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R A P O R T  C O M U N 

privind Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară a 

Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004 

 
 

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

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune, republicată, raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române 

de Televiziune pentru anul 2004 şi raportul privind contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 

2004 au fost depuse la Parlament, în vederea avizării lor de către Comisia pentru cultură, artă şi 

mijloace de informare în masă a Senatului, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a Camerei Deputaţilor şi Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere.  

 În şedinţa comună din 11 mai 2005, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului au examinat şi au decis să transmită Comisiilor pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă ale celor două camere, Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 

2004, în vederea întocmirii raportului comun. În aceeaşi şedinţă, Birourile Permanente au hotărât 

sesizarea Comisiilor pentru buget, finanţe, şi bănci  ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în vederea 

întocmirii avizului comun asupra activităţii financiare a Societăţii Române de Televiziune pe anul 

2004. 

 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, arte şi mijloace de informare în masă a avut loc în ziua de 31 mai 

2005. În redactarea prezentului raport comun, Comisiile pentru cultură, arte şi mijloace de 

informare în masă ale celor două Camere au ţinut cont de avizul comun al Comisiilor pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

 Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pentru anul 2004 se referă, în 

principal, la următoarele probleme: 

1. Prezentarea unei sinteze asupra structurării Raportului de activitate al Consiliului de 

Administraţie al postului public în anul 2004, în 14 capitole şi 3 anexe care conţin topul celor 
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mai urmărite emisiuni ale TVR, în anul 2004, audienţa generală pe anul 2004 şi monitorizarea 

apariţiilor personalităţilor şi partidelor politice în anul 2004. 

2. Strategia managerială a Consiliului de Administraţie al SRTV – etape şi realizări. Capitolul 

introductiv este o trecere în revistă a principalelor proiecte derulate în televiziunea publică în 

perioada 2002 - 2005, de la  investiţiile pentru dezvoltarea bazei tehnice la cele pentru 

extinderea spaţiilor de producţie. Este subliniat faptul că, strategia managerială a avut o 

importantă componentă de management al schimbării, urmărind retehnologizarea, reorganizarea 

muncii, schimbarea sistemului de finanţare construirea unor seturi de reguli, norme şi 

regulamente precum şi modificarea mentalităţii şi a imaginii corporative. 

3.  În primul capitol este prezentată activitatea celor patru posturi de televiziune oferind informaţii 

de bază cu privire la structura programelor difuzate de canalele  Societăţii Române de 

Televiziune: TVR 1, TVR 2, TVR Cultural şi TV România Internaţional, concentrând şi 

informaţii legate de performanţele de audienţă şi emisiunile – locomotivă ale acestor posturi. 

Raportul remarcă faptul că pentru TVR 1, anul 2004 a marcat revenirea pe locul al doilea în 

topul audienţelor pe toată ziua, cu difuzarea Campionatului European de Fotbal  - cu o audienţă 

de 27, 9%, iar cota de piaţă cea mai ridicată de 82,3 % în timpul meciului de box Doroftei-Gatti. 

Cota de piaţă a TVR 2 a fost de 4,2 %,  faţă de 4% în 2003. TVR 2 a urmărit şi repoziţionarea 

canalului în conformitate cu obiectivul de întinerire a publicului (public principal 16 – 45 de 

ani) complementar cu TVR 1. TVR Cultural, s-a caracterizat în 2004 printr-o consolidare a 

poziţiei pe piaţa audiovizuală, ca televiziune de nişă exclusiv culturală. Raportul subliniază că 

unele dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului au fost găzduite de acest post, 

punctul culminant fiind reprezentat de Festivalul Artelor şi preluările de spectacole din cadrul 

acestuia. Postul TVR Internaţional şi-a axat activitatea în principal  în anul 2004 pe spectacole 

dedicate comunităţilor româneşti din diasporă, un moment semnificativ fiind emisia 

experimentală timp de trei luni în zona Pacificului. Din păcate, în ciuda numeroaselor solicitări 

venite din partea telespectatorilor, mai mulţi operatori de cablu au scos TVR Internaţional din 

grila de programe. 

