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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 

2013 au fost depuse la Parlament, în data de 14 aprilie 2014, în vederea 

întocmirii unui raport comun al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului şi 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor, cu avizul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două 

Camere, în ceea ce priveşte contul de execuţie bugetară. 

Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru cultură, 

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

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci s-au reunit în şedinţe comune pentru a 

dezbate documentele sus-menţionate. Şedinţa Comisiilor pentru cultură s-a 

desfăşurat în data de 16 septembrie 2015. 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. 
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Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune  pe anul 2013  

prezintă o perioadă în care societatea a fost condusă de un Consiliu de 

administraţie ce a fost demis la data de 10 decembrie 2013, de plenul reunit al 

Parlamentului. 

Raportul de activitate a Societăţii Române de Televiziune pe anul 2013 

este structurat pe cinci capitole: Sinteza Activităţii, Exercitarea Misiunii Publice, 

Dezvoltarea on-line şi a producţiei de înaltă definiţie, Marketing şi Publicitate, 

Resurse umane. 

Capitolul I. – SINTEZA ACTIVITĂŢII. Este un capitol introductiv, în 

care se face o prezentare generală a  activităţii. Anul 2013 a fost marcat de 

concedierea colectivă, efectuată prin selecţia de personal din 2012, ce a condus 

la concedierea unui număr de 619 angajaţi. La data de 1 februarie au fost emise 

preavizele de concediere şi a intrat în vigoare noua organigramă, iar în luna 

august au demarat concursuri de  proiecte manageriale astfel încât până în luna 

decembrie au fost stabiliţi noii coordonatori ai structurilor SRTV, având 

contracte de management pentru o perioadă de 3 ani. 

În cursul anului 2013 managementul Televiziunii Române a luat 

măsurile necesare aplicării programului de redresare economică a Societăţii 

Române de Televiziune şi plăţii reeşalonate a datoriei către bugetul de stat, 

conform Memorandumului elaborat de Ministerului Finanţelor Publice. 

Obiectivul principal a fost, în acest an, construirea unei strategii proprii de 

redresare economică a postului public de televiziune, în baza cunoaşterii 

realităţilor existente în SRTV şi s-a încercat să se realizeze o construcţie 

bugetară capabilă să susţină această strategie. În acest fel în anul 2013 a fost 

posibilă o îmbunătăţire a situaţiei financiare, aceasta s-a concretizându-se în 

plata unei părţi din datoriile acumulate. 

Capitolul II: EXERCITAREA MISIUNII  PUBLICE PRIN 

PROGRAME 

Capitolul prezintă activitatea programelor: TVR1, TVR2, TVR3, TVR 

Internaţional precum şi ale celor locale, TVR Iaşi, TVR Craiova, TVR Cluj, 
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TVR Timişoara, TVR Târgu Mureş. Pentru a demonstra modul de îndeplinire a 

misiunii de serviciu public al Societăţii Române de Televiziune sunt prezentate 

la fiecare post generalist în parte grilele cadru conţinând genurile programelor 

prezentate, totalul de ore, ponderea fiecărui gen de programe – exprimat în 

procente – în totalul orelor de emisie ale postului precum şi grile prezentând 

audienţa şi cota de piaţă a postului. Astfel programul TVR1 a avut emisiuni de 

ştiri însumând un total de timp de 1.334h 3’, reprezentând 15,22%, emisiuni de 

tipul evenimente şi informaţii, însumând 1.094h 59’, reprezentând 12,50% din 

totalul timpului de emisie; în aceeaşi grilă, sportul reprezintă 4,51%, educaţia 

4,05%, arta şi cultură 4,75%, emisiuni în limbile minorităţilor naţionale 

(maghiară şi germană) 2,72%, iar publicitatea a însumat 708h 22’, reprezentând 

8,08% din totalul timpului de emisie, iar şi TV shopping un timp de 309h 30’, 

reprezentând 3,53% din totalul timpului de emisie, rezultând un total de 1017 h 

şi 52 de minute din totalul timpului de emisie. Se prezintă de asemenea o grilă în 

care se poate analiza ponderea producţiilor proprii ale TVR 1 reprezentând 

13,21%  din totalul timpului de emisie. Conform analizei prezentate în raport, 

Societatea Română de Televiziune, în calitate de serviciu public oferă  

publicului cea mai mare diversitate a producţiilor din audiovizualul românesc. 

TVR1 a reuşit să acopere preferinţele unui public larg, exigent faţă de 

calitatea şi conţinutul emisiunilor, conform datelor privind audienţa atât la nivel 

naţional cât şi la nivel urban. 

