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SINTEZĂ
1

Pentru a prezerva patrimoniul cultural sonor deţinut de 
către S.R.R. şi în special fonoteca de aur a radioului 
public am asigurat suportul tehnic şi financiar necesar 
continuării procesului de digitalizare, reuşind astfel să 
punem la dispoziţia utilizatorilor o bază de date unică 
în felul ei.  

2017 a demonstrat că Radiodifuziunea Română este 
un actor matur şi de anvergură în peisajul audiovizual 
internaţional, iar ca dovadă stau cele două conferinţe: 
Public Broadcasters International 2017 şi Media 2020, 
care au adus în premieră în România manageri 
şi reprezentanţi ai celor mai puternice organizaţii 
media din lume. Cultura scrisă s-a regăsit şi în 2017 
în activitatea Societăţii Române de Radiodifuziune 
prin continuarea târgurilor de carte Gaudeamus şi 
prin producţia editorială proprie. 

Nu în ultimul rând, am alocat o atenţie deosebită 
pregătirii proiectelor dedicate aniversării Centenarului 
Marii Uniri. În egală măsură, ne pregătim sistematic 
pentru asumarea sarcinilor specifice postului public 
de radio pe perioada exercitării de către România 
a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. 

Raportul de activitate pe 2017 al Societăţii Române 
de Radiodifuziune reprezintă pentru noi un prilej de 
informare cât şi un instrument intern de auto-evaluare, 
menit să reafirme că prioritatea noastră numărul unu 
rămâne aceea de a oferi ascultătorilor şi publicului un 
act jurnalistic informativ, cultural şi educativ profesionist 
şi imparţial, dar şi evenimente marca Radio România. 

Performanţele ultimului an sunt reale şi reprezintă 
rezultatul eforturilor echipei Radio România, formată 
în majoritate din profesionişti, cărora aş dori să le 
mulţumesc pentru deschiderea şi dedicaţia faţă de tot 
ceea ce înseamnă în ziua de astăzi lumea radioului!

În final adresez alături de toţi angajaţii, mulţumiri tuturor 
ascultătorilor noştri, tuturor cetăţenilor care indirect 
prin bugetul statului contribuie la buna funcţionare a 
Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Georgică	 Severin
PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

CAPITOLUL 1. SINTEZĂ

Începutul anului 2017 a adus schimbări majore pentru 
Societatea Română de Radiodifuziune. Radio România 
a făcut faţă pe parcursul întregului an unor provocări 
aduse în prim plan de schimbările de strategie şi viziune 
a noii conduceri, pastrându-şi independenţa editorială 
şi calitatea ridicată a programelor şi serviciilor oferite  
ascultătorilor.

Atât în perioada 26 aprilie - 28 septembrie - când am 
asigurat interimatul societăţii - cât şi din 29 septembrie 
- dată la care a fost publicată în Monitorul Oficial 
Hotarârea Parlamentului României prin care am 
fost numit în funcţia de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie - Radioul public şi-a asumat o nouă viziune 
strategică şi de management, dublată de o schimbare 
majoră în modalitatea de finanţare şi de funcţionare 
a instituţiei. Trecerea de la taxa radio la finanţare 
prin alocaţii de la bugetul de stat a reprezentat cu 
siguranţă piatra de încercare a ultimului an, şi, în primul 
rând, abordarea diferită din punct de vedere financiar, 
axată nu pe profit, ci pe folosirea cu prioritate a 
veniturilor proprii pentru dezvoltarea Societăţii Române 
de Radiodifuziune.

În acest nou context, pe parcursul ultimului an, 
Radioul public s-a afirmat prin menţinerea şi creşterea 
unei audienţe solide, consolidarea standardelor de 
profesionalism şi echidistanţă editorială, continuarea 
misiunii sale culturale şi educative, precum şi prin 
găsirea unui echilibru durabil între presiunea pieţei 
actuale de media, cerinţele publicului şi provocările 
venite din zona tehnologiei digitale.

Pentru a ne menţine pe pr imul loc în rândul 
radiodifuzorilor la nivel naţional, dar şi pentru a 
continua promovarea noilor tehnologii am acţionat 
în vederea implementării emisiei digitale în sistem 
DAB+, precum şi pentru dezvoltarea prezenţei online, 
în vederea atragerii de noi categorii de public, în 
special a publicului tânăr. 

Tot în anul 2017 s-a înregistrat şi un progres notabil în 
privinţa pregatirii extinderii reţelei de corespondenţi 
interni şi externi ai Radioului, precum şi în demararea 
acţiunii de implementare a unei soluţii unice digitale 
pentru realizarea şi difuzarea de programe la nivelul 
tututor posturilor Radio România.

CUVÂNT	 ÎNAINTE



RADIO ROMANIA - RAPORT ANUAL 2017 5

4 a	 continuat	 procesul	 de	 revizuire	 ş i 	 armonizare	
a	 normelor	 interne,	 de	 consol idare	 a	 cadrului	
reglementar	 care	 să	 asigure	 instrumentele	 necesare	
bunei	funcţionări	a	 instituţiei,	conforme	cu	prevederile	
europene.

V. Domeniul tehnic
Îmbunătăţirea	 gradului	 de	 acoperire	 a	 teritoriului,	
dar	 şi	 racordarea	 la	 noile	 tehnologii	 de	 difuzare	
online,	 în	 paralel	 cu	 preocuparea	 pentru	 calitatea	
tehnică	 a	 programelor	 Radio	 România,	 au	 constituit	
preocupări	 prioritare	 pentru	 domeniul	 tehnic,	 alături	
de	 asigurarea	 mijloacelor	 şi	 a	 condiţii lor	 tehnice	
necesare	performanţelor	 care	definesc	o	 corporaţie	
media	 modernă.

VI. Marketing şi comunicare
Conso l idarea	 imagin i i 	 de	 brand, 	 dublată	 de	
îmbunătăţirea	comunicării	 interne	şi	 interinstituţionale	
au	reprezentat	constante	ale	activităţii	de	marketing.	
Alături	 de	acestea,	 cercetarea	de	piaţă	a	constituit	
un	 real	 suport	 în	 competiţia	 pentru	 realizarea	 de	
programe	 atractive	 pentru	 toate	 categori i le	 de	
public.

VII. Dimensiunea cultural-educativă
Proiectele	artistice,	 târgurile	 şi	expoziţiile,	 festivalurile	
şi	 turneele	 au	 reprezentat	 tot	 atâtea	 elemente	 care	
atestă	 implicarea	 Radio	 România	 în	 construirea	
şi 	 diversif icarea	 universului	 cultural	 românesc	 şi	
european.

Preocuparea	pentru	educaţie,	cu	accent	deosebit	pe	
tânăra	generaţie,	alături	de	grija	pentru	salvgardarea	
patrimoniul	cultural	din	arhivele	Societăţii	Române	de	
Radiodifuziune,	au	constituit	repere	ale	responsabilităţii	
asumate	 de	 instituţia	 noastră	 în	 raport	 cu	 misiunea	
de	 serviciu	 public.

respectului reciproc, iar punctele de vedere 
diferite sunt reflectate echidistant.

Fidelă	 dezideratului	 enunţat	 în	 documentul	 său	
identitar,	 acela	 de	 a	 furniza	 produse	 jurnalistice	
care	 să	 acopere	 toate	 categoriile	 de	 ascultători	 şi	
zonele	 de	 interes	 ale	 acestora,	 Radio	 România	 a 
continuat procesul de adaptare a conţinutului 
jurnalistic la noile generaţii de ascultători şi, 
implicit, la cerinţele tehnologice actuale.

Acest	efort	continuu	de	perfecţionare	a	programelor	
stă	 la	 baza	 rezultatelor	 în	 planul	 audienţei,	 unde	
Radio	România	se	regăseşte	 în	fruntea	clasamentului	
audienţelor	 cu	 4.271.000	 de	 ascultători	 zilnic	 şi	 o	
cotă	 de	 piaţă	 de	 de	 28,5%.

Informaţia	echilibrată,	obiectivă,	bine	documentată,	
alături	de	deschiderea	faţă	de	diversitatea	culturală	
şi	 etnică,	 precum	 şi	 faţă	 de	 comunităţile	 de	 români	
din	 afara	 ţării	 au	 făcut	 din	 serviciul	 public	 de	 radio	
un	 partener	 credibil	 şi	 respectat.

III. Situaţia economică
Implementarea	prevederilor	legale	şi	a	reglementărilor	
specifice	activităţii	economico-financiare,	determinate	
de	 schimbările	 legislative	 de	 la	 începutul	 anului	
2017,	 împreună	 cu	 obiectivul	 economic	 strategic	
privind	asigurarea	stabilităţii	 financiare	şi	a	echilibrului	
bugetar,	 au	 constituit	 preocupările	 prioritare	 ale	
managementului	 economic	 din	 Societatea	 Română	
de	 Radiodifuziune.

T recerea	 la 	 o	 f inanţare	 preponderent 	 de	 la	
bugetul	 de	 stat	 şi	 implementarea	 unor	 noi	 norme	
metodologice	 privind	 angajarea	 cheltuieli lor	 au	
reprezentat	provocări	cărora	 instituţia	 le-a	făcut	faţă	
pe	 toată	durata	exerciţiului	 financiar	 al	 anului	 2017.

IV. Organizaţional şi resurse umane
În	 spir itul	 obiectivului	 strategic	 de	 modernizare	
organizatorică	a	Societăţii	Române	de	Radiodifuziune,	

multiplicator	 important	al	evenimentelor	 	care	au	 loc	
în	 peisajul	 vieţii	 culturale	 şi	 educaţionale	 româneşti,	
cu	o	contribuţie	susţinută	prin	proiecte,	manifestări	şi	
evenimente	de	anvergură	naţională	şi	 internaţională,	
beneficiind	de	recunoaşterea	partenerilor	 instituţionali	
(ANEXA	 1	 PREMII	 şi	 DISTINCŢII).

Societatea	Română	de	Radiodifuziune	şi-a	 intensificat		
colaborarea	cu	organisme	internaţionale	din	domeniu	
–	 European	 Broadcasting	 Union	 (EBU),	 Asia-Pacific	
Broadcasting	Union	(ABU),	 International	Press	 Institute	
( IPI)	 –, 	 dar	 ş i 	 cu	 inst ituţ i i 	 media	 partenere	 din	
străinătate	 prin	 organizarea	 unor	 evenimente	 de	
profil,	 atât	 în	 ţară,	 cât	 şi	 peste	 hotare.

Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 a	 reuşit	 să	
păstreze	echilibrul	economic,	surmontând	provocările	
determinate	 de	 schimbările	 legislative	 din	 domeniul	
finanţării.

II. Politica editorială
Radio România promovează jurnalismul autentic: 
ştirile sunt verificate, conversaţiile stau sub semnul 

Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	
(SRR)	 a	 dovedit	 în	 anul	 2017	 că	 are	
resursele	 necesare	 pentru	 a	 face	 faţă	
dinamicii	 unei	 lumi	 cu	 un	 ritm	 alert	 al	
schimbării,	 păstrând,	 totodată,	 modelul	
de	 seriozitate	 şi	 corectitudine	 promovat	
încă	 de	 la	 înfiinţarea	 sa,	 în	 urmă	 cu	 90	
de	 ani,	 fără	 a	 abdica	 de	 la	 valorile	 şi	
principiile	care	au	poziţionat-o	pe	primul	
loc	 în	 preferinţele	 ascultătorilor.

I. 2017 – pe scurt:
Radio România îşi menţine poziţia de lider al 
pieţei radio din România	şi,	în	acelaşi	timp,	continuă	
să	 se	 preocupe	 de	 creşterea	 calităţii	 programelor	
sale,	asumându-şi	activ	statutul	de	factor	de	echilibru	
şi	 stabilitate	 în	peisajul	media	românesc,	 în	condiţiile	
creşterii	 fenomenului	 fake-news	(ştiri	 false),	 în	special	
în	 mediul	 online.

Serviciul	 public	 de	 radio	 rămâne	 un	 creator	 şi	 un	

Realizatorii emisiunilor matinale 
de la Radio România Actualităţi
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Iulian Alexandru 
Muraru
MEMBRU

Adrian Valentin 
Moise

MEMBRU

András	 István	
Demeter
MEMBRU

Georgică	 Severin
PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

Bogdan Nicolae 
Niculescu	 Duvăz

MEMBRU

Gabriel George 
Basarabescu

MEMBRU

Dragoş-Gabriel	
Pătlăgeanu

MEMBRU

Milan	 Miroslav	
Manyura
MEMBRU

Radu Alexandru 
Feldman
MEMBRU

Maria	 Ţoghină
MEMBRU

Ruxandra Ileana 
Săraru
MEMBRU

Angelo-Nicolae	
Mitchievici

MEMBRU

Cristian George 
Teodorescu

MEMBRU

Consiliul de AdministraTie al SocietATii RomAne de Radiodifuziune I.Consiliul de Administraţie
Potrivit	 Legii	 de	 organizare	 şi	 funcţionare	 a	 Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune,	 Consiliul	 de	 Administraţie	
exercită	atribuţii	de	ordin	strategic	privind	organizarea,	
funcţionarea	 şi	 dezvoltarea	 instituţiei.

În	 anul	 2017,	 conducerea strategică a Societăţii 
Române de Radiodifuziune	 a	 fost	 asigurată	 astfel:
•	 1	 ianuarie-26	 aprilie	 -	 Consiliul	 de	 Administraţie	

desemnat	 conform	 Hotărâri lor	 Parlamentului	
României	 nr.	 24/16.06.2014	 şi	 nr.	 45/20.12.2014,	
în	 următoarea	 componenţă:	 Ovidiu	 Miculescu,	
Nicoleta	 Balaci,	 Alexandru	 Bertzi,	 András	 István	
Demeter,	Adrian	Doroş,	Alexandra	Dumitraşcu,	Radu	
Alexandru	 Feldman,	 Ana	 Florea,	 Mirela	 Fugaru,	
Alexandru	 Muraru,	 Ruxandra	 Ileana	 Săraru,	 Alina	
Stanciu	 şi	 Maria	 Ţoghină.

•	 27	 septembrie	 -	 31	 decembrie	 -	 Consiliul	 de	
Administraţie	desemnat	prin	Hotarârea	Parlamentului	
nr.	 66/27.09.2017,	 având	 următori i 	 membri i :	
Georgică	 Severin,	 Gabriel	 George	 Basarabescu,	
András	 István	 Demeter,	 Radu	 Alexandru	 Feldman,	
Milan	Miroslav	Manyura,	Angelo-Nicolae	Mitchievici,	
Adrian	 Valentin	 Moise,	 Iulian	 Alexandru	 Muraru,	
Bogdan	 Nicolae	 Niculescu	 Duvăz,	 Dragoş-Gabriel	
Pătlăgeanu,	 Ruxandra	 Ileana	 Săraru,	 Cristian-
George	 Teodorescu,	 Maria	 Ţoghină.

În	primele	patru	luni	ale	anului,	Consiliul	de	Administraţie	
a	 avut	 ca	 obiectiv principal asigurarea condiţiilor 
optime de funcţionare a Societăţii Române de 
Radiodifuziune,	 prin	 aprobarea:
•	 bugetului	 de	 venituri	 şi	 cheltuieli;
•	 planului	 de	 investiţii;
•	 actelor	adiţionale	la	Contractul	subsecvent	aferent	

Acordului-cadru	 încheiat	 cu	 Societatea	 Naţională	
de	 Radiocomunicaţii	 (SNR)	 pentru	 furnizarea	
de	 servicii	 de	 preluare,	 transport	 şi	 difuzare	 a	
programelor	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune.

Totodată,	Consiliul	de	Administraţie	a	creat	cadrul	legal	
bugetar	pentru	organizarea	proiectelor	culturale	majore,	
precum	 Târgul	 Internaţional	 GAUDEAMUS	 şi	 Festivalul	
Internaţional	 de	 Teatru	 Radiofonic	 Grand	 Prix	 Nova,	
astfel	 încât	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 să	
işi	menţină	poziţia	de	actor	principal	al	scenei	culturale	
interne	 şi	 internaţionale.

ACTIVITATEA 
MANAGERIALĂ

-2-
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8 demersurilor	efectuate	pe	lânga	instituţiile	de	resort,	
prin	care	au	fost	obţinute	patru	noi	frecvenţe	(Alba	
Iulia,	Slatina,	Gheorghieni	şi	Roman),	precum	şi	prin	
creşterea	puterii	de	emisie	a	emiţătorilor	de	 la	Cluj	
(100W	la	500W)	şi	Târgu	Mureş	(de	la	50W	la	200W),	
în	scopul	îmbunătăţirii	programului	pentru	minorităţi	
în	 cele	 două	 zone;

•	 constituirea	 Comitetului	 Centenar,	 în	 scopul	
coordonări i 	 la	 nivelul	 Societăţi i 	 Române	 de	
Radiodifuziune	a	pregătirii,	organizării	 şi	desfăşurării	
manifestărilor,	a	acţiunilor	şi	proiectelor	de	marcare	
a	 Marii	 Uniri	 şi	 Primului	 Război	 Mondial;

•	 sprijinirea	 proiectelor	 culturale	 organizate	 de	
Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 	 sau	 în	
parteneriat	 cu	 alte	 instituţii	 de	 cultură,	 precum:
•	 Caravana	 şi	 Târgul	 de	 Carte	 Gaudeamus;
•	 Festivalul	 Internaţional	 de	 Teatru	 Radiofonic	

Grand	 Prix	 Nova;
•	 participarea	 Orchestrei	 Naţionale	 Radio	 la	

Festivalul	 George	 Enescu,	 organizat	 de	
Ministerul	 Culturii	 şi	 Identităţii	 Naţionale.

Pe	 planul	 relaţiilor	 interinstituţionale,	 a	 fost	 semnat	
Protocolul	 de	 colaborare	 cu	 Institutul	 Cultural	 Român,	
având	 ca	 obiective	 principale	 reflectarea	 celor	 mai	
importante	evenimente	organizate	de	ICR	în	străinătate,	
precum	 şi	 prezenta	 constantă	 în	 programele	 Radio	
România	a	artiştilor	care	reprezintă	cultura	românească	
peste	 hotare.

Protocol de colaborare 
între Radio România şi 
Institutul Cultural Român

•	 începând	cu	28	septembrie,	funcţia	de	Preşedinte-
Director	 General	 este	 deţinută	 de	 către	 domnul	
Georgică	 Severin,	 potrivit	 Hotărârii	 Parlamentului	
României	 nr.	 75/27.09.2017.

Pe	plan	organizaţional	şi	economico-financiar,	 în	prima	
parte	 a	 anului,	 respectiv	 ianuarie-aprilie	 2017,	 au	
fost	 adoptate	 măsurile	 necesare	 în	 vederea	 aplicării	
prevederilor	 Legii	 nr.	 1/2017	 privind	 eliminarea	 unor	
taxe	 şi	 tarife,	 prin	 care	 a	 fost	 eliminată	 şi	 taxa	 radio.	
Astfel,	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	a	trecut	
la	o	 finanţare	preponderent	de	 la	bugetul	de	 stat.	 În	
acest	sens,	au	fost	aprobate	noi	norme	metodologice	
privind	angajarea	cheltuielilor,	care	să	corespundă	cu	
noua	 modalitate	 de	 finanţare	 a	 activităţii.

La	 nivel	 executiv,	 au	 fost	 dispuse	 măsurile	 necesare	
în	 vederea	 definirii	 şi,	 ulterior,	 aprobării	 obiectivelor	
specifice	 anuale,	 pentru	 atingerea	 Obiectivelor	
Strategice	 ale	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune		
2015-2018.

În perioada de exercitare a mandatului de director 
general interimar	 al	 domnului	 Georgică	 Severin	
prioritară	a	fost	asigurarea	activităţii	curente	a	Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune	 prin	 următoarele	 măsuri:
•	 gestionarea	 cu	 responsabilitate	 şi	 echilibru,	 ţinând	

cont	 de	 necesităţile	 societăţii,	 a	 bugetului	 alocat	
prin	 Legea	 Bugetului	 de	 Stat	 pe	 anul	 2017.	 Avand	
in	vedere	ca	angajarea,	lichidarea	si	ordonantarea	
cheltuielilor	 din	 fonduri	 publice	 se	 aproba	 de	
ordonatorul	de	credite,	Directorul	General	Interimar	
a	gestionat	cu	respectarea	principiilor	de	eficacitate,	
eficienta	si	economicitate	bugetul	alocat	prin	Legea	
Bugetului	de	Stat	pe	anul	2017,	nr.	6/2017,	repartizat	
si	 aprobat	 de	 Consiliul	 de	 Administratie	 in	 luna	
februarie	 2017;

•	 dispunerea	 în	 regim	de	urgenţă	a	unor	măsuri	care	
să	 îmbunătăţească	mediul/climatul	 organizaţional/
de	 muncă;

•	 Efectuarea	 unei	 analize	 la	 nivelul	 întregii	 societăţi,	
inclusiv	 studiouri	 teritoriale,	 din	 punct	 de	 vedere	 al	
resurselor	 umane	 şi	 infrastructurii;

•	 îmbunătăţirea	 calităţii	 recepţiei	 posturilor	 publice	
de	 radio	 pe	 întreg	 teritoriul	 ţării,	 ca	 urmare	 a	

noilor	 consilieri	 de	 etică	 ai	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune;

•	 înfiinţarea	 unui	 grup	 de	 lucru	 la	 nivelul	 Consiliului	
de	Administraţie,	în	vederea	monitorizării	proiectelor	
privind	 marcarea	 Centenarului	 Marii	 Uniri;

•	 înfiinţarea	 unui	 grup	 de	 lucru	 dedicat	 dezvoltării	
Radio	 Chişinău;

•	 consolidarea	colaborării	externe	a	Societăţii	Române	
de	 Radiodifuziune	 prin:
•	 mandatarea	 Preşedintelui-Director	 General	 să	

reprezinte	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	
în	relaţiile	cu	organismele	internaţionale	de	profil	
şi	cu	 instituţiile	media	partenere	din	străinătate;

•	 aprobarea acordurilor de colaborare ale 
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 cu	 Radio	
France	şi	Radio-Televiziunea	din	Slovacia	(RTVS).

II.Preşedintele-Director General
În	anul	2017	activitatea	Preşedintelui-Director	General	
a	 fost	 marcată	 de	 trei etape distincte,	 astfel:
•	 în	 perioada	 1	 ianuarie-27	 aprilie,	 mandatul	 de	

Preşedinte-Director	 General	 a	 fost	 deţinut	 de	
către	 domnul	 Ovidiu	 Miculescu,	 potrivit	 Hotărârii	
Parlamentului	 Romaniei	 nr.	 45/20.12.2014;

•	 între	 28	 aprilie	 şi	 27	 septembrie,	 în	 baza	 Hotărârii	
Parlamentului	 României	 nr.	 33/26.04.2017,	 domnul	
Georgică	Severin	a	condus	organizaţia,	 în	calitate	
de	 Director	 General	 Interimar;

Colaborare româno-mexicană în 
domeniul radiodifuziunii

Pentru	promovarea	Radio	România	pe	plan	internaţional,	
Consiliul	 de	 Administraţie	 a	 aprobat	 desfăşurarea	 la	
Bucureşti	 a	 următoarelor	 evenimente:
•	 conferinţa	 Public	 Broadcasters	 International	 (PBI);
•	 conferinţa	 “Media	 2020	 –	 Cum	 poate	 ajuta	

cooperarea	 dintre	 Europa	 şi	 Asia	 în	 faţa	 noilor	
provocări	 în	 domeniul	 media”,	 ediţia	 a	 treia,	
organizată	 împreună	 cu	 Asia-Pacific	 Broadcasting	
Union	 (ABU).

Noul Consiliu de Administraţie, numit în data de 
27 septembrie, a avut ca prioritate pentru ultimul 
trimestru al anului	 implementarea	unor	măsuri	pe	 linie	
organizatorică	 şi	 funcţională,	 dintre	 care	 menţionăm:
•	 reorganizarea	 Comitetului	 Director	 ţinând	 cont	 de	

rolul	acestuia	în	conducerea	curentă	a	organizaţiei.	
Potrivit	noii	organizări,	Comitetul	Director	este	compus	
din	 Directorul	 General	 al	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune	 şi	din	maximum	7	membri,	persoane	
care	ocupă	funcţii	de	conducere	în	cadrul	instituţiei;

•	 revizuirea	 şi	 execuţia	 Bugetului	 de	 Venituri	 şi	
Cheltuieli,	 ca	 urmare	 a	 rectificărilor	 bugetare;

•	 urmărirea	 stadiului	 îndeplinirii	 obiectivelor	 specifice	
anuale	 ale	 compartimentelor;

•	 mandatatarea	 Preşedintelui-Director	 General	 să	
desemneze	 membrii	 comisiei	 de	 negociere	 în	
vederea	prelungirii	 sau	 încheierii	 unui	nou	Contract	
Colectiv	 de	 Muncă;

•	 desemnarea,	 pentru	 un	 mandat	 de	 2	 ani,	 a	
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10 III. Comitetul Director

Comitetul Director al Societăţii  Române de 
Radiodifuziune	 este	 structura	 care,	 împreună,	 cu	
PDG	 asigură,	 conform	 legii,	 conducerea curentă a 
societăţii.	 În	anul	2017	Comitetul	Director	al	Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune	 a	 funcţionat	 în	 două	
componenţe	 diferite.	 Astfel,	 în	 perioada	 ianuarie-
octombrie	 a	 fost	 constituit	 în	 principal	 din	 membri	
din	 rândul	 angajaţilor	 cu	 funcţii	 de	 execuţie	 din	
cadrul	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 numiţi	
cu	delegaţie	de	către	Consiliul	de	Administraţie,	 iar	 în	
luna	 octombrie,	 prin	 actualizarea	 Regulamentului	 de	
organizare	şi	funcţionare	a	Comitetului	Director,	Consiliul	
de	 Administraţie	 nou	 numit	 de	 către	 Parlamentul	
României	 a	 decis	 constituirea	 acestuia	 din	 angajaţi	
care	ocupă	principalele	funcţii	manageriale	ce	asigură	
conducerea	 curentă	 a	 societăţii.

Comitetul	Director	a	desfăşurat	următoarele	activităţi:
•	 analizarea	rezultatelor	de	audienţă	şi	monitorizarea	

performanţei	 în	 domeniul	 editorial;
•	 analizarea	 propunerilor	 de	 adaptare	 a	 grilei	 de	

programe	 a	 posturilor	 Radio	 România;
•	 coordonarea	măsurilor	curente	privind	administrarea	

responsabilă	 a	 resurselor	 financiare;
•	 avizarea	proiectelor	de	hotărâri	şi	a	deciziilor	supuse	

aprobării	 Consiliului	 de	 Administraţie,	 precum	 şi	
avizarea	 documentelor	 de	 reglementare	 internă	
care	au	 fost	 supuse	aprobării	Directorului	General	
Interimar	şi,	respectiv	Preşedintelui-Director	General.

În	 cursul	 anului	 2017	 Comitetul	 Director	 a	 aprobat	
proiecte	naţionale	şi	internaţionale	vizând	componenta	
editor ială	 ş i 	 culturală	 a	 Societăţi i 	 Române	 de	
Radiodifuziune.

O	direcţie	prioritară	de	acţiune	a	Comitetului	Director	
a	 fost	 modernizarea	 organizaţională	 a	 Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune,	 pusă	 în	 practică	 atât	
prin	 promovarea	 unor	 proceduri	 şi	 norme	 interne,	 cât	
şi	 prin	 actualizarea	 unor	 regulamente	 interne	 care	
să	 permită	 o	 funcţionare	 mai	 bună	 a	 organizaţiei.	 În	
fundamentarea	dispoziţiilor	sale,	Comitetul Director a 
urmărit asigurarea unui nivel optim al costurilor şi 
menţinerea echilibrului bugetar la nivelul societăţii.

Colaborare între Radio România şi 
Biroul de Informare al Parlamentului 
European în România

participat	la	reuniunile	internaţionale	de	interes	pentru	
societate,	precum	Adunările	Generale	ale	Asia-Pacific	
Broadcasting	 Union	 (ABU)	 şi	 European	 Broadcasting	
Union	 (EBU).

De	asemenea,	ca	parte	a	strategiei de valorificare 
eficientă a resursei umane,	 în	perioada	mandatului	
de	director	general	 interimar	a	fost	 iniţiat şi, ulterior, 
implementat programul „Jurnaliştii Radio Chişinău, 
parte a echipei Radio România”,	prin	care	serviciul	
public	 de	 radio	 şi-a	 propus	 dezvoltarea	 unei	 culturi	
organizaţionale	 comune	 cu	 Radio	 Chişinău.	 Ca	 un	
prim	 pas,	 serviciul	 public	 de	 radio	 intenţionează	 să	
familiarizeze	echipa	redacţională	de	la	Radio	Chişinău	
cu	modul	de	lucru	al	 jurnaliştilor	de	la	Radio	România.

Directorii	 de	 programe	de	 la	 Radio	Cubana	 şi	 Radio	
Taino	 din	 Cuba,	 Yusimy	 Barbara	 González	 Herrera	
şi	 Esther	 María	 Reyes	 Corría,	 au	 vizitat	 Societatea	
Română	 de	 Radiodifuziune,	 unde	 au	 discutat	 cu	
Georgică	Severin,	preşedinte	director	general,	despre	
implementarea	 acordului	 semnat	 în	 anul	 2015	 cu	
Institutul	 Cubanez	 de	 Radio	 şi	 Televiziune.	 Acordul	
prevede,	 printre	 altele,	 schimbul	 lunar	 de	 programe	
pe	 teme	 de	 cultură,	 istorie,	 tradiţii	 şi	 turism	 în	 limba	
spaniolă.

Î n  pe r ioada  oc tombr ie-decembr ie  2017 ,	
Preşedintele-Director	 General	 a	 purtat	 discuţii	 şi	 a	
negociat	 cu	 reprezentanţii	 Ministerului	 Finanţelor	
Publice	 proiectul	 Bugetului	 de	 venituri	 şi	 cheltuieli	 al	
Societăţii	Române	de	Radiodifuziune		pentru	anul	2018.

În	 luna	 decembrie,	 Preşedintele-Director	 General	 a	
susţinut	 în	 faţa	Comisiilor	 Parlamentare	 reunite	pentru	
buget,	 finanţe	 şi	 bănci	 şi	 a	 Comisiilor	 reunite	 pentru	
cultură,	şi	media	propunerea	pentru	anul	bugetar	2018,	
reuşind	 să	 obţină	 o	 suplimentare	 cu	 3	 (trei)	 milioane	
lei	 faţă	 de	 bugetul	 iniţial	 propus	 spre	 adoptare	
Parlamentului	de	către	Guvern.	 	 	 	 În	baza	mandatului	
Consil iului	 de	 Administraţie,	 Preşedintele-Director	
General	a	desemnat	reprezentanţii	Societăţii	Române	
de	 Radiodifuziune	 pentru	 demararea	 negocierii	 cu	
partenerii	 de	 dialog	 social	 reprezentativi	 în	 vederea	
prelungirii	sau	încheierii	unui	nou	Contract	Colectiv	de	
Muncă.	Ca	urmare	a	negocierilor,	s-a	decis	prelungirea	
prin	 act	 adiţional	 a	 Contractului	 Colectiv	 de	 Muncă	
până	 în	 luna	 decembrie	 a	 anului	 2018.

Pe	plan	interinstituţional,	Preşedintele-Director	General	
a	 semnat	un	protocol	de	colaborare	 între	Societatea	
Română	 de	 Radiodifuziune	 şi	 Ministerul	 Tineretului	 şi	
Sportului,	 Televiziunea	 Română	 şi	 Agerpres.

Pe	plan	 internaţional,	Preşedintele-Director	General	a	
reprezentat	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 în	
relaţia	 cu	 organizaţiile	 internaţionale	 şi	 cu	 societăţile	
de	 radiodifuziune	 partenere	 din	 străinătate	 şi	 a	

Protocol de colaborare între Ministerul 
T ineretului  ş i  Sportului ,  Televiz iunea 
Română, Radio România şi Agerpres

Delegaţie de la Instituto Cubano de Radio y 
Televisión – ICRT, în vizită la Radio România

În	 contextul	 în	 care	 radioul	 public	 este	 apreciat	 ca	
fiind	 unul	 dintre	 cei	mai	 de	 încredere	 parteneri	media,	
prin	 acoperire	 şi	 diversitate	 tematică,	 dar	 şi	 prin	 faptul	
că	 asigură	 accesul	 la	 informaţie	 de	 actualitate	 din	
domeniile	 social,	 economic,	 politic	 şi	 cultural,	 a	 fost	
semnat	 în	 luna	 iulie	 un	 acord	 de	 colaborare	 dintre	
Radio	 România	 şi	 Biroul	 de	 Informare	 al	 Parlamentului	
European	 în	 România	 (BIPE).

În	 perioada	 11-13	 septembrie	 2017,	 la	 Sinaia,	 sub	
conducerea	 Directorului	 General	 Interimar	 Societatea	
Roamna	 de	 Radiodifuziune,	 în	 parteneriat	 cu	 Asia	 -	
Pacific	 Broadcasting	 Union	 (ABU)	 şi	 Public	 Broadcasters	
International	 (PBI),	 a	 organizat	 Conferinţa	 “Media	 2020	
–	 Cum	 poate	 ajuta	 cooperarea	 dintre	 Europa	 şi	 Asia	 în	
faţa	noilor	provocări	 în	domeniul	media”	şi	Conferinţa	PBI	
2017,	organizate	de	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	
în	 parteneriat	 cu	 Asia-Pacific	 Broadcasting	 Union	 (ABU),	
respectiv	 cu	 Public	 Broadcasters	 International	 (PBI).	
Aceste	 două	 reuniuni	 au	 întărit	 rolul	 Societăţii	 Române	
de	 Radiofuziune	 în	 cadrul	 organismelor	 internaţionale	 în	
care	 Radioul	 public	 român	 este	membru.

Tot	 în	 planul	 relaţiilor	 internaţionale,	 Directorul	 General	
Interimar	a	avut	întrevederi	cu	reprezentanţii	unor	misiuni	
diplomatice	sau	cu	reprezentanţii	unor	posturi	de	radio.

În	 viziunea	 Directorului	 General	 Interimar,	 relaţia	 cu	
Republica	 Moldova	 constituie	 o	 direcţie	 prioritară	 în	
consolidarea	rolului	Societăţii	Române	de	Radiodifuziune		
în	 regiune.	 În	 acest	 sens,	 a	 avut	 loc	 o	 întâlnire	 de	
lucru	cu	doamna	Olga	Bordeianu,	Preşedinte	Teleradio-
Moldova.
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12 •	 art.36,	alin	(1)	„salariile	de	bază	şi	celelalte	drepturi	
de	 personal	 pentru	 salariaţii	 Societăţii	 Române	
de	 Radiodifuziune	 şi	 a	 Societăţii	 Române	 de	
Televiziune	se	negociază	prin	contracte	colective	
şi	 individuale	 de	 muncă	 încheiate	 în	 condiţiile	
legii.”

•	 art.	39,	alin	(1)	care	prevede	că	„sursele	financiare	
ale	 celor	 două	 societăţi	 se	 constituie	 din	 alocaţii	
de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 din	 venituri	 proprii	 şi	 din	
alte	 surse.”

•	 art.	39,	alin	(3)	din	lege	conform	căruia	”activitatea	
financiară	a	Societăţii	Române	de	Radiodifuziune	
şi	a	Societăţii	Române	de	Televiziune	se	desfăşoară	
pe	 baza	 bugetelor	 proprii.”	 	 	 	

