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• În perioada 29 aprilie – 18 august 2013 a fost realizat valul de vară al Studiului de 
Audienţă Radio (SAR II 2013),  livrarea bazei date, împreună cu aplicaţia software de 
prelucrare, fiind făcută către toţi clienţii la data de 10 septembrie 2013.

• Începând cu ianuarie 2011 procedura de culegere a datelor s-a schimbat, interviurile 
domiciliare faţă în faţă (metoda PAPI) fiind înlocuite parșial de interviurile telefonice 
(metoda CATI). Astfel, din 2011 în mediul urban toate înterviurile sunt realizate doar prin 
telefon fix şi mobil, iar în mediul rural jumătate din interviuri sunt efectuate telefonic iar 
cealaltă jumătate se realizează în continuare pe baza procedurii creion-hârtie. Din acest 
motiv, începând cu 2011 respondenșii care participă la aceste studii sunt mult mai activi 
decât cei anteriori și nu se recomandă compararea rezultatelor de măsurare a audienţei 
precedente valului de primăvară 2011 cu valorile obţinute ulterior.

• Singurul val din anul 2011 în care măsurarea audienţei s-a realizat la nivel național
(urban+rural) a fost  valul I, în celelalte două valuri măsurarea audienţei făcându-se doar 
la nivel urban şi  Bucureşti.

• Începând cu valul I 2012, toate valurile se realizează la nivel naţional (urban+rural) şi 
Bucureşti. 

• În această prezentare se vor compara datele de audienţă pentru  valurile II, III 2012 şi I, II 
2013.

• Audienșa agregată a unui grup de posturi reprezintă numărul de ascultători unici pentru 
toate posturile care constituie acel grup. Audienșa cumulată a unui grup de posturi 
reprezintă numărul duplicat de ascultători pentru toate posturile care constituie acel grup 
(dacă o persoană a ascultat două posturi, ea va fi numărată de două ori). Deoarece 
audienșa cumulată presupune o creștere artificială și implicit eronată a numărului de 
ascultători, începând cu acest val va fi raportată exclusiv audienșa agregată.
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• Conform SAR II 2013, numărul total de ascultători de pe piaţa de radio din România 
este cu aproximativ 300 mii mai mare decât în valul precedent, foarte aproape de 
nivelul atins în aceeași perioadă a anului trecut.

• La nivel naţional, postul Radio România Actualităţi se află în continuare pe primul loc, 
având o cotă de piașă de 12,3%. Ca și în valul precedent, Kiss FM ocupă primul loc 
in ceea ce priveşte numărul de ascultători, RRA aflându-se pe locul secund, cu cca. 
1,9 milioane ascultători. Durata medie de ascultare a publicului RRA este a doua 
după Antena Satelor și prima între posturile cu care RRA intră în competișie, 
respectiv de 228,1 minute.

• La nivel nașional, Antena Satelor se reapropie de numărul de ascultători  pe care i-a 
avut în valul precedent, respectiv 828.700, atingând astfel nivelul atins în vara anului 
trecut. Posturile regionale Cluj, Iași, Reșișa, Târgu Mureș și București FM 
înregistrează un trend descendent în acest val, în timp ce Constanșa, Craiova și 
Timișoara reușesc să atragă în acest val mai mulși ascultători.

• La nivel urban audienșa agregată a posturilor Radio România cerște comparativ cu 
valul precedent, ajungând la peste 1,9 milioane ascultători unici.

• Deși postul Radio România Actualităţi este tot al doilea ca număr de ascultători din 
mediul urban, el ramâne pe primul loc în ceea ce privește cota de piașă (13%), fiind 
urmat de Kiss FM cu 11,8% și de Europa FM cu 9,5%.

• În mediul urban Antena Satelor înregistrează un trend ascendent atât ca market 
share (2,8%), cât și ca număr de ascultători (224.400), în timp ce Radio România 
Cultural își continuă trendul ușor descendent. 4
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• În mediul rural posturile SRR atrag  aproape 2,4 milioane de ascultători, reprezentând 
jumătate din totalul ascultătorilor de radio, în creştere faţă de finalul anului precedent.

• Deși înregistrează o ușoară scădere a numărului de ascultători în rural, posturile 
regionale ale SRR sunt în continuare pe prima pozișie în ceea ce privește valoarea 
cotei de piașă (13,8%). Acestea sunt urmate de Antena Satelor – 12,7%, Kiss FM –
11,4%, RRA – 11% și ProFM – 10,5%. 

• Antena Satelor înregistrează o creștere a numărului de ascultători în mediul rural, 
aceștia fiind cu aproximativ 50 mii mai mulși decât în valul anterior. Deși este pe 
pozișia a doua ca market share, Kiss FM reușește să atragă cei mai mulși 
ascultători de la sate (945.400).

• În București, în ciuda scăderii cu aproximativ trei procente fașă de valul I, postul 
Radio România Actualităși se menșine și în valul al II-lea în pozișia de lider, cu o 
cotă de piașă de 13,1%.  Acestuia îi urmează Radio ZU cu 10,5%, Kiss FM cu 7,1% 
și Pro FM cu 6,4%. Europa FM se află practic, la același nivel cu Pro FM, 
înregistrând 6,3% din piașa de radio.

• În ceea ce privește numărul de ascultători de radio din capitală, Radio ZU ocupă
prima pozișie, cu 257.500 ascultători. A doua pozișie este ocupată de Kiss FM cu 
197 mii ascultători, respectiv cu doar 6.400 mai mult decât postul Radio România 
Actualităși.

Notă! Analizele efectuate pe eșantioane sub 30 de persoane nu au valoare statistică, iar 
informașiile trebuie privite cu rezervă. Slide-urile în care apar astfel de analize sunt 
marcate cu semnul
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Daily Reach
Naţional

• Numărul total de ascultători din valul II 2013 este mai mic cu 1,1% (136.200 
persoane) comparativ cu valul II 2012 şi are o creştere de 2,7% (305.500 persoane) 
faţă de valul I 2013.

• Posturile SRR (agregate) înregistrează o scădere de 4,3% (178.300 persoane) 
comparativ cu valul de vară din anul 2012 şi au o creştere de 2,4% (92.900 
persoane) faţă de valul I 2013.

• Cu 1.883.700 de ascultători RRA îşi menţine poziţia secundă în clasamentul pieţei de 
radio. Postul are cu 147.000 mai puţini ascultători (7,2%) decât în valul II 2012 şi cu 
42.100 ascultători (2,2%) decât în valul I 2013.

• Posturile regionale RRR (agregate) de asemenea au pierdut din public 44.000 de 
ascultători (2,7%) faţă de valul II 2012 şi au cu 36.500 mai puţini ascultători (2,3%) 
faţă de valul I 2013. Singurele posturi care înregistrează creşteri ale numărului de 
ascultători, atât comparativ cu valul II 2012, cât şi faţă de valul I 2013 sunt: Radio 
România Constanţa (40,7% faţă de de valul II 2012 şi 65,4% faţă de valul I 2013) şi 
Radio România Timişoara (17,9% şi 3,1%).

• După scăderea numărului de ascultători din valul I 2013, Antena Satelor se 
redresează şi înregistrează în valul II 2013 o creştere de 0,3% (2.100 de ascultători) 
faţă de valul II 2012 şi de 14,8% (107.100 ascultători) faţă de valul I 2013.

• Radio România Cultural are în valul II 2013 un public mai mic cu 21,2% (39.000 
ascultători) comparativ cu valul II 2012 şi faţă de valul I 2013 are o creştere a 
numărului de ascultători de 2,8% (3.900).



DIRECŢIA COMUNICARE ŞI MARKETING
Serviciul de Cercetare și Strategie

8

DR - Naţional

• Kiss FM rămâne lider de piaţă la nivel naţional în valul II 2013 înregistrând cu 
289.500 mai puţini ascultători (10,2%) decât în valul II 2012 şi cu 107.900 mai mulţi 
(4,4%) decât în valul I 2013.

• Deşi Radio ZU prezintă o tendinţă de creştere pe parcursul primelor două valuri din 
2013, având cu 51.200 (3%) ascultători mai mulţi decât în valul II 2012 şi respectiv 
19.600 (1,1%) mai mulţi ascultători în valul I 2013, postul pierde poziţia a treia în 
clasament în favoarea postului Pro FM. Pro FM are în valul al II-lea din 2013 un trend 
uşor descendent (0,9% - 17.300 ascultători), comparativ cu valul II 2012 şi o creştere 
de 8,9% (147.000 ascultători) comparativ cu valul I 2013.

• Europa FM are în valul II 2013 cu 54.200 de ascultători (3,6%) mai puţin decât în 
acelaşi val al anului precedent, iar comparativ cu valul I 2013 înregistrează o creştere 
de 10% (133.100 ascultători).

• Radio 21 şi Magic FM pierd ascultători în valul de vară 2013, atât comparativ cu 
acelaşi val din anul precedent, cât şi comparativ cu valul I din 2013: Radio 21 (12,6%, 
4,9%), Magic FM (4,6%,9%).

