9
0.3
5.2
3.6
2.5
1.3
1.5
0.9
15.2
10.5
22.4

12.8
14.0
9.6
10.8
7.8
6.1
0.6
0.3
1.3
1.3
0.8
0.4
1.0
0.4
5.3
3.4
2.7
1.9
1.7
0.7
12.4
10.9
23.5

-2.4
-1.0
-0.7
-1.7
1.1
-1.2
-0.4
0.1
-0.7
0.0
-0.1
0.1
-0.1
-0.1
1.1
0.8
0.5
-0.1
-0.2
-0.2
3.6
0.3
3.2

-1.3
0.6
-0.3
1.6
-0.2
0.1
0.1
-0.1
0.3
0.0
0.1
-0.3
0.1
-0.1
-0.5
-0.1
0.5
-0.1
0.5
-0.1
-4.1
3.4
1.2
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Anexa 3e

Rural – Numărul mediu zilnic de ascultători (Daily Reach)
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POSTURI

I-2011
(000)

I-2012
(000)

II-2012
(000)

III-2012
(000)

Dinamica I 2012 / I
2011
(000)
(%)

TOTAL
Kiss FM
RRR (cumulat)
RRR (agregat)
Cluj
Constanta
Craiova
Iasi
Resita
Tg. Mures
Timisoara
Bucuresti FM
RRA
ProFM
Radio ZU
Antena Satelor
Europa FM
Radio 21
Magic FM
National FM
RRC
Rock FM
Altii
Nu stiu
SRR (cumulat)
SRR (agregat)

4,525.1
1,010.9
1,001.9
930.8
88.8
27.7
222.7
356.0
19.7
107.3
97.4
82.3
956.4
527.9
637.0
475.1
495.2
173.3
69.6
61.7
52.3
15.2
655.8
229.9
2,485.7
2,130.3

4,588.5
1,064.7
1,050.3
1,005.7
86.4
40.7
295.3
357.1
62.0
65.7
102.8
40.3
779.3
734.3
570.0
573.5
434.6
229.0
99.9
81.0
60.9
9.9
692.0
309.0
2,464.0
2,116.6

4,688.0
1,023.8
979.8
944.5
54.1
19.6
260.3
366.6
51.6
79.3
105.1
43.2
744.3
777.2
455.1
633.2
478.1
281.7
104.6
42.5
51.7
19.2
661.5
408.0
2,409.0
2,094.2

4,751.8
1,110.5
920.7
873.2
62.0
26.0
237.0
278.7
64.5
78.4
144.1
30.0
716.3
834.9
566.3
649.7
502.1
308.3
147.6
75.8
43.9
7.7
646.3
323.0
2,330.6
1,987.4

63.4
53.8
48.4
74.9
-2.4
13.0
72.6
1.1
42.3
-41.6
5.4
-42.0
-177.1
206.4
-67.0
98.4
-60.6
55.7
30.3
19.3
8.6
-5.3
36.2
79.1
-21.7
-13.7

RAPORT ANUAL 2012

1.4
5.3
4.8
8.0
-2.7
46.9
32.6
0.3
214.7
-38.8
5.5
-51.0
-18.5
39.1
-10.5
20.7
-12.2
32.1
43.5
31.3
16.4
-34.9
5.5
34.4
-0.9
-0.6

Dinamica III 2012 / I
2012
(000)
(%)
163.3
45.8
-129.6
-132.5
-24.4
-14.7
-58.3
-78.4
2.5
12.7
41.3
-10.3
-63.0
100.6
-3.7
76.2
67.5
79.3
47.7
-5.2
-17.0
-2.2
-45.7
14.0
-133.4
-129.2

3.6
4.3
-12.3
-13.2
-28.2
-36.1
-19.7
-22.0
4.0
19.3
40.2
-25.6
-8.1
13.7
-0.6
13.3
15.5
34.6
47.7
-6.4
-27.9
-22.2
-6.6
4.5
-5.4
-6.1

Anexa 3f

Rural – Cotă de piaţă (Market Share)
POSTURI
RRR (agregat)
Cluj
Constanta
Craiova
Iasi
Resita
Tg. Mures
Timisoara
Bucuresti FM
Kiss FM
RRA
Antena Satelor
ProFM
Europa FM
Radio ZU
Radio 21
Magic FM
National FM
RRC
Rock FM
Altii
Nu Ştiu
SRR (agregat)

I-2011 (%)

I-2012 (%)

II-2012 (%)

III-2012 (%)