În	 noua	 situaţie	 creeată	 prin	 modificarea	 cadrului	
legislativ,	 începând	cu	1	februarie	2017,	administrarea	
eficientă	a	resurselor	financiare	şi	asigurarea	suportului	
absolut	 necesar	 desfăşurării,	 în	 condiţii	 optime,	 a	
politicii	 editoriale	 a	 Societăţii,	 a	 permis	 încadrarea	 în	
limitele	 prevăzute	 de	 Bugetul	 de	 venituri	 şi	 cheltuieli	
aprobat	 pentru	 anul	 2017.	 Acest	 lucru	 a	 fost	 posibil	
atât	 prin	 planificarea	 bugetară	 atentă,	 pe	 fiecare	
capitol	 bugetar,	 cât	 şi	 prin	 monitorizarea	 ulterioară,	
permanentă	a	veniturilor	şi	cheltuielilor,	astfel	 încât	pe	
durata	 ciclului	 financiar	 încheiat	 a	 putut	 fi	 menţinut	
un	 echilibru	 între	 venituri	 şi	 cheltuieli.	

Menţinerea	 stabil ităţi i 	 f inanciare	 a	 instituţiei	 pe	
parcursul	 anului	 2017	 a	 fost	 asigurată	 cu	 ajutorul	
cadrului	 procedural	 existent	 la	 nivelul	 Societăţi i	
Române	 de	 Radiodifuziune	 şi	 a	 setului	 de	 măsuri	 şi	
acţiuni	 specifice	 privind	 încadrarea	 cheltuielilor	 în	
plafoanele	 de	 finanţare	 aprobate,	 astfel:
•	 repartizarea	bugetului	 instituţiei	pe	compartimente	

ş i 	 responsabi l i zarea	 acestora	 în	 angajarea	
cheltuielilor	 cu	 respectarea	 disciplinei	 financiare	
şi	 numai	 în	 măsura	 asigurării	 resurselor;

•	 i den t i f i ca rea 	 ş i 	 r educe rea 	 che l t u i e l i l o r	
neeconomicoase	 şi	 eliminarea	 posibilităţii	 de	 a	
se	efectua	cheltuieli	nejustificate	–	prin	exercitarea	
controlului	 financiar	 preventiv	 asupra	 fiecărui	
document	 prin	 care	 se	 angajează	 patrimonial	
Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune;

•	 aplicarea	 procedurilor	 de	 achiziţii	 publice	 de	
bunuri	 şi	 servicii	 conform	 legii	 şi	 respectarea	
Programului	anual	de	achiziţii	publice	al	Societăţii	

Române	 de	 Radiodifuziune,	 atât	 în	 ceea	 ce	
priveşte	 categoriile	 de	 produse,	 cât	 şi	 nivelurile	
valorice	 planificate;

•	 monitorizarea	 execuţiei	 bugetare,	 prin	 analize	
lunare	 şi	 trimestriale	 centralizate	 pe	 capitole	 de	
cheltuieli	 şi	 pe	 titulari	 de	 buget;

•	 analizarea	 periodică	 a	 stocurilor	 de	 materiale	 şi	
reducerea	 valorii	 acestora;

•	 armonizarea	politicilor	financiar-contabile	la	nivelul	
instituţiei.

În	acelaşi	timp,	s-a	urmărit	realizarea	corectă	şi	 la	timp	
a	 contractelor	 încheiate	 la	 nivelul	 Societăţii	 Române	
de	 Radiodifuziune,	 prin	 monitorizarea	 permanentă	
a	 derulări i 	 acestora	 la	 nivelul	 compartimentelor	
beneficiare.

Au	 fost	 achitate	 în	 termenele	 legale	 toate	 obligaţiile	
de	 plată	 ale	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune,	
astfel	 că,	 la	 31	 decembrie	 2017,	 Societatea	 Română	
de	 Radiodifuziune	 nu	 a	 înregistrat	 obligaţii	 de	 plată	
restante	 către	 bugetul	 de	 stat	 şi	 nici	 către	 furnizorii	
de	 bunuri,	 servicii	 sau	 lucrări.

Prin	 schimbarea	 ponderii	 surselor	 de	 finanţare	 ale	
societăţii,	 managementul	 economico-financiar	 al	
acesteia	a	acţionat	astfel	încât	angajarea	patrimonială	
să	 se	 facă	 potrivit	 legislaţiei	 incidente	 în	 materie	 şi	
numai	după	avizarea	(preventivă)	privind	respectarea	
prevederilor	 legale	 şi	 a	 procedurilor	 interne	 stabilite,	
în	 sensul:
•	 încadrării	 în	creditele	de	angajament	 şi	bugetare	

alocate	Societăţii	Române	de	Radiodifuziune	prin	
legea	 bugetului	 de	 stat;

•	 prevederii	 fiecărei	 solicitări	 în	planurile	anuale	de	
achiziţii/investiţii;

•	 existenţei	 tuturor	 avizelor	 de	 specialitate	 şi	 a	
aprobărilor	 interne.

Periodic	 (lunar	 şi	 trimestrial),	 în	 cadrul	 direcţiei	 de	
resort	 din	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune,	 au	
fost	 efectuate	 analize	 şi	 raportări	 privind	 realizarea	
principalilor	 indicatori	 economico-financiari.

Prin	 Legea	 nr.	 6/2017	 a	 bugetului	 de	 stat	 pe	 anul	
2017,	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 i-a	 fost	
alocată	 suma	 de	 383.000	 mii	 lei	 pentru	 acoperirea	
cheltuielilor	 de	 funcţionare	 şi	 dezvoltare.	

În	 anul	 2017,	 Societatea	 Română	 de	
Radiodifuziune	 şi-a	 îndeplinit	 obiectivul	
economic	 general,	 respectiv	 asigurarea	
stabi l i tăţ i i 	 f inanciare	 ş i 	 a	 echi l ibrului	
bugetar,	 în	 condiţiile	 respectării	 cadrului	
intern	 definit	 de	 Consiliul	 de	 Administraţie	
prin	 Planul	 Obiectivelor	 Strategice	 pentru	
perioada	 2015-2018.
Planif icarea	 bugetară	 atentă	 ş i 	 monitor izarea	
permanentă	 a	 execuţiei	 veniturilor	 şi	 cheltuielilor,	
pe	 durata	 exerciţiului	 financiar	 2017,	 a	 condus	 la	
menţinerea	 unui	 echilibru	 între	 venituri	 şi	 cheltuieli.

În	 ceea	 ce	 pr iveşte	 managementul 	 act iv i tăţ i i	
economico-financiare	 din	 cadrul	 Societăţii	 Române	
de	Radiodifuziune	acesta	a	fost	focalizat	pe	execuţia	
Bugetului	de	venituri	şi	cheltuieli	în	condiţii	de	eficienţă,	
pe	 respectarea	 disciplinei	 economico-financiare,	
precum	 şi	 pe	 implementarea	 prevederilor	 legale	 şi	
a	 reglementărilor	 specifice	 activităţii.	

Prin	 Legea	 nr.	 1/2017	 privind	 privind	 eliminarea	
unor	 taxe	 şi	 tarife,	 precum	 şi	 pentru	 modificarea	 şi	
completarea	unor	acte	normative,	au	fost	modificate	
două	articole	 din	 Legea	 nr.	 41/1994:	 art.	 40	 în	 sensul	
eliminării	 taxei	 pe	 serviciul	 public	 de	 radiodifuziune,	
respectiv	 pentru	 serviciul	 public	 de	 televiziune	 şi	
art.	 41	 conform	 căruia	 cheltuielile	 de	 funcţionare	 şi	
dezvoltare	 vor	 fi	 acoperite	 din	 fonduri	 de	 la	 bugetul	
de	 stat,	 aprobate	 prin	 legea	 bugetară	 anuală.	

Legea	 nr.1/2017	 nu	 a	modificat	 statutul	 juridic	 şi	 nici	
alte	prevederi	din	Legea	nr.41/1994	privind	organizarea	
şi	 funcţionarea	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	
şi	 Societăţii	 Române	 de	 Televiziune,	 cum	 ar	 fi:
•	 art.27,	 pct.	 e),	 potr ivit 	 căruia	 Consi l i i le	 de	

admin i s t ra ţ ie 	 a le 	 Soc ie tă ţ i i 	 Române 	 de	
Radiodi fuz iune	 ş i 	 a	 Societăţ i i 	 Române	 de	
Televiziune	aprobă	proiectul	bugetului	şi	urmăreşte	
execuţia	acestuia:	repartizează	bugetele	unităţilor	
funcţionale	 autonome,	 după	 aprobare;	 aprobă	
bilanţul	 şi	 contul	 de	 profit	 şi	 pierderi,	 anuale,	
le	 înaintează	 organelor	 prevăzute	 de	 lege	 şi	 le	
face publice.

ECONOMIC	 ŞI	
FINANCIAR

-3-
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14 nr.	 41/1994.	 În	 anul	 2017,	 Societatea	 Română	 de	
Radiodifuziune	 a	 realizat	 o	execuţie de 96,87% din 
bugetul alocat.

Veni tur i le  propr i i  ale	 Societăţ i i 	 Române	 de	
Radiodifuziune,	 în	 anul	 2017,	 au	 provenit	 în	 special	
din	 taxa	 pentru	 serviciul	 public	 de	 radiodifuziune,	
încasată	 atât	 prin	 societăţile	 mandatate	 cât	 şi	 prin	
eforturile	 proprii	 ale	 Societăţii.	 De	 asemenea,	 ca	 o	
consecinţă	a	eliminării	 taxei	pentru	serviciul	public	de	
radiodifuziune,	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	

a	 preluat	 de	 la	 societăţile	mandatate,	 creanţele	 din	
taxa	 radio	 rezultate	 din	 neplata	 acesteia	 de	 către	
persoane	 fizice	 şi	 juridice.	 Valoarea	 creanţelor	 din	
taxa	 radio	 preluate	 se	 ridică	 la	 7.770.061	 lei,	 sumă	
care	 a	 majorat	 veniturile	 proprii	 realizate.

Sur se le 	 f inanciare	 a le 	 Soc ietăţ i i 	 Române	 de	
Radiodifuziune	 sunt	 constituite	 din	 alocaţii	 de	 la	
bugetul	 de	 stat,	 din	 venituri	 proprii	 şi	 alte	 surse	 a	
căror	 structură	 pe	 surse	 este	 prezentată	 valoric	 şi	
grafic	 după	 cum	 urmează:

Dacă	 până	 în	 anul	 2017	 ponderea	
veniturilor	 proprii	 era	 mai	 mare	 decât	
cea	 a	 sumelor	 alocate	 de	 la	 bugetul	
de	 stat,	 după	 eliminarea	 taxei	 pentru	
serv iciu l 	 publ ic	 de	 radiodifuz iune	
ponder i le 	 celor 	 două	 surse	 s -au	
inversat.	 	

Veniturile proprii realizate 
de Societatea Română de 
Radiodifuziune se prezintă astfel:

Venituri	 din	 taxa	 pentru	 serviciul	 public	 de	
radiodifuziune	 	 	 	 	 	

48.253.026	 lei

Venituri din publicitate 	 	 6.213.605	 lei
Sponsorizări	 şi	 donaţii 	 	 	 	 	 999.420	 lei
Venituri	 	 din	 vânzarea	 produselor	 RADOR 	 	 	 	 485.498	 lei
Venituri	 aferente	 Târgurilor	 de	 carte	
Gaudeamus

	 	 	 1.626.202	 lei

Bilete de acces la Sala de concerte 	 	 	 	 	 	 951.038	 lei
Alte	 venituri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15.354.296	 lei

Alocaţii de la bugetul de stat 344,188,894	 lei
Venituri proprii, din care: 73,883,085	 lei
	 	 -Venituri	 din	 taxa	 pentru	

serviciul	 public	 de	
radiodifuziune	

48,253,026	 lei

	 	 -Venituri	 din	 publicitate 6,213,605	 lei
	 	 -Alte	 venituri	 proprii	 19,416,454	 lei
Venituri din proiecte speciale 621,882	 lei
Total venituri 418,693,861 lei

Structura veniturilor, pe surse, ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune este prezentată în 
graficul următor:

După	aprobarea	Ordonanţei	de	urgenţă	a	Guvernului	
nr.	 63/2017	 şi	 a	 Ordonanţei	 de	 urgenţă	 a	 Guvernului	
nr.	83/2017,	cu	privire	 la	rectificarea	bugetului	de	stat	
pe	 anul	 2017,	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	
se	 închide(?)	 la	 sfârşitul	 anului	 2017	 cu	 o	 alocaţie	
bugetară	 în	 valoare	 de	 343.000	 mii	 lei.

Destinaţia	 alocaţiilor	 primite	 de	 la	 bugetul	 de	 stat,	
prevăzută	 în	 Legea	 nr.	 41/1994,	 cu	 modificările	 şi	
completările	 ulterioare,	 este	 următoarea:

„Art.	 41.	 Prin	 legea	 bugetară	 anuală	 se	 aprobă	
fondurile	 de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 alocate	
Societăţi i 	 Române	 de	 Radiodifuziune	 şi	
Societăţii	 Române	 de	 Televiziune	 pentru	
acoperirea	 cheltuielilor	 de	 funcţionare	 şi	
dezvoltare.	

Art . 	 42. 	 (1)	 F inanţarea	 necesară	 producer i i 	 ş i	
d i fuzăr i i 	 emis iuni lor 	 radiofonice	 ş i 	 de	
televiziune	adresate	străinătăţii,	 inclusiv	prin	
intermediul	 persoanelor	 juridice	 înfiinţate	
sau	 în	 cadrul	 cărora	 Societatea	 Română	
de	 Radiodifuziune,	 respectiv	 Societatea	
Română	 de	 Televiziune,	 deţin	 calitatea	
de	 asociat/acţionar,	 precum	 şi	 pentru	
dezvoltarea	acestei	activităţi	 se	asigură	din	
fondurile	alocate	de	la	bugetul	de	stat,	prin	
intermediul	 bugetelor	 celor	 două	 instituţii.		

(11 ) 	 F inanţarea	 necesară 	 acoper i r i i	
cheltuielilor	 Direcţiei	 formaţii	 muzicale	 se	
asigură	 de	 către	 Societatea	 Română	 de	
Radiodifuziune	 integral	 de	 la	 bugetul	 de	
stat.”	

Potrivit	Legii	nr.	6/2017	privind	bugetul	de	stat	pe	anul	
2017,	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 a	 primit	
de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 credite	 bugetare	 în	 sumă	 de	
383.000.000	 lei,	 defalcate	 după	 cum	 urmează:
•	 Titlul	“Bunuri	şi	servicii”	–	13.730.000	lei	pentru	plata	

către	 Societatea	 Naţională	 de	 Radiocomunicaţii	
a	 serviciilor	 de	 închiriere	 a	 staţiilor	 şi	 circuitelor	
fonice	 aferente	 prestaţiei	 efectuate	 în	 anul	 2016

•	 Titlul	 “Alte	 transferuri”	 –	 369.270.000	 lei,	 pentru	
acoperi rea	 cheltuiel i lor 	 de	 funcţionare	 ale	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune,	 ce	 decurg	

din	 angajamente	 legale	 încheiate	 în	 anul	 2017,	
precum	 şi	 din	 angajamentele	 deja	 asumate,	
încheiate	 şi/sau	 aflate	 în	 derulare,	 conform	
prevederilor	 legale.

Suma	alocată	la	Titlul	“Alte	transferuri”	a	fost	destinată	
pentru	 acoperirea	 cheltuielilor	 de	 funcţionare	 ale	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune,	 inclusiv	 pentru	
finanţarea	 necesară	 producerii	 şi	 difuzării	 emisiunilor	
radiofonice	 şi	 de	 televiziune	 adresate	 străinătăţii	 cât	
şi	 pentru	 finanţarea	 necesară	 acoperirii	 cheltuielilor	
Direcţiei	 formaţii	 muzicale.

Având	în	vedere	prevederile	art.	43,	alin	(1),	din	Legea	
nr.	 6/2017	 privind	 bugetul	 de	 stat	 pentru	 anul	 2017,	
conform	cărora	veniturile	proprii	 încasate	potrivit	Legii	
nr.	41/1994,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	
ulterioare,	pot	fi	utilizate	de	către	SRR	pentru	finanţarea	
cheltuielilor	 de	 funcţionare	 şi	 dezvoltare,	 coroborate	
cu	dispoziţiile	Ministerului	 de	 Finanţate	potrivit	 cărora	
„Societatea	 Română	 de	 Radidifuziune	 va	 utiliza	 cu	
prioritate,	 în	exerciţiul	 financiar	 2017,	 veniturile	proprii	
realizate,”	 SRR,	 a	 utilizat	 în	 anul	 2017	 o	 mare	 parte	
din	 veniturile	 proprii	 pentru	 acoperirea	 cheltuielilor/
plăţilor	 curente	 conform	 bugetului	 propriu	 aprobat.

În	anul	2017	cheltuielile	curente	de	funcţionare	ale	SRR	
au	 fost	 în	valoare	 totală	de	410.095.789	 lei,	acoperite	
după	 cum	 urmează:
•	 344.188.894	 	 lei	 din	 alocaţie	 bugetară
•	 65.906.895	 lei	 din	 venituri	 proprii.
Societatea	Română	de	Radiodifuziune	a	efectuat	din	
fondurile	 de	 rezervă	 constituite	 la	 nivelul	 societăţii	
din	profitul	anilor	precedenţi,	 cheltuieli	 de	dezvoltare	
(investiţii)	 în	cuantum	de	6.002.399	 lei.	Menţionăm	că	
toate	 investiţiile	 au	 fost	 realizate	 numai	 din	 aceste	
fonduri .

Pe	 lângă	 obligaţia	 legală	 a	 Societăţii	 de	 a	 utiliza	 cu	
prioritate	veniturile	proprii	 în	detrimetrul	 veniturilor	din	
alocaţie	bugetară,	 SRR	a	 fost	nevoită	 să	acopere	 tot	
din	venituri	proprii	 şi	o	mare	parte	din	sumele	 reţinute	
de	către	Ministerul	 Finanţelor	 Publice	prin	 rectificările	
bugetare. 

Veniturile din alocaţie bugetară	 au	 fost	 utilizate	
în	 conformitate	 cu	 destinaţiile	 stipulate	 în	 Legea	
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16 Radiocomunicaţii	alocând	pentru	acestea	aproximativ	
34%	 din	 bugetul	 total	 al	 SRR.	

La	 sfârşitul	 anului	 2017,	 Societatea	 Română	 de	
Radiodifuziune	 a	 înregistrat,	 din	 surse	 proprii,	 un	
rezultat financiar pozitiv	 în	cuantum	de	8.598.072		lei.

Execuţia alocaţiei bugetare	 pentru	 anul	 2017	 s-a	
făcut	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 39	 din	
Legea	nr.	 41/1994	privind	organizarea	 şi	 funcţionarea	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 şi	 a	 Societăţii	
Române	 de	 Televiziune,	 republicată	 şi	 modificată.

Activitatea de achizi ţ i i , 	 derulată	 în	 vederea	
desfăşurării	 în	 bune	 condiţii	 a	 tuturor	 activităţilor	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune,	 s-a	 făcut	 cu	
respectarea	 legislaţiei	 în	 vigoare	 şi	 a	 reglementărilor	
interne.

În	 vederea	 realizării	 Planului	 de	 Investiţii	 pentru	 anul	
2017,	 aprobat	 prin	 HCA	 nr.	 275/22.02.2017,	 au	 fost	
iniţiate	şi	derulate	pe	parcursul	anului	2017	procedurile	
de	achiziţie	publică	şi	atribuite	contracte	de	furnizare	
a	bunurilor	cuprinse	în	Planul	de	Investiţii	al	SRR	pentru	
anul	 2017	 şi	 în	 Programul	 Anual	 al	 Achiziţiilor	 Publice	
2017,	 în	 valoare	 de	 peste	 6.000	 mii	 lei,	 cu	 referire	 la	
domeniile:	
•	 autoturisme,	 în	 vederea	 înnoirii	 parcului	 auto	

propriu;
•	 echipamente	 IT	 şi	 dezvoltări	 software;
•	 dispozitive	 de	 protecţie	 echipamente	 (UPS-uri);
•	 echipamente	 de	 studio	 portabile	 şi	 conexe;	
•	 emiţătoare	 FM	 şi	 codecuri;
•	 alte	 echipamente	 şi	 utilaje.
Inventarierea patrimoniului	 s-a	 făcut,	 ca	 în	 fiecare	
an,	 cu	 respectarea	 reglementărilor	 legale	 în	 vigoare.	
Comisiile	de	inventariere	constituite	la	nivelul	societăţii	
au	 constatat	 diferenţe	 la	 suprafeţele	 de	 teren	 între	
măsurătorile	 cadastrale	 şi	 valorile	 cuprinse	 în	 Anexa	
nr.	 1	 la	 Legea	 nr.	 41/1994	 şi	 au	 propus	 continuarea	
demersurilor	 necesare	 în	 vederea	 actualizării	 Anexei	
nr.	 1	 la	 Legea	 nr.41/1994,	 privind	 organizarea	 şi	
funcţionarea	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	
şi	 a	 Societăţii	 Române	 de	 Televiziune	 precum	 şi	
actualizarea	Anexei	nr.	45	la	H.G.	nr.	1705/2006	pentru	
aprobarea	 inventarului	 centralizat	 al	 bunurilor	 din	
domeniul	 public	 al	 statului.

Prezentarea	 s i tuaţ i i lo r 	 f inanciare	 s -a	 făcut 	 în	
conformitate	 cu	 cadrul	 legal	 de	 raportare	 financiară	
şi	 cu	 respectarea	 principiilor	 legalităţii	 şi	 regularităţii,	
acestea	 oferind	 o	 imagine	 reală	 şi	 fidelă	 a	 poziţiei	
financiare	 a	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune.

În	 acest	 sens,	 menţionăm	 următoarele:
•	 proiectul	 de	 buget	 propriu	 a	 fost	 fundamentat	

şi	 elaborat	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 legale	
în	 vigoare;

•	 angajarea	 şi	 utilizarea	 creditelor	 bugetare	 s-au	
derulat	 pe	 baza	 bunei	 gestiuni	 financiare;

•	 angajarea,	 l ichidarea,	 ordonanţarea	 şi	 plata	
cheltuieli lor	 s-au	 încadrat	 în	 l imita	 creditelor	
bugetare	 repartizate	 şi	 aprobate;

•	 a	fost	asigurată	integritatea	bunurilor	din	domeniul	
public	al	statului	aflate	în	administrarea	şi	folosinţa	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune;

•	 au	fost	aplicate	politicile	contabile	adecvate	şi	s-a	
asigurat	 prezentarea	 situaţiilor	 financiare	 anuale	
la	 termen	 şi	 în	 conformitate	 cu	 cadrul	 legal	 de	
raportare	 financiară	aplicabil	 acestora,	 respectiv	
OMFP	 nr.	 1802/2014;

•	 a	 fost	 organizat,	 implementat	 şi	 menţinut	 un	
sistem	 de	 control	 intern	 corespunzător	 pentru	
întocmirea	 şi	 prezentarea	 corectă	 şi	 fidelă	 a	
situaţiilor	 financiare;

•	 au	 fost	 monitorizate	 performanţele	 financiare	 şi	
nefinanciare	 ale	 studiourilor	 teritoriale;

•	 au	 fost	 monitorizate	 şi	 respectate	 Programul	 de	
achiziţii	publice	şi	Planul	de	 investiţii	ale	Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune.

Modul	 de	 administrare	 a	 patrimoniului,	 precum	 şi	
execuţia	 bugetului	 de	 venituri	 şi	 cheltuieli	 respectă	
principii le	 legalităţi i ,	 regularităţi i ,	 economicităţi i ,	
eficienţei	şi	eficacităţii,	fiind	în	concordanţă	cu	scopul,	
obiectivele	şi	atribuţiile	prevăzute	 în	actele	normative	
în	 vigoare	 care	 reglementează	 activitatea	 Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune.

S i tuaţ i i le	 f inanciare	 ale	 Societăţ i i 	 Române	 de	
Radiodifuziune	au	 fost	auditate,	conform	prevederilor	
legale,	 de	 auditorul	 extern	 independent	 SC	 EXIAS	
CONSULTANTS, 	 membru	 al 	 Camerei 	 Auditor i lor	
Financiari	 din	 România	 (CAFR).	

Cheltuielile totale	 înregistrate	de	Societatea	Română	
de	 Radiodifuziune	 în	 anul	 2017	 au	 fost	 în	 valoare	 de	
410.095.789	 lei.

Structura	cheltuielilor	efectuate	de	Societatea	Română	
de	 Radiodifuziune	 în	 anul	 2017	 se	 prezintă	 astfel:

Cheltuieli	 cu	 personalul 164.941.069lei
Cheltuieli	 cu	 materiale	 şi	 servicii 194.542.844lei
din	 care	 :
•	 Cheltuieli	 cu	 radiocomunicaţiile 138.172.126lei
Alte	 cheltuieli 50.611.875lei
din	 care	 :
•	 Cheltuieli	 cu	 impozite,	 TVA,	

comisioane	 încasare	 taxă	 radio												
39.962.530lei

•	 Finanţare	 Radio	 Chişinău	 	 	 	 1.790.000lei

Societatea	 Română	 de	 Radiodi fuz iune	 a	
continuat	 să	 fie	 unul	 dintre	 susţinătorii	 majori	
ai	 creatorilor	 şi	 artiştilor	 naţionali,	 remuneraţia	
achitată	 în	 anul	 2017	 uniunilor	 de	 gestiune	
colectivă	 a	 drepturi lor	 de	 autor	 şi	 conexe	
(UCMR-ADA,	 CREDIDAM,	 UPFR,	 COPY-RO,	 etc),	
depăşind	 10.600	 mii	 lei.

Totodată,	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	
beneficiază	de	 serviciile	 Societăţii	Naţionale	de	

Ponderile veniturilor proprii pe categorii de 
venituri sunt reprezentate grafic după cum 
urmează:

Ponderile principalelor cheltuieli la nivelul 
Societăţii Române de Radiodifuziune sunt 
prezentate prin intermediul reprezentării 
grafice următoare:
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18 comentarii,	 reportaje	 despre	 ceea	 ce	 se	 întâmplă	 în	
ţară,	difuzate	de	posturile	Radio	România	Internaţional.	

Important	 de	 menţionat	 este	 faptul	 că	 şi	 în	 2017	
Radio	 România	 a	 reuşit	 să	 se	 impună	 ca	 o	 sursă	 de	
informaţii	 echilibrată,	 obiectivă,	 bine	 documentată,	

jurnaliştii	 SRR	 fiind	 prezenţi	 în	 toate	 zonele	 de	 interes	
pentru	 ascultători.

În	continuare	sunt	prezentate	principalele	linii	editoriale	
pentru	 fiecare	 post	 şi	 redacţie	 în	 parte.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI
În	 anul	 2017	 Radio	 România	 Actualităţi	
(RRA)	 a	 rămas	 cel mai important post 
de radio din România,	 din	 punct	 de	
vedere	 al	 impactului	 asupra	 publicului,	
cu	 cea	 mai 	 mare	 cotă	 de	 piaţă	 ş i	
cu	 aproape	 2.000.000	 de	 ascultător i	
z i lnic.	 Această	 poziţ ie	 s-a	 menţinut	 în	
condiţiile	consolidării	 încrederii	populaţiei	
în	 echilibrul	 şi	 corectitudinea	 editorială	
care	 caracterizează	 programele	 Radio	
România	 Actual i tăţ i , 	 în 	 core lare	 cu	
creşterea	 volumului	 de	 informaţie	 pus	 la	
dispoziţia	 publicului.
Ascultătorii	 de	 radio	 aleg	 să	 petreacă	 în	 medie	
mai	mult	 timp	ascultând	programele	Radio	România	
Actualităţi	decât	pe	cele	ale	altor	posturi	de	 radio,	
ceea	 ce	 confirmă	 faptul	 că	 la	 Radio	 România	
Actualităţi	 regăsesc	 informaţia	 corectă	 şi	 promptă	
pe	 care 	 ş i -o 	 doresc 	 despre 	 even imente le 	 ş i	
subiectele	care	 îi	 interesează.	Acest	obiectiv	poate	
fi	cel	mai	bine	exemplificat	de	cele	mai	 importante	
campanii	 editoriale	 susţinute	 de	 principalul	 post	 al	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune:	
•	 15	 ianuarie	 –	 Ziua	 Culturii	 Naţionale;
•	 Laserul	 de	 la	 Măgurele	 (ELI-NP)	 –	 proiect	 de	

anvergură	 mondială;
•	 100	de	ani	de	 la	 luptele	de	 la	Mărăşti-Mărăşeşti-

Oituz.
Radio	România	Actualităţi	şi-a	extins	 în	2017	reţeaua 
de corespondenţi din ţară,	 reţea	 care	 este	 în	
continuare	una	dintre	cele	mai	 importante	din	mass	
media	 din	 România.	 Rezultatul	 a	 fost	 că,	 practic,	

nu	 au	 existat	 evenimente	 majore	 în	 fiecare	 judeţ,	
despre	 care	 publicul	 să	 nu	 f i 	 fost	 informat	 prin	
Radio	 România	 Actualităţi.

Reţeaua de corespondenţi externi	coordonată	de	
RRA	 –	 singura	 la	 acest	 nivel	 operată	 de	 o	 instituţie	
media	 din	 România	 -	 a	 fost	 la	 rândul	 ei	 extinsă,	
ascultători i 	 primind	 informaţii	 directe	 de	 la	 faţa	
locului,	 atât	 din	 cele	 mai	 importante	 capitale	 ale	
Uniunii	Europene,	cât	şi	de	 la	Washington,	 Ierusalim,	
Beijing	 etc.

Campania	 “Eu	 ascult	 Radio	 România	 Actualităţi”	
a	 adunat	 sub	 umbrela	 sa	 o	 serie	 de	 programe	
speciale,	care	s-au	bucurat	de	atenţia	şi	participarea	
publicului:
•	 Ziua	 Mondială	 a	 Radioului	 –	 13	 februarie;
•	 Ziua	 Radioului	 Public	 Românesc	 –	 1	 noiembrie;
•	 Ziua	 Naţională	 a	 României	 –	 1	 Decembrie.
Mis iunea	 de	 post	 publ ic	 ş i-a	 respectat-o	 Radio	
România	Actualităţi	şi	în	ceea	ce	priveşte	reflectarea	
funeraliilor	 naţionale	 şi	 doliului	 naţional	 declarate	
în	momentul	decesului	Maiestăţii	 Sale	Regele	Mihai	
I,	 împletind	 momentele	 de	 evocare,	 i lustrate	 cu	
fragmente	 din	 fonoteca	 de	 aur,	 cu	 reflectarea	
ceremoniilor	 solemne.

Aproape	 toate	 emisiunile	 au	 rămas	 pe	 poziţia	 de	
lider	 de	 audienţă,	 fapt	 care	 demonstrează	 că,	 în	
contextul	 diversităţi i 	 gusturi lor	 ascultători lor	 şi	 al	
cerinţelor	 misiunii	 publice,	 programele	 RRA	 au	 fost	
semnificative	 pentru	 fiecare	 dintre	 ascultători.

La	 nivelul	 strategiei	 de	 program,	 pornind	 de	 la	
aşteptările	ascultătorilor,	în	acest	an	a	fost	reconfigurat	
tronsonul de prânz din week-end prin crearea unor 
spaţii	dedicate	valorilor	satului	românesc	şi	 interviurilor	
cu	 personalităţi	 ale	 vieţii	 noastre	 culturale.

Direcţia	 	 Programe	 coordonează	 politica	 editorială	
a	 tuturor	 posturilor	 aparţinând	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune,	 care	 include:
•	 posturi naţionale	 –	 Radio	 România	 Actualităţi,	

Radio	 România	Cultural,	 Radio	 România	Muzical,	
Antena	 Satelor,	 Radio	 3net;

•	 posturi regionale	 –	 Radio	 România	 Bucureşti	
FM,	 Radio	 România	 Cluj	 (cu	 posturi le	 locale	
Sighet	 şi	 Sibiu),	 Radio	 România	Constanţa,	 Radio	
România	 Craiova,	 Radio	 România	 Iaşi,	 Radio	
România	 Reşiţa,	 Radio	 România	 Târgu	 Mureş,	
Radio	 România	 Timişoara	 (cu	 postul	 local	 Arad);

•	 postur i  in ternaţ ionale – 	 Radio	 România	
Internaţional	 şi	 Radio	 Chişinău.

De	 asemenea,	 în	 cadrul	 Direcţiei	 Programe	 se	
regăsesc	 şi:
•	 structuri	 cu	 rol	 de	 furnizor	 de	 conţinut	 pentru	

posturile	de	 radio	–	Redacţia	Minorităţi,	Redacţia	
Format	 Muzical,	 Agenţia	 de	 presă	 Rador;

•	 structuri	 cu	 rol	 de	 suport	 –	 Serviciul	 Transmisii	
Exterioare	 şi	 Grup	 Operativ	 Trafic	 Programe.

Din	 datele	 de	 audienţă	 ale	 anului	 2017	 reiese	 faptul	
că	programele	Radio	România	sunt	optiunea	numărul	
unu	pentru	public	la	nivel	naţional,	lucru	care	confirmă	
calitatea	 conţinutului	 oferit.	 Strategia	 editorială	 la	
nivelul	 SRR	 implică	 furnizarea	 de	 produse	 jurnalistice	
astfel	 încât	 să	 fie	 acoperite	 toate	 zonele	 de	 interes	
ale	 ascultătorilor,	 indiferent	 de	 vârstă.

În	 anul	 2017	 SRR	 a	 pus	 accentul	 pe	 adaptarea	
produsului	 jurnalistic	 la	cerinţele	tehnologice	actuale.

Astfel,	difuzarea	produselor	 jurnalistice	în	toate	mediile	
online	 a	 dus	 la	 creşterea	 notorietăţii	 şi	 a	 permis	
accesul	către	noi	categorii	de	public.	Un	alt	element	
important	în	programele	Radio	România	este	specificul	
local,	 reflectat	 în	 informaţii	 primite	 de	 la	 reţeaua	 de	
corespondenţi	 locali,	 ascultătorii	 din	 fiecare	 zonă	 a	
ţării	 regăsindu-se	 în	 oferta	 editorială.

Comunitatea	 românească	 din	 străinătate,	 fiind	 una	
semnificativă,	 este	 vizată	 de	 strategia	 Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune.	 Românii	 care	 muncesc	
şi	trăiesc	 în	afara	ţării	au	beneficiat	de	ştiri,	 informaţii,	

EDITORIAL
-4-
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20 în	 grilă,	 prin	 consolidarea	 celor	 două	 formate	
de	 emisiuni	 difuzate	 vineri	 seara.

Tot	 în	 domeniul	 noutăţilor	 menţionăm	 programul 
interactiv nocturn	 de	 la	 00:05	 la	 02:00,	 intitulat	
Serviciul de noapte,	care	propune	spre	dezbatere	
teme	 diverse,	 de	 la	 actualitatea	 politico-socială	
până	 la	 cea	 cultural-educativă,	 iar	 personalităţi	
af late	 în 	 s tudio	 răspund	 în 	 d i rect 	 înt rebăr i lo r	
ascultătorilor.

Din	 punct	 de	 vedere	 editorial,	 anul	 2017	 a	 fost	
marcat,	 pe	 de	 o	 parte,	 de	 cele	 două	 runde	 de	
alegeri 	 locale	 parţ iale	 ş i 	 campanii le	 electorale	
pentru	 acestea	 şi,	 pe	 de	 altă	 parte,	 de	 instalarea	
guverne lo r 	 Gr indeanu	 ş i 	 Tudose, 	 even imente	
interne	 cu	 impact	 major,	 care	 au	 fost	 tratate	 cu	
profesionalism,	 promptitudine	 şi	 obiectivitate.	 De	
asemenea,	 atât	 în	 ştiri,	 cât	 şi	 în	 dezbateri s-au	
prezentat	 şi	 analizat	 toate	 modificările	 legislative	
survenite	 în	 domenii	 de	 interes.