• Naţional FM înregistrează uşoare creşteri ale numărului de ascultători (0,9% faţă de 
valul II 2012 şi 0,7% faţă de valul I 2013), Rock FM nu mai poate atinge numărul 
ascultătorilor din valul II 2012, având cu 15,3% mai puţini în valul II 2013, dar totuşi 
cu 2% mai mulţi decât în valul I 2013.
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DR - Naţional

POSTURI
I-2012 

(000)

II-2012 

(000)

III-2012 

(000)

I-2013 

(000)

II-2013 

(000)

Dinamica II-2013/II-

2012                

Dinamica II-

2013/I-2013                

(000) (%) (000) (%)

TOTAL 11713,4 11925,3 11941,7 11483,6 11789,1 -136,2 -1,1 305,5 2,7

Kiss FM 2861,0 2840,8 2774,1 2443,4 2551,3 -289,5 -10,2 107,9 4,4
RRA 1970,7 2030,7 2013,5 1925,8 1883,7 -147,0 -7,2 -42,1 -2,2
Radio ZU 1833,0 1707,3 1828,7 1738,9 1758,5 51,2 3,0 19,6 1,1
RRR (agregat) 1677,2 1627,6 1561,2 1620,1 1583,6 -44,0 -2,7 -36,5 -2,3
Cluj 147,1 107,7 131,6 129,8 109,0 1,3 1,2 -20,8 -16,0
Constanta 91,8 78,2 60,1 66,5 110,0 31,8 40,7 43,5 65,4
Craiova 421,2 435,3 398,0 398,4 421,0 -14,3 -3,3 22,6 5,7
Iasi 514,2 521,0 404,6 518,7 468,0 -53,0 -10,2 -50,7 -9,8
Resita 146,5 115,3 153,0 153,3 129,7 14,4 12,5 -23,6 -15,4
Tg. Mures 142,8 133,6 135,6 113,2 97,9 -35,7 -26,7 -15,3 -13,5
Timisoara 199,6 225,0 278,9 257,4 265,3 40,3 17,9 7,9 3,1
Bucuresti FM 101,5 71,5 82,6 64,6 54,4 -17,1 -23,9 -10,2 -15,8
ProFM 1737,3 1821,5 1841,3 1657,2 1804,2 -17,3 -0,9 147,0 8,9
Europa FM 1535,3 1519,4 1634,9 1332,1 1465,2 -54,2 -3,6 133,1 10,0
Antena Satelor 776,6 826,6 868,1 721,6 828,7 2,1 0,3 107,1 14,8
Radio 21 685,1 825,6 817,4 759,0 721,7 -103,9 -12,6 -37,3 -4,9
Magic FM 740,6 700,7 723,1 734,7 668,7 -32,0 -4,6 -66,0 -9,0
National FM 300,0 251,8 277,9 252,2 254,0 2,2 0,9 1,8 0,7
RRC 193,9 184,2 174,3 141,3 145,2 -39,0 -21,2 3,9 2,8
Rock FM 163,2 239,8 213,3 199,2 203,2 -36,6 -15,3 4,0 2,0
Altii 2396,3 2251,8 2040,6 2073,5 2175,0 -76,8 -3,4 101,5 4,9
Nu ştiu 1520,3 1812,5 1739,9 1875,0 2051,0 238,5 13,2 176,0 9,4
SRR (agregat) 4070,5 4141,6 4048,1 3870,4 3963,3 -178,3 -4,3 92,9 2,4
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• În mediul urban numărul total de ascultători din valul II 2013 este mai mic cu 1,1% 
(77.500 persoane) faţă de valul II 2012 şi este mai mare cu 2,7% (186.400 persoane) 
decât în valul I 2013.

• Posturile SRR (agregate) înregistrează o scădere de 6,5% (151.500 ascultători) 
comparativ cu valul II 2013 şi au o creştere de 2,4% (50.500 ascultători) faţă de valul 
I 2013.

• RRA are un trend descendent al numărului de ascultători încă din valul III 2012, 
pierzând din public 12,7% (163.800 ascultători) faţă de valul II 2012, respectiv 6,5% 
(78.300 ascultători) respectiv valul I 2013. Postul public se menţine totuşi pe poziţia 
secundă în clasamentul pieţei radio.

• Posturile RRR (agregate) au în valul II 2013 o creştere a numărului de ascultători cu 
1,4% (9700 persoane) faţă de valul II 2012 şi cu 12,4% (76.500 persoane) faţă de 
valul I 2013. Aceste creşteri sunt datorate în primul rând evoluţiei bune a posturilor 
Radio România Constanţa (creştere de 29,5% comparativ cu valul II 2012 şi de 
75,3% comparativ cu valul I 2013) şi Radio România Iaşi (creştere 0,1% faţă de valul 
II 2012 şi de 17,8% faţă de valul I 2013).

• Antena Satelor prezintă o tendinţă de creştere în anul 2013, în valul II 2013 are cu 
31.000 de ascultători (16%) mai mulţi decât în acelaşi val din anul precedent şi 
comparativ cu valul I 2013 are o creştere de 35,2% (58.400 ascultători).

Daily Reach
Urban
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• Radio România Cultural are un trend descendent încă de la începutul anului 2012, în valul 
de vară 2013 pierzând din publicul ascultător 25,4% comparativ cu valul II 2012 şi 5,2% 
raportat la valul I 2013.

• Deşi prezintă o tendinţă de scădere a numărului de ascultători încă din valul III 2012, Kiss 
FM este lider de piaţă. Postul înregistrează scăderi de 11,6% (211.100 ascultători) faţă de 
valul II 2012 şi de 1,9% (31.700 ascultători) faţă de valul I 2013.

• Aceeaşi tendinţă de scădere se constată şi la Radio ZU, numărul ascultătorilor postului 
scade în valul II 2013 cu 10,9% (135.900 persoane) faţă de valul II 2012 şi cu 1,2% 
(13.200 persoane) comparativ cu valul I 2013. Numărul ascultătorilor postului comercial se 
apropie sensibil de numărul postului public RRA, şi îl plasează pe locul trei din topul pieţei 
de radio.

• Locul patru în clasament este ocupat de Pro FM, postul având în valul II 2013 o scădere de 
2% (21.200 ascultători) faţă de valul II 2012 şi o creştere de 12,6% (114.400 ascultători) 
comparativ cu valul de primăvară din 2013.

• Cu un număr de 992.900 ascultători Europa FM ocupă locul cinci, postul având în valul II 
din 2013 o scădere de 4,6% (48.400 ascultători) faţă de valul II 2012 şi o creştere de 4,4% 
(41.800 ascultători) comparativ cu valul I 2013.

• Magic FM înregistrează în valul de vară 2013 scăderi de 9,7% (57.800 ascultători) faţă de 
acelaşi val al anului precedent şi de 13% (80.300 ascultători) faţă de primul val din 2013.

• Radio 21 pierde 8,6% din numărul de ascultători comparativ cu valul II din 2012 şi câştigă
șase procente faţă de valul I din 2013.

• Atât Naţional FM, cât şi Rock FM înregistrează scăderi ale numărului de ascultători în valul 
II 2013, atât comparativ cu valul II 2012, cât şi faţă de valul I din 2013.

DR - Urban
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DR - Urban

POSTURI
I-2012 
(000)

II-2012 
(000)

III-2012 
(000)

I-2013 
(000)

II-2013 
(000)

Dinamica II-2013/II-
2012     

Dinamica II-2013/I-
2013        

(000) (%) (000) (%)

TOTAL 7124,9 7237,2 7189,6 6973,3 7159,7 -77,5 -1,1 186,4 2,7

Kiss FM 1796,3 1817,0 1663,7 1637,6 1605,9 -211,1 -11,6 -31,7 -1,9
Radio ZU 1263,0 1252,2 1262,4 1129,5 1116,3 -135,9 -10,9 -13,2 -1,2
RRA 1191,4 1286,3 1297,2 1200,8 1122,5 -163,8 -12,7 -78,3 -6,5
Europa FM 1100,7 1041,3 1132,8 951,1 992,9 -48,4 -4,6 41,8 4,4
ProFM 1003,0 1044,3 1006,4 908,7 1023,1 -21,2 -2,0 114,4 12,6
RRR (agregat) 671,5 683,1 688,0 616,3 692,8 9,7 1,4 76,5 12,4
Cluj 60,8 53,6 69,6 53,4 53,2 -0,4 -0,7 -0,2 -0,4
Constanta 51,1 58,6 34,1 43,3 75,9 17,3 29,5 32,6 75,3
Craiova 125,9 175,0 161,0 144,1 170,3 -4,7 -2,7 26,2 18,2
Iasi 157,1 154,4 125,9 131,1 154,5 0,1 0,1 23,4 17,8
Resita 84,5 63,7 88,5 95,2 73,7 10,0 15,7 -21,5 -22,6
Tg. Mures 77,1 54,2 57,2 48,7 49,6 -4,6 -8,5 0,9 1,8
Timisoara 96,8 119,9 134,8 90,6 107,4 -12,5 -10,4 16,8 18,5
Bucuresti FM 61,2 28,3 52,6 40,5 38,1 9,8 34,6 -2,4 -5,9
Magic FM 640,7 596,2 575,4 618,7 538,4 -57,8 -9,7 -80,3 -13,0
Radio 21 456,1 544,0 509,1 469,0 497,1 -46,9 -8,6 28,1 6,0
Antena Satelor 203,2 193,4 218,5 166,0 224,4 31,0 16,0 58,4 35,2
National FM 219,0 209,3 202,0 211,5 186,5 -22,8 -10,9 -25,0 -11,8
Rock FM 153,3 220,6 205,5 185,6 164,6 -56,0 -25,4 -21,0 -11,3
RRC 133,0 132,5 130,4 104,2 98,8 -33,7 -25,4 -5,4 -5,2
Alţii 1704,3 1590,3 1394,4 1455,1 1468,1 -122,2 -7,7 13,0 0,9
Nu stiu 1211,3 1404,6 1416,8 1495,2 1596,7 192,1 13,7 101,5 6,8
SRR (agregat) 1953,9 2047,3 2060,5 1855,8 1938,1 -109,2 -5,3 82,3 4,4
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• Numărul total al ascultătorilor din mediul rural în valul II din 2013 este mai mic cu 
1,3% (58.700 persoane) faţă de acelaşi val al anului precedent, dar este mai mare cu 
2,6% (119.000 persoane) decât în valul I din 2013.

• Același fenomen are loc și la posturile SRR. Astfel, în valul II 2013 acestea au cu 
3,3% (69.000) mai puţini ascultători comparativ cu valul II 2012, iar faţă de începutul 
anului 2013 au creştere de 0,5% (10.600 persoane).

• Radio România Actualităși prezintă o uşoară tendinţă de creştere începând cu valul 
al III-lea din 2012, înregistrând cu 2,3% (16.900 ascultători) mai mult decât în valul de 
vară din 2012 şi cu 5% (36.200 ascultători) mai mult decât în valul I din 2013.

• Posturile regionale RRR (agregate) înregistrează scăderi de 5,7% (53.700 
ascultători) faţă de acelaşi val al anului precedent şi de 11,2% (112.900 ascultători) 
faţă de valul de primăvară din acest an. Singurul post care are creşteri ale numărului 
de ascultători comparativ atât cu valul II 2012, cât şi cu valul I 2013 este Radio 
România Constanţa (74% şi 47,6%). RR Cluj, RR Reşiţa şi RR Timişoara au în valul 
II 2013 mai mulţi ascultători decât în valul II 2012, dar nu reuşesc să atingă numărul 
ascultătorilor din valul I 2013.

