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 Potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) şi art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune, republicată, Raportul de activitate a SRTV şi raportul privind contul său de execuţie 

bugetară pe anul 2008 au fost depuse la Parlament, în vederea întocmirii unui raport comun al 

Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor, cu avizul Comisiilor pentru 

buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, în ceea ce priveşte contul de execuţie bugetară.  

 Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Comisiile pentru 

buget, finanţe şi bănci s-au reunit în şedinţe comune pentru a dezbate documentele sus-menţionate. 

Şedinţa Comisiilor pentru cultură au avut loc în data de 17 februarie 2010. În redactarea 

prezentului raport comun, Comisiile pentru cultură ale celor două Camere au ţinut cont de avizul 

comun al Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului. 

 Raportul de activitate a Societăţii Române de Televiziune pe anul 2008 este structurat pe 

următoarele capitole: 

 - PREAMBUL. Este un capitol introductiv, în care se enunţă obiectivele avute în vedere de 

Consiliul de administraţie pentru anul 2008, care a fost primul an complet din punct de vedere 

managerial pentru actualul Consiliu, dispunând de toate prerogativele conferite de lege. Obiectivul 

principal a fost în acest an construirea unei  strategii proprii, în baza cunoaşterii realităţilor existente 

în SRTv şi a încercat să realizeze o construcţie bugetară capabilă să susţină  această strategie. 

 Având în vedere că la instalarea Consiliului de administraţie în anul 2007 instituţia avea un 

deficit bugetar de aproape 10 milioane de euro, principala preocupare a fost stoparea deficitului 

financiar, precum şi, identificarea problemelor pe care SRTv le avea, astfel încât să se poată crea 

condiţiile unei viitoare relansări. Au fost identificate patru categorii de probleme: tehnice, 

economice, editoriale şi manageriale. Ţinând cont de acestea s-au stabilit pentru anul 2008 câteva 
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linii directoare ale strategiei astfel: 1. rezolvarea problemelor manageriale şi economice, ca prima 

prioritate au avut ca scop aducerea la zi a modului de lucru din zona economico–bugetară, prin 

aplicarea prevederilor legislative şi controlul tuturor înregistrărilor contabile şi financiare din ultimii 

ani; angajarea unei firme de specialitate pentru a recupera creanţele pe care SRTv le avea din 

necolectarea taxei; identificarea soluţiilor de reducere a cheltuielilor de producţie; identificarea unor 

surse de venituri suplimentare, altele decât cele tradiţionale; scăderea procentului pe care 

cheltuielile salariale îl reprezentau în totalul cheltuielilor; redefinirea structurilor şi a atribuţiilor 

personalului din SRTv, astfel încât să se obţină o creştere a eficienţei şi a calităţii activităţii, fără  

creşterea cheltuielile; diversificarea ofertei de programe, inclusiv prin deschiderea unor noi canale; 

acordarea unei importanţe sporite canalelor regionale şi programelor acestora, aducându-le în 

situaţia de a deveni, aşa cum fuseseră gândite – canale reprezentative pentru  regiunea respectivă. 
Preambulul descrie dificultăţile moştenite din anii anteriori, unele datând din anii '90, precizându-se 

faptul că: "analiza făcută ne-a dus la concluzia că nu era posibil ca readucerea programelor 

Societăţii Române de Televiziune în prima linie a audiovizualului românesc să se facă pe parcursul 

unui singur an. Era în mod evident nevoie de un proiect pe mai mulţi ani şi mai ales de o susţinere, 

atât din partea societăţii româneşti, cât şi din partea clasei politice".  

 - Capitolul 1. Activitatea TVR în 2008. Acest capitol ce ar fi trebuit să fie cel mai 

consistent, tratează destul de concis, în trei subcapitole activitatea Consiliului de Administraţie, 

activitatea Comitetului Director al Societăţii Române de Televiziune şi dezvoltarea TVR prin 

apariţia TVR3, TVR INFO, TVR Târgu Mureş. Consiliul de Administraţie a funcţionat în anul 2008 

cu  numai 11 membri,  în lipsa celor doi membri care ar fi trebuit să fie propuşi în 2007 de 

Preşedintele României şi respectiv de Partidul Democrat. Activitatea s-a concretizat în 15 şedinţe şi 

234 de hotărâri care au vizat următoarele sectoare: Programele SRTv - Festivalul de muzică  uşoară  

Cerbul de Aur…. de la alb negru la color, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la prima ediţie, 

reflectarea Summit-ului Alianţei Nord Atlantice care a avut loc la Bucureşti, achiziţionarea 

drepturilor de transmisie a Campionatelor Europene de Handbal masculin şi feminin ediţiile 2012 şi 