Dinamica
I-2012/I-2011

Dinamica
III-2012/I-2012

17.5
1.4
0.6
3.9
7.1
0.2
1.6
1.2
1.5
13.4
18
9.2
7.5
7.3
9.2
2.5
0.9
0.8
0.3
0.1
10.3
3
45

17.4
0.7
0.8
5.8
6.8
0.6
1.0
1.4
0.3
14.3
12.5
12.1
10.0
6.6
6.0
2.8
1.4
0.9
0.7
0.1
11.3
3.9
42.7

14.9
0.6
0.2
5
5.1
1
1.1
1
0.9
13.3
10.7
14.1
12.0
7.1
6.2
3.5
1.5
0.6
0.5
0.3
10.3
5
40.1

13.1
0.5
0.4
3.7
4.5
0.8
1.1
2.0
0.2
14.0
12.5
13.5
12.0
6.8
7.5
4.0
1.7
1.2
0.4
0.1
9.1
4.1
39.4

-0.1
-0.7
0.2
1.9
-0.3
0.4
-0.6
0.2
-1.2
0.9
-5.5
2.9
2.5
-0.7
-3.2
0.3
0.5
0.1
0.4
0.0
1.0
0.9
-2.3

-4.3
-0.2
-0.4
-2.1
-2.3
0.2
0.1
0.6
-0.1
-0.3
0.0
1.4
2.0
0.2
1.5
1.2
0.3
0.3
-0.3
0.0
-2.2
0.2
-3.3
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Anexa 3g

Bucureşti – Numărul mediu zilnic de ascultători (Daily Reach)
POSTURI
TOTAL
Radio ZU
RRA
Kiss FM
Magic FM
ProFM
Europa FM
Radio 21
Romantic
Guerrilla
Deea/Vibe
Rock FM
Realitatea FM
National FM
Antena Satelor
Gold FM
RRC
Music FM
Bucuresti FM
Dance FM
Smart FM
Altii
Nu stiu
SRR (cumulat)
SRR (agregat)
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I-2011
(000)

II-2011
(000)

III-2011
(000)

I-2012
(000)

II-2012
(000)

III-2012
(000)

1,150.4
220.8
213.6
208.1
133.3
77.7
113.7
68.3
104.6
66.1
79.2
59.8
42.3
39.0
41.3
24.9
28.0
9.8
22.5
9.8
0.0
99.0
171.3
305.4
272.3

1,219.5
222.3
234.1
230.2
161.6
119.7
121.1
101.3
114.7
49.7
69.1
56.7
34.2
42.3
43.6
32.0
23.2
15.4
11.7
12.4
0.0
122.2
202.0
312.6
285.6

1,197.6
238.4
222.3
205.0
162.5
121.3
108.7
88.7
105.5
67.5
65.0
64.2
43.9
59.6
37.8
32.6
29.0
14.4
12.5
18.4
0.0
84.9
179.5
301.6
277.6

1,213.3
269.5
238.6
225.9
168.7
129.7
119.2
103.8
99.8
76.6
68.3
64.7
55.1
45.2
29.8
24.4
20.6
15.6
14.4
24.3
9.3
123.0
178.5
303.4
285.7

1,214.0
271.7
230.4
214.8
144.6
127.4
133.4
110.7
86.4
68.3
66.9
92.9
57.1
43.2
48.6
24.9
15.4
13.9
9.1
19.8
16.3
116.7
219.6
303.5
279.4

1,235.9
302.5
236.2
192.2
177.2
126.3
115.1
98.7
103.0
61.7
48.9
81.6
0.0
40.1
39.3
32.6
32.3
8.0
16.1
22.0
8.3
134.2
222.6
323.9
297.2

Dinamica
I-2012/I-2011
(000)
(%)

Dinamica
III-2012/I-2012
(000)
(%)

62.9
48.7
25.0
17.8
35.4
52.0
5.5
35.5
-4.8
10.5
-10.9
4.9
12.8
6.2
-11.5
-0.5
-7.4
5.8
-8.1
14.5
9.3
24.0
7.2
-2.0
13.4

22.6
33.0
-2.4
-33.7
8.5
-3.4
-4.1
-5.1
3.2
-14.9
-19.4
16.9
-55.1
-5.1
9.5
8.2
11.7
-7.6
1.7
-2.3
-1.0
11.2
44.1
20.5
11.5

5.5
22.1
11.7
8.6
26.6
66.9
4.8
52.0
-4.6
15.9
-13.8
8.2
30.3
15.9
-27.8
-2.0
-26.4
59.2
-36.0
148.0
0.0
24.2
4.2
-0.7
4.9