• Antena Satelor se redresează în valul II 2013 faţă de valul I 2013, având cu 8,7% 
(48.600) mai multi ascultători, dar nu atinge valoarea obșinută în valul de vară 2012, 
având cu 4,6% mai puţini ascultători. și Radio România Cultural are în valul II din 
2013 cu 10,3% (5.300) mai puţini ascultători decât în valul II 2012, dar înregistrează
o creştere de 25,1% (9.300 ascultători) comparativ cu valul I 2013.

Daily Reach
Rural
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• Kiss FM îşi redobândeşte poziţia de lider pierdută în valul I din 2013 în favoarea 
RRR. Totuși, postul are acum cu 7,7% (78.400) mai puţini ascultători decât în valul al 
II-lea din 2012, dar înregistrează o creştere de 17,3% (139.600 ascultători) 
comaparativ cu valul I 2013.

• Numărul ascultătorilor posturilor comerciale Pro FM şi Radio ZU creşte în valul II 
2013 atât comparativ cu valul II 2012, cât şi faţă de valul I 2013 (Pro FM: 0,5% şi 
4,4%, Radio ZU: 41,1% şi 5,4%).

• Europa FM are în valul II 2013 o scădere de 1,2% (5800 ascultători) faţă de acelaşi 
val al anului trecut şi o creştere de 23,9% (91.200 ascultători) faţă de valul de 
primăvară 2013.

• În timp ce Radio 21 înregistrează scăderi considerabile în valul II 2013 comparativ cu 
valul II 2012 (20,3%) şi cu valul I 2013 (22,6%), posturile comerciale Magic FM, 
Nașional FM şi Rock FM au creşteri vizibile ale numărului de ascultători.
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DR - Rural

POSTURI
I-2012 
(000)

II-2012 
(000)

III-2012 
(000)

I-2013 
(000)

II-2013 
(000)

Dinamica II 2013 / II 
2012

Dinamica II 2013 / I 
2013

(000) (%) (000) (%)

TOTAL 4588,5 4688,0 4751,8 4510,3 4629,3 -58,7 -1,3 119,0 2,6

Kiss FM 1064,7 1023,8 1110,5 805,8 945,4 -78,4 -7,7 139,6 17,3
RRR (agregat) 1005,7 944,5 873,2 1003,7 890,8 -53,7 -5,7 -112,9 -11,2
Cluj 86,4 54,1 62,0 76,4 55,7 1,6 3,0 -20,7 -27,1
Constanta 40,7 19,6 26,0 23,1 34,1 14,5 74,0 11,0 47,6
Craiova 295,3 260,3 237,0 254,3 250,8 -9,5 -3,6 -3,5 -1,4
Iasi 357,1 366,6 278,7 387,5 313,5 -53,1 -14,5 -74,0 -19,1
Resita 62,0 51,6 64,5 58,1 56,0 4,4 8,5 -2,1 -3,6
Tg. Mures 65,7 79,3 78,4 64,6 48,3 -31,0 -39,1 -16,3 -25,2
Timisoara 102,8 105,1 144,1 166,7 157,9 52,8 50,2 -8,8 -5,3
Bucuresti FM 40,3 43,2 30,0 24,0 16,3 -26,9 -62,3 -7,7 -32,1
RRA 779,3 744,3 716,3 725,0 761,2 16,9 2,3 36,2 5,0
ProFM 734,3 777,2 834,9 748,5 781,1 3,9 0,5 32,6 4,4
Radio ZU 570,0 455,1 566,3 609,4 642,2 187,1 41,1 32,8 5,4
Antena Satelor 573,5 633,2 649,7 555,6 604,2 -29,0 -4,6 48,6 8,7
Europa FM 434,6 478,1 502,1 381,1 472,3 -5,8 -1,2 91,2 23,9
Radio 21 229,0 281,7 308,3 290,0 224,5 -57,2 -20,3 -65,5 -22,6
Magic FM 99,9 104,6 147,6 116,0 130,3 25,7 24,6 14,3 12,3
National FM 81,0 42,5 75,8 40,7 67,4 24,9 58,6 26,7 65,6
RRC 60,9 51,7 43,9 37,1 46,4 -5,3 -10,3 9,3 25,1
Rock FM 9,9 19,2 7,7 13,5 38,6 19,4 101,0 25,1 185,9
Altii 692,0 661,5 646,3 618,4 706,9 45,4 6,9 88,5 14,3
Nu stiu 309,0 408,0 323,0 379,8 454,3 46,3 11,3 74,5 19,6
SRR (agregat) 2116,6 2094,2 1987,4 2014,6 2025,2 -69,0 -3,3 10,6 0,5
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• În capitală se constată în valul II 2013 o creştere a numărului total de ascultători cu 
1,7% (21.200 persoane) comparativ cu valul II 2012 şi cu 2,9% (35.200 persoane) 
faţă de valul I 2013.

• La nivel de corporaţie, SRR (agregat) înregistrează pierderi de 10,3% (28.900 
ascultători) faţă de acelaşi val al anului 2012 şi de 9,1% faţă de valul I 2013.

• RRA pierde locul secund din clasamentul pieţei bucureștene de radio în favoarea 
Kiss FM, având scăderi ale numărului de ascultători de 17,3% (39.800 persoane) 
comparativ cu valul de vară din anul 2012 şi de 19,4% (45.900 persoane) comparativ 
cu valul anterior al anului curent.

• Antena Satelor se redresează faţă de valul I al acestui an, având cu 37,5% (10.500 
ascultători) mai mult, dar înregistrează o scădere de 20,8% (10.100 mai puţini 
ascultători) comparativ cu valul II din 2012.

• Radio România Cultural înregistrează în valul II 2013 o creștere a numărului de 
ascultători atât faţă de valul II 2012 (33,1%, 5100 ascultători), cât şi faţă de valul I 
2013 (40,4%, 5900 ascultători). Bucureşti FM de asemenea îşi măreşte publicul 
ascultător cu 85,7% (7800 persoane) comparativ cu valul de vară din anul 2012 şi cu 
28% (3700 persoane) comparativ cu valul de primăvară 2013.

• Deşi Radio ZU înregistrează o scădere a audienșei în valul II 2013 comparativ cu 
valul II 2012 (5,2% - 14.200 ascultători) și cu valul I 2013 (1,3% - 3500 ascultători), 
postul rămâne în fruntea clasamentului pe piaţa de radio din Bucureşti.
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• Pe locul doi se situează Kiss FM cu un număr de 197.000 de ascultători, având o 
scădere de 8,3% (17.800 ascultători) comparativ cu valul II 2012 şi o creştere de 
7,1% (13.100 ascultători) faţă de valul I 2013.

• Locul patru, după RRA, este ocupat de Pro FM cu un număr de 127.000 de 
ascultători, având în valul II 2013 o scădere nesemnificativă de 0,3% faţă de valul II 
2012 şi o creştere de 46,1% (40.100 ascultători) faţă de valul I 2013.

• Magic FM pierde din public în valul II 2013: 22,1% (32.000 ascultători) comparativ cu 
valul II 2012 şi 31,4% (51.500 ascultători) comparativ cu valul I 2013.

• Magic FM este urmat îndeaproape de Europa FM care înregistrează în valul II 2013 o 
scădere de 15,5% (20.700 ascultători) faţă de acelaşi val al anului precedent şi o 
creştere de 46,1% (40.100 ascultători) faţă de valul de primăvară 2013.

• În valul II din 2013 Radio 21 are un public mai pușin numeros decât în valul II 2012, 
dar înregistrează o creștere de 6,2% faţă de valul precedent.

• În general, restul posturilor de radio comerciale (Romantic, Rock FM, Vibe FM) 
înregistrează în valul de vară 2013, pierderi ale numărului de ascultători. Guerrilla cu 
70.000 de ascultători, stagnează, iar Naţional FM îşi măreşte numărul de ascultători 
atât faţă de valul II 2012, cât şi faţă de valul I 2013.

DR – București
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DR – București
POSTURI

I-2012 
(000)

II-2012 
(000)

III-2012 
(000)

I-2013 
(000)

II-2013 
(000)

Dinamica II-2013/II-
2012  

Dinamica II-2013/I-
2013  

(000) (%) (000) (%)

TOTAL 1.213,3 1.214,0 1.235,9 1.200,0 1.235,2 21,2 1,7 35,2 2,9

Radio ZU 269,5 271,7 302,5 261,0 257,5 -14,2 -5,2 -3,5 -1,3
RRA 238,6 230,4 236,2 236,5 190,6 -39,8 -17,3 -45,9 -19,4
Kiss FM 225,9 214,8 192,2 183,9 197,0 -17,8 -8,3 13,1 7,1
Magic FM 168,7 144,6 177,2 164,1 112,6 -32,0 -22,1 -51,5 -31,4
ProFM 129,7 127,4 126,3 86,9 127,0 -0,4 -0,3 40,1 46,1
Europa FM 119,2 133,4 115,1 96,4 112,7 -20,7 -15,5 16,3 16,9
Radio 21 103,8 110,7 98,7 93,3 99,1 -11,6 -10,5 5,8 6,2
Romantic 99,8 86,4 103,0 96,7 72,5 -13,9 -16,1 -24,2 -25,0
Guerrilla 76,6 68,3 61,7 70,0 70,0 1,7 2,5 0,0 0,0
Deea/Vibe 68,3 66,9 48,9 45,5 38,9 -28,0 -41,9 -6,6 -14,5
Rock FM 64,7 92,9 81,6 79,8 75,0 -17,9 -19,3 -4,8 -6,0
Realitatea FM 55,1 57,1 0,0 0,0 -57,1 -100,0
National FM 45,2 43,2 40,1 48,3 51,1 7,9 18,3 2,8 5,8
Antena Satelor 29,8 48,6 39,3 28,0 38,5 -10,1 -20,8 10,5 37,5
Gold FM 24,4 24,9 32,6 0,0 -24,9 -100,0
RRC 20,6 15,4 32,3 14,6 20,5 5,1 33,1 5,9 40,4
Music FM 15,6 13,9 8,0 0,0 -13,9 -100,0
Bucuresti FM 14,4 9,1 16,1 13,2 16,9 7,8 85,7 3,7 28,0
Dance FM 24,3 19,8 22,0 0,0 -19,8 -100,0
Smart FM 9,3 16,3 8,3 18,0 10,0 -6,3 -38,7 -8,0 -44,4
Activ EFEM 4,1
Altii 123,0 116,7 134,2 166,1 199,3 82,6 70,8 33,2 20,0
Nu stiu 178,5 219,6 222,6 265,8 309,2 89,6 40,8 43,4 16,3
SRR (agregat) 285,7 279,4 297,2 275,6 250,5 -28,9 -10,3 -25,1 -9,1
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• Cota de piaţă a posturilor agregate SRR, la nivel de corporaţie, înregistrează creşteri 
încă din valul II 2012, ajungând la 29,8% la începutul anului 2013, ca apoi aceasta să
scadă în valul II 2013 la 28,3%, fiind mai mică decât cotele tuturori valurilor 
precedente. Această scădere se poate explica prin scăderea de 1,9 % a cotei de 
piaţă a RRA, compensată ușor de creșterile înregistrate pe câteva posturi regionale 
și pe Antena Satelor.