4. Capitolul al doilea – Studiouri teritoriale  - este dedicat activităţii TVR Cluj, TVR Craiova, 

TVR Iaşi şi TVR Timişoara. Totalul orelor de emisie ale celor patru posturi este de 650. În 

raport se marchează faptul că anul 2004 a adus un nou sediu pentru cel mai nou înfiinţat studio 

al SRTV, cel din Târgu Mureş şi obţinerea licenţei audiovizuale pentru TVR Timişoara.  

5. Raportul prezintă esenţa activităţii derulate de Direcţia de Ştiri pe parcursul anului 2004, care a 

fost un an al evenimentelor politice interne şi internaţionale, un an electoral atât în România, cât 

şi în Statele Unite ale Americii. Capitolul al treilea se ocupă şi de monitorizarea apariţiilor 

personalităţilor politice şi a instituţiilor publice, desfăşurată de Direcţia Marketing, precum şi 
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activitatea Redacţiei Emisiunilor Informative, ca structură distinctă din punct de vedere editorial 

şi a Departamentului Sport. 

6. Prezentarea activităţii redacţionale se face în capitolul al patrulea printr-o trecere în revistă a 

programelor şi emisiunilor realizate de următoarele redacţii: Redacţia Programe pentru Integrare 

Europeană, Redacţia Maghiară, Redacţia Germană, Redacţia Muzică – Divertisment, Redacţia 

Teatru - Film, Redacţia Literatură – Arte, Redacţia Copii –Tineret, Redacţia Religie – Istorie, 

Redacţia Social – Economic, Redacţia Emisiunilor pentru Străinătate şi Minorităţi, Redacţia 

Ştiinţă – Educaţie. În acest capitol raportul insistă asupra atragerii de fonduri externe pentru 

susţinerea de proiecte de amploare.  

7. Baza tehnică a televiziunii publice este descrisă într-un capitol aparte, fiind evidenţiate 

principalele propuneri de retehnologizare, cuprinse în strategia pe anul 2005 a Societăţii 

Române de Televiziune. Printre proiectele urgente figurează înlocuirea aparaturii de sunet de la 

studiourile 2 şi 3, proiectarea sistemelor de colectare şi prelucrare a subiectelor de actualitate 

pentru Corpul Ştiri, proiectarea şi amenajarea regiilor de emisie finală pentru TVR 1 şi TVR 2. 

8. Activitatea  de producţie este prezentată în Raport, atât la nivelul producţiei curente, cât şi la 

nivelul contribuţiei de excepţie a angajaţilor Direcţiei Producţie la realizarea emisiunilor şi 

evenimentelor TVR.  

9. Activitatea de tehnologie a informaţiei pe anul 2004 cuprinde principalele proiecte derulate de 

Direcţia IT & C, pornind de la activităţile obişnuite de întreţinere a sistemului informatic al 

Societăţii Române de Televiziune şi până la administrarea serviciilor de internet  şi teletext. 

Printre proiectele speciale derulate de această structură în anul 2004 sunt menţionate: realizarea 

unei aplicaţii pentru vizionarea pe web a producţiilor  TVR Internaţional, dezvoltarea unui 

sistem informatic dedicat activităţilor din Direcţia Economică, dezvoltarea unor aplicaţii pe 

software pentru managementul documentelor, a unui modul pentru evidenţierea filmelor 

achiziţionate şi difuzate şi a altuia pentru programarea resurselor tehnice şi de producţie etc. 

10. Raportul menţionează creşterea importanţei activităţii de marketing, care a presupus procesul de 

rebranding al Societăţii Române de Televiziune. Secţiunea cuprinde  şi câteva puncte de vedere  

exprimate de specialişti în comunicarea de brand, precum şi ale unor ziarişti,  asupra rebranding 

- ului TVR, fiind considerat unul dintre cele mai mari evenimente din media românească în anul 

2004.  

11. Un capitol aparte al Raportului se referă la Comunicarea Corporativă, care s–a concentrat asupra 

îmbunătăţirii comunicării interne şi a eficientizării comunicării externe prin activităţi de relaţii 

publice de bază, dar şi prin comunicarea cu presa.  