2014; s-a aprobat încheierea unui contract între Federaţia Română de Fotbal în vederea 

achiziţionării drepturilor de difuzare pentru pachetul B din cadrul cererii de ofertă lansate de FRF în 

luna noiembrie 2007, s-a aprobat un contract cu Primăria oraşului Mangalia, în vederea realizării 

Festivalului „Callatis 2008”, s-a aprobat plafonul maxim de 230.000 de dolari, pentru devizul 

estimativ al cheltuielilor tehnice şi logistice pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver 

2010; iniţierea unor programe, cum ar fi aprobarea încheierii unui contract între SRTv şi Federaţia 

Comunităţilor Evreieşti din Târgu Mureş, în vederea închirierii unui spaţiu necesar activităţii 

studioului teritorial de televiziune, sau înfiinţarea unui colectiv editorial şi de producţie pentru 

judeţele Constanţa şi Tulcea, ce s-a constituit în iunie 2008. Activitatea Consiliului Director în 2008 

s-a desfăşurat în 119 şedinţe în care s-au discutat măsuri organizatorice referitoare la grilele de 
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programe, la încheierea de contracte privind drepturile de transmisie, s-au contracte în vederea 

finanţării unor filme, în conformitate cu O.G.39/2005. TVR INFO este un canal de nişă, unicat în 

România, care se înscrie în misiunea de serviciu public a SRTv, în sensul transmiterii de informaţii  

directe şi simple, printre care: informaţii utilitare, transmisii videostreaming, transmisii live din 

trafic. TVR Târgu Mureş a intrat în emisie în luna mai 2008, realizând emisiuni proprii în studio ori 

ca participant cu materiale la „ Jurnal Regional” „Jurnal Cultural” „ Trezirea la Apel”, emisiuni ale 

altor posturi teritoriale.  

 - Capitolul 2. Programele TVR. Cel de-al doilea capitol înfăţişează activitatea unor 

segmente majore ale instituţiei: Direcţia Programe şi Direcţia Editorială. Direcţia de programe a 

încercat să ofere cu un buget auster programe de calitate, care s-au concretizat în 320,5 de ore de 

transmisie în direct sau înregistrate, difuzate de TVR 1 şi TVR 2. Din Direcţia Programe fac parte: 

Departamentul TVR1, Departamentul TVR2, Departamentul TVR3, Departamentul TVR Cultural, 

Departamentul TVR Internaţional, Departamentul TVR INFO. Departamentul TVR 3 este primul 

post naţional de televiziune dedicat comunităţii locale, grila de programe este formată din producţii 

ale studiourilor locale. Urmează zece capitole referitoare la activitatea pe 2008, unul în legătură cu 

proiectul pe 2009 şi câteva anexe: Capitolul 3. Ştiri şi Sport; Capitolul 4. Programe 

regionale;Capitolul 5. Publicitatea; Capitolul 6. Situaţia producţiei artistice,  Capitolul 7. Situaţia 

tehnică, Capitolul 8. Resurse umane, Capitolul 9. Marketing şi comunicare de produs, Capitolul 10. 

Comunicare internă şi de corporaţie. Relaţii internaţionale, Capitolul11. Activitatea 

Compartimentelor Control Financiar Intern, Capitolul 12. Situaţia financiară a SRTv, Capitolul 13. 

Proiect 2009 şi ANEXE. 

 Situaţia financiară a SRTV. SRTV şi-a încheiat activitatea în anul 2008 cu următorii 

indicatori economico-financiari: 

- Venituri totale: 567.589.778 lei, din care venituri din exploatare 565.962.445 lei şi venituri 

financiare 1.660.331 lei; 

- Cheltuieli totale: 621.423.891 lei, din care cheltuieli de exploatare 614.558.113 lei şi 

cheltuieli financiare 6.865.778 lei; 

- Rezultatul net al exerciţiului: pierdere în valoare de 53.834.115 lei.  

Televiziunea publică a înregistrat,  în 2008, un deficit in valoare de 53,8 milioane lei, 

cheltuielile totale ridicându-se la 621,42 milioane de lei, iar veniturile totale la 567,58 milioane, 

potrivit datelor oficiale incluse in raportul de activitate pe 2008, publicat pe site-ul instituţiei. 

Raportul descrie anul 2008 drept "an de pregătire a revenirii televiziunii publice în prim planul 

interesului publicului românesc" şi promite austeritate în 2009. În acelaşi raport se anunţă, totodată, 

că ar putea să se ceară un nou audit privind măsurarea audienţelor în 2008. 