• Dacă la RRA cota de piaţă creşte încă din valul III 2012, ajungând în valul I 2013 la 
14,2%, în valul II 2013 ea revine foarte aproape de nivelul atins în vara lui 2012, 
respectiv la 12,3%. Postul rămâne însă în continuare lider de piaţă la nivel naţional, 
depăşindu-l la acest indicator pe principalul său rival Kiss FM cu 0,6 unităţi.

• Agregatul regionalelor SRR rămâne practic neschimbat comparativ cu valul 
precedent şi rămâne pe locul al IV-lea în clasament, după RRA, Kiss FM şi ProFM.

• Antena Satelor înregistrează o ușoară creştere a cotei de piaţă faţă de valul anterior, 
nereușind însă, să atingă nivelul din valurile II şi III ale anului 2012.

• De-a lungul ultimelor cinci valuri, Radio România Cultural nu înregistrează modificări 
semnificative statistic în ceea ce privește cota de piașă înregistrată.

• Postul Kiss FM își păstrează cota de piașă înregistrează la începutul anului 2013, 
fiind însă, cu două puncte sub procentul obșinut în aceeași perioadă a anului trecut.
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• Pro FM se menșine la același nivel al cotei de piaţă, înregistrând o ușoară scădere 
în primul val al acestui an, dar revenind la 9,3% din piașă, practic același nivel 
înregistrat în ultimele valuri din 2012. Postul ajunge astfel pe locul III în clasament.

• Radio ZU înregistrează ușoare fluctuașii ale cotei de piaţă, menșinându-se constant 
însă, în jurul valorii de 8% din totalul pieșei și ocupând locul șase în clasament.

• Europa FM înregistrează în anul 2012 creşteri succesive ale cotei de piaţă (de la 
8,2% în valul I 2012, la 9,2% în valul III 2012), ca în anul 2013 cota postului să se 
stabilizeze la 8,3% în ambele valuri, clasându-se astfel pe locul cinci.
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POSTURI I-2012(%) II-2012(%) III-2012(%) I-2013(%) II-2013(%)
Dinamica                  

II-2013/II-2012
Dinamica                 

II-2013/I-2013

RRA 13,0 12,1 13,4 14,2 12,3 0,2 -1,9
Kiss FM 14,2 13,8 13,2 11,5 11,7 -2,1 0,2
RRR (agregat) 10,3 9,3 8,8 9,0 8,9 -0,4 -0,1
Cluj 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,2 0,1
Constanta 0,5 0,6 0,4 0,3 0,7 0,1 0,4
Craiova 2,8 2,7 2,2 2,3 2,3 -0,4 0,0
Iasi 3,4 2,8 2,5 2,7 2,8 0,0 0,1
Resita 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 -0,1 -0,2
Tg. Mures 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 -0,1 -0,2
Timisoara 1,0 0,9 1,4 1,4 1,0 0,1 -0,4
Bucuresti FM 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 -0,2 0,0
ProFM 8,8 9,4 9,4 8,8 9,3 -0,1 0,5
Radio ZU 8,4 7,9 8,8 7,8 8,1 0,2 0,3
Europa FM 8,2 8,6 9,2 8,3 8,3 -0,3 0,0
Antena Satelor 6,0 6,9 6,9 5,9 6,5 -0,4 0,6
Magic FM 4,2 3,8 3,9 4,1 3,6 -0,2 -0,5
Radio 21 3,2 3,6 3,6 3,7 3,4 -0,2 -0,3
National FM 1,6 1,1 1,6 1,3 1,3 0,2 0,0
RRC 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 -0,2 -0,1
Rock FM 0,8 1,0 1,1 0,9 1,0 0,0 0,1
Altii 14,5 13,3 11,1 13,8 12,1 -1,2 -1,7
Nu Ştiu 6,1 8,5 8,2 9,9 13,0 4,5 3,1
SRR (agregat) 30,1 29,0 29,7 29,8 28,3 -0,7 -1,5

MS – Nașional
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• Cota de piaţă a agregatului posturilor SRR înregistrează la nivel urban un nivel 
constant pe parcursul primelor două valuri ale lui 2012, ajungând la 23,5% la finalul 
anului. Începând cu 2013 cota de piașă a posturilor SRR are un trend descendent, 
ajungând în valul II 2013 la 22,4%, aceeași valoare cu cea din valul de vară al anului 
precedent. Scăderea cotei de piaţă din valul II 2013 a SRR s-ar putea explica prin 
scădeea de 1,7% înregistrată RRA.

• Cu toate că înregistrează în valul II 2013 o ușoară scădere a cotei de piașă, RRA 
rămâne lider în mediul urban. RRA a cunoscut creşteri succesive ale cotei încă din 
vara anului trecut, ajungând în valul I 2013 la 14,7%.

• După pierderea de 0,5% a cotei suferită de agregatul Regionaleleor SRR la începutul 
anului 2013 comparativ cu finalul anului precedent, posturile înregistrează în valul II 
2013 o creştere a cotei de 0,3%, clasându-se astfel pe locul șase în clasament.

• Antena Satelor cunoaşte o creştere a cotei pe tot parcursul anului 2012, ajungând la 
finalul anului la 2,7%. Cu toate că la începutul anului 2013 cota postului scade cu 
0,9%, în valul II 2013 postul recuperează pierderea suferită, ajungând la 2,8% cotă, 
peste toate valorile din cei doi ani analizaţi.

• Dacă în valul I 2013 RRC recuperează 0,1% din pierderea înregistrată în valul III 
2012 faţă de valul anterior, în valul II 2013 cota de piaţă înregistrează din nou o 
scădere de 0,2%, ajungând astfel la 0,6%.

• Cota de piaţă a postului Kiss FM își continuă trendul descendent început în vara 
anului trecut. Astfel, postul își pierde poziţia de lider avută până la mijlocul anului 
2012.
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• Cu o cotă de piaţă de 9,5%, pe locul trei în clasament se situează Europa FM, post a 
cărui cotă de piaţă creşte ușor faţă de valul I 2013.

• Cu o cotă de 8,6% înregistrată în valul II 2012, ProFM urcă pe locul patru în 
clasament, trecând astfel înaintea postului Radio ZU (7,8%), a cărui cotă de piaţă
scade începând cu anul 2013.

• Magic FM înregistrează în valul II 2013 o scădere de 0,6% a cotei, ajungând astfel la 
4,9% şi ocupând locul șapte în clasament. Pe locul următor se află Radio 21, cu 
3,8%, cu 0,3% mai puţin decât valoarea obșinută în valul I 2013, dar mai mult decât 
în toate cele trei valuri din 2012.

• Dacă la finalul anului 2012 Naţional FM şi Rock FM înregistrează creşteri ale cotei de 
piaţă de 0,6%, respectiv 0,2%, în anul 2013 acestea încep să scadă, ajungând în 
valul II 2013 la 1,5%, respectiv 1,0% cotă de piaţă.

MS – Urban
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POSTURI I-2012   (%) II-2012 (%) III-2012 (%) I-2013 (%) II-2013 (%)
Dinamica             

II-2013/II-2012
Dinamica             

II-2013/I-2013

Kiss FM 14,1 14,0 12,8 12,2 11,8 -2,2 -0,4
RRA 13,4 12,9 14,0 14,7 13,0 0,1 -1,7
Radio ZU 9,9 8,9 9,6 7,9 7,8 -1,1 -0,1
Europa FM 9,2 9,4 10,8 9,3 9,5 0,1 0,2
ProFM 8,0 7,9 7,8 7,7 8,6 0,7 0,9
RRR (agregat) 6,0 6,0 6,1 5,6 5,9 -0,1 0,3
Cluj 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,0
Constanta 0,4 0,8 0,3 0,3 0,8 0,0 0,5
Craiova 1,0 1,4 1,3 1,2 1,5 0,1 0,3
Iasi 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 -0,2 0,0
Resita 0,7 0,5 0,8 0,8 0,4 -0,1 -0,4
Tg. Mures 0,7 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,0
Timisoara 0,9 0,9 1,0 0,6 0,7 -0,2 0,1
Bucuresti FM 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0
Magic FM 5,8 5,2 5,3 5,5 4,9 -0,3 -0,6
Radio 21 3,5 3,6 3,4 4,1 3,8 0,2 -0,3
Antena Satelor 2,2 2,5 2,7 1,8 2,8 0,3 1,0
National FM 2,0 1,3 1,9 1,7 1,5 0,2 -0,2
Rock FM 1,2 1,5 1,7 1,3 1,0 -0,5 -0,3
RRC 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 -0,3 -0,2
Altii 16,5 15,2 12,4 14,8 13,0 -2,2 -1,8
Nu ştiu 7,5 10,5 10,9 12,6 15,8 5,3 3,2
SRR (agregat) 22,3 22,4 23,5 22,9 22,4 0,0 -0,5

MS – Urban
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• Dacă pe parcursul anului 2012 cota de piaţă a posturilor de radio SRR (agregat) 
prezintă un trend descrescător, în valul I 2013 aceasta creşte cu 2,2%, ajungând la 
41,6%, ca în valul II 2013 să cunoască o nouă scădere de 3,5 puncte procentuale, 
atingând 38,1%. Această scădere se poate datora prin scăderile înregistrate de RRA, 
RRR aggregat, Antena Satelor și RRC.