Radio	 România	 Actual i tăţ i 	 a	 acoperit 	 editor ial	
evenimentele internaţionale	 care	 au	 marcat	 un	
an	2017	extrem	de	 imprevizibil	 şi	agitat:	Consiliile	UE,	
Consilii le	 ministeriale	 UE,	 reuniuni/dezbateri/discuţii	
Brexit,	 alegeri	 în	 Marea	 Britanie	 şi	 în	 Germania,	
Cons i l i u l 	 NATO	 (25 	 mai , 	 B ruxe l le s ) , 	 Cons i l i i l e	
ministeriale	 NATO,	 Adunarea	 Parlamentară	 NATO	
(6-9	 oct.	 2107,	 Bucureşti).

Rubricile de sport,	 difuzate	 din	 oră	 în	 oră,	 au	 fost	
bogate	 în	 informaţii,	 fiind	 reflectate	 evenimentele	
cele	 mai	 importante	 în	 plan	 intern, 	 european	
ş i 	 mondia l 	 la 	 care	 sport iv i i 	 noşt r i 	 au	 real i zat	
performanţe	 notabi le.	 Astfel, 	 RRA	 a	 transmis	 în	
direct	 aspecte	 de	 la:
•	 Campionatul	Mondial	de	Canotaj,	unde	România	

a	 obţinut	 două	 medalii	 de	 aur;
•	 turneele	 de	 tenis	 de	 Mare	 Şlem	 de	 la	 Paris	 şi	

New	York,	unde	Horia	Tecău	a	 triumfat	 în	proba	
de	 dublu	 de	 la	 US	 Open,	 iar	 la	 Roland	 Garros	
Simona	 Halep	 a	 fost	 în	 finală;

•	 turneul	 Final	 Four	 la	 handbal	 feminin,	 unde	 a	
fost	 prezentă	 echipa	 CSM	 Bucureşti;

•	 Campionatul	 Mondial	 de	 handbal	 feminin	 din	
Germania.

Emisiunea	 Contracronometru	 a	 fost	 programată	
la	 alte	 repere	 orare,	 între	 19:05-20:00,	 devenind	
un	 jurnal	 zilnic	al	principalelor	evenimente	 sportive.

De	 asemenea,	 interesul	 mare	 al	 advertiser-i lor	 şi	
sponsorilor	a	generat	 încasări	din	publicitate,	ceea	
ce	 confirmă	 faptul	 că	 RRA	 difuzează	 programe	
interesante	 ş i 	 de	 cal i tate,	 gustate	 de	 publ icul	
comercial.

În 	 dor inţa	 de	 apropiere	 de	 ascu l tător i 	 ş i 	 de	
creştere	 a	 audienţei,	 au	 fost	 imaginate	 şi	 derulate	
evenimente	on	air	 şi	online,	concursuri	de	 fidelitate.	
Reţelele	 sociale,	 precum	 Facebook,	 dar	 şi	 site-ul	
RRA	 au	 fost	 în	 anul	 2017	 principalele	 instrumente	
media	 pentru	 atragerea	 publicului	 mai	 tânăr.

La	capitolul	dotări	 tehnice,	prin	cele	4	 frecvenţe	noi	
primite	 la	Alba	 Iulia,	 Slatina,	Roman	 şi	Gheorghieni,	
nivelul	de	acoperire	a	crescut,	dar	frecvenţele	primite	
încă	 nu	 sunt	 operaţionale.	 Deşi	 din	 documentele	
primite	 de	 la	 SNR	 reiese	 că	 semnalul	 RRA	 acoperă	
teritoriul	 României	 în	 proporţie	 de	 97%,	 sesizările	
primite	 de	 la	 ascultătorii	 şi	 de	 la	 corespondenţii	
noştii	 din	 ţară,	 dar	 şi	 din	măsurătorile	 efectuate	pe	
teren	 de	 specialiştii	 SRR	 arată	 că	 există	 deficienţe	
de	 acoperire	 atât	 în	 oraşe/zone	 urbane,	 cât	 şi	 pe	
drumurile	 naţionale.

O	direcţie	prioritară	de	acţiune	a	fost	 îmbunătăţirea	
dotăr i lor 	 IT 	 pr in	 instalarea	 de	 PC-ur i 	 de	 ult imă	
generaţie	 în	 birouri le	 redacţionale	 ş i 	 în	 spaţi i le	
tehnice	 de	 emisie-producţie	 cu	 acces	 la	 aplicaţii	
specifice	(editare	text,	acces	transtel,	acces	internet	
şi	 alte	 resurse	 necesare	 jurnaliştilor).	 De	asemenea,	
reporterii	de	teren	au	fost	dotaţi	cu	noi	echipamente	
de	 înregistrare.

Cu	provocări	editoriale	 importante,	eforturi	 tehnice	
pentru	o	emisie	de	calitate,	1,731,900	de	ascultători	
unici	 pe	 zi	 ş i	 o	 cotă	 de	 piaţă	 de	 12,9%,	 Radio 
România Actualităţi a încheiat anul 2017 la 
standardele pe care i le impune rolul de cel 
mai important post de radio din România şi 
respectul pentru publicul său fidel.

Această	reconfigurare,	alături	de	schimbările	de	grilă	
asumate	 în	 toamnă	 vor	 da	 o	 nouă	 perspectivă,	 în	
2018,	prezenţei	editoriale	a	RRA	 în	spaţiul	publicistic	
autohton,	 fi ind	 operate	 pe	 baza	 cercetărilor	 de	
audienţă	 şi	 a	 studiilor	 calitative.	 Obiectivul	 urmărit	
a	 fost	 acela	 de	 a	 împrospăta	 gri la	 de	 program	
şi	 de	 a	 răspunde	 obişnuinţelor	 de	 ascultare	 ale	
publicului	 activ.

La	 nivel	 de	 conţinut,	 ne-am	 orientat	 spre	 publicul	
activ	 şi	 urban,	 fără	 a	 renunţa	 însă	 la	 subiecte	 sau	
abordări	 tradiţionale:
•	 în	 cadrul 	 emis iuni i 	 Matinal , 	 au	 fost	 testate	

formule	 de	 moderaţie	 care	 să	 se	 apropie	 cât	

mai	 mult	 de	 aşteptările	 publicului	 de	 radio;
•	 pe	 tronsonul	 10:00-13:00,	 rubrica	 “Invitaţi 	 în	

Clubul	 prietenilor	 de	 la	 10”	 s-a	 dovedit	 a	 fi	 o	
alegere	 cu	 succes	 la	 public;

•	 emisiunea	 de	 drive	 time	 Obiectiv România 
acoperă	 din	 gri la	 de	 toamnă	 un	 spaţiu	 mai	
vast,	 pentru	 a	 ţine	 aproape	 radioascultătorul	
până	 la	 ora	 19:00.	 În	 cadrul	 aceleiaşi	 emisiuni	
a fost consol idat reportajul-anchetă , 	 care	
aduce	 probleme	 socia le 	 ş i 	 economice	 la	
cunoştinţa	 publicului	 într-o	 formulă	 mult	 mai	
bine	 împachetată;

•	 i n f o rma ţ i i l e 	 d i n 	 domen i u l 	 e c o l o g i e i  ş i 
multiculturalismului	 şi-au	 întărit	 şi	 ele	 poziţiile	

Horia Brenciu a fost invitatul Danielei 
Mihai Soare, la Radio România 

Actualităţi, în cadrul 
emisiunii ’’Prietenii de la Zece’’
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Radio	 România	 Cultural	 ş i-a	 focalizat	
atenţia	 asupra	 misiunii	 sale	 principale,	
aceea	 de	 a	 fi	 deopotrivă	 transmiţător 
şi producător de cultură .	 Programul	
său	 a	 cuprins	 ştiri	 culturale,	 radiojurnale,	
transmisiuni	 directe	 şi	 corespondenţe	 de	
la	 marile	 evenimente	 culturale,	 festivaluri	
şi	 gale	 importante	 din	 România	 şi	 din	
lume,	 piese	 de	 teatru	 celebre,	 biografii	
scenarizate,	emisiuni	pentru	copii,	emisiuni	
educative	 etc.
Realizări	 notabile	 în	 2017	 sunt:
•	 documentarul	 Când	 corupţia	 ucide,	 semnat	 de	

Dan	Vasiliu,	care	a	obţinut,	 în	2017,	Marele	Premiu	
al	Documentarului	 de	Radio	acordat	de	Uniunea	
Internaţională	 de	 Radio	 şi	 Televiziune	 (URTI);

•	 Premiul	 pentru	 reflectarea	 în	 mass-media	 a	
sănătăţii	 mintale,	 obţinut	 de	 jurnalista	 Adela	
Greceanu	de	la	Radio	România	Cultural	 în	cadrul	
Galei	 Gesturilor	 de	 Suflet	 în	 Sănătate	 Mintală,	
organizat	 de	 Fundaţia	 ESTUAR.

Maestrul Gigi 
Căciuleanu a 
fost invitatul 

Dariei Ghiu, la 
Radio România 

Cultural, în 
cadrul emisiunii 

’’Oraşul 
vorbeşte’’

Radio	 România	 Cultural	 şi-a	 reconfirmat	 în	 intervalul	
menţionat	 rolul	 său	 de	 participant	 activ	 la	 viaţa	
culturală,	 printr-o	 serie	 de	 proiecte	 pe	 care	 le-a	
organizat	 în	această	perioadă:	Cafeneaua	de	ştiinţă,	
Ora	de	educaţie	muzicală,	Ora	de	educaţie	teatrală,	
Stagiunea	 de	 jazz	 de	 la	 Teatrul	 Act	 etc.

O	 atenţie	 specială	 a	 fost	 acordată	 aplicaţiei	 mobile	
Radio	România	Cultural,	accesibilă	gratuit	din	Appstore	
şi	Google	Play,	prin	 intermediul	căreia	Radio	România	
Cultural	 se	 adresează	 tinerilor	 utilizatori.

Tendinţa	ascendentă	a	postului	Radio	România	Cultural	
s-a	manifestat	 şi	 în	 2017,	printr-o	creştere	 substanţială	
a	 audienţei	 şi	 a	 cotei	 de	 piaţă	 (market	 share).

Linii	 principale	 de	 acţiune	 editorială

Radio	 România	 Cultural	 a	 urmărit	 modernizarea	
programelor	 prin	 creşterea	 gradului	 de	 reflectare	
a	 actualităţii	 socio-culturale	 în	 emisiunile	 şi	 rubricile	
postului,	 creşterea	 complexităţii	 prezenţei	 online	
a	 Radio	 România	 Cultural	 prin	 diversif icarea	 şi	
intensificarea	 activităţii	 pe	 reţelele	 sociale,	 creşterea	
vizibilităţii	postului	în	rândurile	publicului,	particularizarea	
identităţii	 postului	 şi	 poziţionarea	 lui	 pe	 piaţă.

Activitatea	 editorială	 este	 împărţită	 în	 două	 secţiuni:
•	 liniile	de	actualitate	–	matinalul	Espresso,	programul	

de	 drive	 time	 GPS	 Cultural,	 emisiunile	 Oraşul	
vorbeşte,	 Scena	 şi	 Ecranul	 etc;

•	 programele	 analitice	 de	 specialitate	 (literatură,	
istorie,	 arte	 plastice,	 filosofie	 etc.).

Pe	 lângă	 aceste	 producţii	 proprii,	 Radio	 România	
Cultural	difuzează	aşa-numitul	divertisment premium,	
aici	 intrând	spectacolele	de	teatru	radiofonic,	seri	de	
operă,	 Stagiunea	 Muzicală	 Radio.	

Transmisii	 directe

În	 2017	 postul	 Radio	 România	 Cultural	 a	 transmis	 în	
direct	evenimentele	majore	ale	culturii	naţionale:	Ziua	
Culturii	 Naţionale	 (15	 ianuarie);	 Noaptea	 muzeelor;	
Deţinuţii	evadează	în	lectură	(un	proiect	de	promovare	
a	 culturii	 în	 medii	 defavorizate	 susţinut	 de	 Radio	
România	Cultural);	CulturalJunior	(un	radio	online	de	o	
zi	 pentru	copii	 -	 1	 iunie);	 Festivalul	Naţional	de	 Teatru	
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putut	fi	consultate	şi	 în	reţelele	social	media	Facebook	
şi	 Twitter.	La	Radio	România	Muzical	au	 fost	ascultate	
în	 direct	 cele	 mai	 importante	 evenimente	 muzicale	
naţionale	şi	 internaţionale	–	spectacole	şi	concerte	de	
la	Londra,	Paris,	 Frankfurt,	New	York,	Viena	 sau	Berlin.

Obiective	 şi	 exigenţe

Pe	 parcursul	 anului,	 Radio	 România	 Muzical	 şi-a	
îndeplinit	principalele	obiective,	derivate	din	misiunea	
sa	 de	 post	 public:
•	 realizarea	 unor	 produse	 editoriale	 de	 înaltă	

calitate,	 adaptate	 exigenţelor	 artistice	 şi	 tehnice	
ale	 secolului	 XXI;

•	 formarea	şi	educarea	publicului,	 în	special	a	celui	
tânăr,	 prin	 proiecte	 şi	 emisiuni	 gândite	 special	 în	
acest	 scop;

•	 dezvoltarea	 de	 proiecte	 educative	 pe	 întreg	

teritoriul	 României,	 derulate	 în	 mediile	 offline	 şi	
online;

•	 promovarea	valorilor	româneşti,	prin	emisiunile	sale,	
dar	şi	prin	 încheierea	de	parteneriate	şi	contracte	
de	înregistrare	a	celor	mai	importante	evenimente	
muzicale	derulate	în	România,	propuse	apoi	către	
difuzare	 în	 reţeaua	 Uniunii	 Europene	 de	 Radio;

•	 promovarea	 valorilor	 internaţionale	 actuale,	 prin	
difuzarea	în	direct	a	unui	număr	mare	de	concerte	
de	 pe	 celebre	 scene	 ale	 lumii,	 precum	 şi	 a	 unor	
înregistrări	 de	 mare	 valoare	 realizate	 recent.

Proiecte speciale

Radio România Muzical 20

La	24	martie	2017	s-au	împlinit	20	ani	de	la	prima	zi	de	
emisie	Radio	România	Muzical.	Momentul	aniversar	a	
fost	marcat	prin	organizarea	unor	concerte-eveniment	

Echipa Radio 
România 

Muzical la 
aniversarea a 
20 de ani de 
la înfiinţarea 

postului

(Radio	România	Cultural	a	avut	singurul	studio	de	radio	
instalat	 chiar	 în	 incinta	 Teatrului	 Naţional	 Bucureşti).	
De	 asemenea,	 Radio	 România	 Cultural	 a	 difuzat	 42	
de	producţii	 realizate	de	 Teatrul	Naţional	 Radiofonic.

Radio	 România	 Cultural	 a	 transmis	 în	 direct	 şi	 cele	
mai	 importante	 gale	 naţionale	 dedicate	 culturii:	
Gala	Premiilor	UNITER,	Gala	 „Oamenii	 Timpului”,	Gala	
„Tinerilor	 Scriitori”.

Un	 spaţ iu	 generos	 a	 fost 	 dedicat	 Fest ivalu lu i	
Internaţional	„George	Enescu”.	În	23	de	zile	de	festival,	
Radio	 România	 Cultural	 a	 difuzat	 50	 de	 transmisiuni	
directe	de	concerte,	dublate	de	nenumărate	emisiuni	
explicative.	 Festivalul	 a	 cumulat	 aproximativ	 10.000	
de	 minute	 live	 la	 Radio	 România	 Cultural.

Programe	 speciale

În	 2017,	 postul	 Radio	 România	 Cultural	 a	 desfăşurat	
o	 serie	 de	 proiecte	 şi	 campanii	 on	 air:
•	 Scrie	de	mână	a	reamintit	ascultătorilor	frumuseţea	

scrisului	 caligrafic	 într-un	 secol	 al	 ecranelor;
•	 Intră	 în	 playlistul	 Radio	 România	 Cultural!	 s-a	

adresat	 tuturor	 celor	 care	 au	 o	 piesă	 ori	 vor	 să	
compună	un	single	care	se	potriveşte	cu	sound-ul	
Radio	 România	 Cultural;

•	 Cafeneaua	de	ştiinţă	a	dezbătut	despre	cele	mai	
importante	 descoperiri	 ştiinţifice;

•	 Ascultă	 vocile	 de	 azi	 a	 urmărit	 tezaurizarea,	 în	
Fonoteca	de	Aur	a	Radio	România,	a	principalelor	
voci	 ale	 culturii	 autohtone;

•	 Nici	 o	 şcoală	 fără	 cor!	 a	 adus	 coruri	 de	 copii	
din	 toată	 ţara	 în	 Studioul	 „Alfred	Alessandrescu”.

Pe	 lângă	 programele	 sale	 obişnuite,	 Radio	 România	
Cultural	 a	 desfăşurat	 proiecte	 editoriale	 şi	 educative	
off	air,	menite	să	sporească	notorietatea	postului	şi	să	
familiarizeze	 publicul	 tânăr	 cu	 produsele	 radiofonice	
culturale:	 Gala	 anuală	 a	 Premiilor	 Radio	 România	
Cultural,	 Stagiunea	de	 Jazz	de	 la	 Teatrul	Act,	Ora	de	
educaţie	 muzicală	 şi	 Ora	 de	 educaţie	 teatrală	 ş.a.

Gala	 Premiilor	 Radio	 România	 Cultural

Un	eveniment	de	 tradiţie	 şi	 cu	prestigiu,	 ajuns	 la	 cea	
de-a	 XVII-a	 ediţie,	 a	 avut	 loc	 la	 20	 martie	 2017,	 la	
Teatrul	 Odeon,	 şi	 s-a	 transmis	 în	 direct	 şi	 pe	 internet	

la	www.radioromaniacultural.ro,	o	 înregistrare	a	Galei	
fiind	 transmisă	 ulterior	 de	 TVR	 3	 şi	 de	 TVR	HD.	Au	 fost	
acordate	 premii	 la	 nouă	 secţiuni	 diferite,	 care	 au	
fost	 gândite	 pentru	 a	 crea	 o	 imagine	 cât	mai	 fidelă	
a	 lumii	 culturale	 româneşti	 şi	 a	 celor	 mai	 importante	
realizări	ale	anului	2016,	 în	diferite	domenii	ale	culturii:	
poezie,	 proză,	 teatru,	 fi lm,	 arte	 plastice,	 şti inţă,	
educaţie,	 muzică,	 proiecte	 culturale	 şi	 festivaluri.	 Au	
fost	 acordate,	 de	 asemenea,	 trei	 premii	 speciale:
•	 Premiul	 de	 Excelenţă	 i-a	 fost	 decernat	 actorului	

Ion	 Caramitru;
•	 Premiul	 Lux	 Mundi	 i-a	 revenit	 producătoarei	 Ada	

Solomon;
•	 Premiul	‘’In	memoriam	Iosif	Sava’’	 i-a	fost	acordat	

acordat pianistei Alexandra Dariescu.

RADIO ROMÂNIA MUZICAL
Post	cu	un	profil	unic	 în	peisajul	 radiofonic	
românesc,	 dedicat	 muzicii	 culte,	 Radio 
România Muzical a aniversat în 2017 
20 de ani de existenţă	 –	 moment	 de	
sărbătoare	pentru	acest	post	de	radio	care	
a	 devenit	 un	 adevărat	 reper	 de	 calitate	
în	 mediul	 cultural	 românesc.
Radio	România	Muzical	a	continuat	să	fie,	 în	perioada	
menţionată,	 un	 post	 ascultat	 de	 iubitorii	 muzicii	 de	
calitate,	 în	 FM	 (97,6	 şi	 104,8),	 dar	 şi	 online,	 la	 www.
romania-muzical.ro,	 acolo	 unde,	 dincolo	 de	 emisia	
live,	internauţii	sunt	aşteptaţi	cu	stream-uri	on	demand,	
arhive	 audio	 online	 şi	 multe	 concursuri.	 Site-ul	 Radio	
România	 Muzical	 a	 oferit	 acces	 şi	 către	 cele	 două	
proiecte	 importante:
•	 Ascultă	 5	 minute	 de	 muzică	 clasică,	 devenit	 un	

program	 naţional	 în	 şcolile	 din	 România;
•	 Votează	 discul	 de	muzică	 clasică	 al	 anului	 2017,	

dedicat	 celor	 mai	 noi	 şi	 valoroase	 discuri	 de	
muzică	clasică	apărute	în	România	şi	în	străinătate.

În	 mediul	 online,	 Radio	 România	 Muzical	 a	 putut	 fi	
accesat	şi	prin	aplicaţia	pentru	smartphones	şi	tablete	
din	 Google	 Play	 şi	 Appstore,	 iar	 ultimele	 noutăţi	 au	
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Paula Seling pe scena Sălii Radio

şi	 a	 unor	 proiecte	 editoriale:	 recitalurile	 susţinute	
de	 violonistul	 Alexandru	 Tomescu,	 respectiv	 pianista	
Luiza	 Borac,	 în	 Sala	 Cerchez	 a	 Muzeului	 Naţional	
Cotroceni.	 Alături	 de	 Direcţia	 Formaţii	 Muzicale,	
Radio	 România	 Muzical	 a	 organizat	 la	 24	 martie,	
la	 Sala	 Radio,	 unul	 dintre	 evenimentele	 stagiunii	
2016-2017:	 concertul	 care	 i-a	 avut	 ca	 protagonişti	
pe	pianista	Alexandra	Dariescu	şi	pe	dirijorul	Cristian	
Măcelaru.

Festivalul Internaţional George Enescu 2017

Una	 dint re	 mar i le 	 provocăr i 	 edi tor ia le	 a	 fost	
re f lectarea	 Fes t i va lu lu i 	 In te rnaţ iona l 	 George	
Enescu,	 desfăşurat	 în	 perioada	 2-24	 septembrie.	
Radio	 România	 Muzical	 a	 fost	 s ingurul	 post	 de	
radio	 românesc	 care	 a	 difuzat	 în	 direct	 toate	
concertele pentru care au existat drepturi din partea 
organizatorilor,	 în	 total	 70	 de	concerte	preluate	de	
la	Sala	Mare	a	Palatului,	Ateneul	Român,	Sala	mică	
a	 Palatului,	 Sala	 Radio.	Alte	 9	 concerte	 înregistrate	
au	fost	difuzate	 imediat	după	 încheierea	festivalului.	
S-au	 realizat	 în	 exclusivitate	 peste	 100	 de	 interviuri	
cu	 artiştii-protagonişti	 ai	 festivalului,	 iar	 concertele	
au	 fost	 reflectate	 şi	 în	 reportaje	 difuzate	 zilnic	 în	
perioada	 3-25	 septembrie.

Proiecte muzicale

În	 sfera	 editorială,	 emisiuni	 şi	 rubrici	 speciale	 au	
marcat	Centenarul	Dinu	Lipatti,	zilele	de	1	noiembrie	
(Ziua	 Radioului	 Naţional	 Românesc)	 şi	 1	 Decembrie	
(Ziua	 Naţională	 a	 României),	 aniversările	 Claudio	
Monteverdi	 –	 450,	 Jules	 Massenet	 –	 175,	 Gioachino	
Rossini	 –	 225,	 Daniel	 Barenboim	 –	 75	 sau	 Herbert	
Blomstedt	 –	 90,	 Ziua	 muzicii	 vechi	 (21	 martie).	 Au	
fost	 realizate	emisiuni	speciale	şi	cu	ocazia	dispariţiei	
unor	mari	artişti	 în	2017:	Jiri	Belohlavek,	Jeffrey	Tate,	
Dmitri	 Hvorostovsky.	 Emisiunea	 “Seara	 de	 operă”	 a	
propus	 ediţii	 speciale	 live	 audio	 şi	 video,	 cu	 invitaţi	
în	studio:	Renato	Zanella	şi	Anita	Hartig	(24	 ianuarie),	
George	Petean	(7	 februarie),	Vlad	 Iftinca	(27	 iunie).

Alături	de	Forumul	Cultural	Austriac,	Radio	România	
Muzical	a	organizat	 la	22	 iunie,	 la	Biserica	Lutherană	
din	 Bucureşti,	 un	 concert	 al	 Cvartetului	 Giocoso,	
rez ident 	 la	 V iena, 	 cu	 doi 	 v io loniş t i 	 români 	 în	
componenţă.

Evenimente româneşti la Radio România Muzical

Dincolo	de	reflectarea	Festivalului	„George	Enescu”	şi	
a	concertelor	săptămânale	organizate	 la	Sala	Radio	
cu	ansamblurile	Societăţii	Române	de	Radiodifuziune,	
Radio	 România	 Muzical	 a	 fost	 partener	 activ	 al	
celor	 mai	 importante	 evenimente	 muzicale	 din	
sfera	 muzicii	 culte	 din	 Bucureşti	 şi	 din	 ţară,	 prin	
înregistrarea/transmiterea	 în	direct	 şi	 difuzarea	unor	
concerte	 de	 calibru,	 precum:	 concertul	 de	 debut	
al	 manifestărilor	 dedicate	 Centenarului	 Marii	 Uniri	
(26	 noiembrie),	 stagiunea	 Orchestrei	 Române	 de	
Tineret	 şi	 a	 Cameratei	 Regale	 la	 Ateneul	 Român,	
Stagiunea	 de	 marţi	 seara	 de	 la	 Ateneul	 Român,	
festivaluri le	 “Săptămâna	 Internaţională	 a	 Muzicii	
Noi”,	 “Meridian”,	 “Vara	 magică”,	 “Visul	 unei	 nopţi	
de	vară”,	concertele	aniversare	Corul	Preludiu	–	45,	
Concertul	 Regal	 organizat	 de	 Fundaţia	 Principesa	
Margareta	 a	 României.

Transmisiuni directe naţionale şi internaţionale

Unul	 dintre	 punctele-forte	 ale	 ofertei	 Radio	 România	
Muzical	sunt	transmisiunile	directe	preluate	prin	Uniunea	
Europeană	de	Radio	(EBU)	de	pe	mari	scene	ale	lumii.	
În	 2017,	 Radio	 România	 Muzical	 a	 propus	 un	 număr	
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28
de	 90	 de	 concerte	 în	 direct,	 între	 care	 se	 regăsesc	
evenimente	 de	 maximă	 importanţă:	 concertul	 de	
Anul	 Nou	 de	 la	 Viena,	 Gala	 „Placido	 Domingo”	 –	
50	 de	 la	 Viena	 (19	 mai),	 Festivalul	 BBC	 Proms	 (9	
concerte	 în	 direct),	 8	 spectacole	 de	 operă	 de	 la	
Teatrul	 Metropolitan	 din	 New	 York	 –	 preluate	 şi	 de	
Radio	 România	 Cultural,	 Festivalul	 „Richard	 Wagner”	
de	la	Bayreuth	(7	spectacole),	deschiderea	stagiunii	 la	
Teatrul	 Scala	din	Milano	 (7	decembrie),	 concertul	 de	
la	Londra	organizat	de	BBC	prin	care	s-au	celebrat	50	
ani	 de	 schimburi	 muzicale	 europene	 (27	 noiembrie),	
concertul	 de	 inaugurare	 a	 noii	 săli	 Elbphilharmonie	
din	 Hamburg	 (11	 ianuarie).

Radio România Muzical online

Site-ul	 Radio	 România	Muzical	www.romania-muzical.
ro	a	 rămas	 şi	 în	2017	o	oglindă	a	activităţii	editoriale,	
cuprinzând	 şi	 proiecte	 desfăşurate	 exclusiv	 online.	
Radio	România	Muzical	pune	la	dispoziţia	ascultătorilor	
săi	 una	 dintre	 cele	 mai	 bogate	 arhive	 de	 emisiuni	
disponibile	 online	 în	 Europa:	 site-uri	 pentru	 peste	 120	
de	 emisiuni,	 cuprinzând	majoritatea	 ediţiilor	 derulate	
între	2009	şi	prezent.	Alături	de	emisia	 live,	ascultătorii	
au	 acces	 şi	 la	 7	 stream-uri	 on	 demand.

ANTENA SATELOR
În 	 urma	 unei 	 anal ize	 pr iv ind	 prof i lu l	
ascultătorului	 de	 radio	 din	 România	 şi	
raportarea	posturilor	de	radio	la	ascultătorii	
lo r , 	 a 	 re ieş i t 	 că	 Antena	 Sate lor 	 se	
poziţionează	 în	 piaţă	 ca	postul de radio 
cel mai apropiat şi devotat publicului 
său. 
Fidel izarea	 ascultător i lor, 	 răspunsul 	 empatic	 la	
necesităţile	 lor	 reale,	 identificarea	cu	oamenii	cărora	
li	 se	 adresează,	 reprezintă	 atuurile	 prin	 care	 Antena	
Satelor	a	dezvoltat	o	relaţie	statornică	cu	aceştia.	Din	
aceste	considerente,	grila	de	programe	care	s-a	lansat	
în	2017	a	mizat	 în	continuare	pe	 ideea	 întăririi	acestei	
relaţii,	dar	 şi	pe	utilitatea	şi	originalitatea	conţinutului,	
pe	 simplitate,	 echilibru	 şi	 logică	 de	 desfăşurare,	 pe	
abordări,	 modalităţi	 şi	 emisiuni	 noi.

Construcţia	 grilei	 a	 urmărit,	 în	 principal,	 extinderea	
modalităţilor	 de	 adaptare	 la	 cerinţele	 ascultătorilor,	
dar	 şi	 la	 trebuinţele	 lor,	 a	 mizat	 pe	 interactivitatea	
emisiunilor,	pe	prezentarea	permanentă	a	aspectelor	
reale,	 de	 viaţă	 din	 spaţiul	 rural,	 dar	 şi	 pe	 implicare	
socială,	 oferind	 soluţi i 	 la	 probleme	 concrete	 în	
emisiunile	 cu	 conţinut	 social.	 Cu	 alte	 cuvinte,	 de	 la	
nivelul	 şi	 cu	 posibilităţile	 unui	 post	 public	 de	 radio,	
s-a	 urmărit	 crearea	 unui	 cadru	 favorabil	 dezvoltării	
civi l izaţiei	 rurale.	 Starea	 de	 bine	 şi 	 un	 plus	 de	

atractivitate,	 generarea	 unei	 atmosfere	 familiale,	
bazate	pe	empatie,	cu	un	balans	potrivit	 între	energie	
şi	 relaxare,	 între	 emoţie	 şi	 divertisment,	 au	 fost,	 de	
asemenea,	 ingredientele	 unei	 reţete	 editoriale	 care	
a	 plecat	 de	 la	 ideea	 simplă	 a	 unei	 relaţii	 de	 la	 om	
la	 om.

Din	 dorinţa	 de	 a	 oferi	 mai	 multă	 informaţie	 din	
toate	 domeniile	 de	 interes,	 s-a	 observat	 în	 ultimii	
ani	 că	 programul	 suferă	 din	 cauza	 volumului	 şi	 a	
densităţii	 informaţiilor.	Grila	2017	a	propus	un	program	
mai	 aerisit,	 mai	 atractiv,	 cu	 o	 selecţie	 mai	 bună	
a	 informaţiilor,	 cu	 emisiuni	 şi	 formate	 noi	 care	 au	
echilibrat	„greutatea”	unor	emisiuni	 strict	 informative.

Ţinte,	 obiective,	 realizări

Atragerea tinerilor către programele postului. 

Una	 dintre	 ţintele	 noii	 grile	 a	 vizat	 atragerea	 mai	
multor	 tineri	către	emisiunile	postului,	prin	programe,	
teme	 şi	 subiecte	 dedicate	 activităţilor	 şi	 intereselor	
lor.	 De	 asemenea,	 s-a	 urmărit	 prezenţa	 lor	 mai	
activă/frecventă	 pe	 post,	 dar	 şi	 promovarea	 mai	
multor	voci	tinere	în	postura	de	prezentatori.	Selecţia	
muzicală	 a	 vizat,	 într-o	 proporţie	 mai	 mare	 decât	
în	 trecut,	 tinerii	 valoroşi,	 laureaţi	 ai	 unor	 festivaluri.	
Online-ul	 a	 fost,	 în	 continuare,	 instrumentul	 cel	mai	

Ziua Internaţională a 
Copilului la Sala Radio



RADIO ROMANIA - RAPORT ANUAL 2017 31

30 mediatizarea	lor,	 la	crearea	unui	standard	de	calitate	
al	 festivalurilor	 şi	 la	 descoperirea	 de	 noi	 talente	 ale	
folclorului	muzical	 interpretativ.	Promovarea	tradiţiilor	
şi	 obiceiurilor	 populare	 autentice,	 ca	 elemente	 de	
identitate	naţională,	a	fost	preocuparea	permanentă	
a	 emisiunii	 “Lada	 de	 zestre”,	 care	 prin	 proiectul	
editorial	 „Satul	 viu”	 a	 avut	 ca	 invitaţi	 pe	 cei	 distinşi	
cu	 titlul	 de	 „tezaur	 uman	 viu”.

O privire spre diaspora. 

Emisiunea	„Departe	de	acasă”	s-a	 impus	ca	un	spaţiu	
editorial	 pentru	 diaspora	 (în	 special	 pentru	 românii	
de	 la	 ţară	plecaţi	 să	muncească	 în	 străinătate).	 S-a	
încercat	crearea	unei	punţi	de	 legătură	 între	familiile	
separate	 de	 distanţă.

Dezvoltarea mediului online. 

A	fost	realizată	o	nouă	versiune,	structură	şi	concepţie	
grafică	 a	 site-ului.	 Ideea	 generatoare	 este	 aceea	
a	 interconectării	 conţinutului	 on	 air	 cu	 cel	 online	
şi	 obţinerea	 unei	 conversi i 	 mai	 bune	 pe	 traseul	
trafic-audienţă	 radio.	 Practic,	 s-a	 urmărit	 mai	 multă	
complementaritate,	 atractivitatea	 informaţiei	 prin	
prezentarea	ei	 în	format	multimedia,	compatibilizarea	
celor	 2	 tipuri	 de	 media	 şi	 noi	 ascultători	 de	 radio	
preluaţi	 din	 mediul	 online.	 În	 acest	 sens,	 au	 fost	
transpuse	 domeniile	 şi	 genericele	 celor	 4	 emisiuni	
care	 împart	ziua	de	program	radiofonic	 în	tot	atâtea	
secţiuni	 ale	 site-ului,	 pentru	 o	 mai	 bună	 promovare	
şi	 interconectare,	 creşterea	 volumului	 de	 informaţii	
şi	 a	 promovării	 continutului	 on	 air	 in	 mediul	 online.

Profesionalizarea şi modernizarea postului. 

Deşi	 locuitorii	 din	 mediul	 rural	 nu	 sunt	 (prin	 nivel	 de	
trai	şi	deprinderi)	 în	avangarda	publicului	de	radio	din	
România,	Antena	Satelor	propune	abordări	moderne,	
însă	 accesibile	 şi	 adaptate	 locuitorilor	 de	 la	 sat:
•	 promovare	 încrucişată	 on	 air/online;
•	 conţinut	 complementar	 între	 cele	 două	 medii,	

on	 air	 şi	 online;
•	 producţi i 	 l ive	 pe	 Facebook	 (din	 studioul	 de	

emisie)	 şi	 Youtube	 (canalul	 propriu);
•	 streaming	 video	 de	 la	 evenimente,	 producţie	

multimedia;

•	 activităţi	 de	 SEO	 (Search	 Engine	 Optimisation),	
site	 responsiv	 (adaptat	 dizpozitivelor	 mobile);

•	 o	 prezenţă	 consistentă	 pe	 platformele	 social	
media,	 o	 dinamică	 sporită	 a	 programelor,	 mai	
multă	creativitate,	 implementarea	de	 standarde	
ale	 momentului	 în	 industria	 media.

Permanenta raportare la misiunea publică. 