1.9
12.2
-1.0
-14.9
5.0
-2.6
-3.4
-4.9
3.2
-19.5
-28.4
26.1
-100.0
-11.3
31.9
33.6
56.8
-48.7
11.8
-9.5
-10.8
9.1
24.7
6.8
4.0

Anexa 3h

Bucureşti – Cota de piaţă (Market Share)
POSTURI
RRA
Radio ZU
Kiss FM
Magic FM
Europa FM
ProFM
Romantic
Radio 21
Guerrilla
Rock FM
Vibe
National FM
Realitatea
Antena Satelor
GoldFM
Music FM
RRC
Bucuresti FM
Dance FM
Smart FM
Altii
Nu Stiu
SRR (agregat)

I-2011
(%)

II-2011
(%)

III-2011
(%)

I-2012
(%)

II-2012
(%)

III-2012
(%)

Dinamica
I-2012/
I-2011

Dinamica
III-2012/
I-2012

14.7
11.5
11.4
8.3
7.0
4.3
5.6
2.8
4.2
3.0
3.1
2.3
1.7
1.9
1.8
0.5
1.1
1.7
0
0
4.3
8.8
19.4

13.7
10.5
10.5
8.9
7.3
5.7
6.0
3.6
2.4
2.9
3.1
1.7
1.5
2.9
1.2
0.7
0.5
0.5
0.4
0.0
5.7
9.9
17.6

14.7
12.7
9.6
7.9
5.8
5.9
5.0
3.4
2.7
2.5
2.1
3.8
2.0
2.8
1.7
0.7
1.4
0.7
0.7
0.0
6.2
7.6
19.6

14.7
13.0
11.5
7.9
5.8
5.8
5.5
3.5
3.3
2.9
2.1
2.3
2.2
1.7
1.2
0.9
0.8
0.4
1.1
0.7
5.4
7.2
17.5

14.1
12.7
7.8
7.1
6.5
6.5
4.3
3.6
2.3
3.0
2.5
1.8
2.3
4.2
1.3
0.8
0.5
0.6
0.8
0.9
6.1
10.3
19.3

14.3
15.0
7.9
10.7
5.9
5.9
5.1
3.6
3.0
3.7
1.4
2.1
0.0
2.1
1.2
0.2
1.2
0.6
0.5
0.1
6.0
9.6
18.1

0.0
1.5
0.1
-0.4
-1.2
1.5
-0.1
0.7
-0.9
-0.1
-1.0
0.0
0.5
-0.2
-0.6
0.4
-0.3
-1.3
1.1
0.7
1.1
-1.6
-1.9

-0.4
2.0
-3.6
2.8
0.1
0.1
-0.4
0.1
-0.3
0.8
-0.7
-0.2
-2.2
0.4
0.0
-0.7
0.4
0.2
-0.6
-0.6
0.6
2.4
0.6
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Anexa nr. 4

ORGANIGRAMA
Societăţii Române de Radiodifuziune
Aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 29 iunie 2011

Compartimente
subordonate Directorului General

Departamentul Producţie
Editorială

Cabinet Director General

Director

Dir. Comunicare şi Marketing

Redacţia Informaţii
RR Actualităţi

Serv. Pregătire Profesională

RR Cultural

Serv. Resurse Umane

RR Muzical

Serv. Relaţii internaţionale

Radio România New Media
Programul Satelor

Serv. Juridic
Serv. Audit Public Intern
Serv. Patrimoniu

RR Internaţional
Studiouri Regionale
RADOR
Redacţia Muzicală

Serv. Managementul Calităţii
Colectiv Strategie
Control Financiar de Gestiune

Redacţia Teatru
Redacţia Divertisment
Formaţii Muzicale
Serv. Secretariat emisie
Drepturi de autor
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Consiliul de administraţie
Preşedinte – Director General
Comitetul director

Departamentul
Economic

Departamentul
Tehnic

Director

Director

Contabil şef

Grup operativ

Serv. Financiar - Buget

Serv. Tehnologia informaţiei
şi comunicaţii

Serv. Contabilitate

Serv. Dezvoltare

Serv. Salarii - onorarii

Administrator şef

Serv. Comercial
Serv. Achiziţii - Gestiuni
Serv. Administrativ

Inginer şef

Serv. Emisie - CGT
Serv. Producţie
Serv. Transmisii exterioare
Serv. Întreţinere
Serv. Transporturi
Serv. Transporturi
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