12. Raportul tratează politica de resurse umane atât din punctul de vedere al recrutării personalului 

de execuţie, sau de conducere, din televiziunea publică, cât şi aspecte ale perfecţionării 
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profesionale. Departamentul de Resurse Umane a făcut parte din comisia de negociere a 

Contractului Colectiv de Muncă valabil pentru 2004-2005. Sunt cuprinse de asemenea 

informaţii în legătură cu salarizarea şi evaluarea personalului.  

13. Raportul menţionează activitatea internaţională a Societăţii Române de Televiziune, prezentând 

calendarul vizitelor realizate de diferiţi colaboratori externi ai TVR cât şi reuniunile 

internaţionale organizate de televiziunea publică.  

14. Activitatea Consiliului de Administraţie, sintetizată în capitolul al doisprezecelea din Raport, s-a 

desfăşurat în cursul anului 2004 în cadrul a 16 şedinţe, în care au fost dezbătute o serie de 

probleme, de la aprobarea de modificări ale schemei de personal, la  propuneri de acorduri cu 

organisme şi instituţii externe.  

15. În cadrul altor activităţi derulate de Societatea Română de Televiziune se înscriu proiectele unor 

structuri cum ar fi: Serviciul Coordonare Programe, Serviciul Difuzare Programe, Serviciul 

Drepturi de Autor, Serviciul Organizatori Producţie, Serviciul Regizori Artistici, Muzicali, 

Arhiva Multimedia, Departamentul Evenimente Speciale, Compartimentul Audit Intern, 

Compartimentul Control Financiar Intern, Comisia de Etică şi Arbitraj.   

16. Un capitol distinct este dedicat premiilor naţionale şi internaţionale, fiind amintite toate premiile 

şi menţiunile speciale obţinute de profesioniştii din televiziunea publică, pe parcursul anului 

2004, în total 55 de premii şi distincţii la diverse competiţii, pentru producţii de divertisment, 

filme documentare, producţii de ficţiune şi informative. 

17. Situaţia financiară a Societăţii Române de Televiziune. 

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci întrunite în şedinţă comună în data 31 mai 2005 au 

hotărât să  avizeze negativ activitatea financiară  a  Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004.  

Avizul comun menţionează principalele date, pe indicatori financiari, privitoare la contul de 

execuţie bugetară pentru anul 2004. 

Analizând situaţiile financiare ale societăţii, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Parlamentului au reţinut următoarele: 

 - Societatea Română de Televiziune este organizată şi funcţionează în baza Legii nr. 

41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi s-a înfiinţat ca serviciu public de 

interes naţional, care îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului; 

 - contabilitatea este organizată conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, iar 

situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile armonizate, cu 

Directiva a IV a Comunităţii Economice Europene si cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, 

aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 94/2001; 

 - sursele financiare ale societăţii se constituie din venituri proprii, alocaţii de la bugetul 

statului şi alte surse; 
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 - rezultatul financiar al societăţii se prezintă astfel: 

                                                                                              - mii lei - 
Activitatea Venituri Cheltuieli Profit 

Total-din care 4.407.232.388 3.628.016.751 779.215.637 
- exploatare 4.219.163.507 3.601.478.674 617.684.833 
- financiară 188.068.881 26.538.077 161.530.804 
- extraordinară 0 0 0 

 
 - structura veniturilor se prezintă astfel: 

         - mii lei - 
            Indicator Suma % 
1. Venituri din activitatea de exploatare – din care: 4.219.163.507 100 
    a) venituri din taxa pt. serviciul public de televiziune 3.111.950.529 74 
    b) venituri din publicitate 458.978.969 11 
    c) venituri din alocaţii de la bugetul de stat 581.888.491 14 
    d) alte venituri din exploatare 66.345.518 1 
2.Venituri financiare 188.068.881 100 
    a) venituri din diferenţe de curs valutar 19.588.246 10 
    b) venituri din dobânzi 111.267.745 59 
    c) venituri din investiţii financiare pe termen scurt  37.085.202 20 
    d) venituri din sconturi  17.588.572 9 
    e) alte venituri financiare 2.539.116 2 

 
- prin Legea de aprobare a bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003, cu modificările 

ulterioare, Societăţii Române de Televiziune i s-a repartizat o alocaţie bugetară, totală de 