TVR 2 a avut ca obiectiv principal în anul 2013 conservarea audienţei, 

în contextul preluării unei părţi a programelor TVR Cultural şi a unor bugete 

scăzute din cauza situaţiei financiare. În urma concedierilor colective TVR2 a 

dispus de o nouă organigramă şi un număr mai redus de personal, ce s-a dovedit 

mai aproape de nevoile reale ale postului. Pe lângă difuzarea de reluări a unor 

emisiuni din arhiva de aur a televiziunii publice sau difuzarea înregistrărilor  

unor concerte de excepţie desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional George 

Enescu , TVR2 a reintrodus  în grila sale de programe: 
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- Teatrul de televiziune  - în fiecare zi de luni seara difuzând cele mai 

valoroase şi îndrăgite montări şi puneri în scenă pentru televiziune a unor 

piese de teatru aflate în arhiva televiziunii publice, dar şi preluări ale unor 

spectacole de la cele mai bune teatre din ţară; 

-  „Duminica filmului românesc” -  în fiecare duminică pe TVR2 se difuzează 

filme româneşti, atât seriale cât şi lungmetraje, ce au marcat istoria 

cinematografiei româneşti; 

- Filmul de artă  - difuzarea săptămânală a unei producţii europene, asiatice, 

africane ori sud - americane, distinse cu importante premii la festivalurile 

internaţionale de film. 

TVR 2 a urmărit atragerea publicului tânăr şi statornicirea lui ca public 

constant prin calitatea şi diversitatea emisiunilor  dar şi prin organizarea de 

campanii dedicate culturii şi educaţiei cum ar fi „Săptămâna Nichita Stănescu” 

sau „Roaba de cultură”, precum şi „Prietenii TVR2 văd primii cele mai bune 

filme/spectacole”. 

TVR 3 este primul post de televiziune dedicat vieţii comunităţilor locale. 

Postul public de televiziune şi-a completat portofoliul cu un post de televiziune 

ce difuzează programe special concepute pentru comunităţile locale, emisiuni în 

care publicul ţintă recunoaşte tradiţia, valorile proprii, problemele locale şi 

regionale. În anul 2013 emisiunile dedicate minorităţilor naţionale din România 

şi-au păstrat locul în grila de programe a TVR3, după un algoritm realizat cu 

reprezentanţii minorităţilor în Parlamentul României. Emisiunile din ciclul 

„Toţi împreună” au fost realizate în limbile minorităţilor şi au beneficiat de 

subtitrare. Alături de aceste emisiuni TVR 3 a avut în portofoliu o gamă 

diversă, de la emisiuni de ştiri şi informative, la emisiuni de teatru tv, 

transmisiuni sportive şi până la transmisiuni ale slujbelor religioase în direct, 

care s-au bucurat de o audienţă considerabilă. 

TVR Internaţional este un post destinat vorbitorilor de limbă română 

din străinătate ce emite pe patru continente, 24 de ore din 24 în timp real. 
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În anul 2013 majoritatea emisiunilor pe TVR Internaţional au fost 

preluate din grilele SRTV,  în condiţiile în care  trebuiau acoperite trei perioade 

de prime-time  pentru românii din diferite zone – Europa, America de nord, 

Africa şi Australia. 

Departamentul TVR Internaţional este cel care din decembrie 2013 a 

început să gestioneze şi emisiunile  pentru Republica Moldova. Televiziunea 

Română  şi-a relua transmisia în Republica Moldova cu un program generalist, 

sub denumirea şi sigla TVR. Noul canal a fost lansat la 1 decembrie 2013 la 

Chişinău. La  data de 12 septembrie Televiziune Română a semnat Acordul de 

soluţionare amiabilă a Cererii nr.36398/08 depusă de SRTV împotriva 

Republicii Moldova la CEDO, iar la 7 noiembrie 2013 la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului. Grila de programe este axată pe promovarea culturii şi 

limbii române. Conform echipei manageriale din această perioadă Televiziunea 

Română avea în vedere ca o treime din producţia de emisiuni să fie concepută 

pentru Republica Moldova, în parteneriat cu postul Moldova I. Emisiunile 

Canalului TVR sunt difuzate în România şi retransmise de operatorii de cablu, 

prin satelit şi prin pilotul de multiplexare în Republica Moldova, în baza 

acordului de soluţionare amabilă a Cererii depuse de TVR împotriva Republicii 

Moldova la CEDO. 

Televiziunea Română  a făcut în cursul acestui an, paşi importanţi în 

ceea ce priveşte zona on-line, prin lansarea colecţiei de 11 website - uri 

împărţite pe canale şi teritoriale  TVR1, TVR2, TVR3, TVRHD, TVRi, TVR 

News, conţinând trimiterile către site-ul de ştiri şi portalul video, dar şi cu o 

zonă de organizaţie şi comunicare corporate. 