Prin	acoperirea	unei	certe	necesităţi	 informative	care	
vine	 în	 sprijinul	 comunităţilor	 defavorizate,	 Antena	
Satelor poate fi considerat un post de radio social. 
În	acest	sens,	principala	preocupare	în	execuţia	grilei	
de	 programe	 2017	 a	 fost	 raportarea	 permanentă	 la	
misiunea	publică	a	postului,	 racordarea	 la	 realitatea	
satului	 românesc,	 implicarea	 prin	 informaţie	 de	
calitate,	 servită	 la	 timp,	 care	 ajută	 la	 orientare	 şi	
oferă	 perspectivele	 dezvoltării	 personale	 şi	 sociale.

Consolidarea şi recunoaşterea poziţiei de post 
naţional reprezentativ pentru spaţiul rural. 

Antena	 Satelor 	 a	 adunat, 	 odată	 cu	 t recerea	
anilor,	 tot	 mai	 multă	 notorietate	 pozitivă.	 În	 grila	
de	 programe	 realizată	 şi	 pusă	 în	 aplicare	 în	 anul	
2017	 au	 fost	 create	 premisele	 pentru	 un	 câştig	
de	 imagine	 favorabilă.	 În	 perioada	 6	 noiembrie	
-14	 decembrie	 2017	 a	 fost	 realizat	 un	 studiu	 de	
cercetare	calitativă	pentru	determinarea	aşteptărilor	
şi	cerinţelor	ascultătorilor,	care	a	cules	date	rezultate	
din	 desfăşurarea	 a	 20	 de	 focus-grupuri	 moderate	
într-un	 areal	 geografic	 care	 a	 cuprins	 4	 regiuni	 ale	
ţării	 (Muntenia,	 Moldova,	 Transilvania	 şi	 Dobrogea).	
Rezultatele	studiului	au	confirmat	datele	favorabile	de	
audienţă	 şi	 au	 scos	 în	 evidenţă	 faptul	 că	 percepţia	
despre Antena Satelor este aceea a unui post de 
radio	 social,	 absolut	 necesar,	 care	 relaţionează	
strâns	 cu	 publicul	 său.	 Participanţii	 la	 studiul	 de	
cercetare	apreciază	diversitatea	şi	calitatea	grilei	de	
programe,	 însă	menţionează	ca	principale	probleme	
lipsa	 frecvenţelor	 FM,	 aria	 redusă	 de	 recepţie	 şi	
calitatea	 slabă	 a	 semnalului.

la	 îndemână	prin	care	s-a	dezvoltat	 interactivitatea	
cu	 tinerii	 şi	 locul	 în	 care	 s-au	 desfăşurat	 concursuri.

Mai multe informaţii cu aplicabilitate practică. 

S-a	 urmărit	 utilitatea,	 care	 pleacă	 de	 la	 probleme	
frecvente	şi	reale	ale	mediului	rural.	A	crescut	volumul	
informaţiilor	 care	 soluţionează	 probleme	 concrete,	
s-a	 diversificat	 tematica	 subiectelor	 din	 emisiunile	
uti l itare	 şi	 s-a	 sporit	 gradul	 de	 interactivitate	 cu	
ascultătorii.

Creşterea interactivităţii. 

Gri la	 care	 a	 debutat	 în	 2017	 oferă	 publ iculu i	
pos ibi l i tatea	 să	 interv ină	 în	 programe,	 atât	 în	
emisiunile	 de	 dedicaţii	 (de	 3	 ori	 pe	 zi),	 cât	 şi	 în	
emisiunile	 utilitare,	 sociale,	 de	 agricultură,	 sau	 în	
emisiuni	 rezervate	 exclusiv	 discuţii lor	 deschise	 cu	
ascultătorii.	 La	 interactivitatea	din	cadrul	emisiunilor	
se	 adaugă	 interacţiunile	 permanente	 cu	 utilizatorii	
platformelor	 social	 media,	 ceea	 ce	 aduce	 Antenei	
Satelor	 poziţia	 de	 cel	 mai	 interactiv	 post	 de	 radio	
din	 România.	 Antena	 Satelor	 a	 fost	 gândit	 ca	 un	
post	de	radio	care	se	dezvoltă	din	mijlocul	publicului	
său,	 împreună	 cu	 acesta.

Emisiune la 
Radio România 
Antena Satelor

Mai multă atractivitate. 

S-a	 completat	 informaţia	 utilă,	 serioasă,	 cu	 spaţii	
atractive,	de	divertisment,	pentru	o	ofertă	completă,	
menite	 să	 stimuleze	 audiţia	 pe	 perioade	 mai	 lungi	
de	 timp.	 De	 exemplu,	 noua	 emisiune	 „Căruţa	 4x4”,	
cu	 un	 format	 original,	 un	 show	 cu	 tente	 umoristice	
susţinut	 de	 2	 personaje,	 unul	 de	 la	 sat,	 celălalt	 de	
la	oraş,	care	propun	perspective	diferite,	bazate	pe	
argumentele	 mediului	 din	 care	 provin,	 asupra	 unor	
situaţii	 de	 viaţă	 sau	 a	 subiectelor	 din	 actualitate.

Creşterea gradului de relaţionare cu publicu l. 

Realizarea	de	emisiuni	complexe,	pe	teren,	 în	mediul	
rural,	 a	 reprezentat	 şi	 în	 2017	 principala	modalitate	
de	 interacţiune	 cu	 publicul.	 Prin	 proiectul	 „Antena	
Satelor	 îţi	bate	 în	poartă”	s-au	organizat	4	acţiuni	 tip	
caravană,	evenimente	în	care	s-au	desfăşurat	întreceri	
sportive	 şi	 culturale,	 întâlniri	 cu	 personalităţi	 locale,	
spectacole	de	muzică	populară,	 transmisii	 în	direct.	
A	 continuat,	 de	 asemenea,	 derularea	 proiectului	
editorial	„Antena	Satelor	 în	satul	comorilor”,	prin	care	
au	fost	 realizate	4	emisiuni-eveniment,	cu	public,	din	
interiorul	 Muzeului	 Satului	 din	 Bucureşti.	 Proiectul	 a	
fost	 foarte	 bine	 primit	 de	 parteneri	 şi	 public,	 care	
au	apreciat	 interactivitatea,	spectacolele	de	folclor,	
concursurile	şi	 temele	propuse.	A	 fost	şi	un	bun	prilej	
de	 promovare	 a	 imaginii	 postului,	 peste	 10.000	 de	
persoane	 luând	 contact	 direct	 cu	 evenimentele	
propuse	 şi	 organizate	 de	 Antena	 Satelor.

Educarea spiritului antreprenorial al fermierilor. 

Antena	 Satelor	 a	 organizat	 o	 serie	 de	 întâlniri	 ale	
tinerilor	fermieri	cu	specialişti	 în	antreprenoriat,	 întâlniri	
desfăşurate	 în	 localităţi	 rurale	din	toate	regiunile	ţării,	
la	masa	discuţiilor	oferindu-se	 soluţii	 de	dezvoltare	a	
afacerilor	 şi	 de	 identificare	 de	 pieţe	 de	 desfacere,	
cu	 accent	 pe	 perspectiva	 asociativă.	 Întâlnirile	 au	
constituit	 teme	 ale	 emisiunii	 “Fermier	 în	 România”.

Promovarea folclorului  ş i  cul tur i i  populare 
româneşti. 

Opt	 dintre	 cele	 mai	 prest igioase	 fest ivalur i 	 de	
muzică	 populară	 din	 România	 au	 fost	 promovate	
şi	 difuzate	 de	 Antena	 Satelor,	 contribuind	 astfel	 la	



RADIO ROMANIA - RAPORT ANUAL 2017 33

32 inclus	 conţinuturi	 pe	 specific,	 adaptate	 zonelor-ţintă	
(de	 exemplu	 subiecte	 despre	 India,	 Brazilia,	 Japonia,	
ţări	africane),	pentru	a	atrage	noi	categorii	de	public.	
Radio	 România	 Internaţional	 în	 limbi	 străine	 acoperă	
zone	 întinse	 din	 Europa,	 ca	 şi	 largi	 zone	 urbane	 din	
cele	 două	 Americi,	 Orientul	 Apropiat,	 Asia,	 nordul	
Africii,	 Australia.

Programe	 speciale	 2017

Radio	 România	 Internaţional	 a	 produs	 numeroase	
emisiuni	 şi	 rubrici	 speciale:	 Târgul	 Internaţional	 de	
Carte	 ”Gaudeamus”	 Radio	 România	 2017,	 Târgurile	
Gaudeamus	 regionale	 (Clu j -Napoca,	 Craiova,	
Constanţa,	 Oradea),	 Ziua	 Culturi i 	 Naţionale	 (15	
ianuarie),	 World	 Radio	 Day	 2017,	 Paştele,	 1	 Mai,	
Ziua	 Copilului,	 Ziua	 Eroilor,	 Rusalii,	 Radiovacanţa	 50,	
Sfânta	 Maria	 (15	 august),	 Ziua	 Limbii	 Române	 (31	
august),	Festivalul	 Internaţional	“George	Enescu”,	Ziua	
Radioului	(1	noiembrie),	Ziua	Naţională	(1	Decembrie),	
decesul	 Regelui	 Mihai	 I(funeraliile	 naţionale	 şi	 doliul	
naţional),	 Crăciun,	 Anul	 Nou.

Grilele RRI

Din	reacţiile	publicului	rezultă	că	grilele	sunt	percepute	
ca	 echilibrate	 şi	 solid	 construite,	 acoperind	 practic	
toate	 domeniile	 de	 interes	 pentru	 public.	 Cele	 mai	
apreciate	 tipuri	 de	 rubrici/emisiuni,	 sunt:	 muzicale,	
istorice,	de	tradiţii	şi	obiceiuri,	de	relaţii	cu	ascultătorii	
şi	 utilizatorii,	 lecţii	 de	 limba	 română,	 culturale,	 relaţii	
şi	 interferenţe	 între	 România	 şi	 zonele-ţintă.

Obiectivele principale ale grilei de programe 
2017-2018:
•	 îndeplinirea	misiunii	 publice	 a	 postului,	 conferită	

de	 Legea	 41/1994;
•	 creşterea	notorietăţii	RRI,	măsurabilă	prin	analiza	

mesajelor	 scrise	 primite	 de	 la	 ascultători	 sau	
utilizatori;

•	 realizarea	de	produse	editoriale	care	diferenţiază	
un	 post	 public;	 principala	 valoare	 a	 unui	 post	
internaţional	 este	 încrederea	 publicului	 şi	 acest	
atu	 trebuie	 valorificat	 în	 continuare;

•	 mărirea,	 în	 programele	 în	 l imba	 română,	 a	
ponderii	 conţinuturilor	 de	 informaţii	 utile	 pentru	
românii	 de	 peste	 hotare;

•	 dezvoltarea	 ofertei	 online	 prin	 folosirea	 intensă	
a	 social	 media,	 pentru	 a	 multiplica	 şi	 răspândi	
conţinuturi	 jurnalistice	 RRI;

•	 creşterea	complementarităţii	ofertei	editoriale	on	
air	 cu	 cea	 online;

•	 creşterea	 complementarităţii	 emisiunilor	 RRI	 în	
română	 cu	 cele	 preluate	 de	 la	 Radio	 România	
Actual i tăţ i , 	 cu	 accent	 pe	 informaţ ie	 ut i lă	
conaţionalilor	 din	 lume;

•	 dezvoltarea	 în	continuare	a	paginii	web	a	RRI	 în	
limba	 română	ca	 un	 site	 în	 site,	 un	portal	 utilitar	
pentru	 românii	 de	 pretutindeni;

•	 consolidarea	 ofertei	 generale	 a	 site-ului	 RRI	 ca	
sursă	 de	 informaţii	 tot	 mai	 variate,	 în	 11	 limbi	
străine	 şi	 dialect	 aromân,	 despre	 România.

Punerea	în	aplicare	a	grilelor	RRI	2017-2018	a	însemnat:	
schimbarea	 semnalelor	 de	 post	 ş i 	 de	 emis iuni;	
realizarea	de	noi	 rubrici,	destinate	 în	special	marcării	
Centenarului	Marii	Unirii,	dar	şi	convieţuirii	 interetnice	
în	 România;	 redenumirea	 unor	 rubrici,	 ordonarea	 şi	
mai	 precisă	 a	 conţinuturilor	 pe	 cele	 3	 tronsoane	
mari,	 comune	 limbilor	 de	 emisie	 RRI:	 primul	 tronson,	
informativ	(”Info	Plus”),	cu	ştiri	şi	materiale	publicistice	
de	actualitate;	al	doilea	tronson,	de	rubrici	pe	diferite	
tematici,	 din	 oferta	 centrală	 RRI,	 care	 compun	 o	
imagine	 a	 realităţilor	 româneşti,	 din	 diferite	 unghiuri	
(”Totul	despre	România”);	al	 treilea	 tronson,	compus	
din	 producţiile	 jurnalistice	 ale	 Secţiilor,	 pe	 specificul	
zonelor-ţintă	 (”Studio	 deschis”).	 Pe	 fondul	 dezvoltării	
prezenţei	 pe	 Internet	 şi	 al	 dezvoltării	 exponenţiale	 a	
social	media,	emisiunile	on	air	au	devenit	tot	mai	mult	
complementare	prezenţei	RRI	 în	mediul	online	-	site	şi	
reţelele	sociale.	 În	emisiunile	hertziene	se	fac	trimiteri	
către	 mediul	 online,	 iar	 din	 mediul	 online	 se	 face	
promovare	 pentru	 emisiunile	 on	 air	 şi	 se	 dezvoltă,	
cu	 galerii	 de	 fotografii	 şi	 fişiere	 audio,	 subiecte	 din	
emisiunile	 radiofonice.

Îmbunătăţiri în mediul online:
•	 dezvoltarea	accelerată	a	ofertei	editoriale	pentru	

mediul	 online	 (site	 şi	 social	 media):	 articole	 mai	
scurte	 şi	 mai	 atractive,	 cu	 fişiere	 audio	 şi	 video	
embedate	 în	 site	 din	 diferite	 surse,	 fotografii,	
s l ideshows	 (cu	 accent	 pe	 tur i sm,	 cultură);	
distribuirea	mai	multor	articole	de	pe	site-ul	www.
rri.ro	 pe	 diferite	 profiluri	 RRI	 pe	 reţele	 sociale	

RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL
Radio România Internaţional reprezintă, 
prin emisiunile în l imba română şi 
dialectul aromân, o punte de legătură 
cu comunităţile de români şi aromâni 
din lume.	 Emisiunile	 în	 limba	 română	 pot	
fi	 recepţionate	de	cetăţenii	români	plecaţi	
la	 muncă	 în	 străinătate,	 precum	 şi	 de	
celelalte	 comunităţi	 româneşti	 importante	
din	lume.	Emisiunile	în	dialectul	aromân	pot	
fi	 recepţionate	 mai	 ales	 în	 Balcani.
Radio	 România	 Internaţional	 realizează	 emisiuni	 în	 11	
limbi	 străine:
•	 zilnic	 –	 în	 engleză,	 franceză,	 germană,	 spaniolă,	

rusă,	arabă,	chineză,	 italiană,	 sârbă,	ucraineană;
•	 săptămânal	 –	 în	 ebraică.
Scopul	 acestor	 programe	 este	 să	 dezvolte	 o	 punte	
informaţională	 între	 România	 şi	 auditoriul	 străin	 din	
zonele-ţintă.

Emisiunile	 RRI

Emisiunile	 în	limba	română	sunt	adresate	conaţionalilor	
din	jurul	graniţelor	şi	din	apropiere	(Republica	Moldova,	
Ucraina,	Ungaria,	Serbia,	Rusia	etc.),	românilor	plecaţi	la	
muncă,	 în	 special	 în	 Europa	 (Spania,	 Italia,	Germania,	
Franţa,	 Marea	 Britanie,	 Irlanda,	 Austria	 etc.),	 dar	 şi	

Secţia Franceză a Radio 
România Internaţional a 
câştigat premiul GADIF

altor	comunităţi	 importante	româneşti	sau	originare	din	
România	(Israel,	SUA,	Canada,	Noua	Zeelandă,	Australia	
etc.).	 RRI	 se	 adresează	 şi	marinarilor	 români	 din	 lume,	
dar	 şi	 militarilor/jandarmilor	 din	 teatre	 de	 operaţiuni	
externe	 (Afganistan,	 Kosovo,	 Bosnia	 şi	 Herţegovina,	
Angola	 etc.).	

Rubricile	 on	air	 de	 informaţii	 utile	 pentru	 românii	 aflaţi	
la	 muncă	 (“Muncind	 în	 Europa”	 şi	 “RRI	 la	 dispoziţia	
dvs.”)	au	fost	îmbogăţite,	fiind	extrem	de	utile	numărului	
mare	 de	 conaţionali	 de	 peste	 hotare.	 Românilor	 din	
lume	 le	 sunt	 dedicate	 şi	 numeroase	 rubrici	 online:	
“Muncind	 în	 Europa”,	 “Portal	 utilitar	pentru	 românii	 de	
pretutindeni”,	“România	43”,	”Voci	de	acasă”,	“Sfaturi	
şi	 alerte	 de	 călători”,	 pe	 pagina	 Internet	www.rri.ro	 în	
limba	 română.

Buletinele	 de	 ştiri,	 realizate	 şi	 updatate	 de	 Camera	
Ştirilor	 RRI:
•	 „Jurnalul	 românesc”	 (luni-vineri),	 difuzat	 la	 15:30,	

17:30,	19:30,	21:30,	profilat	pe	ştiri	utile	pentru	românii	
de	 peste	 hotare,	 ştiri	 de	 la	 asociaţii	 româneşti	 din	
lume	 şi	 de	 la	 reprezentanţi	 ai	 diasporei;

•	 „Români	în	lume”	(luni-vineri),	consacrat	prezenţelor	
româneşti	 în	lume,	profilat	pe	ştiri	culturale	şi	difuzat	
în	 deschiderea	 emisiunilor	 de	moderaţie,	 la	 15:05,	
17:05,	 19:05,	 21:05.

Alte	 emisiuni	 şi	 rubrici	 pe	 specific:	 “Românii	 de	
lângă	 noi”,	 “Asociaţii	 româneşti	 din	 lume”,	 “Unda	
românească”	(dedicată	programelor	de	radio	în	limba	
română,	on	air	şi	online,	din	lume),	“Publicaţii	româneşti	
din	 lume”,	 “Avocatul	 casei”,	 “Limba	 română,	 mai	
aproape	 de	 casă”.

Radio	România	Internaţional	în	limba	română	propune,	
sub	 genericul	 “În	 direct,	 România”,	 o	 sinteză	 24/24	 a	
programelor	 realizate	 de	 jurnaliştii	 proprii,	 dar	 şi	 de	
principalele	posturi	 şi	 redacţii	din	SRR.	Secţia	Aromână	
promovează	 creaţia	 culturală	 prin	 rubrici	 specializate	
(personalităţi	aromâne,	scriitori	aromâni,	umor,	folclor).

Echipele	 Radio	 România	 Internaţional	 au	 realizat	
numeroase	 interviuri	 cu	 mari	 personalităţi	 culturale,	
ştiinţifice	 şi	 sportive	 prezente	 în	 România	 şi	 cu	 români	
de	 valoare	 de	 peste	 hotare	 (oameni	 de	 cultură	 şi	
de	 ştinţă,	 studenţi,	 sportivi,	 oameni	 de	 afaceri	 de	
succes).	 Emisiunile	 Radio	 România	 Internaţional	 au	
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34 acestora,	 ajunşi	 la	 a	 3-a	 generaţie	 după	 Aliyah,	
emigrarea	 evreilor	 către	 Israel,	 vorbesc	 din	 ce	 în	
ce	 mai	 mult	 l imba	 ebraică,	 iar	 legătura	 lor	 cu	
ţara	 de	 origine	 a	 bunicilor	 şi	 părinţi lor	 lor	 trebuie	
dezvoltată	 şi	 menţinută,	 inclusiv	 prin	 intermediul	
RRI.

Creşterea	 gradului	 de	 accesibl itate	 a	
programelor	 RRI

Radio	 România	 Internaţional	 transmite	 54	 de	 ore	
de	 programe	 pe	 zi,	 pe	 trei	 canale,	 7	 zi le	 din	 7.	
Programele	 sunt	 difuzate:
•	 în	 unde	 scurte	 (analog	 şi	 digital	 –	 DRM/Digital	

Radio	 Mondiale);
•	 prin	 Internet,	 www.rr i .ro	 -	 l ive	 şi	 on	 demand	

(o	 mare	 parte	 dintre	 emisiuni	 pot	 fi	 ascultate	
on	 demand,	 timp	 de	 o	 săptămână,	 pe	 site);

•	 pe	 platforme	 online	 (Seenow);
•	 în	 urma	 cooperăr i i 	 cu	 platforma	 AudioNow	

pe	 partea	 de	 cal l - to- l i s ten,	 programele	 RRI	
pot	 fi	 ascultate	 prin	 telefonul	 fix	 sau	 mobil	 în	
România,	 Italia,	 Spania,	 Franţa,	Marea	Britanie	
(în	 l imba	 română),	 respectiv	 în	 SUA	 (în	 l imbile	
engleză,	 chineză,	 spaniolă	 şi	 dialect	 aromân)	
şi	 Mexic	 (în	 spaniolă);

•	 pr in postur i le de radio partenere de peste 
hotare,	 on	 air	 şi	 online;

•	 programele	 RRI	 pot	 f i 	 ascultate	 şi 	 pe	 Radio	
Garden	 (http://radio.garden/l ive/) , 	 webs i te	
care	 asociază	 toate	 postur i le	 radio	 zonelor	
de	 pe	 g lob	 d in	 care	 acestea	 sunt 	 emise,	
ş i 	 pe	 platforma	 de	 audio	 st reaming	 TuneIn	
(Radio	Romania	 International	1,	Radio	Romania	
International	2,	Radio	Romania	 International	3).

Site-ul	 RRI	 a	 continuat	 să	 se	 dezvolte	 accelerat	 şi	 a	
fost	optimizat	permanent	de	un	webdesigner	angajat	
temporar.	 În	 plus,	 RRI	 regăteşte	 o	 nouă	 variantă	 a	
site-ului,	pentru	 lansare	 în	prima	parte	a	anului	2018.

Radio	România	Internaţional	este	prezent	pe	14	reţele	
sociale.	 RRI	 s-a	 diversificat	mult	 pe	 Facebook,	 unde	
există	 profil	 comun	 pentru	 postări	 în	 limbile	 română	
şi	engleză	şi	profiluri	 separate	 în	 toate	celelalte	 limbi	
străine	 plus	 dialectul	 aromân.	 Deoarece	 Facebook	
nu	este	accesibil	pe	teritoriul	chinez,	RRI	are	un	profil	

propriu	pe	platforma	Sina	Weibo	 şi	profil	 pe	 reţeaua	
de	 socializare	 Vkontakte	 pentru	 spaţiul	 rusesc.

Postările	 pe	 Facebook	 sunt	 transmise	automat	 către	
profilul	 de	 Twitter.	 RRI	 utilizează	 intens	 profilul	 pe	
Twitter	 pentru	 postări	 în	 română	 şi	 engleză,	 precum	
şi	 reţelele	 de	 socializare	 şi	 platformele	 de	 partajare	
de	 conţinuturi	 Google+,	 YouTube,	 Flickr,	 Pinterest,	
LinkedIn,	 Instagram,	 SoundCloud,	 Tumblr,	 Vimeo,	
Dailymotion.

Cooperări	 cu	 posturi	 de	 radio

Radio	 România	 Internaţional	 este	 prezent	 ritmic	 cu	
rubrici,	 ştiri,	 emisiuni	 în	 limba	 română	 sau	 în	 limbi	
străine	 în	 emisiuni	 şi	 programe	 ale	 unor	 posturi	 on	
air	 şi	 online	 din	 Germania,	 Austria,	 Canada,	 Italia,	
Marea	 Britanie,	 Spania,	 Serbia,	 Australia,	 Cuba	 etc.	
Notabil	 este	 faptul	 că	 rubricile	 săptămânale	 Radio	
România	 Internaţional	 şi	 Radio	 România	 Cultural	
trimise	 postului	 Radio	 Taino	 din	 Cuba	 sunt	 difuzate	
într-un	 interval	 orar	 cu	 4	 milioane	 de	 ascultători.

Secţia	 Română	 a	 RRI	 continuă	 să	 realizeze	 de	 luni	
până	vineri	o	emisiune	de	26	de	minute,	„Confluenţe	
româneşti”,	 pentru	 Radio	 Chişinău,	 postul	 SRR	 din	
Republica	Moldova.	Emisiunea	este	difuzată	 la	18:30.

Proiecte europene

Radio	 România	 Internaţional	 a	 participat	 la	 un	 nou	
ciclu	 al	 proiectului	 editorial	 EuranetPlus,	 proiect	
cu	 finanţare	 de	 la	 DG	 CONNECT	 –	 departamentul	
Comisiei	 Europene	 pentru	 reţele	 de	 comunicaţii,	
conţinut	şi	tehnologie	–,	cu	producţii	 în	 limba	română,	
care	se	derulează	între	noiembrie	2017	şi	august	2019.	
EuranetPlus	grupează	13	societăţi	sau	posturi	de	radio	
publice	şi	private,	naţionale,	regionale	şi	internaţionale	
din	Uniunea	Europeană,	cu	audienţă	cumulată	zilnică	
de	 15	 de	 milioane	 de	 persoane.	 Radio	 România	
participă	 prin	 Radio	 România	 Actualităţi,	 reţeaua	
posturilor	 teritoriale,	 Antena	 Satelor,	 Radio	 România	
Internaţional,	 cu	 o	 producţie	 de	 aproximativ	 45	 de	
minute	 pe	 săptămână,	 dar	 şi	 cu	 articole	 realizate	
special	 pentru	 mediul	 online.

(Facebook,	 Twitter,	 Google+,	 LinkedIn,	 Tumblr	
etc.)	 pentru	 a	 ajunge	 la	 noi	 utilizatori	 şi	 grupuri	
de	 utilizatori;

•	 dincolo	de	modificările	editoriale,	am	îmbunătăţit	
modul	de	a	ajunge	 la	utilizatori,	prin	noi	aplicaţii	
RRI	 pentru	 Android	 ş i 	 iOS	 (apl icaţi i le	 Radio	
Romania	 International	 II,	 descărcabile	 de	 pe	
site,	 respectiv	 din	 GooglePlay	 şi 	 AppStore).	
Aceste	 dezvoltări	 sunt	 gândite	 pentru	 a	 atrage	
un	 public	 cât	 mai	 tânăr,	 lucru	 care	 deja	 se	
întâmplă	pe	Facebook,	unde	distribuţia	pe	vârste	
este	 favorabilă	 utilizatorilor	 tineri.

Schimbări	 în	 on	 air

Secţia Română . 

A	 crescut	 ponderea	 informaţi i lor	 ut i le,	 ut i l i tare,	
pentru	 români i 	 d in	 afara	 ţăr i i ; 	 s -a	 renunţat	 la	
unele	rubrici/emisiuni	care	şi-au	epuizat	tematica	şi	
bazinul	de	subiecte	 sau	 făceau	parte	din	proiectul	
editorial	 EuranetPlus,	 încheiat	 la	 06.03.2017.	 S-au	
introdus	 noi	 rubrici:
•	 „România	 100”,	 în	 care	 sunt	 prezentate	 100	

de	personalităţi	 româneşti	din	 toate	domeniile,	
care,	prin	contribuţii le	 şi	 realizări le	 lor,	au	 scris	
istorie	 (rubrică	 realizată	 în	 contextul	 a	 100	 de	
ani	 de	 la	 Marea	 Unire);

•	 o	a	doua	ediţie	a	 rubricii	 „Eveniment	cultural”	
a	 săptămânii;

•	 emisiunea	de	autor	 „Un	 secol	de	convieţuire”,	
de	 55	 de	 minute	 (vinerea,	 lunar).

În	 România	 t răiesc, 	 alătur i 	 de	 români, 	 d i fer i te	
comunităţi	etnice,	cu	 tradiţii	culturale,	 lingvistice	 şi	
religioase	 specifice.	 În	 2018	 aniversăm	 100	 de	ani	
de	 la	Marea	Unire	 şi	am	 introdus	 în	grilă	o	emisiune	
în	 care	 vorbim	 despre	 prezenţa	 minorităţi lor	 pe	
teritoriul	 actual	 al	 României,	 despre	 contribuţia	
lor	 la	 derularea	 evenimentelor	 care	 au	 dus	 la	
realizarea	 momentului	 de	 la	 1	 Decembrie	 1918.	
O	 altă	 emisiune	 de	 autor	 „Limba	 română,	 mai	
aproape	 de	 casă”, 	 de	 55	 de	 minute	 ( lunea,	
lunar),	este	dedicată	 lectoratelor	de	 limba	română	
din	 lume, 	 şcol i lo r 	 de	 l imba	 română	 de	 peste	
hotare,	 şcoli lor	 de	 duminică,	 organizate	 de	 către	
asociaţii le	 şi	 parohii le	 româneşti	 de	 peste	 hotare.

La	 Secţia	 Română,	 emisiunile	 de	 la	 orele	 15:05,	
17:05,	 19:05,	 21:05	 au	 moderator i 	 unici 	 de	 luni	
până	 viner i . 	 De	 menţ ionat	 este	 preluarea	 mai	
multor	 corespondenţe	 relevante	 despre	 românii	
de	 peste	 hotare	 de	 la	 corespondenţii	 externi	 ai	
SRR,	 cu	 precădere	 de	 la	 Roma,	Madrid,	 Ierusalim,	
Moscova.

Limbi străine

Programele 	 au	 fos t 	 o rgan i zate 	 pe	 l in i i 	 ş i 	 pe	
t ronsoane	 ( in fo rmat iv , 	 conţ inu tu r i 	 d in 	 o fe r ta	
centrală	RRI,	producţii	proprii	ale	Secţii lor	 în	 l imba	
de	 emisie),	 toate	 denumiri le	 de	 rubrici	 şi	 emisiuni	
au	 fost	 standardizate,	 iar	 în	 gri la	 2017-2018	 am	
operat 	 doar 	 opt imizăr i , 	 core late	 cu	 resurse le	
umane,	 deficitare	 la	 unele	 Secţii.

Limba ebraică, prima dezvoltare editorială a 
RRI din 1999 până acum

RRI	a	 lansat	 la	29.10.2017	o	emisiune	 săptămânală	
exper imentală	 în	 l imba	 ebraică,	 adresată	 atât	
evrei lor	 or iginari 	 din	 România	 ş i 	 descendenţi lor	
acestora, 	 cât 	 ş i 	 tu tu ror 	 vorb i to r i lo r 	 de	 l imba	
ebra ică	 in te resaţ i 	 de	 România. 	 Emi s iunea	 se	
difuzează	 duminica,	 între	 19	 :05	 şi	 20	 :00,	 ulterior	
este	postată	 integral	 (arhivă	şi	on	demand)	pe	site,	
ca	 şi	 rubricile	componente	 (text	 şi	audio),	 f işierele	
audio	 sunt	 postate	 pe	 SoundCloud	 şi	 YouTube	 şi	
încorporate	 în	 articolele	 de	 pe	 site.

Gr i la	 conţ ine: 	 Eveniment	 Top, 	 Concurs/Promo,	
Radio	 Tour,	 “Concret	 despre	 România”	 (informaţii	
u t i l i ta re) , 	 “D in 	 v iaţa	 comuni tăţ i i 	 ev re ieş t i 	 d in	
România”,	 “România-Israel:	 evenimente	 şi	 relaţi i	
bilaterale”,	 “Lecţia	de	 l imba	 română”,	 “Evrei	care	
au	 marcat	 România”,	 care	 este	 real izată	 de	 o	
echipă	 de	 3-4	 colaboratori	 externi.	 În	 funcţie	 de	
evenimente,	 sunt	 postate	 pe	 site	 articole	 în	 l imba	
ebraică,	 pe	 teme	 politice,	 economice,	 culturale,	
sportive	etc.,	 iar	articolele	de	pe	site	sunt	distribuite	
pe	 Facebook	 şi	 Twitter.

Rad io 	 Român ia 	 I n te rna ţ iona l 	 a re 	 o 	 bogată	
experienţă	 în	 emisiuni	 destinate	 sutelor	 de	 mii	 de	
evrei	 originari	 din	 România,	 cărora	 le	 oferă,	 din	
1990,	 o	 emisiune	 în	 l imba	 română.	 Descendenţii	
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În	consecinţă,	numărul	de	prieteni	de	pe	contul	
oficial	 de	 Facebook	 a	 crescut	 de	 la	 50.000	
la	 începutul	 anului	 la	 peste	 58.000	 în	 luna	
decembrie.

Pentru	 atingerea	 obiectivelor	 propuse,	 Radio	
3Net	 a	 luat	 în	 2017	 o	 serie	 de	 măsuri:
•	 actual i zarea	 modelu lu i 	 Boots t rap	 la	

algoritmul	 de	 indexare	 al	 motoarelor	 de	
căutare,	 în	 concordanţă	 cu	 pattern-ul	
roboţilor	 SEO;

•	 lansarea	 a	 3	 produse	 editoriale	 noi	 cu	
potenţial	 mare	 de	 distribuire	 pe	 reţelele	
social	 media,	 în	 concordanţă	 cu	 tipul	
de	 consumator	 şi	 obiceiurile	 de	 consum	
(Muzică,	 Timp	 Liber,	 IT);

•	 din	 punct	 de	 vedere	 tehnico-scriptic,	 a	
fost	 realizat	 sistemul	 de	 Breaking	 News	 pe	
bază	 de	 abonament	 furnizat	 prin	 Mobile	
Alert,	 implementarea	efectivă	fiind	posibilă	
în	 momentul	 modernizării	 serverelor;

•	 adaptarea	permanentă	a	modului	 în	care	
este	 servit	 conţinutul	 către	 utilizatori	 la	
tendinţele	 din	 piaţă,	 precum	 şi	 obiceiurile	
de	 consum	 şi	 tehnologiile	 folosite;

•	 accentuarea	interactivităţii	şi	a	creativităţii	
atât	 în	 programele	 Radio	 3Net,	 cât	 şi	 la	
nivelul	 s ite-ului	 www.radio3net.ro,	 prin	
organizarea	 zi lnică	 a	 unor	 concursur i	
creative;

•	 creşterea	producţiei	 de	 video	 în	 domeniul	
cultural-educativ	(peste	500	de	evenimente	
de	 gen)	 pe	 https://www.youtube.com/
user/Radio3netTV	 şi	 www.vimeo.com;	 în	
consecinţă,	 vizualizările	 de	 pe	 You	 Tube	
au	 crescut	 de	 la	 15.000	 pe	 săptămână	
în	 ianuar ie	 2017	 la	 peste	 16.000	 pe	
săptămână,	 în	 medie,	 în	 decembrie	 2017.

Având	 în	vedere	toate	aceste	măsuri,	numărul	
de	vizitatori	de	pe	www.radio3net.ro	a	crescut	
(în	medie),	 de	 la	 31.000	 în	 decembrie	 2016	 la	
peste 40.000 (in medie) în decembrie 2017

RADIO ROMÂNIA 3NET “FLORIAN 
PITTIŞ”
În	 perioada	 1	 iulie	 -	 31	 august	
2017	 s-a	 derulat	 în	 staţiunea	
Mamaia	(plaja	Mojito)	programul	
estival	 “3Net	 Summer	 Camp	 –	
Good	vibes,	best	music”.	 Echipa	
Radio	3Net	a	transmis	live,	audio/
video,	 programele	 estivale.	
În	cadrul	acestor	programe	s-au	organizat	
concursuri	 cu	 premii	 şi	 mini-concerte	 cu	
artişt i	 din	 România	 pliaţi	 foarte	 bine	
pe	 profilul	 ascultătorilor	 şi	 al	 formatului	
emisiuni lor	 transmise	 de	 Radio	 3Net.	
Echipa	 Radio	 3Net	 a	 prezentat	 live,	 atât	
publicului	 prezent,	 cât	 şi	 ascultătorilor,	
competiţiile	 sportive	 (săritura	 cu	 prăjina,	
fotbal,	 volei)	 desfăşurate	 pe	 terenul	
special	 amenajat	 de	 pe	 Plaja	 Mojito.