584.982.000 mii lei, din care s-au făcut plăţi efective în sumă de 583.388.641 mii lei, diferenţa 

neutilizată de 1,6 miliarde lei fiind retrasă de Trezorerie, gradul de utilizare al creditelor bugetare 

este de 99,73%; 

- creditele bugetare alocate pentru finanţarea activităţilor social culturale, cultură, religie şi 

acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, în sumă de 580.982.000 mii lei au fost utilizate în 

proporţie de 99,73%, iar credite bugetare alocate pentru alte acţiuni economice (pentru promovarea 

imaginii României) în sumă de 4.000.000 mii lei au fost utilizate în totalitate; 

 

Execuţia bugetară la 31 decembrie 2004 se prezintă astfel: 
- mii lei – 

 
Denumire Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 
actualizate 

Plăţi 
efectuate 

Grad de 
utilizare 

A) Cheltuieli social-culturale, 
cultură, religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de tineret 
      - din care:                   

540.982.000 580.982.000

 
 

579.388.641 99,73

Cheltuieli de personal 736.000 736.000 736.000 100,00
Cheltuieli pt. materiale şi servicii – 
din care: 
- plata staţiilor şi circuitelor datorate 

533.500.000 572.000.000
 

570.492.742 
 

99,73
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agenţilor economici din sistemul 
comunicaţiilor 
- închirierea canalului satelit 
- funcţionarea Direcţiei TV    România 
Internaţional 
-achiziţionarea de echipamente 
(obiecte de inventar şi piese de 
schimb) 
- asigurarea pazei militare la 
obiectivele de interes naţional 

440.000.000
76.910.000

1.938.000

5.242.000

9.410.000

482.000.000
72.910.000

1.938.000

5.742.000

9.410.000

 
482.000.000 
72.403.690 

 
1.899.902 

 
 

5.645.735 
 

8.543.415 

100,00
99,30

98,03

98,32

90,79
Transferuri  (cotizaţii EuroNews)      4.746.000      6.746.000      

6.659.899 
     98,72

Cheltuieli de capital – din care: 
Investiţii pt. Direcţia TV România 
Internaţional 

2.000.000

        830.668

1.500.000

       830.668

1.500.000 
 

830.668 

100,00

100,00
B) Alte acţiuni economice 
         - din care: 0 4.000.000

 
4.000.000 100,00

Transferuri (sume acordate din 
bugetul SGG pt. acţiuni de promovare 
a imaginii României) 0 4.000.000

 
 

4.000.000 100,00
Total alocaţii bugetare    (A+B) 540.982.000 584.982.000 583.388.641 99,73

 
- cheltuielile de exploatare în sumă totala de 3.601.478.674 mii lei se compun, in principal, 

din cheltuieli cu lucrările şi serviciile prestate de terţi (73%), cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu 

amortismentele şi cu impozitele şi taxele; 

- activitatea economică s-a încheiat cu un profit contabil în suma de 779.215.637 mii lei, 

profitul net de 682.384.157 mii lei, reprezintă 87% din profitul contabil;       

Auditul financiar extern al activităţii economice, realizate în anul 2004, a fost efectuat de firma 

PricewaterhouseCoopers. Auditorul extern s-a pronunţat asupra situaţiilor financiare, a situaţiei 

capitalurilor proprii, precum şi a asupra fluxurilor de trezorerie, aferente anului 2004. 

          La dezbaterea Raportului de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004, în 

şedinţa din data de 25 mai 2005 si 31 mai 2005, Comisiile pentru buget, finanţe si bănci ale celor 

doua Camere, au avut in vedere Raportul de Audit al Curţii de Conturi a României cu titlu 

“Performanţa managementului in administrarea şi utilizarea veniturilor proprii realizate de 

Societatea Română de Televiziune” precum si “Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind 

evaluarea activităţii Societăţii Romane de Televiziune”, Comisie constituită in conformitate cu 

prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 19 din 9 martie 2005. 