 Potrivit raportului SRTv, în anul 2008: 
• cifra de afaceri netă s-a ridicat la 544,5 milioane lei;  
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• veniturile din taxa pentru serviciul public de televiziune s-au ridicat la 305,54 milioane lei 
(53,99% din totalul veniturilor din exploatare);  

• veniturile din publicitate s-au ridicat la 69,29 milioane lei (12,24% din totalul veniturilor 
din exploatare);  

• veniturile din subvenţii de exploatare s-au ridicat la 166 milioane lei (29,35% din totalul 
veniturilor din exploatare);  

• veniturile nete realizate de regia de publicitate Splendid Media pentru SRTv: 19,53 
milioane euro in 2008 (includ rebate - ul acordat agenţilor şi comisionul de regie);  

• cheltuielile cu personalul s-au ridicat la 191,4 milioane lei, având o pondere de 31,16% din 
totalul cheltuielilor de exploatare (ponderea din 2007 - 34%). 

 Cauzele invocate pentru deficitul înregistrat in 2008: 
• nivelul taxei pentru serviciul public de televiziune este unul dintre cele mai mici din Europa;  

• numărul persoanelor fizice care declară că nu deţin receptoare TV a crescut si nu există 
modalităţi de control în acest sens;  

• comisioanele de colectare a taxei TV percepute de entităţile rezultate din privatizarea 
Electrica au crescut semnificativ;  

• modificarea reglementarilor fiscale privind TVA pentru activităţile de televiziune;  

• obligaţia SRTv de a contribui cu 15% din veniturile din publicitate la constituirea fondului 
pentru susţinerea producţiei naţionale de film de către CNC;  

• creşterea impozitelor şi taxelor locale;  

• creşterea remuneraţiilor datorate de SRTv către organismele de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor si conexe;  

• contracte mai vechi pentru achiziţia de filme;  

• criza economica mondială;  

• creşterea presiunilor inflaţioniste. 

 
Alocaţiile bugetare utilizate efectiv au crescut faţă de anul 2007, cu 40,07 puncte 

procentuale. Din analiza datelor înscrise în contul de execuţie bugetară  pe anul 2008 s-a constatat 

că acestea coincid cu evidenţa Ministerului Finanţelor Publice. Auditul financiar extern al activităţii 

SRTV pe anul 2008 a fost efectuat de firma S.C. BDO Conti Audit S.R.L. Auditorul extern s-a 

pronunţat asupra situaţiilor financiare, asupra situaţiei capitalurilor proprii, precum şi asupra 

fluxurilor de trezorerie aferente anului 2008. În baza reviziei efectuate, auditorul nu a constatat 

elemente de neconformitate.  

Comisiile pentru buget, finanţe ale celor două Camere au transmis avizul comun privind 

Contul de execuţie bugetară pe anul 2008 al Societăţii Române de Televiziune, care este un 

aviz favorabil.  

* * * 
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Raportul de activitate al  Societăţii Române de Televiziune pe anul 2008 a fost dezbătut de 

cele două Comisii pentru cultură ale Parlamentului în data de 17 februarie 2010, în absenţa  

membrilor Consiliului de Administraţie, dar şi în absenţa preşedintelui director-general, domnul 

Alexandru Sassu, care a transmis în ziua şedinţei o înştiinţare de neparticipare din motive medicale, 

la lucrările Comisiilor. Membrii Comisiilor reunite au fost nemulţumiţi de absenţa membrilor 

Consiliului de Administraţie, care nu a fost anunţată sau motivată. Opiniile parlamentarilor în 

legătură cu această atitudine au fost în totalitate critice, fiind considerată o sfidare la adresa 

Parlamentului. Au luat cuvântul: din partea Senatului domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu, domnul 

secretar Radu Alexandru Feldman, domnul senator Gheorghe Bîrlea şi domnul senator Georgică 

Severin, iar din partea Camerei Deputaţilor, doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul 

vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul secretar Florin Pâslaru, doamna secretar Brânduşa Cornelia 

Novac, domnul deputat  Marius Spânu, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat 

Gheorghe Zoicaş, şi domnul deputat Mircea Irimescu.  

În timpul dezbaterilor membrii Grupurilor Parlamentare PSD+PC şi PNL au părăsit sala. 

Dezbaterile au continuat în cvorum. Doamna preşedinte Raluca Turcan, a subliniat lipsa de 

comunicare existentă între conducerea SRTV şi Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor, 

refuzul repetat de a răspunde solicitărilor Comisiei în legătură cu diferite subiecte legate de strategia 

instituţiei şi problemele majore de personal.  

După încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au procedat la votarea Raportului de activitate 

pe anul 2008 al Societăţii Române de Televiziune, rezultatul fiind următorul: 15 voturi împotrivă, 

1 abţinere şi nici un vot pentru. În urma exprimării votului majoritar negativ, Comisiile pentru 

cultură ale celor două Camere au hotărât să propună plenului Parlamentului respingerea 

Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii  Române de 

Televiziune pe anul 2008. 

 

 

     PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
      Sergiu NICOLAESCU                                        Raluca TURCAN        

 

 

         SECRETAR,                                                        SECRETAR, 
Radu F. ALEXANDRU                         Florin - Costin PÂSLARU 
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