Alături	 de	 celelalte	 posturi	 ale	 Radio	
România,	 misiunii	 de	 post	 public,	 Radio	
3Net	 a	 conceput	 programe	 dedicate	
unor	 zile	 speciale	 şi	 unor	 evenimente	
reprezentative:
•	 16	noiembrie,	Aniversarea	Radio	3Net;
•	 1	 Noiembrie,	 Ziua	 Radioului	 Public	

Românesc;
•	 1	 Decembr ie, 	 Z iua	 Naţ ională	 a	

României.
Radio3Net s-a concentrat şi în anul 
2017 pe crearea de conţinut propriu 
cu potenţial maxim de distribuire 
pe  p la t fo rmele  soc ia l  media  – 
identificate ca fiind principala sursă 
de informare a noilor generaţii - şi 
adaptat comportamentului/nevoilor 
utilizatorului de online.

DJ Ionut Ungureanu mixează în 
studioul Radio România 3Net ‘’Florian 

Pittiş’’
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38 REDACŢIA MINORITĂŢI
Î n 	 anu l 	 2017 	 act iv i ta tea	 Redacţ ie i	
Minorităţi	 a	 urmărit	 realizarea	 obiectivelor	
şi	 responsabilităţilor	 asumate	 în	 domeniul	
editorial,	financiar	şi	tehnic.	Această	etapă	
poate	 f i 	 caracterizată	 prin	 atingerea	
unor	 rezultate	 remarcabile	 în	 procesul	 de	
modernizare a emisiunilor, în conformitate 
cu strategia editorială. 
S-a	 insistat	 pe	 ridicarea	 nivelului	 de	 competenţă	
profesională	a	personaluui	editorial	şi	tehnic	(renunţarea	
la	folosirea	benzilor	audio	şi	 trecerea	pe	suport	digital)	
şi	 a	 personalului	 economic	 administrativ.	 S-au	 realizat	
obiective	 importante,	ca	asigurarea	vizibilităţii	 în	viaţa	
publică	 şi	 formarea	 profesională	 continuă.

Grila de programe a emisiunilor a fost optimizată, 
asigurând echilibrul în spaţiul acordat informaţiilor 
de actualitate şi sintezei fenomenelor politice, 
economice, sociale şi culturale, utilizând adecvat 
toate genurile publicistice.

Secţia	 maghiară,	 reconfigurări:
•	 emisiunea	 de	 dezbateri	 „Săptămâna	 politică”	 a	

devenit	“Faptele	din	spatele	ştirilor”	 (luni)	–	un	talk	
show	cu	analişti	 de	prestigiu	despre	evenimentele	
săptămânii;	 această	 emisiune	 are	 un	 conţinut	
îmbogăţit	cu	 interviuri,	dezbateri,	 reportaje	despre	
subiecte	de	actualitate,	aflate	pe	agenda	 internă	
şi	 internaţională;

•	 rubrica	 “Nota	 zilei”	 (luni-vineri)	 –	 comentarii	 de	
actualitate	 semnate	 de	 nume	 cu	 rezonanţă	 în	
comunitatea	 maghiară;

•	 emisiunea	 “Mozaik”	 (marţi)	 –	 interviuri	 cu	 nume	
de	 prestigiu	 din	 mediul	 cultural,	 informarea	
ascultătorilor	 despre	 cele	 mai	 noi	 şi	 importante	
evenimente	 culturale;

•	 emisiunea	“Natura	Stúdió”	(miercuri)	–	stil	de	viaţă,	
sănătate,	 ecologie,	 alimente	 bio;

•	 emisiunea	„Cotidiene”	(joi),	cu	subiecte	sociale,	plus	
o	 rubrică	despre	efectele	negative	ale	deteriorării	
limbii	 uzuale,	 intitulată	 „Ortografia	 virtuală”;

•	 emisiunea	 de	 sinteză	 „Ştirile	 săptămânii”	 (vineri)	

şi-a	schimbat	titlul	 în	„Săptămâna	în	retrospectivă”;
•	 emisiunea	 „Espressor	 de	 creiere	 –	 Weekend	

magazin”	 (sâmbătă)	 –	 divertisment	 cu	 fapt	
divers,	 cu	 multă	 muzică,	 interviuri	 cu	 personalităţi	
care	 răspund	 la	 întrebări	 „altfel”,	 editorial	 vesel,	
curiozităţi	 din	 ţară	 şi	 din	 lume,	 interviuri	 „civile”	
cu	 politicieni;

•	 “Jurnal”	(luni-sâmbătă)	–	grupează	toate	emisiunile	
informative	 (buletin	 de	 ştiri,	 sport,	 meteo,	 revista	
presei,	 nota	 zilei);

•	 “Emisiunea	 religioasă”	 (duminică)	 –	 program	
duminical	 compus	 din	 subiecte	 religioase,	 cu	
marcarea	 sărbătorilor	 religioase,	 materiale	 ce	
reflectă	 liturghia	 preoţilor	 aparţinând	 bisericilor	
istorice	 ale	 minorităţii	 maghiare	 din	 România	
(ritul	 romano-catolic	 şi	 confesiunile	 reformată,	
unitariană	 şi	 evanghelică),	 mai	 ales	 dialoguri	 cu	
teologi	 despre	 activitatea	 de	 slujire	 diaconală,	
integrarea	 spiritualităţii	 în	 viaţa	 comunităţilor;	
materialele	sunt	acompaniate	de	muzică	religioasă	
corespunzătoare.

Secţia	 germană,	 consolidări:
•	 “Câştigă	o	carte	 în	 limba	germană!”	 (luni-vineri)	 –	

concurs	cu	premii;	propunerile	de	soluţii	expediate	
de	 ascultători	 pe	 adresa	 redacţiei	 reprezintă	 în	
acelaşi	timp	un	ecou	din	partea	ascultătorilor	în	ce	
priveşte	 viziunea	 lor	 asupra	 calităţii	 emisiunii	 şi	 se	
constituie	 într-un	barometru	al	 receptării	acesteia,	
datorită	 menţiunilor	 de	 apreciere	 sau	 critice	 ce	
însoţesc	 soluţiile	 comunicate;

•	 “Vocabular	 german”	 (marţi	 ş i 	 joi)	 –	 rubrică	
educativă	 dedicată	 aprofundării	 cunoştinţelor	 de	
limbă	 germană.	 Constă	 din	 eseuri	 ce	 tratează	
tematic	 câte	 o	 noţiune	 ce	 se	 regăseşte	 în	
locuţiuni	 verbale	 şi	 proverbe	 ale	 culturii	 populare	
germane,	 cu	 trimiteri	 la	 istoria	 civilizaţiei	 şi	 cultura	
contemporană	 a	 spaţiului	 germanofon;

•	 „Cine	 suntem	 şi	 ce	 vrem“	 (miercuri)	 –	 eseuri	 în	
care	 sunt	 abordate	 toate	 domeniile	 semnificative	
ale	 culturii	 minorităţii	 germane	 din	 România,	
în	 perspectivă	 diacronică	 şi	 sincronică:	 istoria,	
etnografia,	 folclorul,	 religia,	 evoluţia	 culturală;

•	 “Istoria	contemporană	în	anecdote”	(vineri)	–	eseuri	
dedicate	 personalităţilor	 marcante	 ale	 minorităţii	
germane	 din	 România;

RADIO CHIŞINĂU
Misiunile	asumate	de	către	Radio	Chişinău	
în	 2017	 au	 fost	 identice	 cu	 cele	 ale	
Radioului	 naţional	 românesc	 şi	 constant	
urmărite	 prin	 strategia	 editorială.	 Actul 
jurnalist ic, datorită bunei pregătir i 
profesionale a echipei Radio Chişinău, 
este unul echilibrat şi echidistant, axat 
preponderent pe eveniment, în deplină 
concordanţă cu normele deontologice.
În	momentul	de	faţă,	Radio Chişinău,	prin	conţinutul	
programului,	 respectă	 şi	 oglindeşte	 relaţia	 României	
cu	Republica	Moldova	pe	cel	puţin	două	coordonate	
majore:
•	 afirmarea	 caracterului	 special	 al	 acestei	 relaţii,	

conferit	de	comunitatea	de	limbă,	 istorie,	cultură,	
tradiţii,	 realităţi;

•	 dimensiunea	 europeană	 a	 cooperării	 bilaterale,	
având	 la	 bază	 obiectivul	 strategic	 al	 integrării	
Republicii	 Moldova	 în	 Uniunea	 Europeană.

Dezvoltarea	online-ului	şi	dinamizarea	comunicării	prin	
intermediul	 reţelelor	 sociale,	 reprezintă	deziderate	ce	
au	 fost	 urmărite	 consecvent	 pe	 tot	 parcursul	 anului.	
Odată	cu	lansarea	noului	site,	online-ul	Radio	Chişinău	
a	 căpătat	 un	 dinamism	 suplimentar,	 lucru	 evidenţiat	
şi	 de	 cifrele	 în	 creştere	 ale	 vizitatorilor	 unici.	 Astfel,	 a	
fost	 înregistrat	 un	 număr	 de	 413.732	 vizitatori	 unici,	 o	
creştere	 de	 aproximativ	 40%	 faţă	 de	 2016,	 când	 am	
avut	 300.748	 vizitatori	 unici.

Radio	 Chişinău	 emite	 exclusiv	 în	 limba	 română,	 iar	
prin	 aceasta	 împlineşte	 condiţia	 unui	 avanpost al 
promovării valorilor naţionale româneşti lingvistice, 
culturale, istorice, spirituale	 într-un	 spaţiu	 în	 care	
funcţionează	încă	o	controversă	identitară	prin	raportul	
disputat	-	românesc/moldovenesc.	Radio	Chişinău,	sub	
aspect	concurenţial,	funcţionează	într-un	câmp	media	
în	care	posturile	care	emit	 în	 limba	rusă	au	o	pondere	
foarte	 importantă.	 Acestora	 li	 se	 adaugă	 cele	 care	
emit	 şi	 în	 limba	 română.	 Cea	mai	 mare	 concentrare	
a	 surselor	 radio	 se	 află	 în	 Chişinău.

Informaţii	 suplimentare	 privind	 activitatea	 Radio	
Chişinău	 se	 regăsesc	 în	 Anexa nr. 3.

Actriţa Maia Morgenstern 
la microfonul Radio 

Chişinău
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Această	 structură	 a	 fost	 înfiinţată	 în	 1990	
ca	 Centru	 de	 Informare	 şi	 Sinteză	 (CIS),	
având	de	 la	 început	misiunea	de	a	 furniza	
o	 informaţie	 de	 calitate	 pentru	 canalele	
Radioului public.
Rador are un profil complex, îmbinând latura 
de agenţie clasică de presă cu cea de agenţie 
specializată în monitorizare, furnizând informaţii 
credibile, diversificate şi profesioniste.

În	 calitate	 de	 agenţie	 de	 presă	 propriu-zisă,	 publică	
fluxuri	 ce	 reunesc	 informaţiile	 transmise	 de	 reporterii	
şi	 corespondenţii	 posturilor	 naţionale	 şi	 regionale	 ale	

Radio	 România.	 Dispune,	 totodată,	 de	 o	 puternică	
redacţie	de	ştiri	externe,	distingându-se,	astfel,	pe	piaţa	
agenţiilor	de	presă	româneşti.	De	asemenea,	editează	
calendare	 de	 evenimente	 cotidiene,	 săptămânale,	
lunare	 şi	 trimestriale.

Totodată,	agenţia	de	presă	Rador	este	un important 
centru de monitorizare a presei	 din	 România.	
Monitorizează,	 transcrie	 şi	 traduce	 zilnic	 informaţii	 în	
limba	 română	 şi	 în	 15	 limbi	 străine,	 difuzate	 de:
•	 peste	 50	 de	 posturi	 de	 radio	 şi	 de	 televiziune	 din	

România	 şi	 din	 lume;
•	 peste	 400	 de	 ziare,	 agenţii	 de	 presă,	 site-uri	 de	

informaţii	 de	 pe	 toate	 continentele.

Agenţia de presă 
RADOR

•	 “Lumea	 în	 sinteze”	 (luni-sâmbătă)	 –	 grupaj	 de	
sinteze	 şi	 ştiri	 din	 actualitatea	 internă	 şi	 externă	
a	 tuturor	 domeniilor	 relevante	 pentru	 cotidianul	
ascultătorilor;

•	 “Istoria	 azi”	 (luni-sâmbătă)	 –	 ştiri	 şi	 sinteze	 privind	
semnificaţiile	 unei	 zile	 din	 perspectivă	 istorică;	
după	 caz,	 prezentările	 sunt	 însoţite	 de	 citate	 ale	
personalităţilor	 implicate;

•	 “Calendarul	 personalităţilor”	 (luni-sâmbătă)	 –	
selecţie	 de	 informaţii	 privind	 personalităţi	 a	 căror	

zi	 de	 naştere	 coincide	 cu	 ziua	 difuzării	 rubricii;
•	 “Cuvântul	 de	 duminică”	 (duminică)	 –	 sinteze	 cu	

tematică	 religioasă,	 ce	 se	 adresează	 exclusiv	
credinţei	 creştine	 ca	 atare,	 având	 drept	 punct	
de	pornire	pasaje	din	Biblie	ce	corespund	evoluţiei	
anului	 bisericesc.	 Emisiunea,	 care	 reflectă	 marile	
sărbători	 (Crăciun,	 Paşte),	 conţine	 şi	 alocuţiuni	
tematice	 prezentate	 de	 reprezentanţi	 ai	 clerului	
romano-catolic	 şi	 evanghelic	 C.	 A.	 (Confesiunea	
de	 la	 Augsburg)	 din	 România.

REDACŢIA FORMAT MUZICAL
În	 2017	 activitatea	 acestei	 redacţii	 a	 urmărit:
•	 creşterea şi diversificarea ofertei de producţie 

editorială pentru posturile cu care colaborează;
•	 îmbunătăţirea	 calităţii	 emisiunilor	 muzicale	 şi	

producţiilor	 de	 gen,	 realizate	 de	 jurnaliştii	 Redacţiei	
Format	 Muzical	 pentru	 posturile	 SRR;

Recital extraordinar al violonistului 
Alexandru Tomescu şi al pianistei Sînziana 

Mircea, pe scena Sălii Radio

•	 promovarea	 cu	 prioritate	 a	 creaţiei	 şi	 interpretării	
româneşti;

•	 creşterea	 viz ibi l i tăţ i i 	 Societăţi i 	 Române	 de	
Radiodifuziune	 prin	 concepţia	 şi	 producţia	 unor	
evenimente	 muzicale	 care	 să	 aducă	 un	 important	
capital	 de	 imagine	 SRR;

•	 inventarierea	 şi	 clasificarea	 în	 format	 electronic/
digital	a	cardexurilor	muzicale,	a	fişelor	din	cardexuri	
şi	 a	 înregistrărilor	 sonore	 cu	 caracter	 documentar,	
aflate	 în	 gestiunea	 Redacţiei	 Format	 Muzical;

•	 imbogăţirea	 Fonotecii	 muzicale	 radio	 cu	 noi	
înregistrări	ale	Orchestrei	de	Muzică		Populară	Radio.

Pe	 lângă	 sutele	 de	 emisiuni şi rubrici curente care 
au	 fost	 realizate	 de	 personalul	 jurnalistic	 al	 Redacţiei	
Format	 Muzical	 („Dedicaţii	 muzicale”,	 „Omul	 cu	
chitara”,	 „Succesele	 muzicii	 româneşti”,	 „Vedete	 ale	
lumii	 tradiţionale”	 pe	 RRA,	 „Tradiţii	 muzicale	 româneşti”	
la	 Antena	 Satelor,	 “Colecţia	 de	 Jazz”	 la	 Radio	 Cluj,	
Radio	Chişinău	şi	Radio	Tg.	Mureş),	au	fost	 lansate	către	
posturile	 Radio	 România	 Actualităţi,	 Radio	 România	
Internaţional,	toate	studiourile	regionale,	Radio	România	
Cultural	 şi	 Radio	Chişinău	oferte	de	producţii	 jurnalistice	
specifice	 din	 zona	muzicii	 uşoare	 româneşti	 şi	 a	 muzicii	
populare.	 Au	 fost	 realizate	 zeci	 de	 interviuri,	 materiale	
documentare,	 cronici	 şi	 reportaje	 de	 la	 evenimente	 şi	
lansări	 discografice,	 despre	 activitatea	 artiştilor	 români	
din	 diaspora	 şi	 din	 ţară,	 despre	 aniversări	 importante,	
comemorări	 şi	 zile	 speciale,	 precum:	 Ziua	 Culturii	
Naţionale,	 Revelion,	 Paşte,	 Crăciun,	 Ziua	 Radioului	
Naţional,	 Ziua	Naţională	a	 României,	 transmise	 în	 regim	
de	 actualitate	 şi	 /sau	 difuzate	 în	 emisiuni	 speciale.
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42 Site-ul	 Rador,	 cu	 faciltăţi	 destinate	 atât	 abonaţilor,	
dar	 şi	 cititorilor	 obişnuiţi,	 se	 situează	 în	 linia	 marilor	
agenţii	 de	 presă.	 El	 reuneşte	 rubrici	 de	 actualitate	
din	România	şi	din	 lume,	 informaţii	culturale,	ştiinţifice,	
curiozităţi,	 dar	 şi	 informaţii	 de	 calitate	 din	 zona	 de	
lifestyle	 şi	 showbiz,	 contribuind	 la	 îndeplinirea	misiunii	
publice	 de	 informare,	 educare	 şi	 divertisment.

În	 anul	 2017	 agenţia	 de	 presă	 Rador	 a	 furnizat	
numeroase	 subiecte	 de	 interes	 pentru	 ascultătorii	
tuturor	 canalelor	 Radio	 România.	 În	 paralel,	 şi-a	
eficientizat	 produsele	 destinate	 clienţilor	 săi	 externi.

O	 nouă	 direcţie	 de	 activitate,	 pe	 care	 Rador	 a	
început-o	 în	 2016	 şi	 a	 dezvoltat-o	 şi	 consolidat-o	 în	
2017,	 este	 difuzarea	 pe	 site-ul	 propriu	 a	 unui	 număr	
mai	mare	de	materiale	originale	 şi	 cu	 impact	pentru	
public.	 Acest	 lucru	 a	 fost	 posibil	 şi	 prin	 valorificarea	
judicioasă	 a	materialelor	 din	 arhiva	 de	 Istorie	 Orală,	
cum	ar	fi	serialul	dedicat	centenarului	Primului	Război	
Mondial,	cu	mărturii	unice	sau	rare,	 început	în	toamna	
2016,	continuat	 în	2017	şi	al	cărui	corolar	va	fi	 în	2018,	
sincronizându-se	cu	proiectele	dedicate	Centenarului	
Marii	 Uniri.

Departamentul Studiouri Regionale (DSR) 
Coordonează	activitatea	celor	8	studiouri	
regionale	 –	 Bucureşti,	 Cluj,	 Constanţa,	
Craiova,	Iaşi,	Reşiţa,	Târgu	Mureş,	Timişoara.
Principalele	proiecte,	derulate	 la	nivelul	DSR,	au	fost	
cele	 din	 domeniul	 editorial	 (implementarea	 grilelor	
2016-2017,	 elaborarea	 şi	 implementarea	 grilelor	 de	
program	 2017-2018,	 realizarea	 emisiunilor	 reţelei).

În  decembr ie  2017 ,  re ţeaua reg ională  a 
înregistrat o creştere de 40.000 de ascultători 
faţă de decembrie 2016, având o cotă de piaţă 
(Market Share) de 8,8%.

Principalele proiecte editoriale	derulate	 la	nivelul	
structurii	 centrale	 au	 fost:
•	 “De	 10	 x	 România”,	 difuzată	 zilnic	 de	 luni	 până	

vineri,	 între	 orele	 10:00-11:00,	 de	 către	 toate	
staţiile	 regionale,	 emisiune	 pentru	 prezentarea	

actualităţii	 regionale,	cu	 impact	 la	nivel	naţional;
•	 „România	 de	 nota	 10”,	 difuzată	 pe	 parcursul	

week-end-ului,	 în	 fiecare	săptămână,	de	fiecare	
dintre	studiourile	 regionale,	conform	grilei	proprii	
de	program,	consacrată	prezentării	unor	modele/
practici	 de	 succes	 din	 rândul	 tinerei	 generaţii.

Tot	 în	 anul	 2017,	 s-au	 derulat	 activităţi le	 legate	
de	 ediţia	 a	 IV-a	 a	 proiectului	 multimedia	 Eu aleg 
România.ro,	 dedicat	 marcării	 celor	 100	 de	 ani	 de	
la	 realizarea	 României	 Mari.	 Proiectul	 a	 început	 în	
anul	2014	 şi	 se	va	 finaliza	 în	2018.	 În	 fiecare	an,	 timp	
de	 100	 de	 zile,	 sunt	 prezentate	 în	 format	 audio	 (în	
cadrul	 programelor	 radio),	 video	 (pe	 canalele	 You	
Tube	ale	staţiilor	 regionale)	şi	multimedia	(text,	audio	
şi	video	pe	paginile	web	şi	 reţelele	de	socializare	ale	
proiectului	 şi	ale	 reţelei	 regionale)	100	de	motive	de	
mândrie	 pentru	 că	 suntem	 români:
•	 în	 2014,	 cele	mai	 frumoase	 100	 de	 destinaţii	 din	

România;
•	 în	2015,	cele	mai	 importante	100	de	personalităţi	

ale	 vieţii	 culturale	 şi	 ştiinţifice	 româneşti;
•	 în	 2016,	 cele	 mai	 importante	 100	 de	 nume	 ale	

sportului	 românesc;
•	 în	anul	2017	au	fost	prezentate	cele	mai	frumoase	

100	 de	 melodii	 ale	 românilor.	 Şi	 această	 ediţie	
s-a	 bucurat	 de	 impact	 atât	 în	 on	 air	 cât	 şi	 în	
online	 (peste	 310.000	 vizite	 unice	 pe	 Facebook	
şi	 685.208	 minute	 vizionate	 pe	 You	 Tube	 pentru	
cele	 100	 de	 materiale	 prezentate);

•	 în	 2018	 proiectul	 se	 va	 încheia	 cu	 prezentarea	
celor	mai	 importante	100	de	momente	din	 istoria	
poporului	 român.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 proiectele	 speciale	 în	 care	 este	
implicată	reţeaua	studiourilor	regionale,	a	fost	derulată	
cu	 succes	ultima	etapă	a	proiectului de parteneriat 
cu Biroul Parlamentului European în România,	 prin	
intermediul	 căruia	 manageri	 şi	 jurnalişti	 din	 cadrul	
reţelei	 au	 participat,	 de-a	 lungul	 timpului,	 la	 sesiuni	
ale	 Parlamentului	 European,	 au	 avut	 contacte	 cu	
europarlamentari	 români	 în	 vederea	 unei	 reflectări	
cât	 mai	 bune	 a	 problematicii	 europene	 în	 cadrul	
programelor	 regionale.

Tot	 la	 nivelul	 Departamentului	 Studiourilor	 Regionale	
s-a	urmărit	integrarea	posturilor	teritoriale,	la	parametri	

Trupa Carla’s Dreams, 
laureată a Premiilor 

Muzicale Radio România
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Carla’s Dreams, în cadrul 
matinalului ‘’Bună dimineaţa, 
Bucureşti!’’, la Radio România 

Bucureşti FM

RADIO ROMÂNIA CLUJ
În	 2017	 Radio	 România	 Cluj	 a	 continuat	
consolidarea pe piaţă a produselor 
editoriale	 lansate	 în	 noiembrie	 2016,	 când	
a	fost	inaugurată	o	frecvenţă	independentă	
pentru	 programele	 dedicate	 minorităţilor	
naţionale.	
Pentru	 a	 fi	 în	 mijlocul	 comunităţii,	 au	 fost	 amplasate	
studiouri	 mobile	 în	 centrul	 evenimentelor	 clujene.	 Au	
fost	realizate	emisiuni	din	cele	mai	inedite	şi	frecventate	
locuri,	 cum	ar	 fi	patinoarul	 Fiesta	 Sport,	 în	cadrul	 Zilelor	
Clujului,	 sau	Parcul	Central,	 în	cadrul	 festivalului	 Jazz	 in	
the	 Park	 sau	 Zilele	 Culturale	 Maghiare.

Radio Cluj - Rally Radio Live a fost proiectul editorial 
cu	 cel	 mai	 mare	 impact	 în	 2017.	 În	 premieră	 pentru	
România,	 un	 raliu	 automobilistic	 a	 fost	 transmis	 live,	
Radio	 Cluj	 fiind	 radioul	 oficial	 al	 Transilvania	 Rally.

Ediţia	 a	 18-a	 a	 Târgului	 de	 Carte	 “Gaudeamus	 Cluj	

2017”	 (5-9	 aprilie)	 a	 numărat	 peste	 24.000	 de	 vizitatori,	
evenimentul	fiind	urmat,	 în	perioada	10-14	mai,	de	cea	
de-a	 patra	 ediţie	 a	 Târgului	 de	 Carte	 Gaudeamus	 de	
la	 Oradea	 (peste	 17.000	 vizitatori).

Sala	 de	 spectacole	 a	 Radio	 România	 Cluj	 a	 găzduit	
evenimente	cu	public	care	au	întărit	misiunea	culturală	
a	 postului	 public	 de	 radio,	 crescând	 vizibilitatea	 şi	
notorietatea	 în	 rândul	 publicului	 vizat.	 În	 calitate	
de	 coproducator,	 Radio	 România	 Cluj	 a	 continuat	
parteneriatul	 cu	 Jazz	 Fan	 Rising,	 aducând	 nume	 de	
valoare	 ale	 jazz-ului	 internaţional	 pe	 scena	 sălii	 de	
concerte	 Radio	 Cluj:	 Verneri	 Pojhola	 Quartet	 din	
Finlanda	şi	trupa	de	jazz	EYOT	din	Serbia.	De	asemenea,	
Radio	 România	Cluj	 a	avut	 calitatea	de	coproducător	
pentru	 Transilvania	 Jazz	 Festival,	 derulat	 în	 perioada	
5-7	 noiembrie.

Radio	Cluj	este	partener	media	de	tradiţie	al	principalelor	
evenimente	culturale	din	arealul	clujean,	fie	că	e	vorba	
de	 festival	 de	 teatru,	 literatură,	 film	 sau	 arte	 vizuale:	
Festivalul	Temps	D’	Images,	FITS,	 Întâlnirile	Internaţionale	
de	 la	 Cluj,	 Teatru	 pe	 Drumul	 Sării,	 TIFF,	 Astra	 Film	

optimi,	 în	proiectele	existente,	 la	nivelul	corporaţiei	
(proiecte	 editoriale,	 culturale,	 reflectare	 campanii	
electorale,	diverse	proiecte	speciale	ale	SRR	etc).	Un	
proiect	 important	 al	 anului	 2017	 a	 fost	 reflectarea	
celor	2	campanii	electorale	pentru	alegerile	parţiale	
locale. 

În zona online, la nivelul Societăţii Române 
de Radiodifuziune, studiourile regionale au 
înregistrat cele mai bune cifre:
•	 ut i l i zator i 	 s i te-ur i 	 aproximativ	 850.000/lună,	

reprezentând	 o	 creştere	 de	 6%	 faţă	 de	 2016;
•	 impact	 în	 reţeaua	Facebook	–	64.699.621	/an,	

în	 creştere	 faţă	 de	 2016.
Cel	 mai	 important	 proiect	 DSR	 al	 anului	 2017	 în	
domeniul	 relaţiilor	 internaţionale	 a	 fost	 Seminarul	
EBU	dedicat	radiourilor	 regionale	şi	 locale,	organizat	
pentru	 prima	 oară	 în	 România,	 la	 Bucureşti,	 de	
către	DSR	 cu	 sprijinul	 Direcţiei	 Relaţii	 Internaţionale	
a	 SRR,	 în	 perioada	 29-31	 martie.	 Timp	 de	 2	 zile,	
participanţi	ai	 radiourilor	publice	regionale	şi	 locale	
din	 Europa	 au	 dezbătut	 împreună	 cu	 colegii	 din	
reţeaua	 regională	 Radio	 România	 principalele	
probleme	 cu	 care	 se	 confruntă	 media	 publică	 în	
prezent,	 au	 prezentat	 diverse	 proiecte	 de	 succes,	
fie	 în	 domeniul	 on	 air,	 fie	 în	 cel	 online,	 fie	 în	 ceea	
ce	 priveşte	 colaborarea	 transfrontalieră.

De	 asemenea,	 structura	 DSR	 s-a	 implicat	 activ	 în	
organizarea	 şi	 desfăşurarea	 conferinţelor	 ABU	 şi	
PBI	 care	 au	 avut	 loc	 la	 Sinaia,	 în	 luna	 septembrie	
2017,	 evenimente	 în	 cadrul	 cărora	 au	 fost	 expuse	
şi	 aspecte	 importante	 privind	 emisiunile	 pentru	
minorităţi.

Prin	 intermediul	 DSR,	 sunt	 realizate	 sau	 furnizate	
rubrici	 ş i 	 emisiuni	 diverse	 care	 sunt	 incluse	 în	
programele	 difuzate	 de	 redacţia	 în	 limba	 română	
de	 la	 Magyar	 Rádió	 (Radiodifuziunea	 Maghiară)	
din	 Ungaria	 (au	 fost	 realizate	 emisiuni	 de	 folclor	 şi	
tradiţii	populare,	au	fost	puse	la	dispoziţie	 înregistrări	
de	 concerte	 realizate	 de	 către	 personalul	 DSR	 şi	
s-au	 difuzat	 emisiuni	 de	 la	 Radio	 România	 Cultural	
şi	 Antena	 Satelor).

RADIO ROMÂNIA BUCUREŞTI FM
Bucureşti	 FM	 s-a	 comportat	 şi	 în	 2017	 ca	
un radio al oraşului şi al comunităţilor 
componente,	 punând	 accent	 pe	 rolul	
misiunii	 sale	 publice,	 ca	 parte	 integrantă	
a	 reţelei	 regionale	 a	 Radio	 România.
Activitatea	 editorială	 s-a	 centrat	 pe	 viaţa	 oraşului	
şi	 promovarea	 comunităţilor	 active	 din	 Capitală,	
prin	 realizarea	 unor	 serii	 de	 emisiuni	 în	 spaţii	 intens	
circulate	 (pasajul	 Universităţi i , 	 esplanada	 de	 la	
Universitate,	piaţa	George	Enescu),	prin	continuarea	
par tener ia te lo r 	 cu 	 in s t i tu ţ i i 	 de 	 renume, 	 p r in	
promovarea	 accentuată	 a	 unor	 emisiuni	 dedicate,	
cum	 este	 emisiunea	 ”În	 comunitate”.

Bucureşti	 FM	 a	 rămas	 în	 mijlocul	 oamenilor,	 făcând	
transmisii	din	parcuri,	pieţe,	spaţii	aglomerate,	cu	ocazia	
unor	 zile	 speciale:	 1	 martie	 (Mărţişor);	 1	 iunie,	 Zilele	
Bucureştiului;	 Festivalul	 „B-Fit	 in	 the	 Street”	 etc.

Acţiuni	 şi	 proiecte	 definitorii	 pentru	 postul	 public	 de	
radio	 al	 Capitalei	 în	 2017:
•	 lansarea	 unui	 proiect	 propriu	 la	 ediţia	 din	 2017	

a	 Târgului	 de	 Carte	 Gaudeamus	 Radio	 România,	
proiect	organizat	 împreună	cu	 Inspectoratul	 Şcolar	
al	 Municipiului	 Bucureşti	 şi	 editura	 Eikon	 –	 “Proza	
scurtă	 merită	 mai	 mult!”	 –,	 dedicat	 adolescenţilor	
cu	 imaginaţie	 şi	 talent	 la	 scris;

•	 continuarea	campaniei	proprii	de	susţinere	a	lecturii	
şi	 a	 scriitorilor	 români	 contemporani,	 ”9	 scriitori	 din	
9-a	 generaţie”,	 aflată	 acum	 la	 a	 doua	 ediţie;

•	 realizarea	 proiectului	 “Sună	 clopoţelul!”,	 prin	
care	 Bucureşti	 FM	 a	 fost	 alături	 de	 cei	 mici	 la	
începutul	 anului	 şcolar,	 echipând	 elevii	 unei	
întregi	 clase	 cu	 rechizitele	 necesare	 noului	 an.

Ca	 semn	 al	 modului	 profesionist	 în	 care	 reflectă	
evenimentele	 care	 au	 loc	 în	 Capitală,	 Bucureşti	
FM	 a	 primit	 în	 decursul	 anului	 2017,	 ca	 entitate	
sau	 prin	 jurnaliştii	 săi,	 mai	 multe	 distincţii	 acordate	
de	 Camera	 de	 Comerţ	 şi	 Industrie	 a	 Municipiului	
Bucureş t i , 	 Cent ru l 	 Cu l tu ra l 	 UNESCO	 ”N ico lae	
Bălcescu”,	Patriarhia	Română,	 Teatrul	 Ion	Creangă,	
Swimathon	 Bucureşti.
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radioconstanta.ro	şi	www.radiovacanta.ro	–	asigurând,	
alături	 de	 promovarea	 site-urilor,	 şi	 partea	 de	 social	
media,	 prin	 dezvoltarea	 şi	 optimizarea	 paginilor	 de	
Facebook	 şi	 Twitter.

Radio	 Constanţa	 este 	 cea	 mai 	 per formantă	
componentă	 în	 online	 din	 cadrul	 Departamentului	
Studiourilor	 Regionale,	 creşterea	 fiind	 una	 constantă	
şi	 sustenabilă,	 potrivit	 cifrelor	 de	 trafic.

Radio	 Constanţa	 a	 oferit	 ascultătorilor	 săi	 emisiuni	
de	 informaţie,	 culturale,	 muzicale	 şi	 de	 divertisment,	
în	 limba	 română,	 precum	 şi	 emisiuni	 preponderent	
culturale	 şi	 muzicale	 în	 limbile	 greacă,	 turcă,	 tătară,	
ruso-lipovenească,	 armeană	 şi	 în	 dialect	 aromân,	
cuprinse	 în	pachetul	“Multiculturalitate	dobrogeană”.

În	lumina	misiunii	sale	de	post	public,	Radio	Constanţa	
a	acordat	o	atenţie	deosebită	componentei	cultural-
educative,	angajând	parteneriate	media	cu	instituţiile	
de	 cultură	 şi	 învăţământ	 din	 regiune,	 dar	 şi	 prin	
organizarea	unor	evenimente	care	să	aducă	publicul	
mai	aproape	de	actul	artistic	şi	de	valorile	româneşti.

Concert al Big Band-ului Radio, 
alături de Corina Chiriac, 

cu ocazia aniversării ‘’Radio 
Vacanţa 50 de ani’’

RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA
Radio	 România	 Oltenia	 Craiova	 este	
postul	 teritorial	 al	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune	 recepţionat	 în	 judeţele	
Dolj,	 Gorj,	 Olt,	 Mehedinţi	 şi	 Vâlcea,	 pe	
frecvenţele	102,9	MHz,	105	MHz,	99,8	MHz,	
603	 KHz	 şi	 1314	 KHz.,	 care	 rămâne	 lider 
de necontestat al audienţelor în zona 
arondată.
În	urma	măsurătorilor	de	audienţă	din	al	doilea	val	al	
anului	 2017,	 radioul	 public	 regional	 de	 la	 Craiova	 a	
înregistrat	un	Daily	Reach	de	435.000	de	ascultători,	o	
creştere	remarcabilă,	un	nou	succes	care	a	poziţionat	
pe	primul	 loc	radioul	public	de	la	Craiova,	fiind	pentru	
prima	 dată	 în	 istoria	 sa	 când	 a	 depăşit,	 inclusiv	 în	
mediul	 urban,	 toate	 posturile	 concurente.