• Dacă în valul I 2013 RRA a atins 13,3%, un maxim al cotei de piaţă din ultimii doi ani, 
în valul II 2013 aceasta scade la 11%, nivel apropiat de cel obșinut în vara anului 
trecut. Astfel, postul ocupă pozișia a patra în clasament.

• După ce pe parcursul anului 2012 cota de piaţă a Regionalelor SRR înregistrează un 
trend vizibil descendent, în valul I 2013 aceasta creşte cu 1,8% faţă de valul anterior. 
Totuși, în valul II 2013 cota de piașă a RRR scade din nou cu 1,1%, ajungând la 
13,8%, nivel inferior celui înregistrat în vara anului 2012. În ciuda tuturor acestor 
fluctuașii, Regionalele SRR se află pe locul I în ierarhia posturilor din mediul rural.

• Antena Satelor înregistrează scăderi ale cotei de piaţă începând cu finalul anului 
2012 și își continuă trendul ușor descendent și în 2013.

• Pe locul trei în clasamentul din mediul rural se situează Kiss FM, cu o cotă de piaţă
de 11,4%, cu 1% mai mare decât cea din valul I 2013, dar cu 1,9% mai mică decât 
cea din valul II 2012.

• După creşterea cu două puncte a cotei de piaţă înregistrate de ProFM în ultimele 
două valuri ale lui 2012, comparativ cu primul val al aceluiaşi an, cota de piaţă a 
postului ajunge în 2013 în jurul valorii de 10,5%. Această valoare situează postul pe 
locul cinci în ierarhie.
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• Europa FM își continuă trendul descendent început la sfârșitul lui 2012, atrăgând 
acum 6,3% din piașă, cea mai mică valoare înregistrată de la începutul lui 2012.

• Un trend ascendent pe parcursul perioadei analizate îl are RadioZU, post a cărei cotă
de piaţă ajunge să fie în mediul rural, cu 2,4 puncte mai mare decât cea înregistrată
în aceeași perioadă a anului trecut. Cu o cotă de piașă de 8,6% în acest val, Radio 
ZU ocupă locul șase în clasamentul din mediul rural.

• Postul Radio 21 își continuă trendul descendent, atingând în cel de-al doilea val din 
2013, cea mai mică valoare înregistrată din 2012 încoace (2,6%). Magic FM 
înregistrează de asemenea o scădere cu 0,3 puncte comparativ cu valul precedent.

MS – Rural
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POSTURI I-2012 (%) II-2012 (%)
III-2012 

(%)
I-2013 (%) II-2013 (%)

Dinamica                                          
II-2013/II-2012

Dinamica                              
II-2013/I-2013

RRR (agregat) 17,4 14,9 13,1 14,9 13,8 -1,1 -1,1
Cluj 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 0,2 0,2
Constanta 0,8 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3
Craiova 5,8 5,0 3,7 4,0 3,8 -1,2 -0,2
Iasi 6,8 5,1 4,5 5,2 5,4 0,3 0,2
Resita 0,6 1,0 0,8 0,7 1,0 0,0 0,3
Tg. Mures 1,0 1,1 1,1 1,1 0,5 -0,6 -0,6
Timisoara 1,4 1,0 2,0 2,6 1,4 0,4 -1,2
Bucuresti FM 0,3 0,9 0,2 0,4 0,3 -0,6 -0,1
Kiss FM 14,3 13,3 14,0 10,4 11,4 -1,9 1,0
RRA 12,5 10,7 12,5 13,3 11,0 0,3 -2,3
Antena Satelor 12,1 14,1 13,5 12,8 12,7 -1,4 -0,1
ProFM 10,0 12,0 12,0 10,6 10,5 -1,5 -0,1
Europa FM 6,6 7,1 6,8 6,6 6,3 -0,8 -0,3
Radio ZU 6,0 6,2 7,5 7,6 8,6 2,4 1,0
Radio 21 2,8 3,5 4,0 3,1 2,6 -0,9 -0,5
Magic FM 1,4 1,5 1,7 1,7 1,4 -0,1 -0,3
National FM 0,9 0,6 1,2 0,7 0,9 0,3 0,2
RRC 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,0 -0,1
Rock FM 0,1 0,3 0,1 0,2 1,1 0,8 0,9
Altii 11,3 10,3 9,1 12,0 10,8 0,5 -1,2
Nu Ştiu 3,9 5,0 4,1 5,4 8,3 3,3 2,9
SRR (agregat) 42,7 40,1 39,4 41,6 38,1 -2,0 -3,5

MS – Rural
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MS – Rural
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• Posturile Radio România (agregat) înregistrează o scădere de 1,6 puncte 
procentuale comparativ cu valul precedent, ajungând la 17,6% în valul al II-lea din 
2013. Pierderea poate fi explicată de scăderea înregistrată de RRA în valul II 2013.

• Deși a înregistrat o scădere de aproape trei puncte, Radio România Actualităși 
râmâne lider pe piaţa de radio din capitală.

• Bucureşti FM ajunge în valul II 2012 la o cotă de piaţă de 1,0%, mai mult ca oricare 
cotă de piaţă înregistrată în anii 2012 şi 2013.

• Dacă la începutul anului 2013 cota de piaţă Antena Satelor scade faţă de valul 
precedent, în al doilea val al acestui an, Antena Satelor reușește să atragă 3% din 
piașa radio din București.

• Radio România Cultural se menșine la același nivel înregistrat în primul val al 
acestui an (0,5%).

• Pe locul II în topul celor mai ascultate posturi de radio din capitală este Radio ZU, cu 
toate că postul își continuă trendul descendent început în primul val din 2013.

• Kiss FM se afă pe locul trei în preferinţele ascultătorilor din capitală, cu o cotă de 
piaţă de 7,1%, cu 0,3% mai mare decât cea din valul I 2013, dar cu 0,8% mai mică
decât cea din valul II 2012.

• Pro FM şi Europa FM se află practic la același nivel în ceea ce privește cota de 
piașă, ambele având un trend ascendent comparativ cu valul anterior. Creșterea 
înregistrată de Pro FM este de două puncte, pe când ce a postului Europa FM este 
de sub un punct procentual.

Market Share
București
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• Magic FM este pe locul șase în preferinţele ascultătorilor bucureşteni, cu o cotă de 
piaţă de 5,3%, mai mică cu aproape patru procente decât cea din valul I 2013 şi cu 
1,8% comparativ cu valul II 2012.

• Locul al șaptelea în clasamentul celor mai ascultate posturi de radio din capitală este 
ocupat la egalitate de Romantic FM şi Radio 21, ambele posturi înregistrând în valul 
II 2013 o cotă piaţă de 5%. Dacă Radio 21 a înregistrat de-a lungul perioadei 
analizate doar creşteri constante ale cotei de piaţă, Radio Romantic cunoaşte atât 
creşteri cât şi scăderi ale acesteia.

• Rock FM şi Radio Guerrrilla se află la mică distanţă în clasament, cu o cotă de piaţă
de 2,2% respectiv 2,1%, cote de piaţă mai mici comparativ cu cotele de piaţă atinse 
în valul I 2013 şi III 2012.

MS – București
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POSTURI
I-2012   

(%)
II-2012 

(%)
III-2012 

(%)
I-2013 

(%)
II-2013 

(%)

Dinamica            
I-2013/ I-

2012

Dinamica               
I-2013/ III-

2012

Dinamica            
II-2013/ II-

2012

Dinamica          
II-2013 / I 

2013

RRA 14,7 14,1 14,3 16,0 13,1 1,3 1,7 -1,0 -2,9
Radio ZU 13,0 12,7 15,0 11,3 10,5 -1,7 -3,7 -2,2 -0,8
Kiss FM 11,5 7,8 7,9 6,8 7,1 -4,7 -1,1 -0,7 0,3
Magic FM 7,9 7,1 10,7 9,2 5,3 1,3 -1,5 -1,8 -3,9
Europa FM 5,8 6,5 5,9 5,6 6,3 -0,2 -0,3 -0,2 0,7
ProFM 5,8 6,5 5,9 4,3 6,4 -1,5 -1,6 -0,1 2,1
Romantic 5,5 4,3 5,1 4,6 5,0 -0,9 -0,5 0,7 0,4
Radio 21 3,5 3,6 3,6 4,8 5,0 1,3 1,2 1,4 0,2
Guerrilla 3,3 2,3 3,0 3,2 2,1 -0,1 0,2 -0,2 -1,1
Rock FM 2,9 3,0 3,7 3,4 2,2 0,5 -0,3 -0,8 -1,2
Vibe 2,1 2,5 1,4 1,1 1,0 -1,0 -0,3 -1,5 -0,1
National FM 2,3 1,8 2,1 2,7 3,1 0,4 0,6 1,3 0,4
Realitatea 2,2 2,3 0,0 0,0 -2,2 0,0 -2,3 0,0
Antena Satelor 1,7 4,2 2,1 1,7 2,9 0,0 -0,4 -1,3 1,2
GoldFM 1,2 1,3 1,2 0,0 -1,2 -1,2 -1,3 0,0
Music FM 0,9 0,8 0,2 0,0 -0,9 -0,2 -0,8 0,0
RRC 0,8 0,5 1,2 0,5 0,5 -0,3 -0,7 0,0 0,0
Bucuresti FM 0,4 0,6 0,6 0,9 1,0 0,5 0,3 0,4 0,1
Dance FM 1,1 0,8 0,5 0,0 -1,1 -0,5 -0,8 0,0
Smart FM 0,7 0,9 0,1 0,7 0,3 0,0 0,6 -0,6 -0,4
Activ EFEM 0,1 0,1
Altii 5,4 6,1 6,0 9,1 9,1 3,7 3,1 3,0 0,0
Nu Stiu 7,2 10,3 9,6 13,9 18,9 6,7 4,3 8,6 5,0
SRR (agregat) 17,5 19,3 18,1 19,2 17,6 1,7 1,1 -1,7 -1,6