Consiliul de administraţie a adoptat în anul 2013 137 de hotărâri, iar 

Comitetul Director, 406. La 10 decembrie 2013 plenul reunit al Parlamentului a 

respins raportul de activitate al Televiziunii Române, fapt ce a condus la 

demiterea Consiliului de administraţie. La data de 20 decembrie 2013, plenul 

Parlamentului l-a numit prin vot pe domnul Stelian Tănase în calitate de 
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Director general interimar, acesta conducând instituţia, conform legii, fără un 

Consiliul de Administraţie. 

 Situaţia financiară a SRTV.  

Societatea Română de Televiziune şi-a încheiat exerciţiul financiar în anul 

2013 cu un profit contabil în sumă de 3.175.325 lei faţă de 2012 care s-a 

încheiat cu un deficit de 160.807.909 lei, rezultat care este consecinţa reducerii 

cheltuielilor totale cu 196.061.934 lei faţă de anul 2012. 

Execuţia bugetară a fost raportată şi înregistrată la Ministerul Finanţelor 

Publice cu nr. 470802/19.02.2014. 

- Venituri totale: 543.982.979 lei, din care venituri din exploatare 

536.062.596 lei şi venituri financiare 7.920.383 lei; 

- Cheltuieli totale: 540.807.654 lei, din care cheltuieli de exploatare 

528.740.187 lei şi cheltuieli financiare 12.065.188 lei; 

Cifra de afaceri netă: 524.069.309 lei; 

- Rezultatul net al exerciţiului: profit în valoare de 3.175.325 lei.  

 Potrivit raportului SRTV, în anul 2013: 
• veniturile din taxa pentru serviciul public de televiziune s-au ridicat la 

316,362.870lei (pondere 59,02% din totalul veniturilor din exploatare);  

• veniturile din publicitate s-au ridicat la 20.932.154 lei ( pondere 3,9% 
din totalul veniturilor din exploatare);  

• veniturile din subvenţii de exploatare s-au ridicat la 183.506.224 lei 
(pondere 34,23% din totalul veniturilor din exploatare);  

• cheltuielile cu personalul s-au ridicat la 182.957.804 lei, având o 
pondere de 34,60% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 2,71 mai 
mici faţă de anul 2012. 

 Cheltuielile cu salariaţii disponibilizaţi în cadrul procedurilor de  

concediere colectivă au fost de 20.775.801 lei.  

În ceea ce priveşte  evoluţia numărului de salariaţi şi al numărului de 
posturi în Televiziunea Română situaţia se prezintă astfel: 

- 2012 – 3.207 salariaţi       

              -  3.275 posturi 
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- 2013 – 2.499 salariaţi    

              -  2.492 posturi 

- ianuarie 2014 – 2.492 salariaţi    

                            -  2.451 posturi 

 

Execuţia bugetară pe anul 2013: 

- alocaţiile bugetare primite în conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 

5/2013 au fost în sumă de 174.353.000 lei, din care plăţile efectuate 

însumează 174.290.041 lei, diferenţa neutilizată în suma de 62.954 lei fiind 

restituită în conformitate cu prevederile legale; 

- cheltuielile efectuate au fost sub limita prevederilor bugetare, gradul de 

utilizare a creditelor bugetare pentru anul 2013 fiind de 99,96%; 

- creditele bugetare au fost pentru finanţarea activităţilor de cultură, recreere 

şi religie, din care cheltuieli curente 173.426.803 lei şi cheltuielile de capital 

863.238 lei. 

 

*** 

 

Comisiile pentru buget, finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului 

au transmis avizul comun privind contul de execuţie bugetară pe anul 2013 al 

Societăţii Române de Televiziune, care este un aviz favorabil.  

 

*** 

 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014 

a fost dezbătut de cele două Comisii pentru cultură ale Parlamentului în data de 

16 septembrie 2015, în absenţa preşedintelui – director general, domnul Stelian 

Tănase. Consiliul de administraţie al SRTV a fost reprezentat de 5 dintre 
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membrii săi: d-nii Adrian Ştefan Bădescu, Cătălin Blebea, Claudiu Brînzan, 

Adrian Bucur şi Florin Condurăţeanu.  

Membrii Comisiilor reunite au analizat rezultatele managementului pe 

anul 2013, avizul comun privind contul de execuţie bugetară pe anul 2013 al 

Societăţii Române de Televiziune şi au hotărât, cu majoritate de voturi (18 

voturi pentru şi 1 abţinere) să propună plenului Parlamentului adoptarea 

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

de Televiziune pe anul 2013.  

 

 

        PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 
    Georgică SEVERIN                              Gigel Sorinel ŞTIRBU        

  
 
 

          SECRETAR,                                       SECRETAR, 
 

         Tudor BARBU                               Florin Costin PÂSLARU 
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