În	 plan	 naţional,	 conform	 ultimelor	măsurători,	 a	 fost	
înregistrat	un	market	share	de	2,0%,	ceea	ce	confirmă	
notorietatea	 radioului	 public	 oltean	 şi	 consecvenţa	
sa	 în	 îndeplinirea	 obiectivelor	 asumate.

RADIO ROMÂNIA CONSTANŢA
Rad io 	 Român ia 	 Cons tanţa 	 es te 	 în	
continuare principalul post de informare 
a publicului din regiune,	 reflectând	 cu	
promptitudine	şi	obiectivitate	actualitatea	
regională	 şi	 implicaţiile	 acesteia	 în	 viaţa	
oamenilor. 	 Radio	 Constanţa	 emite	 în	
judeţele	Constanţa	şi	Tulcea,	pe	frecvenţele	
100,1FM,	 90,8	 FM,	 93	 FM	 Tulcea	 şi	 106,2	
FM	 	 Sulina,	 iar	 în	 AM	 pe	 frecvenţele	 909	
şi	 1530	 KHz.
În	anul	2017,	odată	cu	cea	de-a	50-a	ediţie	aniversară	
a	 programului	 estival	 Radio	 Vacanţa,	 în	 perioada	
iunie-septembrie,	 am	 implementat	 proiectul	 Radio 
Vacanţa On air şi Online,	cu	8	ore	de	emisie	 zilnic,	
în	 intervalul	 10:00	 -18:00,	 precum	 şi	 cu	 4	 stream-
uri	 dedicate,	 între	 care	 unul	 exclusiv	 cu	 muzică	
românească,	 precum	 şi	 o	 aplicaţie	 proprie,	 pentru	
posibil itatea	 de	 opţiune	 multiplă	 asupra	 muzicii	
difuzate	 şi	 a	 informaţiei	 aferente	 conceptului	 de	
promovare	 a	 litoralului	 ca	 destinaţie	 de	 vacanţă,	
atât	 pentru	 turiştii	 români,	 cât	 şi	 pentru	 cei	 străini.

Campania	,,Copiii	nu	se	pierd,	ajung	la	Radio	Vacanţa	
!	 –	Brăţara	de	Vacanţă”,	 iniţiată	de	Radio	Constanţa	
în	anul	2010,	a	ajuns	 la	a	 şaptea	ediţie	 şi	 s-a	bucurat	
de	 acelaşi	 succes.

Una	 din	 preocupările	 prioritare	 a	 fost	 activitatea	
în	 online,	 paginile	 de	 Internet	 ale	 postului	 –	 www.

Festival,	 Festivalul	 de	 Muzică	 de	 Cameră	 SONORO,	
concertele	Young	Famous	Orchestra,	Festivalul	Toamna	
Muzicală	 Clujeană,	 Festivalul	 PUCK,	 Festivalul	 Poveşti,	
proiectele	culturale	iniţiate	de	Create.Act.Enjoy,	Reactor	
şi	 MiniReactor	 etc.

Relaţiile	 cu	 instituţiile	 culturale	 locale	 au	 făcut	 posibilă	
continuarea	 parteneriatelor	 media	 prin	 care	 au	 fost	
reflectate	evenimentele	notabile	şi	premierele	acestora.	
De	 asemenea,	 au	 fost	 promovate	 şi	 mediatizate	
evenimente	 şi	 festivaluri	 de	 folclor,	 dintre	 care	amintim	
Serbări	 Transilvane,	 Strugurele	de	Aur,	dar	 şi	 festivalurile	
de	 romanţe	 de	 la	 Zlatna	 şi	 Cluj,	 Crizantema	 de	 Aur	
de	 la	 Cluj.

O	 dimensiune	 importantă	 a	 poiectelor	 în	 care	 Radio	
România	Cluj	s-a	implicat	este	susţinerea	rolului	educativ	
şi	 formator	 în	 raport	cu	 instituţiile	de	 învăţământ	 şi	cele	
dedicate	 copiilor,	 prin	 încheierea	 de	 parteneriate	 cu:
•	 Teatrul	 de	 Păpuşi	 din	 Cluj;
•	 Teatrul	 de	 Păpuşi	 din	 Alba	 Iulia;
•	 Librăriile	 Cărtureşti	 (proiectul	 “Seara	 de	 poveşti”),
•	 Asociaţia	Dwarfs	pentru	Festivalul	LollyBoom	(1	Iunie);
•	 Asociaţia	pentru	Educaţie	Inovativă	pentru	Festivalul	

Copiilor;
•	 Liceul	 Onisifor	 Ghibu	 pentru	 Festivalul	 Ghibstock	 –	

singurul	 festival,	 din	 curtea	 unei	 şcoli,	 organizat	 de	
liceeni	 pentru	 proiecte	 comunitare.

Prin	 implicarea	în	acţiuni	caritabile,	Radio	România	Cluj	
îşi	realizează	misiunea	de	post	public,	sprijinind	persoane	
aflate	 în	 dificultate.	 În	 programele	 Radio	 România	Cluj	
au	 fost	 reflectate:

Emisiune de 
divertisment la Radio 

România Cluj

•	 Festivalul	 Miraje	 şi	 evenimentele	 organizate	 de	
Asociaţia	 Down	 Centrul	 Educaţional	 Raluca;

•	 concertul	 caritabil	 „Sing	 for	 Joy”,	 în	 colaborare	 cu	
Căsuţa	 Bucuriei;

•	 campania	 de	 colectare	 de	 cărţi	 demarată	 de	
redacţia	 maghiară	 Radio	 Cluj	 pentru	 biblioteca	
şcolară	din	 localitatea	Comadău,	 judeţul	Covasna,	
mistuită	 de	 flăcări	 şi	 distrusă	 aproape	 în	 totalitate	
(au	 fost	 adunate	 peste	 10.000	 de	 cărţi);

•	 campania	 „Terapie	 prin	 Artă”,	 iniţiată	 de	 Create.
Act.Enjoy;

•	 campania	 de	 Crăciun	 Shoebox.
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•	 implementarea	 formatului	 Adult	 Contemporary,	
cu	 ţintă	 populaţia	 rurală	 şi	 urbană	 de	 peste	 35	
de	 ani,	 cu	 educaţie	 medie;

•	 consolidarea ofertei editoriale a postului Radio 
Iaşi	 prin	menţinerea	 standardelor	 de	 calitate	 ale	
programelor;

•	 creşterea	 schimburilor	 informaţionale	 în	 plan	
editorial cu posturile din cadrul SRR.

Din	 punct	 de	 vedere	 tehnic,	 Radio	 Iaşi	 s-a	 asigurat	
că	 are	 suportul	 necesar	 realizării	 emisiei	 postului	
fără	 incidente,	 cu	o	 calitate	a	 sunetului	 în	 parametri	
normali.	S-a	urmărit	dezvoltarea	prezenţei	Radio	Iaşi	 în	
mediul	 online,	 asigurarea	 continuităţii	 activităţilor	 de	
emisie,	 transmisii,	producţie	 radio,	 IT&C,	mentenanţă,	
îmbunătăţirea	capacităţii	de	răspuns	în	cazul	situaţiilor	
de	urgenţă	sau	neprevăzute,	obţinerea	unui	sunet	de	
calitate	 la	 emisie/pe	 site	 prin	 îmbunătăţirea	 calităţii	
sound-ului	 preluat	 de	 la	 corespondenţi-reporteri	 şi	 a	
calităţii	 tehnice	 a	 transmisiilor	 audio/video	 pe	 site-ul	
www.radioiasi.ro,	 asigurarea	 la	 nivel	 hard	 şi	 soft,	 a	
accesului	 securizat	 în	 reţelele	 informatice	 Radio	 Iaşi,	
conservarea	 arhivei	 Radio	 România	 prin	 extinderea	
spaţiului	 de	 stocare	 a	 datelor.

În	 2017	 site-ul	 radioiasi.ro	 rămâne	 o	 sursă	 constantă	
de	 conţinut	 preluat	 şi	 citat	 corespunzător	 de	 către	
televiziuni,	publicaţii	sau	site-uri	de	ştiri	din	România	şi	
Republica	 Moldova.	 Anul	 trecut,	 cele	 mai	 accesate	
site-uri	 de	 ştiri	 din	 ţară	 şi	 din	 Republica	 Moldova	 au	
citat	 ştiri,	 interviuri	 sau	 reportaje,	 indicând	 sursa	 (cu	
hyperlink)	 radioiasi.ro.

Eveniment organizat de Radio 
România Iaşi şi Jandarmeria Româna

RADIO ROMÂNIA TÂRGU MUREŞ
Radio România Târgu Mureş va împlini, 
în anul 2018, 60 de ani de existenţă. Sunt 
tot	atâţia	ani	de	experienţe	extraordinare,	în	
care	şi-a	dovedit	profesionalismul,	păstrând	
obiectivitatea,	 echilibrul	 şi	 echidistanţa	 în	
programele	 şi	 grupajele	 informative.	
Postul de radio Târgu Mureş este asociat cu 
excelenţa, performanţa şi  profesionalismul, 
divers i tatea,  obiect iv i tatea,  integr i tatea ş i 
complexitatea,	 fiind	 perceput	 drept	 un	 post	 de	
radio	 prietenos,	 dar	 şi	 rezistent	 pe	 piaţă,	 unde	 şi-a	
impus	 numele,	 ascultătorii	 apreciind	 varietatea	 grilei	
de	 program.

Radio	 România	 Târgu-Mureş,	 ca	 parte	 componentă	 a	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune,	 îşi	 îndeplineşte	
misiunea	 de	 serviciu	 public	 printr-o	 grilă	 de	 programe	
dinamică	şi	echilibrată,	fiind	un	post multicultural care 
emite, în paralel, 3 programe:
•	 unul	 în	 limba	 română,	 24	 de	 ore,	 pe	 frecvenţele	

98,9	 FM	 şi	 102,9	 FM;
•	 unul	 pentru	 minorităţi,	 24	 de	 ore,	 care	 emite	 în	

limbile	maghiară	 şi	germană,	 şi	 2	emisiuni	adresate	
comunităţii	 rrome,	 pe	 frecvenţele	 106,8	 FM,	 96	 FM	
şi	 1323	 AM;

•	 unul	 mixt,	 cu	 fragmente	 din	 cele	 două	 programe	
FM,	 preluând	 şi	 2	 ore/zi	 de	 la	 Redacţia	 Minorităţi	
Bucureşti,	 pe	 frecvenţele	 1593	 AM	 şi	 1197	 AM.

Programele	 Radio	 Târgu	 Mureş	 valorifică	 din	 plin	
caracterul	multicultural,	unitar,	public,	cu	o	componentă	
clară	 educativă	 şi	 culturală,	 pliat	 pe	 noile	 obiceiuri	 de	
ascultare,	 mai	 ales	 ale	 tinerilor,	 fiind	 astfel	 un	 mijloc	
apreciat	 de	 informare.

Din	 luna	 martie	 a	 anului	 2017	 s-a	 realizat	 extinderea 
programului pentru minorităţi	cu	două	ore,	în	intervalul	
orar	 22:00	 -	 24:00.	 În	 acest	 tronson,	 acum	 emitem	 un	
program	 propriu,	 reluând	 cele	 mai	 importante	 emsiuni	
culturale	zilnice,	iar	în	fiecare	joi	seara	realizăm	în	direct	
o	 emisune	 de	 tip	 night	 talk,	 care	 a	 devenit	 atractivă	
în	 rândul	 publicului,	 cu	 o	 interactivitate	 crescută.	 În	
aceste	 condiţii,	 numărul	 orelor	 de	 emisie	 a	 crescut	 la	

Din	 punct	 de	 vedere	 editorial,	 anul	 2017	 a	 presupus:
•	 consolidarea	 elementelor	 de	 noutate	 ale	 grilei	

de	 program;
•	 perfecţionarea	în	elaborarea	radiojurnalelor	proprii;
•	 schimbarea	 formatului	 muzical;
•	 trecerea	 la	 sistemul	 de	 lucru	 self-service	 exclusiv,	

care	 a	 dinamizat	 produsul	 jurnalistic	 şi	 a	 crescut	
interactivitatea	 on	 air	 şi	 online.

Ca	dovadă,	în	anul	2017	numărul	de	vizitatori	unici	pe	
www.radiocraiova.ro	 a	 crescut	 de	 aproape	 15	 ori	 în	
numai	6	 luni,	 iar	pagina	de	Facebook	a	 întrunit	peste	
12.000	de	 like-uri	 şi	 s-a	 înscris	pe	un	 trend	ascendent.

Din	 punct	 de	 vedere	 tehnic,	 Radio	 România	 Oltenia	
Craiova	 a	 evoluat	 constant	 în	 vederea	 modernizării	
modalităţilor	 de	 transmisie	 a	 sunetului	 de	 calitate	
spre receptor.

În	 acelaşi	 timp,	 anul	 2017	 a	 însemnat	 depăşirea	
prejudecăţilor	 privind	 radioul	 clasic:
•	 camera	web	instalată	în	singura	staţiune	montană	

din	 zonă	 (Rânca)	 oferă,	 în	 timp	 real,	 informaţii	
pentru	 turişti;

•	 amenajarea,	 cu	 resurse	 minine	 necesare,	 a	 unui	
studio	 TV	 a	 oferit	 posibilitatea	 elaborării	 primelor	
producţii	video	de	către	oamenii	 radioului	public.

De-a	lungul	anului	 la	care	ne	raportăm,	radioul	public	
regional	 de	 la	Craiova	 a	 continuat	 să	 fie	 o	 prezenţă	
vie	şi	activă	 în	 rândul	publicului,	prin	campaniile	 sale,	
prin	schimbarea	continuă	a	modului	de	adresare,	prin	
modernizarea	 progresivă	 a	 manierei	 de	 abordare	 a	
ascultătorului.

Eveniment dedicat copiilor, organizat de 
Radio România Oltenia-Craiova

RADIO ROMÂNIA IAŞI
Radio România Iaşi face parte din 
structura	posturilor	 regionale	ale	 Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune,	 fiind	 una din 
cele mai importante instituţii media din 
regiunea Moldovei.	Programele	Radio	Iaşi	
se	desfăşoară	 în	 intervalul	 orar	 6:00	 -22:00	
pe	 1053	 KHz,	 iar	 pe	 frecvenţele	 90,8	MHz,	
96,3	 MHz	 şi	 94,5	 MHz,	 24/24	 de	 ore.
Aria	 de	 acoperire	 a	 Radio	 România	 Iaşi	 corespunde	
celor	opt	judeţe	ale	regiunii	tradiţionale	Moldova:	Iaşi,	
Suceava,	 Botoşani,	 Neamţ,	 Bacău,	 Vaslui,	 Vrancea	
şi	 Galaţi.

Studioul	 Teritorial	 Radio	 Iaşi	 a	 urmărit	 permanent,	
în	 perioada	 1	 ianuarie	 2017-31	 decembrie	 2017,	
atingerea	 obiectivelor	 specifice	 anuale	 pe	 cele	
trei	 direcţii	 de	 acţiune:	 editorială,	 economică	 şi	
tehnică.	Principalele	repere	ale	activităţii	economico-
administrative	şi	 rezultatele	obţinute	de	către	Studioul	
Teritorial	 Iaşi	 în	 anul	 2017	 au	 confirmat:
•	 asigurarea	 stabilităţii	 financiare	 şi	 a	 echilibrului	

bugetar,	prin	controlul	cheltuielilor	şi	monitorizarea	
lunară	a	execuţiei	bugetului	de	venituri	şi	cheltuieli;

•	 susţinerea	 la	 un	 înalt	 nivel	 de	 performanţă	 a	
activităţilor	 SRR;

•	 o	 bună	 predictibilitate	 financiară;
•	 urmărirea	respectării	dispoziţiilor	şi	 reglementărilor	

lega le  in te rne sau externe pent ru  toate 
operaţiunile	 economice	 patrimoniale	 derulate	 în	
cadrul postului.

Editorial,	 principalele	 obiective	 urmărite	
au	 fost:
•	 modern i za rea 	 p rog rame lo r 	 ş i 	 adapta rea	

conţinutului	 la	 mediul	 online,	 cu	 accent	 pe	
îndeplinirea	 misiunii	 de	 post	 public	 regional	
conform	 Legii	 41/1994;

•	 consolidarea	 cifrelor	 de	 audienţă	 ale	 studioului,	
prin	 implementarea	 grilei	 de	 programe;

•	 dezvoltarea	 mediului	 online	 –	 site,	 facebook,	
stream;
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50 pentru	 toţi	 copiii	 şi,	 bineînţeles,	 jocurile	 copilăriei,	
în	 care	 au	 fost	 angrenaţi	 şi	 părinţii.

La	 împlinirea	a	21	de	ani	de	 la	 inaugurarea	postului	
regional	 Radio	 Reşiţa,	 pe	 8	 august,a	 fost	 organizat	
un	 concert	 susţinut	 de	 trupele	 Phaser	 şi	 Peregrinii,	
transmis	 în	 direct	 on	 air	 şi	 online.

În	 per ioada	 17-23	 decembrie, 	 Radio	 România	
Reși ța	 a	 deru lat 	 cea	 de-a	 doua	 edi ţ ie 	 a	
proiectului	 ”Muzică	 pentru	 viață”,	 o	 campanie	
de	 strângere	 de	 fonduri	 pentru	 copii	 bolnavi	 de	
hemofil ie	 şi	 diabet.	 La	 finalul	 campaniei	 au	 fost	
adunaţi	 peste	 124	 000	 de	 lei.	 Cartierul	 general	
al	 acestei	 campanii	 umanitare	 care	 fost	 stabil it	
în	 Parcul	 Tricolorului	 din	 Reşiţa,	 a	 fost	 vizitat	 de	
aproximativ	 5.000	 de	 persoane.	

Pe	 lângă	multe	alte	manifestări	culturale	şi	 sportive,	
Radio	 Reșița	 a	 promovat	 şi	 susţinut	 două	 mari	
evenimente	de	talie	 internaţională:	Festivalul	de	Jazz	
de	 la	 Gărâna	 şi	 Festivalul	 de	 Folk	 de	 la	 Gărâna.

Pentru	 a-şi	 îndeplini	 rolul	 de	 educare	 şi	 formare,	
Radio	 Reşiţa	 a	 desfăşurat	 campanii	 editoriale	 cu	
un	 puternic	 caracter	 social,	 educativ	 şi	 cultural.

Spectacol aniversar ‘’Radio România 
89 de ani’’, organizat de Radio 
România Reşita şi coordonat de 

compozitorul Sabin Pautza

RADIO ROMÂNIA TIMIŞOARA
În	 anul	 2017	 Radio	 România	 Timişoara	 a	
acoperit	 în	AM,	prin	 frecvenţa	de	630	Khz,	
aproape	 tot	 vestul	 ţării,	 iar	 în	 FM	 zonele	
municipiilor	 Timişoara,	 105,9	 Mhz,	 Arad,	
102,9	 Mhz	 şi	 Făget-Valea	 Mureşului,	 103,6	
Mhz.	 În	 luna	 ianuarie	 a	 anului	 2017	 a	 fost	
pusă	 în	 funcţiune	 şi	 frecvenţa	 de	 101.5	
Mhz	 Parâng,	 pentru	 Valea	 Jiului.
Radio	 România	 Timişoara	 realizează	 programe	 ce	
acordă	prioritate	actualităţii	regionale.	Pentru	arădeni	
transmitem	 de	 luni	 până	 vineri	 un	 program	 local	 de	
3	 ore,	 în	 intervalul	 18:00	 -21:00.

Radio România Timişoara emite în 10 limbi: 
română şi 9 limbi ale minorităţilor naţionale 
(germană, maghiară, sârbă, cehă, slovacă, 
bulgară, ucraineană, rromani şi italiană). Emisiunile 
pentru minorităţi însumează peste 47 de ore pe 
săptămână.

Campania	 intitulată	“Badea	Cârţan”,	desfăşurată	de	
Radio	România	Timişoara,	având	motto-ul	Ai	carte,	ai	
parte!,	 a	 ajuns	 la	 aproape	 220.000	 de	 cărţi	 donate.	
Am	 contribuit	 la	 redeschiderea	 unor	 biblioteci	 în	
mediul	 rural	 prin	donaţii	 de	 1.000	de	cărţi,	 cum	este,	
de	 exemplu,cazul	 localităţii	 Darova	 din	 judeţul	 Timiş.	
Alte	 3.000	 de	 cărţi	 au	 fost	 donate	 comunei	 Mogoş	
din	 judeţul	Alba.	Audienţa	 zilnică	a	 fost	menţinută	 în	
anul	 2017	 la	 peste	 200.000	 de	 ascultători.

În	ceea	ce	priveşte	mediul	online,	în	anul	2017	numărul	
utilizatorilor	 paginii	 de	 internet	 www.radiotimisoara.
ro a crescut raportat la anul precedent. Canalul 
youtube RADIO TIMIŞOARA are în prezent aproape 
4.000.000 de vizualizări.	Videoclipul	„Frunzuliţă,	 iarbă	
deasă”	 –	 Subcarpaţi,	 realizat	 la	 TNT,	 la	 piesa	 demo	
Hamlet,	 a	 ajuns	 la	 peste	 2,5	 milioane	 de	 vizualizări.	
Transmisiunilor	 video	 din	 studio	 l i 	 s-au	 adăugat	
transmisiuni	de	 la	evenimente	organizate	de	SRR,	dar	
şi	de	la	evenimente	sportive,	concerte	sau	evenimente	
religioase,	precum	Rock	for	Revolution,	Timisoara	Jazz	
Festival,	 Festivalul	 de	 Operă	 şi	 Operetă	 în	 aer	 liber,	
Gărâna	 Folk,	 Zilele	 studenţeşti,	 etc.

1 iunie la Radio 
România Tg. Mureş

15.210 ore,	 cu	 570 ore în plus	 faţă	 de	 2016,	 când	
postul	 emitea	 14.640 ore.

În	 anul	 2017	 a	 fost	 înregistrată	marca	Radio România 
Braşov FM,	 dezvoltarea	 noului	 studiou	 de	 la	 Braşov	
al	 Radio-Târgu	 Mureş	 fiind	 un	 obiectiv	 strategic	 care,	
la	 momentul	 deschiderii,	 va	 crea	 premisele	 realizării	
ţintelor	 vizate	 de	 acest	 proiect,	 respectiv	 de	 a	 atrage	
un	 public	 nou,	 tânăr,	 dinamic,	 ce	 va	 avea	 un	 impact	
puternic	 pe	 o	 zonă	 extinsă	 şi	 de	 larg	 interes	 din	 punct	
de	 vedere	 economic	 şi	 turistic.

Radio	 Târgu-Mureş	 îşi	 îndeplineşte	 cu	 profesionalism	
misiunea	 sa	 de	 serviciu	 public	 promovând	 diversitatea	
culturală	 şi	 contribuind	 la	 educarea	 şi	 formarea	
publicului,	încercând	să	fie	principala	sursă	de	informare	
din	zonă.	În	comparaţie	cu	anii	trecuţi,	când	concurenţa	
era	 foarte	 scăzută,	 în	aria	de	acoperire	a	Radio	Târgu-
Mureş,	respectiv	Covasna,	Braşov,	Mureş	şi	Harghita	sunt	
acum	 nu	 mai	 puţin	 de	 102	 posturi	 de	 radio	 şi	 48	 de	
posturi	 de	 televiziune,	 la	 care	 se	 adaugă	 concurenţa	
în	 online.

După	participarea,	 în	premieră,	 la	 Jocurile	 Paralimpice	
de	 la	 Londra	 şi	 Rio,	 respectiv	 la	Olimpiada	de	Vară	de	
la	 Rio,	 Radio	 Târgu-Mureş	 a	 obţinut	 în	 2017	 acreditări	
pentru	 2	 redactori	 la	 Jocurile	 Olimpice	 de	 Iarnă	 de	 la	
Pyeongchang,	 din	 Coreea	 de	 Sud.

RADIO ROMÂNIA REŞIŢA
Pentru	 Studioul	 Teritorial	 Radio	 România	
Reşiţa,	 anul	 2017	 a	 însemnat	 un	 an	 cu	
rezul tate	 remarcabi le	 în	 major i tatea	
domeniilor.
Radio	România	Reşiţa,	lider	incontestabil	de	audienţă	
in	zona	Banat,	a	urmărit	consolidarea şi extinderea 
impactului asupra publicului din mediul urban,	
unde	 concurenţa	 cu	 posturile	 comerciale	 este	mult	
mai	 susţinută.	 Creşterea	 calităţii	 programelor,	 dar	
şi	 respectarea	 misiunii	 publice	 au	 fost	 prioritare,	
iar	 accentul	 a	 fost	 pus	 pe	 programe	 şi	 emisiuni	
care	 reprezintă	 radiografia	principalelor	evenimente	
regionale	 şi	 din	 Banatul	 sârbesc.

În	anul	2017	au	avut	 loc	mai	multe	acţiuni	off	air,	dar	
cu	 mare	 impact	 în	 zona	 editorială.	 Radio	 România	
Reşiţa	 a	 susţ inut	 proiecte	 speciale,	 promovând	
obiect ive	 de	 impl icare	 socială	 ce	 decurg	 din	
statutul	 său	 de	 post	 public,	 dar	 şi	 pentru	 a	 creşte	
notorietatea	 produselor	 sale:
•	 campania	 „Împreună	 dăruim	 viaţă”,	 alături	 de	

Asociaţia	 T ineri lor	 Ortodocşi	 din	 Banatul	 de	
Munte;

•	 emisiuni	 realizate	din	studioul	nostru	din	staţiunea	
Băile	 Herculane,	 situat	 în	 hotelul	 Afrodita.

În	 perioada	 26-31mai,	 cu	 ocazia	 Zi lei 	 Copilului,	
Radio	 Reşiţa	 s-a	 implicat	 în	 campania	 umanitară	
intitulată	 ”Jucăria	 ta	 găseşte	 o	 casă	 nouă!	 Învaţă	
să	 dăruieşti”,	 adresată	 copiilor	 nevoiaşi	 din	 Caraş-
Severin.	 Reşiţenii	 au	 fost	 invitaţi	 să	 doneze	 jucării	
care	au	ajuns	 la	copiii	din	mediul	 rural	din	 localităţile	
Răcăşdia,	Berzasca,	Eftimie	Murgu,	Lăpuşc,	Măureni,	
Păltiniş,	Cornutel	Banat,	Ramna-Valea	Pai,	Prigor,	dar	
şi	 în	 cartierul	 Mociur	 din	 municipiul	 Reşiţa.	 Tot	 de	 1	
Iunie,	Radio	Reşiţa	a	pregătit	o	zi	 specială	dedicată	
nu	 doar	 copiilor,	 ci	 întregii	 familii.	 O	 echipă	 Radio	
Reşiţa	 a	 fost	 prezentă	 în	 oraşul	 Oţelu	 Roşu	 pentru	
a	 sărbători	această	 zi	 specială	 în	mijlocul	celor	mai	
mici	 ascultători	 şi	 pentru	 a	 împărţi	 jucării	 tuturor	
copiilor.	 Acolo	 au	 avut	 loc	 concerte	 susţinute	 de	 o	
trupă	 locală	 de	 copii,	 spectacole	 de	 pantomimă,	
piese	 de	 teatru,	 dans	 sportiv,	 clovnul	 vesel,	 jucării	
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2. Promovarea brandurilor Societăţii Române de 
Radiodifuziune pe ecrane LCD în Bucureşti şi alte 
16 oraşe mari.

În	 completarea	 campaniei	 de	 marketing,	 pe	 toată	
durata	 anului,	 imaginea	 radioului	 public	 a	 fost	
promovată	 pe	 ecrane	 LCD	 amplasate	 în	 26	 zone	
centrale,	 intens	 circulate,	 din	 Bucureşti	 (10	 locaţii)	
şi	 din	 principalele	 oraşe	 ale	 ţării:	 Constanţa,	 Iaşi,	
Timişoara,	Cluj-Napoca,	Braşov,	Craiova,	Ploieşti,	Alba	
Iulia,	 Deva,	 Sibiu,	 Târgu	 Mureş,	 Satu	 Mare.

Spoturile,	 create	 integral	 in	 house,	 s-au	 difuzat	 în	
paliere	 orare	 de	 mare	 impact.

3. Implicarea în parteneriate şi campanii sociale 
a	 vizat	 evenimente	 de	 anvergură	 şi	 parteneri	 de	
prestigiu,	 atât	 la	 nivel	 central,	 cât	 ş i 	 regional.	
Parteneriatele	 privind	 evenimentele	 importante	 au	
reprezentat	un	vector	eficient	de	promovare	a	imaginii	
Radio	 România.

Au	 fost	 încheiate,	atât	 la	nivel	central	cât	 şi	 regional,	
la	 nivel	 de	 studiouri	 teritoriale,	 numeroase	 acorduri	
cu	 partener i 	 precum:	 Societatea	 Româna	 de	
Televiziune,	Ministerul	Afacerilor	 Interne	–	ISU,	Asociaţia	
Română	pentru	 Reciclare,	 VINVEST,	 Asociaţia	Centrul	
Educaţional	 Interetnic	 pentru	 Tineret	 Sighişoara	 –	
ProEtnica,	 Agenţia	 Naţională	 a	 Funcţionarilor	 Publici,	

Campania outdoor 
media pentru postul 

Radio România 
Actualităţi

Obiectivele	 principale	 ale	 acţiunilor	 de	 marketing	 şi	
comunicare	 din	 anul	 2017	 au	 vizat:
•	 menţinerea	 direcţiei	 strategice	 de	 consolidare	 a	

poziţiei	 Radioului	 public	 în	 social	media	 şi	mediul	
online;

•	 reafirmarea	 poziţiei	 de	 lider	 a	 Radio	 România,	
în	 continuare	 cel	 mai	 apreciat	 brand	 din	 mass-
media	 din	 punct	 de	 vedere	 al	 credibil ităţi i ,	
profesionalismului	 şi	 echidistanţei,	 în	 contextul	
eliminării	 taxei	 radio-tv;

•	 reorientarea	strategică	a	procesului	de	comunicare	
şi	 promovare	 a	 vedetelor	 radioului	 public.

Radio	 România,	 lider	 pe	 piaţa	 de	 radio

Strategia de marketing	 a	 anului	 2017	 a	 vizat,	 cu	
precădere,	 menţinerea RRA ca lider la nivel 
naţional şi menţinerea vânzărilor de publicitate.

O	 prioritate	 a	 constituit-o,	 pe	 întreg	 parcursul	 anului,	
atragerea	de	public	nou	în	paralel	cu	fidelizarea	celui	
existent,	 prin	 metode	 moderne,	 eficiente	 şi	 flexibile	
de	 promovare.

Direcţiile	 majore	 de	 acţiune	 au	 fost:

1. Campania de marketing Radio România 
Actualităţi.

Cea mai importantă componentă a activităţii 
de marketing a anului 2017 a fost pregătirea şi 
derularea unei campanii de promovare a postului 
Radio România Actualităţi.	Campania	s-a	desfăşurat	
în	 perioada	 18	 decembrie	 2017-17	 ianuarie	 2018,	
în	 Bucureşti	 şi	 alte	 8	 mari	 oraşe	 ale	 României,	 cu	
peste	 200.000	 locuitori	 (conform	 datelor	 oficiale	 ale	
Institutului	 Naţional	 de	 Statistică	 din	 1	 ianuarie	 2016)	
şi	 s-a	 desfăşurat	 pe	 segmentele:	 Tranzit (colantare 
autobuze/tramvaie)	 şi	 Panouri Publicitare  (bus 
shelter	 city	 lights,	 backlit-uri	 în	 intersecţii,	 amplasate	
în	zone	urbane	centrale	aglomerate,	unipol-uri	şi	X-tra	
billboard-uri	 luminate,	amplasate	pe	DN1	/	DN	2	şi	A1	
/	 A3).	 Întreaga	 campanie	 a	 fost	 declinată	 în	 social-
media	 şi	 online	 pe	 site-urile	 corporaţiei.

MARKETING	 ŞI	
COMUNICARE

-5-
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Decernarea trofeelor Festivalului 
Internaţional de Teatru Radiofonic - 

Grand Prix Nova 2017

GAUDEAMUS 2017

Teatrul	Comic	Bucureşti,	Asociaţia	Culturală	de	Teatru,	
Muzica	 şi	 Film	 ”Dracula”,	 Onzone,	 etc.

Campaniile	 sociale	 au	 avut	 ca	 obiectiv	 informarea	
publicului	 în	 cele	 mai	 relevante	 domenii:	 sănătate,	
educaţie,	 cultură,	 dar	 şi 	 promovarea	 mesajelor	
anticorupţie	 şi	anti-violenţă	 sau	 susţinerea	proiectelor	
umanitare	 -	 campanii	 de	 informare	 şi	 de	 prevenire	
a	 criminalităţii,	 derulate	 de	 IGPMB,	 de	 ajutorare	 a	
copiilor	 defavorizaţi.

4. Creşterea veniturilor proprii din vânzarea de 
publicitate

Venitur i le din publ icitate au continuat trendul 
ascendent	din	anii	precedenţi,	realizându-se	o	creştere	
a	 acestora	 cu	 circa	 25%	 faţă	 de	 nivelul	 anului	 2016.	
Venitul	 total	net	 realizat	din	publicitate	 în	anul	2017	a	
fost	de	1.356.968	euro	exclusiv	 TVA	(faţă	de	1.092.282	
euro	 exclusiv	 TVA	 în	 2016),	 distribuţia	 pe	 luni	 fiind	
prezentată	 în	 graficul	 alăturat.

În	anul	2017	 s-a	 reuşit	atragerea	a	circa	6%	din	 totalul	
veniturilor	 pieţei	 de	 publicitate	 radio.

Au	 fost	 realizate	 şi	 difuzate	 la	 RRA	 peste	 6.500	 de	
calupuri	publicitare	cuprinzând	spoturi	publicitare,	spoturi	
de	 autopromovare	 şi	 spoturi	 aferente	 parteneriatelor	
media	 şi	 ale	 campaniilor	 sociale.

6. Promovarea Radio România în Social media

În 2017 s-a continuat consolidarea poziţ iei 
paginii oficiale de Facebook a Radio România 
prin creşterea traficului cu 35%.	 La	 acest	 rezultat	
au	 contribuit	 deopotrivă	 includerea	 de	 LiveText şi 
Livestream	 direct	 pe	 pagina	 de	 Facebook	 pentru	
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DMC	a	asigurat	concepţia	 şi	 realizarea	machetelor	
logo-urilor	 PBI	 2017	 şi	 MEDIA	 2020,	 furnizarea	 de	
conţinut	 pentru	 site-uri le	 conferinţelor	 PBI	 2017,	
MEDIA	 2020,	 campania	 de	 promovare	 a	 Premiilor	
Muzicale	 Radio	 România	 2017,	 cu	 spot	 şi	 bannere	
personalizate	 pentru	 fiecare	 categorie,	 campania	
1	 iunie	 –	 concurs	 cu	 premii	 (Facebook	 şi	 on	 air),	
comunicarea	 campaniei	 Vaccin	 pentru	 viaţă	 etc.

Comunicare	 eficientă

Comunicarea	 instituţională	 a	 avut	 drept	 obiectiv	
principal	 extinderea	 mij loacelor	 de	 comunicare	
internă,	 întreţ inerea	 unei	 imagini i 	 favorabi le	 a	
Societăţii	Române	de	Radiodifuziune	 în	 rândul	presei	
şi	a	 formatorilor	de	opinie,	precum	şi	consolidarea	şi	
promovarea	 imaginii	de	brand	a	Societăţii	 Române	
de	Radiodifuziune	şi	 îmbunătăţirea	coeziunii	echipei	
Radio	 România.