MS – București
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MS – București
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III. CURBE DE AUDIENŢĂ / 
TRENDURI PE REGIUNI
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Ascultători Radio România Actualităși
Evolușie pe regiuni
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RRA – Zilele săptămânii
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RRA – Luni
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RRA – Marţi
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RRA – Miercuri
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RRA – Joi
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RRA – Vineri
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RRA – Sâmbătă
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RRA – Duminică
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Radio România Regional
vs. total  radio şi RRA

Radio România Iaşi - Moldova
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Radio România Craiova – Oltenia
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Radio România Constanța – Dobrogea
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Radio România Rețița – Banat
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Radio Cluj ți Tg. Mureț – Transilvania
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Radio Cluj ți Timițoara – Crițana ți Maramureț

Radio Cluj în Crișana și Maramureș (eșantion neponderat = 10 persoane)
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Bucureşti FM – Muntenia

București FM în Muntenia (eșantion neponderat = 3 persoane)
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Bucureşti FM – Bucurețti

București FM în București (eșantion neponderat = 21 persoane)
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Bucureşti FM – București și Muntenia
val II 2012 / valuri I și II 2013

București FM în București (val II 2012 = 18  / val I 2013 = 17 / val II 2013 = 24 persoane)
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Radio Constanșa – Dobrogea
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Cluj – Transilvania, Crișana și Maramureș
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Craiova – Oltenia, Banat și Muntenia
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Iași – Moldova
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Timișoara – Banat, Transilvania, Oltenia, Crișana și Maramureș
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Târgu Mureș – Transilvania
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Reșișa – Banat
val II 2012 / valuri I și II 2013
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Radio Antena Satelor
Evoluție pe zile ale săptămânii
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Antena Satelor - Luni
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Antena Satelor – Marți
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Antena Satelor - Miercuri
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Antena Satelor - Joi
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Antena Satelor - Vineri
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Antena Satelor - Sâmbătă
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Antena Satelor - Duminică
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Radio România Cultural – Național
val II 2012 / valurile I ți II 2013

Notă! Datorită numărului mic de ascultători RRC intraţi în eșantion (RRC = 87), pentru valul II 2013
nu se pot face analize valide statistic pe subcategorii (zile ale săptămânii sau regiuni)
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IV. PROFILUL

ASCULTĂTORILOR SRR
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• Profilul ascultătorilor RRA este îmbătrânit, aceştia având o vârstă medie de 55 ani, cu 
peste 10 ani mai mare decât vârsta medie pe totalul de radio. Vârsta medie este în 
uşoară scădere atât de-a lungul anului 2012 cât şi în anul 2013, înregistrând o 
creştere doar în valul I 2013. Ascultătorii de peste 50 ani reprezintă 2/3 din publicul 
total, numărul acestora fiind dublu faţă de numărul celor pe totalul radio. În valul II 
2013, numărul ascultătorilor mai tineri de 40 ani  reprezintă doar 17,1% din publicul 
total RRA.

• Analizând statutul social ESOMAR, publicul RRA este uniform distribuit pe cele trei 
categorii sociale (AB, C şi DE) şi nu înregistrează variaţii semnificative nici în anul 
2012, nici în anul 2013.

• Numărul ascultătorilor de sex masculin înregistrează un trend ușor ascendent atât pe 
parcursul anului 2012 cât şi în anul 2013, în valul II 2013 aceştia atingând un maxim 
de  61,4% din totalul ascultătorilor postului.

• Publicul RRA este educat, aproape 2/3 din ascultători având studii medii şi
superioare. Totodată proporţia ascultătorilor cu studii superioare depăşeşte ușor, pe 
parcursul întregii perioadei analizate, proporţia celor de pe totalul de radio. 

• Numărul ascultătorilor inactivi îl depăşeşte în toate cele cinci valuri analizate pe cel al 
ascultătorilor activi şi este cu aproape 10% mai mare decât cel pe totalul de radio.

• Majoritatea ascultătorilor RRA sunt din mediul rural (în jur de 40% din totalul 
ascultătorilor) şi sunt repartizaţi relativ uniform în toate zonele ţării, publicul cel mai 
numeros aflându-se însă în sudul ţării.

Profilul ascultătorilor Radio România Actualități
Național
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Profilul ascultătorilor RRA - Național
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• Publicul RRA din mediul urban este mult îmbătrânit, 70% dintre ascultători fiind peste 
50 ani. Vârsta medie a ascultătorilor RRA se situează în jurul cifrei 55, fiind cu peste 
10 ani mai mare decât cea pe totalul de radio la nivel urban. Ascultătorii mai tineri de 
40 ani reprezintă în valul II 2013 doar 12,5% din publicul total RRA.

• Majoritari sunt ascultătorii care aparţin statutului social înalt, procentul acestora fiind 
ușor peste procentul obţinut pe totalul de radio.

• Comparativ cu valurile anterioare, dar și cu piașa totală de radio din urban, numărul 
ascultătorilor cu studii medii crește ușor în detrimentul celor cu educașie scăzută și 
superioară.

• În mediul urban publicul RRA este omogen, aparţinând în mod egal atât statutului 
profesional activ cât şi celui inactiv. Numărul ascultătorilor inactivi  ai RRA îl 
depăşește cu 13 procente pe cel înregistrat pe totalul de radio.

• Ascultătorii de gen masculin sunt mai mulși decât cei de gen feminin, procentul 
bărbașilor înregistrând un maxim de 60% în valul II 2013, cu aproximativ 8% mai 
mare decât procentul atins pe totalul de radio.

• Publicul RRA din mediul urban este repartizat relativ uniform pe teritoriul ţării, fără
variaţii notabile de-a lungul perioadei analizate.

Profilul ascultătorilor RRA - Urban
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Profilul ascultătorilor RRA - Urban
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• Deşi mai puţin decât la nivel naţional şi urban, şi în mediul rural publicul RRA este 
îmbătrânit, mai mult de jumătate dintre ascultători având peste 50 ani. De-a lungul 
perioadei analizate există totuşi o tendinţă de scădere a ascultătorilor trecuţi de 50 de ani, 
procentul actual fiind cu cca. 8% mai mic decât cel înregistrat în acelaşi val al anului trecut. 
Vârsta medie a publicului RRA se află în jurul valorii de 52, menţinându-se uşorul trend 
descendent înregistrat începând cu anul 2012. În valul II 2013 procentul ascultătorilor cu 
vârsta sub 40 de ani, este de 23,7%,  fiind uşor mai mare decât cel din valurile precedente.

• Aproape 60% dintre ascultători aparţin statutului social scăzut, procentul acestora fiind în 
valul II 2013 uşor peste cel al totalului de radio din rural. Deși ascultătorii RRA din 
categoria AB (înalt) nu depășesc 20%, aceștia sunt ușor peste cifra înregistrată pe totalul 
ascultătorilor din mediul rural. 

• În ceea ce privește educașia, aproape 60% dintre ascultătorii RRA din mediul rural au 
doar studii primare, procentul acestora fiind însă, sub cel înregistrat pe piașa totală de 
radio. Procentul ascultătorilor cu studii superioare creşte de la 6,9 % în valul I 2012, la 
11,7% în valul II 2013 depăşind-ul pe cel înregistrat pe totalul de radio.

• Structura persoanelor active și inactive este la același nivel cu cea obșinută pe totalul de 
radio din mediul rural, respctiv 44% inactivi și 56% activi. Se constată astfel, o creștere de 
cca. patru procente a ascultătorilor inactivi comparativ cu valul precedent.

• Se constată o continuă masculinizare  a publicului RRA din mediul rural, procentul 
ascultătorilor de sex masculin fiind din ce în ce mai mare (de la 54,5% în valul I 2012 la 
63,3% în valul II 2013), depăşind-ul pe cel pe totalul de radio din rural.

• Publicul RRA de gen masculin continuă să crească, procentul acestora fiind aproximativ 
egal cu cel pe totalul de radio.

• Se observă variaţii notabile în valul II 2013 în Transilvania şi Banat, unde procentul 
ascultătorilor scade cu 7,9% faţă de valul precedent  şi în Moldova, unde procentul 
ascultătorilor creşte cu 7,6 % comparativ cu valul precedent, depăşindu-l astfel pe cel de 
pe totalul de radio.

Profilul ascultătorilor RRA - Rural
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Profilul ascultătorilor RRA - Rural
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• În Bucureşti publicul RRA este şi mai îmbătrânit decât în restul ţării, aproape 80% 
dintre ascultători având peste 50 ani, procentul acestora fiind mai mult decât dublu 
faţă de cel pe totalul de radio. Vârsta medie a ascultătorilor RRA din Bucureşti este în 
jur de 60 ani, uşor mai mică la începutul anilor 2012 şi 2013 (58,8 ani în valul I şi 58,9 
ani în valul I 2013). Ascultătorii mai tineri de 40 ani sunt în număr tot mai redus, 
aceştia reprezentând în valul II 2013 5,1% din publicul RRA din capitală.

• Jumătate dintre ascultători RRA din capitală aparţin statutului social înalt, fiind la 
același nivel cu totalul de radio.

• Publicul RRA din Bucureşti este educat, predominând ascultătorii cu studii 
superioare, procentul acestora fiind aproximativ acelaşi  cu cel pe totalul de radio. 
Doar o treime din ascultătorii RRA au studii medii şi mai puţin de ¼ au doar studii 
primare.

• În Bucureşti ascultătorii RRA sunt majoritar inactivi, procentul acestora crescând în 
valul II 2013 până la 63,1%, dublu faţă de cel pe totalul de radio.

• Proporșia ascultătorilor de gen masculin vs. feminin rămâne neschimbată comparativ 
cu valul precedent și este aproape identică cu cea înregistrată pe totalul de radio.

Profilul ascultătorilor RRA – Bucurețti



DIRECŢIA COMUNICARE ŞI MARKETING
Serviciul de Cercetare și Strategie

82

Profilul ascultătorilor RRA – Bucurețti
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• Publicul AS este vârstnic, aproximativ 60% dintre ascultători fiind peste 50 ani. Vârsta 
medie a ascultătorilor AS este de cca. 53 de ani, uşor mai scăzută decât în prima 
parte a anului 2012 şi cu 10 ani mai mare decât cea pe totalul de radio. Publicul de 
până în 40 ani este redus, acesta reprezentând în valul II 2013 19,3 % din totalul 
ascultătorilor postului (cu cca. 60% mai pușin decât se înregistrează pe piașa totală
de radio).