 Din rapoartele prezentate precum şi din analiza efectuată de către cele două Comisii s-au 

desprins o serie de aspecte si s-au constatat diverse distorsiuni, dintre care : 

- inconsecvente cu privire la statutul juridic si economic al capitalului social si implicit, al 

SRTV ca societate comercială sau instituţie publică ; 

- nerespectarea reglementărilor legale cu privire la regimul achiziţiilor publice ; 
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- încheierea unor  contracte comerciale în condiţii neclare privind preţul şi plata 

prestaţiilor ; 

- neclarităţi privind restituirea banilor pentru taxa radio-tv; 

- neclarităţi cu privire la cheltuielile efectuate pentru filme sau la banii din publicitate ; 

- nereguli semnalate in cadrul hotărârilor Comitetului Director cu privire la politicile de 

achiziţii si investiţii ; 

- lipsa eficienţei controlului financiar preventiv. 

Curtea de Conturi a făcut si o serie de recomandări pentru fiecare capitol în parte.  

Pe ansamblu, activitatea economico-financiară a Societăţii Române de Televiziune în anul 

2004 s-a încheiat realizând venituri totale în valoare de 4.407 miliarde lei – cea mai mare parte din 

acestea – 3.311 miliarde lei reprezentând venituri pentru serviciul public de televiziune. 

In sedinţa din data de 31 mai 2005, in sedinţa comuna, Comisiile pentru buget, finanţe si 

bănci ale celor doua Camere au decis sa transmită Comisiilor pentru cultură, arte si mijloace de 

informare in masă, un aviz negativ, cu 15 voturi pentru si 9 voturi impotrivă. 

 

* * *  

Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune a fost prezentat 

de preşedintele Consiliului de Administraţie, d-nul Valentin Nicolau, în prezenţa unor membri ai 

Consiliului de Administraţie şi ai Consiliului Director. 

La dezbaterile pe marginea raportului au luat parte: d-nii senatori Adrian Păunescu, Radu 

Ţîrle, Adrian Mihai Cioroianu, Ion Mihai Dumitrescu, d-nele deputat Raluca Turcan, Gabriela 

Creţu, d-nii deputaţi Emilian Valentin Frâncu, Aledin Amet, Cătălin Micula, Cosmin Gabriel Popp, 

Petre Străchinaru, Dumitru Avram, George Băeşu, Radu Podgoreanu, Márton Árpád Francisc şi 

Nini Săpunaru. 

Opiniile parlamentarilor au fost împărţite între critici şi aprecieri. În ce priveşte aprecierile, s-

a remarcat o evoluţie pozitivă a activităţii SRTV, în special pe unele domenii cum ar fi 

îmbunătăţirea conţinutului unor emisiuni din perspectivă profesională. 

Referitor la criticile aduse, a fost menţionat faptul că reflectarea opiniilor de natură politică s-

a făcut dezechilibrat în cadrul emisiunilor şi programelor SRTV, prin prezentarea liderilor politici ai 

puterii în jurnalele informative şi a liderilor de opinie din dreapta eşichierului politic în emisiunile 

cu audienţă, fără a se oferi posibilitatea unei competiţii reale între valorile de dreapta şi de stânga, 

prin exprimarea unor opinii în confruntare directă, cu scopul informării obiective a publicului; în 

acelaşi sens, a fost subliniată slaba reprezentare, în programele SRTV, a activităţii Forului Legiuitor 

al ţării, un loc al confruntărilor reale pentru întreg spectrul politic; programarea emisiunilor 

culturale şi cu caracter educativ în tronsoane orare care nu permit publicului să le urmărească, în 
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special în ce priveşte postul TVR 1, precum şi o depăşire a limitelor decenţei până la vulgaritate în 

modul de prezentare şi în vestimentaţie, în special în cadrul emisiunilor de divertisment. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTV a răspuns la întrebările şi problemele 

ridicate de parlamentari. 

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

activitate pe anul 2004 al Societăţii Române de Televiziune, rezultatul fiind următorul: 7 voturi 

pentru şi 17 voturi împotrivă. Prin exprimarea 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 al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2004. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 

            Adrian PĂUNESCU                                   Raluca TURCAN          

 

SECRETAR,                                   SECRETAR, 
 
               Petru Nicolae IOŢCU                           MÁRTON Árpád Francisc 

 
                 Consilier,             Consilier, 

               Radu ALDEA                                                        Pîrvu IONICĂ 

 

                Expert,              Expert, 

                    Florin DAVIDESCU                                          Cristina DAN  
 