1. Promovarea şi  consol idarea imagini i  de 
brand a corporaţiei, informarea ascultătorilor 
asupra activităţii, proiectelor şi programelor 
Radio România, precum şi a evenimentelor 
la care instituţia a fost parte	 s-a	 realizat	 prin	
transmiterea	comunicatelor	de	presă	către	un	număr	
de	 beneficiari	 mai	 mare	 cu	 8%	 faţă	 de	 2016.

2 .  A c t i v i t a t e a  d e  i n f o r m a r e  r a p i d ă  ş i 
transparentă între managementul instituţiei şi 
angajaţii Societăţii Române de Radiodifuziune 
s-a	 concretizat	 pr in	 redactarea	 ş i 	 t ransmiterea	
comunicatelor	 de	 presă	 referitoare	 la	 activitatea	
instituţiei	 pe	 toate	 canalele	 aflate	 la	 dispoziţie:	
comunicate	 (337),	portal	 SRR,	afişaj	 intern,	website-
ul	 radioromania.ro.

3. Comunicarea între ascultători şi diversele 
compart imente a le Societăţ i i  Române de 
Radiodifuziune 	 a	 continuat	 prin	 activitatea	 de	
gestionare	 a	 scrisori lor,	 audienţelor,	 fax-uri lor,	 a	
e-mail-urilor	 şi	apelurilor	 telefonice	primite,	 în	strânsă	
legătură	 cu	 departamentele	 editoriale,	 gestionând	
12.645	 scrisori,	 595	 audienţe,	 745	 telefoane	 şi	 5.400	
e-mail-uri.

Evenimente organizate de către DMC

Gala Premiilor Muzicale Radio România ediţia a 
XV-a, eveniment organizat pentru prima dată în 
directa coordonare a DMC,	a	adus	pe	scenă	cele	
mai	 importante	 nume	 din	 showbiz-ului	 românesc.	
Mediatizarea	 evenimentului 	 organizat	 de	 Radio	
România,	 a	 fost	 extrem	de	 eficientă,	Gala	 Premiilor	
Muzicale	 fiind	 amplu	 reflectată,	 atât	 în	 presa	 de	
specialitate,	 cât	 şi	 pe	 reţelele	 socializare.	 Pe	 24	
aprilie	 2017,	 la	 Sala	 Radio,	 postul	 public	 de	 radio	 a	
premiat	 cei	 mai	 buni	 reprezentanţi	 ai	 muzicii	 pop,	
folk	 şi	 rock	 autohtone.	 Spectacolul	 a	 fost	 transmis	
în	 direct	 de	 RRA	 şi	 înregistrat	 de	 TVR1.

Radio	România	s-a	alăturat	şi	 în	acest	an	programului	
Ministerului	 Învăţământului	Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun.	Peste	1.200	de	elevi	din	şcoli	
generale	 şi	 licee	 din	 întreaga	 ţară	 au	 ales	 Şcoala 
altfel la Radio România!	 Vizitele	 s-au	 desfăşurat	
pe	 parcursul	 întregului	 an.

Ziua porţ i lor deschise, Întâlnirea Seniori lor, 
recitalurile Big Band-ului Radio şi ale Orchestrei 

Ziua Internaţională a 
Copilului pe scena 

Sălii Radio

competiţii	 sportive	 şi	 evenimente	 proprii	 ale	 Radio	
România,	 precum	 şi	 derularea	 unor	 concursuri	 online	
–	 1	 iunie,	 Ziua	 Limbii	 Române	 etc.

Imaginea Societăţii Române de Radiodifuziune 
a fost dezvoltată şi pe Twitter şi Instagram prin 
promovarea	 evenimentelor	 organizate	 de	 Radio	
România:	 Târgul	 Internaţional	 Gaudeamus	 2017,	
Festivalul	Grand	Prix	Nova,	Conferinţa	PBI	 şi	Conferinţa	
ABU	“Media	2020	–	Cum	poate	ajuta	cooperarea	dintre	
Europa	 şi	 Asia	 în	 faţa	 noilor	 provocări	 în	 domeniul	
media”,	 Ziua	 Radioului	 etc.

Până	 la	 finele	 anului	 2017	 au	 fost	 realizate	 6	 spoturi	
de	 prezentare	 (Radio	 România,	 lider	 de	 audienţă,	
Ziua	 Internaţională	a	Radioului,	Cluj	63	de	ani,	Premiile	
Muzicale	 Radio	 România,	 1	 noiembrie	 –	 Ziua	 Radio	
România	 şi	 mesaje	 de	 sărbători)	 şi	 alte	 8	 spoturi	
ocazionate	 de	 diverse	 evenimente.	 S-a	 furnizat	

permanent	conţinut	pentru	reţelele	de	socializare	Radio	
România:	 Facebook,	 Twitter,	 Google+,	 Instagram	 în	
vederea	creşterii	numărului	de	vizualizări	şi	s-au	realizat	
concept-spoturi	 pentru	 reţele	 de	 socializare:	 Lipatti	
100	ani	 –	 TVR,	 Radio	 România,	 lider	de	audienţă,	 Ziua	
Internaţională	a	Radioului,	1	Martie,	8	Martie,	Radio	Cluj	
63	 de	 ani,	 Sărbători	 Pascale,	 Premii	 Radio	 România,	
Gaudeamus	 litoral,	 Festivalul	 Grand	 Prix	 Nova,	 PBI	 şi	
Media	2020;	1	noiembrie	–	Ziua	Radio	România,	precum	
şi	 a	 spoturilor	 pentru	 sărbătorile	 de	 iarnă.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 Conferinţele	 PBI	 şi	 Media	 2020,	
acestea	 au	 fost	 promovate	 pe	 reţelele	 de	 socializare	
Facebook,	 Twitter	 şi	 Instagram	 printr-o	 campanie	
dedicată	 precum	 şi	 prin	 panouri	 pe	 Pinterest	 şi	 un	
cont	 pe	 Google+.

Şcoala Altfel la Radio România 
Cultural, în cadrul emisiunii 
‘’Oraşul vorbeşte’’ cu Ioana 

Bâldea Constantinescu
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Reciatal extraordinar al 
Orchestrei de Muzică 

Populară Radio, susţinut la 
Parlamentul României, cu 
ocazia aniversării ‘’Radio 

România 89 de ani’’

în	cadrul	 SRR,	cu	 resurse	umane	 şi	materiale	proprii:	
Testarea	 Matinalului	 RRA	 în	 vederea	 desemnări i	
celui	 mai	 potrivit	 prezentator	 şi	 Studiul	 de	 Trafic	
Gaudeamus	 2017	 (ce	 a	 avut 	 drept	 obiect ive	
măsurarea	 indicatori lor	 de	 traf ic,	 determinarea	
structurii	 socio-demografice	a	vizitatorilor,	motivaţiile	
vizitării	 târgului,	 comportamentul	 de	 cumpărare	 în	
cadrul	 târgului	 etc.).

Anul	 2017	 a	 fost	 un	 an	 plin	 din	 punct	 de	 vedere	 al	
cercetărilor	de	piaţă	dedicate	posturilor	şi	produselor	
Radio	România,	 informaţiile	obţinute	 în	urma	studiilor	

putând	 fi	 utilizate	 atât	 pentru	 a	 opera	 modificări	
editoriale	 în	 concordanţă	 cu	 opini i le	 publicului,	
cât	 şi	 pentru	 a	 lua	 decizii	 de	 management	 şi	 de	
marketing	 referitoare	 la	 brand-urile	 SRR.

Activităţile	de	marketing	şi	comunicare	din	anul	2017	
au	contribuit	 la	menţinerea	Radioului	public	în	poziţia	
de	 lider	 în	 topul	 instituţiilor	 media	 din	 România	 şi	
la	 consolidarea	 imaginii	 de	 serviciu	 public	de	 radio	
cu	 anvergură	 internaţională.

de Muzică Populară Radio la Aeroportul Otopeni 
şi la Palatul Parlamentului,	 precum	 şi	 Concertul 
Aniversar 	 au	 fost 	 e lemente	 de	 refer inţă	 a le	
aniversării	 Radio România 89.

Sfârş i tu l 	 anulu i 	 a	 fost 	 marcat	 de	 t radi ţ ionala	
sărbătoare	 Moş Crăciun la Radio România ,	
spectacol	 concert	 interactiv	 dedicat	 copiilor.

Implicare activă în evenimentele Societăţi i 
Române de Radiodifuziune

DMC	a	oferit	 sprijin	de	specialitate	 în	organizarea	şi	
promovarea	evenimentelor	de	marcă	ale	SRR:	Gala 
Premiilor Radio România Cultural, Concertul 
R e g a l ,  C a r a v a n a  ş i  T â r g u l  I n t e r n a ţ i o n a l 

de Carte Gaudeamus, Festivalul Grand Prix 
Nova, Conferinţele PBI – Public Broadcasters 
International şi Media 2020.

Cercetarea de piaţă - sprijin pentru programe 
competitive

În	 anul	 2017	 au	 fost	 derulate	 patru	 studii	 de	 piaţă	
realizate	 de	 furnizori	 externi	 pentru	 posturile	 Radio	
România,	precum	şi	două	studii	 interne,	concepute,	
implementate	 ş i 	 derulate	 de	 către	 echipa	 de	
cercetare, 	 f iecare	 dint re	 aceste	 studi i 	 având	
obiectivele	 sale	 specifice.

O	 noutate	 a	 anului 	 2017	 a	 fost	 conceperea	 ş i	
implementarea	 primelor	 două	 studii	 derulate	 intern	

Reciatal extraordinar al Big Band-ului 
Radio, susţinut la Aeroportul Internaţional 

‘’Henri Coanda’’, cu ocazia aniversării 
‘’Radio România 89 de ani’’
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(numărul	 zilnic	 al	 ascultătorilor)	 exprimat	 în	 procente	
a	 fost	 de	 74,2%.

Imagine	 de	 ansamblu	 asupra	 posturilor	
Radio	 România

La	 nivel	 naţional,	 posturile	 Radio	 România	 analizate	
împreună	 au	 obţinut	 şi	 în	 anul	 2017	 cel mai mare 
număr de ascultători din întreaga piaţă de radio. 
Astfel,	 audienţa	 cumulată	 (ascultători	 care	 nu	 sunt	
unici	 –	 unii	 dintre	 ei	 pot	 asculta	 mai	 mult	 de	 un	 post	
al	 Radio	 România)	 a	 celor	 11	 posturi	 SRR	 măsurate	 la	
nivel	naţional	a	fost	de	4.271.000 de ascultători zilnic, 
iar	 audienţa	 agregată	 (ascultători	 unici	 –	 au	 ascultat	
cel	puţin	unul	dintre	posturile	Radio	România)	a	fost	de	
3.734.100 de persoane pe zi.	 Această	 performanţă	
obţinută	 la	 nivel	 naţional	 a	 fost	 egalată	 în	 mediul	
rural,	 unde	 posturile	 publice	 au	 adunat	 zilnic	 cel	 mai	
mare	 număr	 de	 ascultători:	 1.848.800 de ascultători 
(audienţă agregată).	 În	mediul	urban,	posturile	Radio	
România	ocupă	 locul	 II	 în	 topul	 alcătuit	 după	 numărul	
zilnic	 al	 ascultătorilor	 în	 funcţie	 de	 grupurile	 media,	
înregistrând	şi	aici,	în	fiecare	zi,	1.885.300 de ascultători.

După cum se ştie, un alt indicator principal	utilizat	în	
măsurarea	audienţei	radio	este	cota de piaţă (market 
share).	 Aceasta	 reprezintă	 procentul	 care	 îi	 revine	
fiecărui	post	de	radio,	din	timpul	total	de	ascultare.	Prin	
“timp	 total	de	ascultare”	 se	 înţelege	cumularea	 tuturor	
intervalelor	orare	cu	audienţă	radio,	intervale	declarate	
de	către	 toţi	 respondenţii	 intervievaţi.	Conform	acestui	
indicator,	aşa	cum	s-a	 întâmplat	 şi	 în	anii	 trecuţi,	Radio	
România	ocupă	locul	 I	 (prin	 intermediul	celor	11	posturi	
ale	 sale	măsurate	 la	nivel	naţional)	 în	 toate	mediile	de	
măsurare	 utilizate	 în	 cadrul	 studiului:	 naţional,	 urban,	
rural,	 Bucureşti.	 Astfel,	 la	 nivel	 naţional	 Radio	 România	
a	 înregistrat	 în	 anul	 2017	 o	 cotă	 de	 piaţă	 de	 28,5%,	
în	 mediul	 urban	 o	 cotă	 de	 piaţă	 de	 22,8%,	 în	 mediul	
rural	 a	 fost	 atinsă	 valoarea	 de	 38,1%,	 iar	 în	 Bucureşti	
cota	 de	 piaţă	 a	 posturilor	 publice	 analizate	 împreună	
a	 fost	 de	 19,1%.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI
Radio	 România	Actualităţi	 a	 fost	 în	anul	 2017	al	 treilea	
cel	 mai	 ascultat	 post	 de	 radio	 din	 România	 la	 nivel	
naţional,	 în	 termeni	 de	 număr	 mediu	 de	 ascultători 
zilnici (daily reach) – 1.787.300 de ascultători.	 În	

Alexandra Ungureanu & Soundland la 
Radio România Actualităţi, în cadrul 

emisiunii ‘’Prietenii de la Zece’’

Audienţa	 celor	 mai	 importante	 posturi	 de	
radio	din	România	 (în	 termeni	de	număr	de	
ascultători)	este	măsurată	în	cadrul	Studiului 
de Audienţă Radio,	 un	 studiu	 care	 se	
desfăşoară	 anual	 începând	 cu	 anul	 2004	 şi	
al	cărui	univers	este	format	din	persoanele	în	
vârstă	de	11	ani	şi	peste,	rezidente	în	locuinţe	
neinstituţionalizate	 din	 toate	 localităţile	
urbane	 şi	 rurale	 din	 România.
Studiul	 de	 Audienţă	 Radio	 (SAR)	 din	 anul	 2017	 s-a	
desfăşurat	 în	 perioada	 9 ianuarie-17 decembrie	 şi	
a	 avut	 drept	 obiectiv	 măsurarea	 audienţei	 celor	 mai	
importante	 20	 de	 posturi	 de	 radio	 româneşti	 la	 nivel	
naţional	şi	a	celor	mai	importante	22	de	posturi	de	radio	
româneşti	 pentru	 piaţa	 din	 Bucureşti	 (posturi	 publice	 şi	
reţele	 private).	 Cele	 12	 posturi	 ale	 Radio	 România	 a	
căror	audienţă	a	 fost	măsurată	 în	cadrul	SAR	2017	 sunt	
următoarele:	Radio	România	Actualităţi,	Radio	România	
Cultural,	Radio	România	Antena	Satelor,	Radio	România	
Bucureşti	FM	(inclusiv	Radio	Buşteni),	Radio	România	Cluj	
(inclusiv	Antena	Sibiului	şi	Radio	Sighet),	Radio	România	
Constanţa	 (inclusiv	 Radio	 Vacanţa),	 Radio	 România	
Oltenia-Craiova,	 Radio	 România	 Iaşi,	 Radio	 România	
Reşiţa,	Radio	România	Timişoara	(inclusiv	Arad	FM),	Radio	
România	 Târgu	 Mureş	 (inclusiv	 Marosvásárhelyi	 Rádiò)	
şi	 Radio	 România	Muzical	 (pentru	 acest	 post	 audienţa	
a	 fost	măsurată	doar	pentru	piaţa	 radio	din	 Bucureşti).

Imagine	de	ansamblu	asupra	pieţei	de	radio

Piaţa de radio din România	 este	 una	 extrem	 de	
competitivă,	oferta	de	radio	actuală	fiind	foarte	diversă,	
după	cum	se	ştie.	Radio-ul	este	un	mijloc	de	informare	
preferat	 şi	 utilizat	 de	 majoritatea	 românilor,	 astfel	 că,	
la	 nivel	 naţional,	 în	 anul	 2017,	65% din populaţia de 
11 ani şi peste a României a deschis / a accesat 
zilnic acest mijloc de informare.	 În	 mediul	 urban,	
procentul	ascultătorilor	zilnici	este	chiar	mai	mare	decât	
la	 nivel	 naţional,	 procentul	 persoanelor	 care	 ascultă	
programe	 radio	 într-o	 zi	 medie	 fiind	 aici	 de	 72,5%.	 În	
mediul	 rural,	 55,8%	 dintre	 locuitori	 au	 ascultat	 radio	
într-o	 zi	medie,	 iar	 în	 Bucureşti	 indicatorul	 Daily	 Reach	

INDICATORI	 DE	
AUDIENŢĂ

-6-
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62 RADIO ROMÂNIA REGIONAL
Reţeaua	Studiourilor	Regionale	(Radio	România	Regional)	
reuneşte	 opt	 posturi	 de	 radio,	 după	 cum	 urmează:	
Bucureşti	FM,	Radio	Cluj,	Radio	Constanţa,	Radio	Oltenia	
Craiova,	Radio	Iaşi,	Radio	Reşiţa,	Radio	Timişoara,	Radio	
Tg.	 Mureş.	 La	 nivel	 naţional,	 Radio	 România	 Regional	
a	 înregistrat	 peste	 1.457.100	 de	 ascultători	 în	 fiecare	 zi	
şi	 3.643.200	 de	 ascultători	 săptămânal.	 În	 mediul	 rural,	
reţeaua	 studiourilor	 regionale	 ale	 SRR	 a	 ocupat	 locul	
al	 II-lea	 în	 clasamentul	 alcătuit	 în	 funcţie	 de	 numărul	
zilnic	 de	 ascultători,	 urmând	 după	 Kiss	 FM	 cu	 826.600	
de	 ascultători	 zilnic.	 De	 asemenea,	 tot	 în	 mediul	 rural,	
cele	8	posturi	au	 reuşit	 să	obţină	 împreună	 în	2017	cea	
mai	 mare	 cotă	 de	 piaţă	 –	 13,8%.

BANAT:	 în	 regiunea	Banat,	postul	 regional	Radio	Reşiţa	
a	 rămas	 şi	 în	 anul	 2017	 postul	 cu	 cel	mai	mare	 număr	
zilnic	 de	 ascultători	 din	 regiune	 (128.700	 de	 ascultători	
într-o	 zi	 medie),	 precum	 şi	 lider	 de	 piaţă	 absolut,	 cu	
o	 cotă	 de	 15,8%.	 Locul	 II	 în	 clasamentul	 alcătuit	 atât	
după	 numărul	 zilnic	 al	 ascultătorilor	 (daily	 reach),	 cât	
şi	 după	 cota	 de	 piaţă,	 a	 fost	 ocupat	 tot	 de	 un	 post	
regional	Radio	România,	mai	precis	de	Radio	Timişoara,	
care	 a	 fost	 ascultat	 zilnic	 de	 95.200	 de	 ascultători	 şi	 a	
înregistrat	 o	 cotă	 de	 piaţă	 de	 11,1%.

CRIŞANA ŞI MARAMUREŞ:	 posturile	 regionale	 pot	 fi	
recepţionate	 doar	 pe	 anumite	 porţiuni	 ale	 acestei	
regiuni,	astfel	că	Radio	Timişoara	a	fost	ascultat	de	către	
56.200	 de	 ascultători	 în	 fiecare	 zi,	 Radio	 Cluj	 de	 către	
25.800	 de	 ascultători,	 iar	 Radio	 Reşiţa	 a	 fost	 ascultat	
zilnic	 de	 către	 13.900	 de	 ascultători	 în	 anul	 2017.

TRANSILVANIA:	 posturile	 regionale	 recepţionate	 în	
această	regiune	sunt	Radio	Tg.	Mureş	şi	Radio	Cluj,	primul	
înregistrând	o	audienţă	zilnică	de	123.100	de	ascultători	
în	 anul	 2017,	 iar	 al	 doilea	 75.500	 de	 ascultători	 zilnic.

OLTENIA:	 în	 această	 regiune,	 ca	 şi	 în	 anii	 trecuţi,	
lider	 de	 piaţă	 a	 fost	 unul	 dintre	 posturile	 regionale	
Radio	 România	 –	 Radio	 Oltenia	 Craiova,	 cu	 359.900	
de	 ascultători	 în	 fiecare	 zi	 şi	 cu	 o	 cotă	 de	 piaţă	 (cea	
mai	 mare	 din	 regiune)	 de	 21,5%.	

MUNTENIA:	posturile	regionale	cu	acoperire	 în	această	
regiune	 sunt	 Bucureşti	 FM	 (care	poate	 fi	 recepţionat	 în	
judeţele	Ilfov	şi	parţial	în	Giurgiu,	Dâmboviţa	şi	Prahova)	

cu	 o	 audienţă	 zilnică	de	 11.700	 de	ascultători	 şi	 Radio	
Oltenia	Craiova,	care	emite	doar	periferic	în	Argeş,	prin	
unde	FM	 şi	care	a	 fost	ascultat	de	35.500	de	persoane	
în	 anul	 2017.

DOBROGEA:	în	această	regiune,	postul	Radio	Constanţa	
a	 fost	 în	 anul	 2017	 al	 patrulea	 cel	 mai	 ascultat	 post	
de	 radio,	 înregistrând	 o	 audienţă	 zilnică	 de	 49.500	 de	
ascultători	 şi	al	 treilea	post	de	 radio	 în	 funcţie	de	cota	
de	 piaţă	 deţinută	 –	 6,4%.

MOLDOVA:	 Radio	 Iaşi	a	 fost	al	 treilea	cel	mai	ascultat	
post	 de	 radio	 din	 regiune	 în	 anul	 2017,	 înregistrând	
404.800	de	ascultători	 în	 fiecare	 zi.	 În	 ceea	ce	priveşte	
cota	de	piaţă	a	posturilor	de	radio	din	această	regiune,	
Radio	 Iaşi	 a	 fost	 lider	 de	 piaţă,	 înregistrând	 o	 cotă	 de	
piaţă	 de	 13,5%.

AUDIENŢA LA NIVEL NAŢIONAL
1.	Daily	Reach	 (număr	mediu	de	ascultători	
zilnici),	 Weekly	 Reach	 (numărul	 mediu	 de	
ascultători	 într-o	 săptămână	 obişnuită),	 ATS	
(durata	 medie	 a	 ascultării),	 AQR	 (numărul	
de	 ascultători	 într-un	 sfert	 de	 oră	 mediu)

Audienţa zilnică	 (agregată)	 a	 celor	 11	 posturi	 Radio	
România	 măsurate	 la	 nivel	 naţional	 a	 înregistrat	 o	
scădere	 semnificativă	 statistic	 în	 anul	 2017	 faţă	 de	
anul	 2016,	de	 la	 3.876.600	de	ascultători	 în	 fiecare	 zi	 în	
2016,	 la	 3.734.100	de	ascultători	 în	anul	 2017.	Cu	 toate	
acestea,	posturile	 SRR	analizate	 împreună	 înregistrează	
în	continuare	cea	mai	mare	audienţă	zilnică	comparativ	
cu	celelalte	grupuri	media	existente	pe	piaţa	de	 radio	
din	 România,	 precum	 şi	 cea	 mai	 mare	 cotă	 de	 piaţă	
–	 28,5%.	 Pentru	 Radio	 România	 Actualităţi	 se	 remarcă	
scăderea	 numărului	 de	 ascultători	 înregistrată	 în	 valul	
de	 primăvară	 al	 Studiului	 de	 Audienţă	 Radio	 2017.	
Scăderea	nu	a	mai	fost	recuperată	în	următoarele	două	
valuri	 de	 măsurare	 a	 audienţei	 din	 2017,	 dar	 aceasta	
nu	 a	 continuat,	 indicatorul	 daily	 reach	 rămânând	 la	
valori	 similare	 din	 punct	 de	 vedere	 statistic.	 Cu	 toate	
acestea,	 Radio	 România	 Actualităţi	 este	 în	 continuare	
al	 treilea	 cel	 mai	 ascultat	 post	 de	 radio	 din	 România	
la	 nivel	 naţional,	 fiind	 în	 acelaşi	 timp	 postul	 cu	 cea	
mai	 mare	 cotă	 de	 piaţă	 şi	 cu	 cea	 mai	 mare	 valoare	

mediul	 urban	a	 ocupat	 de	asemenea	 locul	 al	 III-lea	 în	
topul	alcătuit	 în	 funcţie	de	numărul	 zilnic	de	ascultători	
(1.116.800	de	ascultători),	iar	în	mediul	rural	şi	în	Bucureşti	
a fost al doilea cel mai ascultat post de radio din 
aceste medii (670.500 de ascultători zilnici în mediul 
rural şi 206.000 în Bucureşti).

În	 acelaşi	 timp,	 RRA	 a	 fost	 postul	 care	 a	 înregistrat	
cea	mai	mare	cotă	de	piaţă	 la	nivel	naţional	(12,8%),	
precum	 şi	 în	mediul	 urban	 (cotă	 de	 piaţă	 –	 13,5%)	 şi	
în	 Bucureşti	 (cotă	 de	 piaţă	 -	 14,3%).	 Indicatorul	 AQR	
(Average	Quarter	Rating	–	Audienţa	unui	 sfert	de	oră	
mediu)	 plasează	 RRA	 pe	 primul	 loc	 la	 nivel	 naţional,	
acesta	 fiind	ascultat	 zilnic,	 într-un	 sfert	de	oră	mediu,	
de	 298.400	 de	 persoane.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 notorietatea	 acestui	 post,	 se	
observă	 că,	 dintre	 posturile	 de	 radio	 care	 emit	 în	
România,	Radio	România	Actualităţi	a	 înregistrat	cea	
mai	mare	notorietate	totală	din	 întreaga	piaţă.	Astfel,	
85,8%	 din	 populaţia	 României	 în	 vârstă	 de	 11	 ani	 şi	
peste,	 a	 menţionat	 postul	 ca	 fiindu-i	 cunoscut.

ANTENA SATELOR
Antena	 Satelor,	 postul	 public	 care	 se	 adresează	
persoanelor	 interesate	 de	 problemele	 satului,	 a	
înregistrat	 şi	 în	 anul	 2017	 valoarea	 cea	 mai	 ridicată	
a	 indicatorului	 ATS	 (Average	 Time	 Spent	 –	 Durata	
medie	 a	 ascultării):	 275	 de	minute	 (4	 ore	 şi	 jumătate	
de	 ascultare	 radio	 de-a	 lungul	 unei	 zile	 obişnuite).	 În	
mediul	 rural, în clasamentul posturilor de radio 
analizate individual (după indicatorul daily reach) 
ocupă locul al patrulea	 (cu	 496.900	 de	 ascultători	
în	 fiecare	zi)	 şi	 locul	al	cincilea	atunci	când	 includem	
reţeaua	posturilor	regionale	(RRR)	(audienţa	agregată)	
în	 acest	 clasament.	 În	 regiunea	 Muntenia	 este	 al	
doilea	 cel	 mai	 ascultat	 post	 de	 radio,	 cu	 325.800	
de	 ascultători	 zilnic.	 După	 indicatorul	market share, 
Antena Satelor ocupă locul al II-lea în mediul 
rural în clasamentul posturilor de radio analizate 
individual (cotă de piaţă - 12%)	 şi	 locul	 al	 III-lea	
atunci	 când	 includem	 reţeaua	 posturilor	 regionale	
(RRR)	în	clasament.	În	regiunea	Muntenia,	în	localităţile	
rurale,	 a	 fost	 lider	 de	 piaţă	 cu	 o	 cotă	 de	 piaţă	
de	 26,5%,	 următorul	 post	 care	 i-a	 urmat	 în	 acest	

clasament	 fiind	Kiss	FM,	cu	o	cotă	de	piaţă	de	16,4%.	
Antena Satelor este un post cunoscut de locuitorii din 
zonele	 rurale,	 notorietatea	 sa	 totală	 fiind	de	 54,3%	 în	
anul	 2017,	 iar	 în	 zonele	 rurale	 din	 regiunea	Muntenia	
este	 al	 doilea	 cel	 mai	 cunoscut	 post	 de	 radio,	 cu	
o	 notorietate	 totală	 de	 78,6%	 (procentul	 locuitorilor	
din	 zonele	 rurale	 care	 au	 auzit	 de	 Antena	 Satelor).

RADIO ROMÂNIA CULTURAL
Radio	 România	 Cultural,	 post	 de	 nişă	 al	 SRR	 ce	 are	
drept	misiune	 transmiterea	de	 conţinut	 cultural	 către	
ascultătorii	săi,	a	fost	ascultat	şi	 în	anul	2017	de	peste	
200.000	de	ascultători	în	fiecare	zi	şi	de	peste	1.300.000 
de ascultători	 în	 fiecare	 saptămână.	 Notorietatea 
sa totală înregistrată la nivel naţional a fost de 
69,4%	 (procentul	 românilor	 care	 au	 declarat	 că	 le	
este	 cunoscut	 sau	 au	 auzit	 de	 acest	 post),	 aceasta	
atingând	 în	 rândul	 populaţiei	 urbane	 a	 României	 o	
valoare	 crescută,	 de 79,6%	 (notorietate	 totală).

RADIO ROMÂNIA MUZICAL
Începând	cu	anul	2016,	în	cadrul	Studiului	de	Audienţă	
Radio	 a	 fost	 introdusă	 măsurarea	 audienţei	 postului	
Radio	 România	 Muzical	 pe	 piaţa	 din	 Bucureşti.	
Rezultatele	de	audienţă	pentru	anul	2017	au	confirmat	
datele	 obţinute	 în	 anul	 anterior	 şi	 anume	 faptul	 că	
postul	beneficiază	de	un	public	educat	 (83,4%	dintre	
ascultătorii	săi	au	absolvit	cel	puţin	studii	universitare),	
care	este	caracterizat	de	un	statut	social	de	asemenea	
ridicat	 (71,7%).	 Vârsta ascultătorilor este foarte 
diversă,	 înregistrându-se	ascultători	de	 la	30	de	ani	şi	
până	 la	 60	 de	 ani	 şi	 peste.	Majoritatea	 ascultătorilor	
înregistraţi	 de	 RRM	 în	 anul	 2017	 au	 fost	 persoane	
active	 ocupaţional	 -	 57,3%.	 Radio	 România	 Muzical	
a	 fost	 ascultat	 zilnic	 în	 anul	 2017	 de	 către	 13.700	 de	
bucureşteni	 şi	 săptămânal	 de	 104.400	 de	 ascultători	
din	 Bucureşti.	 Similar	 anului	 2016,	 Radio	 România	
Muzical	 a	 ocupat	 locul	 al	 treilea	 în	 Bucureşti	 în	 topul	
alcătuit	 în	 funcţie	de	durata	medie	a	ascultării	 (ATS),	
programele	 sale	 fiind	 urmărite	 timp	 de	 peste	 3	 ore	
de-a	 lungul	 unei	 zile	 obişnuite.
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64 în	 valurile	 următoare	de	măsurare,	aceasta	menţinându-
se	 la	 aceleaşi	 valori	 cu	 cele	 înregistrate	 în	 valul	 de	
primăvară.	 Astfel,	 numărul	 zilnic	 al	 ascultătorilor	 RRA	 a	
scăzut	 semnificativ	 statistic	 în	 anul	 2017,	 comparativ	 cu	
valoarea	 înregistrată	 în	anul	 2016.	 În	 ciuda	acestui	 lucru,	
RRA	 este	 al	 treilea	 cel	 mai	 ascultat	 post	 de	 radio	 din	
mediul	 urban,	 fiind	 ascultat	 zilnic	 de	 peste	 1.100.000	 de	
români	 şi	 săptămânal	 de	 peste	 2.500.000	 de	 ascultători.	
Într-un	sfert	de	oră	mediu,	RRA	este	ascultat	de	aproximativ	
200.000	de	 locuitori	 ai	 zonelor	 urbane,	aceasta	 fiind	cea	
mai	mare	valoare	a	 indicatorului	AQR	din	 întreaga	piaţă	
de radio.

Antena	Satelor,	deşi	este	un	post	de	nişă	care	este	ascultat	
preponderent	 în	 mediul	 rural,	 înregistrează	 audienţă	 şi	
în	 mediul	 urban.	 Astfel,	 în	 oraşele	 din	 România,	 Antena	
Satelor	este	ascultat	zilnic	de	peste	200.000	de	ascultători.

Radio	 România	 Cultural	 a	 fost	 ascultat	 zilnic	 de	 151.000	
de	 ascultători	 şi	 săptămânal	 de	 842.000	 de	 ascultători.

Şi	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 Timpul	 mediu	 de	 ascultare	 (ATS),	
posturile	Radio	România	ocupă	şi	aici	primele	locuri,	Radio	
România	Actualităţi,	Antena	Satelor	şi	Radio	Iaşi,	ocupând	
chiar	 primele	 trei	 locuri,	 cu	 un	 timp	 mediu	 de	 ascultare	
de	 peste	 3	 ore	 de-a	 lungul	 unei	 zile	 obişnuite	 (Tabel	 3).

TOP 10
DURATA MEDIE A ASCULTĂRII (ATS) 
(MINUTE)

SAR 2017

TOTAL PIAŢĂ RADIO 273
RR	 Actualităţi 234
Antena Satelor 212
RR	 Iaşi 205
Europa	 FM 185
RR	 Reşiţa 185
Bucureşti	 FM 184
RR	 Constanţa 181
RR	 Craiova 172
RR	 Cluj 166
Radio	 ZU 162
Tabel 3. Durata medie a ascultării în 2017, exprimată în 
minute (ATS) – Urban

2.	Market	 Share	 (MS	 –	 cota	 de	 piaţă	 /	
procent	 din	 timpul	 total	 de	 ascultare)

Similar	 anilor	 trecuţi,	 cota	 de	 piaţă	 cea	 mai	 mare	
din	 mediul	 urban	 în	 anul	 2017	 a	 fost	 înregistrată	 de	
posturile	Radio	România	 (22,8%).	 În	acelaşi	 timp,	Radio	
România	Actualităţi	este	lider	de	piaţă	în	mediul	urban,	
înregistrând	 o	 cotă	 de	 piaţă	 de	 13,5%	 (Tabel	 4).

Cota	de	piaţă	pentru	Radio	România	Regional	analizată	
ca	 grup	 şi-a	 menţinut	 creşterea	 obţinută	 în	 anul	 2016,	
înregistrând	 aceeaşi	 valoare	 de	 6,1%.

TOP 10
MARKET SHARE - URBAN SAR 2017
RR	 Actualităţi 13,5%
Kiss	 FM 10,8%
Radio	 ZU 10,4%
Europa	 FM 9,2%
Radio	 România	 Regional 6,1%
Magic	 FM 4,3%
ProFM 4,1%
Digi	 FM 3,1%
Virgin Radio 2,6%
Antena Satelor 2,2%
SRR 22,8%
Tabel 4: Top 10 Market share – Urban – 2017

AUDIENŢA ÎN MEDIUL RURAL
1.	Daily	Reach	(număr	mediu	de	ascultători	
zilnici),	 Weekly	 Reach	 (numărul	 mediu	 de	
ascultători	 într-o	săptămână	obişnuită),	ATS	
(durata	medie	 a	 ascultării),	 AQR	 (numărul	
de	 ascultători	 într-un	 sfert	 de	 oră	 mediu)

În	 mediul	 rural,	 23,1%	 din	 totalul	 locuitorilor	 ascultă	
cel	 puţin	 un	 post	 al	 Radio	 România,	 în	 fiecare	 zi.	
După	 Kiss	 FM,	 audienţa	 cea	 mai	 mare	 din	 mediul	
rural	este	înregistrată	de	reţeaua	studiourilor	regionale	
(audienţa	 agregată	 –	 ascultători	 unici)	 care	 a	 fost	
ascultată	 zilnic	 de	 către	 826.600	 de	 ascultători.	 Al	

a	 indicatorului	 AQR	 (Average	 Quarter	 Rating)	 –RRA	
este	postul	care	adună	cei	mai	mulţi	ascultători	 într-un	
sfert	de	oră	mediu,	comparativ	cu	celelalte	posturi	din	
piaţă	(298.400	de	ascultători	într-un	sfert	de	oră	mediu).