• Predomină ascultătorii aparţinând statutului social scăzut, aceştia reprezentând în jur 
de două treimi din publicul total, aproape dublu faţă de publicul de pe totalul pe radio. 
Procentul ascultătorilor aparţinând categoriei sociale AB (înalt) este scăzut şi 
reprezintă sub jumătate din cel pe totalul de radio.

• Aproximativ 70% dintre ascultători au educașie scăzută, cel mult cca. 24% din public 
are studii medii şi doar 6% dintre ascultători au studii superioare.

• Peste 60% dintre ascultătorii AS sunt inactiv, acest procent fiind cu 20% peste cel 
înregistrat pe totalul de radio.

• Peste 70% dintre ascultătorii  Antena Satelor sunt din mediul rural şi puţin peste 10% 
din public este din urbanul mic, ascultătorii din urbanul mare preferând alte lungimi de 
undă.

• Zonele geografice unde frecvenţele AS se află în preferinţele ascultătorilor sunt 
Muntenia şi Dobrogea, peste 2/3 din publicul AS fiind din această zonă, numărul 
acestora fiind în creştere de-a lungul perioadei analizate, în celelalte zone ale ţării 
postul atrăgând un număr mult mai redus de ascultători.

Profilul ascultătorilor Antena Satelor
Național
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Profilul ascultătorilor AS - Național
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• Şi în mediul urban procentul ascultătorilor cu vârsta peste 50 ani reprezintă 2/3 din 
publicul postului fiind aproape dublu faţă de cel pe totalul de radio. Numărul 
ascultătorilor cu vârsta mai mică de 40 ani este mic şi reprezintă în valul II 2013, 
14,6% din publicul total.

• În ceea ce priveşte statutul social ESOMAR, publicul AS este relativ uniform distribuit, 
categoria DE (scăzut) fiind totuşi predominantă.

• Ascultătorii Antena Satelor au studii primare sau cel mult studii medii, doar o mică
parte din public având studii superioare. Un maxim al ascultătorilor cu studii 
superioare s-a înregistrat la sfârşitul anului 2012, aceştia reprezentând 19% din 
publicul total, ca în valul II 2013 să înregistreze un minim de 10,2%.

• Spre deosebire de începutul anului 2012, când procentul ascultătorilor activi l-a 
depăşit pe cel al ascultătorilor inactivi, începând cu valul II 2012 publicul inactiv 
devine mai numeros, ajungând ca în valul II 2013 să reprezinte 57,2% din publicul 
total.

• Publicul Antena Satelor este preponderent masculin, exceptând valul I 2013 când 
numărul ascultătorilor se gen feminin l-a depăşit uşor pe cel al ascultătorilor de gen 
masculin.

• Peste jumătate dintre ascultătorii postului sunt în Muntenia şi Dobrogea (în uşoară
scădere în valul II 2012 şi I 2013), ceilalţi ascultători fiind distribuiţi relativ uniform pe 
celelalte regiuni istorice ale ţării.

Profilul ascultătorilor AS - Urban
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Profilul ascultătorilor AS - Urban
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• Se  constată o întinerire a publicului AS din mediul rural, procentul ascultătorilor cu 
vârsta peste 50 ani fiind în scădere de la mijlocul anului trecut. Vârsta medie a 
ascultătorilor AS se situează în jurul a 55 ani şi aceasta fiind în scădere în perioada 
analizată, ajungând la 52,2 ani în valul II 2013. Ascultătorii tineri cu vârsta până în 40 
ani reprezintă în valul II din 2013, aproximativ 20% din public.

• În ceea ce priveşte statutul social ESOMAR, peste două treimi din ascultătorii 
postului aparţin categoriei sociale DE (scăzut), depăşind procentul pe totalul de radio 
cu 15 puncte în anul 2013. Mai puţin de 8,3% dintre ascultători (maxim înregistrat la 
finalul anului 2012) aparţin categoriei sociale AB (înalt), în valul II 2013 procentul 
scăzând la 6,5%.

• Peste ¾ dintre ascultătorii au educașie scăzută şi aproximativ 20% dintre ascultători 
au studii medii.

• Predomină ascultătorii inactivi, aceştia reprezentând aproape două treimi din publicul 
total al postului Antena Satelor. Totuși, procentul publicului activ este în creştere, 
ajungând în valul II 2013 la aproape 40%.

• Aproape 80% dintre ascultătorii AS din mediul rural sunt în Muntenia şi Dobrogea şi 
doar 11% sunt din Transilvania şi Banat.

Profilul ascultătorilor AS - Rural



DIRECŢIA COMUNICARE ŞI MARKETING
Serviciul de Cercetare și Strategie

88

Profilul ascultătorilor AS - Rural
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• Comparativ cu totalul ascultătorilor de radio, care înregistrează o medie de vârstă de 
cca. 45 de ani, publicul Antena Satelor are o vârstă medie de 55 de ani. Se poat 
constata însă, o ușoară tendinșă de întinerire a publicului AS din Bucureşti, 
începând cu finalul anului 2012. Astfel, numărul ascultătorilor de peste 50 de ani a 
scăzut sub 70% în acest val, comparativ cu 85% înregistrat în același val din 2012.

• Publicul până în 40 ani este puţin numeros, acesta reprezentând la în valul II 2013 
12,3% din publicul total al postului.

• În privinţa statutului social ESOMAR, deși la începutul anului 2013 se înregistrează o 
creştere notabilă a procentului publicului aparţinând categoriei sociale AB (înalt), 
acesta scade cu cca. opt procente în valul al doilea, ajungând la 32%.

• În ceea ce privește educaţia, aproape jumătate din ascultătorii AS au studii medii, 
procentul acestora crescând în detrimentul ascultătorilor cu educașie scăzută. 
Publicul AS cu studii superioare atinge doar 11%, cu aproximativ 35 de procente sub 
totalul de radio din București.

• Proporșia ascultătorilor activi vs. inactivi este relativ egală, postul Antena Satelor 
atrăgând în acest val mai multe persoane active decât în valurile anterioare.

• Spre deosebire de finalul anului 2012, când 56% dintre ascultători au fost femei, 
acum publicul Antena Satelor este echilibrat.

Profilul ascultătorilor AS – Bucurețti
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Profilul ascultătorilor AS – Bucurețti
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• Vârsta medie a ascultătorilor Regionalelor SRR 2012 este de cca. 50 de ani, 
depăşind cu  8 ani pe cea a totalului de radio.

• Aproximativ jumătate dintre ascultătorii RRR au un statut social scăzut. Totuși, în 
valul de vară din 2013 se înregistrează o creștere cu aproximativ patru puncte a 
ascultătorilor cu statut social înalt

• Peste 85% dintre ascultători au educașie scăzută și medie, procentul celor cu studii 
superioare ajungând la 14% în valul II 2013, cu 10 puncte sub procentul înregistrat 
pe totalul ascultătorilor de radio din șară.

• Ascultătorii RRR sunt atât persoane active cât şi inactive, proporţia dintre numărul 
acestora fiind relativ constantă pe tot parcursul anului 2012 şi 2013, procentul 
ascultătorilor inactivi 
depăşindu-l cu aproximativ 15 unităţi pe cel al ascultătorilor activi.

• În ceea ce priveşte zona de rezidenţă, ascultătorii RRR sunt repartizaţi relativ uniform 
în întreaga ţară. Peste jumătate dintre aceştia sunt în mediul rural şi în jur de 15% în 
urbanul mic (maxim 18,4% în valul II 2013), mai exact în localităţile cu mai puţin de 
50.000 locuitori. 

• Numărul ascultătorilor de gen masculin este ușor mai mare decât cel al ascultătorilor 
de gen feminin, proporţia fiind însă constantă pe întreaga perioadă analizată.

Profilul ascultătorilor Radio România Regional
Național
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Profilul ascultătorilor RRR – Național
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• Nu se constată modificări considerabile ale vârstei ascultătorilor RRR din mediul 
urban, vârsta medie a acestora fiind de 52 ani, cu aproximativ 9 ani mai mare decât 
cea de pe totalul de radio. Dacă în anul 2012 ascultătorii cu vârsta peste 50 ani 
reprezentau în jur de 56% din publicul total, în 2013 procentul acestora creşte la 
peste 60%

• Analizând statutul social ESOMAR, nu se remarcă modificări notabile, publicul RRR 
din mediul urban fiind distribuit în mod egal pe categoriile sociale AB, C şi DE.

• Aproximativ 80% dintre ascultătorii RRR au educaţie medie sau scăzută.
• Ascultătorii RRR sunt atât persoane active, cât şi inactive, procentul inactivilor fiind cu 

cca. 10 puncte mai mare decât cel înregistrat pe totalul ascultătorilor din orașe.
• Pe parcursul anului 2012 ascultătorii RRR au fost repartizaţi relativ uniform pe 

întreaga suprafaţă a ţării, ceva mai mulţi în Transilvania şi Banat, procent care scade 
însă, în valul II 2013 (de la 57,2% în valul I 2013 la 38,5% în valul II 2013). 
Concomitent cu aceasta se înregistrează creşteri pronunţate în Muntenia şi 
Dobrogea (34,5% în valul II 2013 faţă de 10,8% în valul precedent). Bucureştiul 
rămâne în continuare cu mult sub nivelul existent pe totalul de radio. 

• Cei mai mulţi ascultători RRR sunt în Urbanul Mic, localităţi cu mai puţin de 50.000 
locuitori, şi din Urbanul Mare, localităţile care au mai mult de 200.000 locuitori.

Profilul ascultătorilor RRR – Urban
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Profilul ascultătorilor RRR – Urban
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• Ascultătorii RRR au o vârstă medie de cca. 52 ani, ajungând în valul II 2013 să fie cu 
7,3 ani mai mare decât vârsta medie pe totalul de radio.

• Analizând statutul social ESOMAR, se observă că pe întreg parcursul perioadei 
analizate peste jumătate dintre ascultători aparţin categoriei sociale DE (scăzut), 
procentul acestora fiind mai scăzut la sfârşitul anului 2012 (58,2% în valul III faţă de 
70,9% în valul II), dar crescând la începutul anului 2013, când ajunge să reprezinte 
2/3 din ascultători (74% în valul I 2013 şi 64% în valul II 2013) . Procentul 
ascultătorilor din celelalte două categorii sociale este în scădere, ajungând ca în valul 
II 2013, categoriile AB şi C să fie reprezentate de către un public sub valoarea 
înregistrată pe totalul de radio.

• Peste două treimi dintre ascultătorii RRR eu educașie scăzută. În valul I 2013 se 
înregistrează o creştere cu circa 14 unităși a procentului de public fără studii 
comparativ cu valul precedent, aceştia reprezentând 80% dintre ascultători. De 
asemenea, procentul ascultătorilor cu studii medii şi superioare este sub cel obţinut 
pe piaţa totală de radio din mediul rural.

• Predomină ascultătorii aparţinând statutului profesional inactiv, aceștia înregistrând o 
creștere de cca. patru puncte procentuale în acest al doilea val comparativ cu 
începutul anului 2013.

• La nivel rural, în anul 2013 ascultătorii RRR au fost repartizaţi relativ omogen în toate 
zonele ţării, neînregistrându-se modificări notabile ale repartizării numărului de 
ascultători.

Profilul ascultătorilor RRR – Rural
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Profilul ascultătorilor RRR – Rural
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• În valul II 2013 se observă o întinerire a publicului RRC la nivel naţional, prin 
scăderea procentului de ascultători cu vârsta peste 50 ani (scădere semnificativă
comparativ cu același val al anului 2012), depăşind doar cu puţin vârsta medie pe 
totalul de radio.

• Statutul social ESOMAR AB (înalt) al publicului RRC cunoaşte o creștere 
semnificativă în valul II 2013, comparativ cu valul anterior și cu cel din vara lui 2012. 
Astfel, aproximativ 60% dintre ascultătorii postului aparţin acestei categorii.

• Cei mai mulţi ascultători au studii medii şi superioare, proporţia între cele două
categorii fiind însă variabilă în perioada analizată. În valul II 2013 ascultătorii cu studii 
superioare ating un maxim de 55%, cel mai mare din ultimul an și jumătate, o 
creștere semnificativă statistic, comparativ cu valul anterior și cu valul de vară din 
2012. Această creștere are loc în detrimentul ascultătorilor cu studii medii, care își 
reduc semnificativ numărul (16% comparativ cu peste 30% în valurile anterioare).

• Se înregistrează o ușoară tendinșă de creștere a numărului de persoane active, 
aceștia atingând în  valul II 2013, procentul de 65%, cu 10 unităţi peste procentul pe 
totalul de radio.

• Comparativ cu același val al anului trecut, în acest ultim val se înregistrează o 
creștere semnificativă a ascultătorilor de gen masculin, în detrimentul celor de gen 
feminin.

• Ascultătorii RRC la nivel naţional sunt distribuiţi relativ uniform pe întreaga suprafaţă
a ţării, cei mai mulţi aflându-se însă în Transilvania şi Banat.

Profilul ascultătorilor Radio România Cultural
Național
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Profilul ascultătorilor RRC – Național
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• În mediul urban profilul ascultătorilor RRC aprţine categoriei 50+, aproximativ 45% 
dintre respondenși aparșinând acestei categorii. În valul al II-lea din 2013, numărul 
ascultătorilor de peste 50 de ani scade sub 50%, crescând însă, procentul 
ascultătorilor din categoria 30-39 ani. Vârsta medie a ascultătorilor RRC rămâne în 
jurul lui 50, cu 5 ani mai mare decât media pe totalul de radio.

• Jumătate dintre ascultătorii RRC aparţin categoriei sociale ESOMAR AB (înalt). Cu 
toate că procentul publicului aparţinând acestei categorii a fost în scădere pe 
parcursul anului 2012, la începutul anului 2013 acesta a înregistrat o creştere de 6 
unităţi faţă de valul precedent şi de 14 unităși în valul actual, comparativ cu valul 
anterior. Valoarea actuală depăşește cu  29,6% procentul pe totalul de radio.

• În proporșie de peste 60%, publicul RRC are educașie superioară, acest procenti 
fiind aproape dublu comparativ cu piașa totală de radio din mediul urban.

• Majoritari sunt ascultătorii activi, procentul acestora ajungând în valul II 2013 la 
aproape 74%, depăşind astfel cu peste 10 unităţi procentul pe totalul de radio.

• Proporșia dintre ascultătorii de gen masculin și cei de gen feminin, variază de-a 
lungul perioadei analizate, în acest ultim val de măsurare, numărul ascultătorilor de 
gen masculin apropiindu-se de 60%.

• Publicul RRC este repartizat relativ uniform pe suprafaţa ţării, cei mai mulţi ascultători 
fiind însă în Transilvania şi Banat.

Profilul ascultătorilor RRC – Urban
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Profilul ascultătorilor RRC – Urban
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• Procentul ascultătorilor din categoria de vârstă de 50 de ani și peste, a variat între 
60% și 70% de-a lungul ultimului an și jumătate. Acest ultim val face excepșie, aici 
numărul persoanelor de peste 50 de ani fiind sub 50%. Vârsta medie a ascultătorilor 
RRC rămâne și în acest val la 50 de ani, cu numai cinci puncte peste totalul de radio.

• Analizând statutul social ESOMAR, în anul 2012 scade numărul ascultătorilor ce 
aparţin categoriei sociale AB, aceştia reprezentând în valul III doar 48,6% din public, 
ca în valul II 2013 procentul acestora să ajungă la peste 90%, aproape dublu 
comparativ cu totalul de radio. 

• Aproximativ 90% dintre ascultătorii RRC au studii superioare, cu patru puncte peste 
totalul de radio din capitală.

• Ca și în valul precedent, procentul persoanelor active rămâne la 70%.

• Publicul este RRC din capitală este când preponderent masculin, când feminin, 
înregistrând fluctuaţii semnificative în acest sens de-a lungul perioadei analizate.

Profilul ascultătorilor RRC – Bucurețti

Radio România Cultural în București (eșantion neponderat = 23 persoane)
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Profilul ascultătorilor RRC – Bucurețti

Radio România Cultural în București (eșantion neponderat = 23 persoane)
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În perioada 29 aprilie – 18 august 2013 a fost realizat valul de vară al Studiului de Audienţă Radio de către 
IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi GfK România – Institut de Cercetare de Piaţă SRL. În cadrul cercetării, s-
a măsurat audienţa posturilor de radio la nivel naţional, urban şi în municipiul Bucureşti. 

Eşantionul are un volum de 9.437 de persoane, cu o eroare maximă de eşantionare de +/- 1,0%. În mediul 
urban s-au realizat 7.400 interviuri (eroare maximă de eşantionare +/-1,1%), în mediul rural s-au realizat 
2.037 de interviuri (eroare maximă de eşantionare +/-2,2%), iar în Bucureşti s-au realizat 1.800 interviuri 
(eroarea maximă de eşantionare este +/- 2,3%). 

Universul 

•Universul Studiului de Audienţă Radio este format din persoanele în vârstă de 11 ani şi peste, rezidente în 
locuinţe neinstituţionalizate din toate localităţile urbane şi rurale din România. Conform datelor statistice ale 
Institutului Naţional de Statistică disponibile la data de 01.01.2013, mărimea acestei populaţii este de 
18.993.186 persoane. 

Ețantionul 

•Studiul de Audienţă Radio s-a realizat pe baza unui eşantion de tip probabilist, stratificat, cu extracţie 
multistadială. 

•În eşantion au fost incluse 1.162 localităţi dintre care 69 (toate) localităţi urbane de peste 30.000 de locuitori, 
241 de localităţi urbane cu mai puţin de 30.000 de locuitori din cele 251 existente, 246 din cele 468 de 
localităţi rurale cu peste 5.000 de locuitori din România, şi 606 din cele 2.393 de localităţi rurale cu mai puţin 
de 5.000 de locuitori. 
•Localităţile din eşantionul SAR au reieşit din generarea aleatoare a numerelor de telefon pentru realizarea 
interviurilor şi au o distribuţie geografică echilibrată la nivel naţional. În mediul rural au fost adăugate 100 de 
localităţi selectate aleator pentru realizarea unor interviuri domiciliare faţă în faţă. 
•La nivelul fiecărei localităţi, selectarea persoanelor de intervievat în subeşantionul rural faţă în faţă a fost 
realizată pe baza cadrului de eşantionare oferit de bazele de date ale Direcșiei pentru Evidenșa Persoanelor 
și Administrarea Bazelor de Date pentru populaţia în vârstă de 11 ani şi peste, aplicând o procedură de 
selecţie aleatoare.
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Metoda de măsurare a audienţei

•Măsurarea audienţei posturilor de radio în cadrul SAR s-a realizat pe baza metodei rememorării audienţei din 
ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe dintre sistemele de măsurare existente 
pe plan internaţional, metodologie recomandată de EBU (European Broadcasting Union) şi ESOMAR 
(European Society for Opinion and Marketing Research). 
•În vederea înregistrării cât mai corecte a secvenţelor de ascultare a posturilor de radio în ziua precedentă, 
respondenţii au fost asistaţi cu reconstituirea principalelor activităţi desfăşurate de ei în cursul zilei anterioare 
interviului, în raport cu care au fost înregistrate intervalele de ascultare. 

Procesul de culegere a datelor în teren

•Culegerea datelor pentru SAR a fost realizată de două institute de cercetare (eşantioane egale). 
•În mediul urban toate interviurile s-au realizat prin telefonul fix şi telefonul mobil, iar în mediul rural 51% din 
interviuri au fost realizate faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, pe baza procedurii creion-hârtie (chestionar 
tipărit), iar restul prin telefonul fix şi telefonul mobil. 
•Durata perioadei de intervievare: 15 săptămâni de intervievare. Culegerea datelor din teren s-a realizat după
o planificare echilibrată a interviurilor pe tip de localitate şi zi a săptămânii, de-a lungul celor 15 săptămâni de 
intervievare. Durata medie a interviului: 16 minute. 
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