Se	remarcă	faptul	că	în	anul	2017	postul	Radio	România	
Cultural	 a	 înregistrat	 o	 creştere	 semnificativă	 statistic	 a	
numărului	 mediu	 de	 ascultători	 săptămânali	 (Weekly	
Reach),	 de	 la	 1.227.300	 de	 ascultători	 în	 anul	 2016,	 la	
1.317.500	 de	 ascultători	 în	 2017.

Indicatorul	 Loyalty	 (proporţia	 în	 care	 postul	 a	 fost	
ascultat	 de-a	 lungul	 unei	 zile),	 situează	 posturile	 SRR	 în	
Top	3	posturi	 cu	cel	mai	 fidel	public	din	 întreaga	piaţă	
de	 radio	 (Antena	 Satelor,	 Radio	 România	 Actualităţi	
şi	 Radio	 Iaşi),	 lucru	 care	 indică	 interesul	 arătat	 de	
public	pentru	programele	difuzate.	Conform	indicatorului	
ATS	 (Average	 Time	 Spent	 -	 durata	 medie	 a	 ascultării),	
posturile	Radio	România	ocupă	8	din	cele	10	 locuri	ale	
topului	alcătuit	 în	funcţie	de	acest	 indicator.	Astfel,	aşa	
cum	 se	 poate	 observa	 şi	 în	 Tabelul	 1,	 cea	 mai	 mare	
durată	a	ascultării	din	întreaga	piaţă	de	radio	i-a	revenit	
postului	Antena	Satelor,	acesta	atingând	din	nou	pragul	
de	 peste	 4	 ore	 de	 ascultare	 a	 programelor	 sale,	 de-a	
lungul	 unei	 zile	 obişnuite	 (Tabel	 1).

TOP 10
DURATA MEDIE A ASCULTĂRII (ATS) 
(MINUTE)

SAR 2017

TOTAL PIAŢĂ RADIO 266
Antena Satelor 257
RR	 Actualităţi 220
RR	 Iaşi 201
RR	 Reşiţa 185
RR	 Constanţa 179
Europa	 FM 175
RR	 Cluj 171
RR	 Craiova 170
Bucureşti	 FM 168
Radio	 ZU 158
Tabel 1: Durata medie a ascultării în 2017, exprimată în 
minute (ATS) – Naţional

2.	Market	 Share	 (MS	 –	 cota	 de	 piaţă	 /	
procent	 din	 timpul	 total	 de	 ascultare)

Aşa	 cum	 se	 întâmplă	 de	 câţiva	 ani,	 posturile	 Radio	
România	 analizate	 împreună	 înregistrează	 şi	 în	 2017	
cea	 mai	 mare	 cotă	 de	 piaţă	 -	 28,5%	 din	 timpul	 total	
de	ascultare	 radio.	 În	 ceea	ce	priveşte	posturile	 Radio	
România	 analizate	 separat,	 Radio	 România	 Actualităţi	
este	 în	 continuare	 lider	 de	 piaţă,	 cu	 o	 cotă	 de	 12,8%.	
(Tabel	 2).	 Reţeaua	 studiourilor	 regionale	 ocupă	 locul	 4	
în	topul	alcătuit	în	funcţie	de	cota	de	piaţă,	înregistrând	
o	 valoare	 de	 8,9%.

TOP 10
MARKET SHARE - NAŢIONAL SAR 2017
RR	 Actualităţi 12,8%
Kiss	 FM 11,7%
Radio	 ZU 9,7%
Radio	 România	 Regional 8,9%
Europa	 FM 7,7%
Antena Satelor 5,8%
ProFM 4,2%
Magic	 FM 3,3%
Digi	 FM 3,2%
Virgin Radio 2,1%
SRR 28,5%
Tabel 2: Top 10 Market share – Naţional – 2017

AUDIENŢA ÎN MEDIUL URBAN
1.	 Daily	 Reach	 (număr	 mediu	 de	 ascultători	
zilnici),	 Weekly	 Reach	 (numărul	 mediu	 de	
ascultători	 într-o	 săptămână	 obişnuită),	 ATS	
(durata	medie	a	ascultării),	AQR	(numărul	de	
ascultători	 într-un	 sfert	 de	 oră	mediu)

În	anul	2017,	 într-o	zi	medie,	21%	din	populaţia	din	zonele	
urbane	a	ales	 să	asculte	posturile	Radio	România.	Radio	
România	 Actualităţi	 a	 înregistrat	 o	 scădere	 a	 numărului	
zilnic	 de	 ascultători	 din	 mediul	 urban	 în	 primul	 val	 de	
măsurare	 din	 anul	 2017,	 ceea	 ce	 a	 dus	 la	 scăderea	
acestui	indicator	(daily	reach)	şi	la	nivel	naţional	(aşa	cum	
am	menţionat	 mai	 devreme).	 Scăderea	 nu	 a	 continuat	
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66 de	 ascultători	 într-un	 sfert	 de	 oră	 mediu)

Zilnic,	 în	Bucureşti,	16%	din	populaţia	de	11	ani	şi	peste	
ascultă	cel	puţin	unul	din	posturile	de	radio	ale	Radio	
România,	adică	273.000	de	persoane.	Deşi	comparativ	
cu	 anul	 2016	 Radio	 România	 Actualităţi	 a	 cunoscut	
o	 scădere	 semnificativă	 statistic	 a	 numărului	 zilnic	
de	 ascultători,	 el	 rămâne	 al	 doilea	 cel	 mai	 ascultat	
post	 de	 radio	 din	 Bucureşti,	 aceasta	 reprezentând	
zi lnic	 o	 opţiune	 pentru	 12,1%	 dintre	 bucureşteni	
(206.000	 de	 ascultători	 zilnic).	 Săptămânal,	 RRA	 este	
ascultat	 de	 427.200	 de	 bucureşteni,	 iar	 într-un	 sfert	
de	 oră	 mediu	 de	 38.100	 de	 persoane	 (aceasta	 fiind	
valoarea	 cea	 mai	 mare	 înregistrată	 de	 un	 post	 de	
radio	 în	 Bucureşti,	 pentru	 indicatorul	 AQR).	 În	medie,	
ascultătorul	bucureştean	petrece	4	ore	pe	zi	(cumulat)	
ascultând	programele	difuzate	de	RRA,	aceasta	 fiind	
valoarea	 cea	mai	mare	 din	 întreaga	 piaţă	 de	 radio.

Radio	 România	 Cultural	 a	 fost	 ascultat	 zilnic	 în	 anul	
2017	 de	 30.200	 de	 bucureşteni,	 iar	 săptămânal	 de	
148.200	 de	 persoane,	 aceştia	 petrecând	 aproape	
3	 ore	 (cumulat,	 de-a	 lungul	 unei	 zile)	 ascultând	
programele	 difuzate	 aici.	 Radio	 România	 Muzical	 a	
înregistrat	 o	 audienţă	 zilnică	 de	 13.700	 de	 persoane	
şi	o	audienţă	săptămânală	de	104.400	de	ascultători,	
durata	medie	a	ascultării	de-a	lungul	unei	zile	depăşind	
3	 ore	 (cumulat).	 Bucureşti	 FM	 a	 fost	 ascultat	 zilnic	 în	
anul	2017	de	17.700	de	bucureşteni	 şi	 săptămânal	de	
112.300,	 aceştia	 petrecând	 pe	 post	 aproape	 3	 ore	
în	 fiecare	 zi.	 Antena	 Satelor	 înregistrează	 o	 audienţă	
zilnică	de	36.300	de	ascultători	şi	una	săptămânală	de	
123.900	de	ascultători,	ocupând	locul	 II	 în	clasamentul	
alcătuit	 în	 funcţie	 de	 indicatorul	 ATS	 (durata	 medie	
a	 ascultării).

TOP 10
DURATA MEDIE A ASCULTĂRII (ATS) 
(MINUTE)

SAR 
2017

TOTAL PIAŢĂ RADIO 279
RR	 Actualităţi 244
Antena Satelor 207
RR	 Muzical 199
Romantic	 FM 188

Radio Guerrilla 187
Europa	 FM 175
Bucureşti	 FM 174
RR Cultural 174
Magic	 FM 170
Radio	 ZU 160
Tabel 7. Durata medie a ascultării în 2017, exprimată în 
minute (ATS) – Bucureşti

2.	Market	 Share	 (MS	 –	 cota	 de	 piaţă	 /	
procent	 din	 timpul	 total	 de	 ascultare)

Posturile	 SRR	 a	 căror	 audienţă	 a	 fost	 măsurată	 în	
cadrul	 SAR	 2017	 au	 înregistrat	 împreună	 o	 cotă	 de	
piaţă	 de	 19,6%	 -	 valoarea	 cea	 mai	 mare	 din	 piaţă.	
În	 acelaşi	 timp,	 dacă	 analizăm	 evoluţia	 separată	 a	
fiecărui	 post	 de	 radio	 în	 parte,	 observăm	 că	 Radio	
România	 Actualităţi	 ocupă	 locul	 I	 în	 topul	 alcătuit	
după	 acest	 indicator	 –	 14,3%	 (Tabel	 8).

TOP 10
MARKET SHARE - BUCUREŞTI SAR 

2017
RR	 Actualităţi 14,3%
Radio	 ZU 11,7%
Europa	 FM 7,0%
Kiss	 FM 6,9%
Magic	 FM 6,5%
Romantic	 FM 4,8%
ProFM 4,8%
Rock	 FM 2,9%
Dance	 FM 2,7%
Radio Guerrilla 2,6%
SRR 19,6%
Tabel 8: Top 10 Market share – Bucureşti – 2017

treilea	 cel	 mai	 ascultat	 post	 de	 radio	 din	 mediul	
rural	 a	 fost	 Radio	 România	Actualităţi,	 cu	 670.500	de	
ascultători	 zilnici.	 Al	 cincilea	 cel	 mai	 ascultat	 post	
de	 radio	 din	 mediul	 rural	 este	 Antena	 Satelor,	 cu	
496.900	 de	 ascultători	 în	 fiecare	 zi.	 Aşadar,	 putem	
spune	 că	 în	 mediul	 rural	 posturile	 SRR	 înregistrează	
valori	 mari	 ale	 audienţei	 zilnice	 şi	 nu	 numai:	 RRA	
şi	 reţeauna	 studiourilor	 regionale	 ocupă	 locurile	 2,	
respectiv	 3,	 în	 topul	 alcătuit	 în	 funcţie	 de	 indicatorul	
Weekly	 Reach	 (numărul	 mediu	 de	 ascultători	 într-o	
săptămână	 obişnuită),	 cu	 1.748.200	 de	 ascultători	
pentru	 RRA,	 respectiv	 1.744.800	 de	 ascultători	 pentru	
RRR.	Radio	România	Cultural	a	 înregistrat	o	valoare	a	
indicatorului	daily	 reach	 (număr	mediu	de	ascultători	
zilnici)	de	76.900	de	ascultători	şi	o	valoare	de	475.700	
de	 ascultători	 într-o	 săptămână	 obişnută.

În	 ceea	 ce	 priveşte	 indicatorul	 AQR	 (numărul	 de	
ascultători	 într-un	 sfert	de	oră	mediu),	Antena	Satelor	
şi	 Radio	 România	 Actualităţi	 ocupă	 locurile	 2	 şi	 3	
în	 topul	 alcătuit	 după	 acesta,	 cu	 peste	 100.000	 de	
ascultători	 într-un	 sfert	 de	 oră	mediu.	 Indicatorul	 ATS	
(durata	 medie	 a	 ascultării)	 corespunzător	 postului	
Antena	 Satelor	 a	 înregistrat	 şi	 în	 2017	 valoarea	 cea	
mai	 ridicată	 din	 întreaga	 piaţă,	 ascultătorii	 acestui	
post	 petrecând	 peste	 4	 ore	 şi	 jumătate	 ascultând	
programele	 difuzate.	 Aşa	 cum	 se	 poate	 observa	 în	
Tabelul	numărul	5,	posturile	SRR	obţin	şi	 în	mediul	 rural	
valorile	cele	mai	mari	din	piaţă	pentru	acest	 indicator.

TOP 10
DURATA MEDIE A ASCULTĂRII (ATS) 
(MINUTE)

SAR 
2017

TOTAL PIAŢĂ RADIO 255
Antena Satelor 275
Rock	 FM 206
RR	 Iaşi 200
RR	 Actualităţi 197
RR	 Reşiţa 185
RR	 Constanţa 177
RR	 Cluj 176
Digi	 FM 174

RR	 Craiova 168
RR	 Timişoara 167
Tabel 5. Durata medie a ascultării în 2017, exprimată în 
minute (ATS) – Rural

2.	Market	 Share	 (MS	 –	 cota	 de	 piaţă	 /	
procent	 din	 timpul	 total	 de	 ascultare)

Aşa	 cum	 se	 întâmplă	 de	 mulţi	 ani,	 cota	 de	 piaţă	 a	
Radio	 România	 înregistrată	 în	mediul	 rural	 a	 fost	 şi	 în	
anul	 2017	 cea	 mai	 mare	 din	 întreaga	 piaţă	 -	 38,1%.	
Reţeaua	 studiourilor	 regionale	 (RRR)	 a	 înregistrat	 cea	
mai	 mare	 cotă	 de	 piaţă	 dintre	 posturile	 de	 radio	
ale	 SRR,	 cu	 o	 cotă	 de	 13,8%,	 iar	 Antena	 Satelor	 a	
ocupat	 locul	3	 în	 topul	alcătuit	după	acest	 indicator,	
cu	 12%	 cotă	 de	 piaţă.	 Radio	 România	 Actualităţi	 le	
urmează	 îndeaproape,	 obţinând	o	cotă	de	piaţă	de	
11,6%	 în	 mediul	 rural.

TOP 10
MARKET SHARE - RURAL SAR 

2017
Radio	 România	 Regional 13,8%
Kiss	 FM 13,2%
Antena Satelor 12,0%
RR	 Actualităţi 11,6%
Radio	 ZU 8,6%
Europa	 FM 5,0%
ProFM 4,3%
Digi	 FM 3,3%
Magic	 FM 1,7%
Virgin Radio 1,2%
SRR 38,1%
Tabel 6: Top 10 Market share – Rural – 2017

AUDIENŢA ÎN BUCUREŞTI
1.	Daily	Reach	(număr	mediu	de	ascultători	
zilnici),	 Weekly	 Reach	 (numărul	 mediu	 de	
ascultători	 într-o	săptămână	obişnuită),	ATS	
(durata	medie	 a	 ascultării),	 AQR	 (numărul	
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Enescu,	 manifestările	 prilejuite	 de	 Ziua	 Naţională	
a	 României,	 funeraliile	 Regelui	 Mihai	 I	 al	 României,	
concertele	Metropolitan	Opera	New	York,	concertele	
difuzate	 pe	 satelit	 de	 către	 Uniunea	 Europeană	 de	
Radio,	 trasmisi i le	 sportive	 ale	 meciuri lor	 din	 Liga	
Campionilor	 Europeni	 de	 Fotbal,	 Cupa	 României,	
dar	 şi	 slujbele	 religioase	 de	 la	 Patriarhia	 Română,	
precum	 şi	 de	 la	 biserici	 şi	 mănăstiri	 din	 întreaga	

ţară.	 Totodată,	 au	 fost	 transmise	 în	 direct	 şedinţele	
desfăşurate	 la	 Palatul	 Cotroceni,	 Palatul	 Victoria,	
Camera	 Deputaţilor	 şi	 Senatul	 României,	 precum	 şi	
evenimentele	desfăşurate	la	sediile	partidelor	politice.

Monitorizarea	difuzării	FM	a	programelor	SRR,	respectiv	
a	 funcţionări i	 reţelelor	 de	 emiţătoare	 FM	 a	 fost	
asigurată	 prin	 Sistemul	 de	 monitorizare	 a	 recepţiei	

Noua cabină de emisie a postului 
Radio România Cultural

Real i zarea	 ş i 	 d i fuzarea	 programelor	
Societăţ i i 	 Române	 de	 Radiodifuziune	
se	 sprij ină	 pe	 suportul	 tehnic,	 specific	
mediului	 radiofonic,	 al	 specialiştilor	 din	
compartimentele	 Direcţiei	 Tehnice	 şi	 cei	
ai	 serviciilor	 de	 specialitate	 din	 cadrul	
Direcţiei	Programe	şi	Studiourilor	Regionale.	
Act iv i ta tea	 tehn ică	 s -a 	 des făşu rat 	 u rmăr ind	
îndeplinirea	 de	 obiective	 prior itare,	 stabi l i te	 în	
respectarea	condiţiilor	de	economicitate,	eficacitate	
şi	 utilizare	 eficientă	 a	 resurselor	 şi	 în	 concordanţă	
cu	 obiectivele	 strategice	 ale	 instituţiei	 şi	 misiunea	
postului	 public	 de	 radio,	 precum:
•	 îmbunătăţirea	gradului	de	acoperire	a	teritoriului	

cu	programele	posturilor	SRR	şi	creşterea	gradului	
de	 siguranţă	 în	 difuzarea	 programelor;

•	 asigurarea	 condiţiilor	 de	 continuitate,	 siguranţă	
şi	 securitate	necesare	desfăşurării	activităţilor	de	
bază	 şi	 curente;

•	 creşterea	calităţii	tehnice	a	produsului	radiofonic.
Serviciul Emisie-CGT 	 a	 asigurat,	 în	 condiţi i 	 de	
continuitate,	distribuţia	programelor	publice	de	radio	
către	 Societatea	 Naţională	 de	 Radiocomunicaţii	 în	
vederea	 difuzării	 pe	 reţele	 de	 emiţătoare	 ale	 SRR.

Coordonarea	tehnică	a	emisiei	programelor	de	radio	
a	fost	efectuată	 în	flux	continuu	 în	Controlul	General	
Tehnic,	 asigurându-se	 condiţiile	 tehnice	 necesare	
pentru	 difuzarea	 programelor	 din	 Casa	 Radio:	
România	 Actualităţi,	 România	 Cultural,	 România	
Muzical,	 Antena	 Satelor,	 Bucureşti	 FM,	 Programul	
Maghiar-German,	Radio	3Net,	România	 Internaţional	
1,	 2	 şi	 3,	 difuzarea	 posturilor	 regionale:	 Radio	 Cluj,	
Radio	 Craiova,	 Radio	 Constanţa,	 Radio	 Iaşi,	 Radio	
Reşiţa,	 Radio	 Târgu	 Mureş,	 Radio	 Timişoara,	 precum	
şi	 a	 posturilor	 locale:	 Radio	 Sighet,	 Antena	 Sibiului	
şi	 Arad	 FM.

Au	 fost	 efectuate	 peste	 4.200	 de	 transmisii	 radio	 în	
direct	 şi	 înregistrate	pe	diferite	 suporturi	 (circuite	de	
transmisie	 analogice	 şi	 digitale,	 satelit,	 ISDN	 şi	 AoIP)	
ale	 unor	 importante	 evenimente	 politice,	 culturale,	
muzicale,	 sportive	 şi	 religioase,	 cum	 ar	 fi:	 Târgul	 de	
carte	 Gaudeamus,	 Festivalul	 Internaţional	 George	

TEHNIC
-7-
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70 regiile	 tehnice	 ale	 sălii	 de	 concerte	 Mihail	 Jora	
(T4),	 ale	 studiourilor	 Sile	Dinicu	 (T6),	 (T8),	 precum	
şi	 două	 care	 de	 înregistrări.	 În	 aceste	 studiouri	
au	 avut	 loc	 un	 număr	 de	 221	 de	 concerte	 şi	
spectacole	 cu	 public,	 din	 care	 168	 au	 fost	
transmisii	 directe,	 132	de	producţii	 de	 înregistrări	
speciale,	 suprapuneri	 şi	 mixaje,	 precum	 şi	 20	 de	
evenimente	 cu	 sala	 închiriată,	 care	 presupun	
asigurarea	 sonorizării	 în	 sala	 Mihail	 Jora;

•	 Colectivul	Producţii	Teatrale,	Muzicale,	Divertisment	
şi	 Publicitate,	 în	 cadrul	 căruia	 au	 fost	 alocate	
1597	 de	 spaţii	 dedicate	 producţiei	 teatrale,	 586	
de	producţii	pentru	RRC,	101	producţii	de	copieri	
şi	prelucrări	pentru	Patrimoniu,	au	fost	multiplicate	
3007	 materiale	 digitale	 şi	 au	 fost	 realizate	 şi	
prelucrate	 aproximativ	 355	 de	 ore	 de	 materiale	
publicitare;

•	 Colectivul	de	operatori	din	cadrul	Arhivei	Digitale,	
care	a	asigurat	digitalizarea	unui	număr	de	5406	
de	 benzi	 magnetice.

Pe	 întreaga	 durată	 a	 Festivalului Internaţional 
George Enescu 2017,	 Serviciul	Producţie	a	asigurat	
transmisiile	 în	 direct	 şi	 înregistrările	 din	 trei	 locaţii,	 în	
acest	 an	 fiind	 organizate	 concerte	 şi	 în	 Sala	 Mihail	
Jora.	Cu	 ocazia	 acestei	 ediţii,	 a	 fost	 impusă	 o	 nouă	
abordare	a	captării	prin	 folosirea	extinsă	a	sistemului	
de	microfoane	 suspendate	 la	Sala	Palatului,	 folosind	
experienţa	 acumulată	 la	 Sala	 Mihail	 Jora,	 demers	
care	 a	 dus	 la	 o	 îmbunătăţire	 sensibilă	 a	 calităţii	
sunetului	 înregistrat	şi	 transmis	pe	canalele	de	radio	şi	
televiziune.	Pe	perioada	festivalului,	Serviciul	Producţie	
a	 înregistrat	 68	 de	 concerte,	 dintre	 acestea	 50	 fiind	
transmisii	 directe	 pe	 radio,	 televiziune	 şi	 streaming	
pe net.

Serv ic iu l  În t reţ inere 	 as igură	 mediu l 	 propice	
desfăşurării	 în	 bune	 condiţii	 a	 activităţilor	 de	 bază	
şi	 administrative	 prin	 menţinerea	 în	 funcţiune	 a	
instalaţiilor	 de	 alimentare	 cu	 energie	 electrică,	 a	
instalaţiilor	sanitare,	de	 încălzire	centrală,	climatizare	
şi	 ventilaţie,	 instalaţii	 proiectate	 şi	 puse	 în	 funcţiune	
în	 anii	 ’60,	 distribuite	 în	 cei	 30.000	 mp	 ai	 corpurilor	
de	 clădire	 ce	 constituie	 sediul	 central	 al	 SRR	 şi	 Sala	

de	 concerte	 Mihail	 Jora.	 În	 paralel	 cu	 desfăşurarea	
activităţilor	 curente	 de	 întreţinere	 şi	 exploatare	 a	
instalaţiilor	de	utilităţi,	au	fost	achiziţionate	şi	 instalate	
agregate	de	climatizare	care	înlocuiesc	unităţi	scoase	
din	 funcţiune,	 destinate	 studiourilor	 de	 înregistrări	
muzicale	 şi	 sălii	 de	 concerte.

Serviciul Întreţinere Transporturi Garaj are ca 
obiectiv	 asigurarea	 condiţiilor	 optime	 de	 transport	
a	 personalului	 implicat	 în	 realizarea	 programelor,	
ges t ionând	 în 	 aces t 	 scop 	 un 	 parc 	 de 	 118	
autovehicule.	 În	 continuarea	 procesului	 de	 înnoire	
a	 parcului	 auto,	 în	 anul	 2017	 au	 fost	 achiziţionate	
în	 regim	 de	 proprietate	 23	 autoturisme	 noi,	 care	
înlocuiesc	autoturisme	aflate	 în	 exploatare	de	peste	
12	 ani,	 cu	 grad	 ridicat	 de	 uzură	 şi	 cheltuieli	 ridicate	
de	 întreţinere.	 Înnoirea	parcului	auto	 va	conduce	 la	
ridicarea	 calităţii	 serviciilor	 de	 transport,	 în	 condiţii	
de	 eficienţă	 şi	 economicitate	 în	 utilizarea	 resurselor	
alocate.

O	neîmplinire	până	 în	momentul	de	faţă	o	reprezintă	
act iv i tatea	 din	 domeniul 	 new	 media, 	 a	 cărei	
necesitate,	 în	 condiţii le	 migraţiei	 accentuate	 ale	
mass	 media	 spre	 digital,	 este	 indiscutabilă.	 Din	
păcate,	 nu	 s-a	 reuşit	 până	 în	 momentul	 de	 faţă	
o	 cristalizare	 a	 abordării	 în	 privinţa	 realizării	 unei	
platforme	 colaborative	 care	 să	 permită	 o	mai	 bună	
comunicare	 şi	 vizibilitate	 a	 produselor	 şi	 serviciilor	
oferite	 de	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune.

O	altă	problemă	pe	linie	tehnică	o	reprezintă	trecerea	
in	 emisia	 DAB	 care,	 deşi	 este	 o	 obligaţie	 asumată	
de	 statul	 român,	 se	 află	 într-un	 stadiu	 incipient	 de	
peste	 10	 ani.	 RADIOCOM	 a	 pus	 la	 dispoziţia	 SRR	
un	 emitator	 pentru	 zona	 Bucureşti,	 însă	 această	
activitate	 a	 rămas	 în	 stadiul	 experimental.	

staţiilor	de	emisie	FM	(SMC-FM)	care	 semnalizează	 în	
timp	 real	 disfuncţionalităţile	 apărute	 prin	 trimiterea	
de	alarme	în	situaţia	neîncadrării	 în	parametrii	 tehnici	
de	calitate	ai	 semnalului	difuzat	pe	staţiile	de	emisie	
FM.	 În	 anul	 2017	 a	 fost	 realizată	 extinderea	 acestui	
sistem	 prin	 achiziţia	 şi	 punerea	 în	 funcţiune	 a	 zece	
echipamente	 noi	 de	 monitorizare.

În	 vederea	 îmbunătăţirii	 calităţii	 recepţiei	 posturilor	
publice	 de	 radio	 pe	 întreg	 teritoriul	 ţării,	 ca	 urmare	
a	 demersurilor	 efectuate	 către	 Consil iul	 Naţional	
al	 Audiovizualului	 şi	 Autoritatea	 Naţională	 pentru	
Administrare	 şi	 Reglementare	 în	 Comunicaţii,	 au	
fos t 	 obţ inute	 pat ru 	 no i 	 f recvenţe	 FM	 pent ru	
difuzarea	 programului	 Radio	 România	 Actualităţi	 în	
localităţile:	Alba	 Iulia,	Slatina,	Gheorghieni	şi	Roman.	
Pentru	 aceste	 frecvenţe	 au	 fost	 obţinute	 Licenţele	
audiovizuale	 de	 la	 C.N.A.

În	 cursul	 anului	 2017	 au	 fost	 efectuate	 demersurile	
către	 ANCOM	 pentru	 creşterea	 puterii	 de	 emisie	 a	
emiţătorilor	 95,6	 MHz	 Cluj	 şi	 102,9	 MHz	 Târgu	 Mureş,	
care	difuzează	programele	Radio	Cluj	 şi	Radio	Târgu	
Mureş.	 Prin	 înlocuirea	 vechilor	 emiţători	 cu	 emiţători	
de	generaţie	nouă,	achiziţionaţi	de	către	SRR	au	fost	
extinse	zonele	de	acoperire	ale	celor	două	programe.

Serviciul Dezvoltare 	 ş i-a	 continuat	 activitatea	
în	 direcţia	 asigurării	 capacităţilor	 tehnice	 pentru	
realizarea	 de	 conţinut	 radiofonic	 şi	 de	 distribuţie	 a	
programelor,	 prin:
•	 retehnologizarea	 cabinelor	 de	 emisie	 utilizate	

de	 posturile	 Radio	 România	 Cultural	 şi	 Radio	
România	 Muzical;

•	 pregătirea	 şi	 iniţierea	 schimbărilor	 tehnologice	
în	 domeniul	 transportului	 şi	 procesării	 semnalului	
audio	 în	sisteme	şi	 reţele	Audio	over	 IP,	derularea	
etapelor	 de	 implementare	 a	 soluţi i lor	 pentru	
transport	 de	 modulaţie	 către	 destinaţii	 externe	
(studiouri	 teritoriale,	 puncte	 de	 transmisie,	 SNR,	
TVR,	distribuitori	de	cablu)	şi	 testarea	platformelor	
interne	 de	 dezvoltare	 a	 comunicaţi i lor	 între	
echipamente	 de	 studiou,	 între	 grupuri	 tehnice	
şi	 CGT,	 sau	 a	 elementelor	 de	 sincronizare	 şi	
descriere	 a	 proceselor,	 în	 tehnologie	 AoIP;

•	 elaborarea	 documentaţ i i lor 	 de	 execuţ ie	 a	
instalaţiilor	electroacustice	 în	vederea	schimbării	

tehnologiei	 şi	 îmbunătăţirii	 fluxurilor	 de	 activităţi	
pentru	 realizarea	 şi	 difuzarea	 programelor	 RRI.

Serviciului IT&C	a	avut	ca	obiectiv	prioritar	asigurarea	
capacităţ i lor 	 de	 lucru	 de	 natură	 informat ică,	
desfăşurat	 pe	 următoarele	 direcţii	 de	 acţiune:
•	 asigurarea	cu	personal	propriu	si	prin	out-sourcing	

a	 serviciilor	 de	 suport	 şi	 mentenanţa	 hardware/
software,	 administrarea	 sistemelor	 informatice;

•	 asigurarea	de	servicii	 informatice	ce	stau	 la	baza	
desfăşurării	 activităţilor	 din	 SRR,	 precum	 servicii	
internet	 sau	 servicii	 de	 prelucrare	 date;

•	 asigurarea	 dotări i 	 cu	 echipamente	 IT	 ş i 	 de	
comunicaţii,	precum	şi	aplicaţii	necesare	adaptării	
capacităţilor	 de	 lucru	 la	 evoluţia	 solicitărilor	 în	
domeniile	 media	 şi	 on-line;

•	 eficientizarea	 activităţi lor	 de	 natură	 IT,	 prin	
cont inuarea	 p rocese lo r 	 de 	 v i r tua l i za re 	 a	
soluţiilor	deja	aflate	 în	exploatare,	 îmbunătăţirea	
performanţei	 sistemelor	 de	 protecţie	 a	 datelor,	
înlocuirea	a	peste	500	de	calculatoare	cu	durată	
de	viaţă	depăşită,	fără	posibilitate	de	up-gradare	
a	 instalărilor	 hardware	 şi	 software.

Serviciul Transmisii Exterioare	 a	 asigurat,	 în	 afara	
Casei	Radio,	suportul	tehnic	şi	uman	pentru	realizarea	
ş i 	 difuzarea	 la	 parametr i i 	 de	 cal i tate	 specif ici	
radiodifuziunii	 a	 numeroase	 înregistrări,	 transmisii,	
sonorizări,	 streaming	 audio	 şi/sau	 video	 şi	 iluminat	
festiv.	 Echipele,	 formate	 din	 din	 ingineri	 de	 sunet	
si	 tehnicieni,	 au	 efectuat	 peste	 3.500	 de	 transmisii	
în	 direct,	 peste	 3.000	 de	 înregistrări,	 peste	 800	 de	
sonorizări,	peste	90	de	transmisii	prin	streaming	video,	
peste	 100	 de	 înregistrări	 video,	 peste	 25	 produţii	
constând	 in	 asigurarea	 de	 iluminare	 ambientală,	
contribuind	 în	mod	nemijlocit	 la	realizarea	misiunii	de	
post	 public,	 asigurând	 din	 punct	 de	 vedere	 tehnic	
mobilitatea	 necesară	 jurnaliştilor	 postului	 public	 de	
radio.

Serv ic iu l  P roducţ ie 	 a s igu ră 	 în reg i s t ră r i le 	 ş i	
transmisiunile	în	direct	cu	grad	ridicat	de	complexitate,	
fiind	 structurat	 în	 trei	 colective	 specializate:
•	 Colectivul	 Producţii	 Muzicale,	 care	 deserveşte	
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72 •	 regulamentul privind accesul în SRR,	 aprobat	
prin	 OPDG	 nr.629/2017	 şi	 OPDG	 1150/2017.

Tot	 la	 nivelul	 anului	 2017	a	 fost	demarată	 şi	 finalizată	
procedura de negociere a prelungirii cu 12 luni 
a valabilităţii prevederilor Contractului Colectiv 
de Muncă nr. 411/03.12.2015,	conform	prevederilor	
legale	 în	vigoare,	prin	 încheierea	şi	semnarea	Actului 
aditional nr.11 din data de 18 octombrie 2017, 
intrat în vigoare la 16 decembrie 2017, cu o 
valabilitate până la data de 15 decembrie 2018,	
prin	care	 sunt	 stipulate	drepturile	conferite	 salariaţilor	
şi	 asigurate	 măsurile	 de	 protecţie	 socială	 în	 cadrul	
societăţii.

În	direcţia	securităţii	şi	sănătăţii	 în	muncă	în	anul	2017	
s-a	 pus	 accentul	 pe	 acordarea	 unei	 atenţii	 sporite	
asupra	 stării	 de	 sănătate,	 a	 capacităţii	 de	 muncă	
a	 angajaţilor	 SRR	 şi	 a	 condiţiilor	 de	 muncă	 existente	
la	 nivelul	 instituţiei.

În	 acest	 sens,	 Serviciul	 Securitate	 şi	 Sănătate	 în	
Muncă,	 împreună	 cu	 specialiştii	 în	 medicina	 muncii,	
în	 colaborare	 cu	 conducătorii	 locurilor	 de	 muncă,	 a	
acţionat	 pentru	 vizionarea	 unui	 număr	 de	 29	 posturi/
locuri	 de	 muncă	 în	 scopul	 identificării	 factorilor	 de	
risc	 specifici	 activităţii	 din	 SRR.

A	 fost	 continuată	 activitatea	 de	 evaluare	 a	 riscurilor	
specifici	 domeniului	 securităţii	 şi	 sănătăţii	 în	 muncă,	
în	 vederea	 eliminării	 acestora	 şi	 asigurării	 unui	 climat	
de	muncă	prielnic,	 la	standardele	impuse	de	legislaţia	
incidentă	 domeniului	 specific,	 la	 finele	 anului	 2017	
această	 activitate	 fiind	 finalizată	 pentru	 34	 posturi/
locuri	 de	 muncă.

S-a	acordat	o	atenţie	sporită	echipamentului	individual	
de	 muncă,	 echipamentului	 individual	 de	 protectie	 şi	
materialelor	 igienico-sanitare	acordate	angajaţilor,	 în	
special	celor	care	îşi	desfăşoară	activitatea	în	 locurile	
de	 muncă	 în	 care	 factorii	 de	 risc	 evaluaţi	 au	 impus	
o	 astfel	 de	 măsură	 suplimentară	 de	 protectie.

În 	 vederea	 menţ iner i i 	 unei 	 s tăr i 	 de	 sănătate	
corespunzătoare	 pentru	 angajaţi,	 serviciul	 securitate	
şi	 sănătate	 în	 muncă,	 în	 colaborare	 cu	 conducătorii	
locurilor	de	muncă,	a	acţionat	 în	vederea	participării	
salariaţilor	 la	 controlul	 medical	 de	 medicina	 muncii.	

Rezultatele	 acestei 	 act iv i tăţ i 	 au	 ofer i t 	 tuturor	
conducătorilor	 locurilor	 de	 muncă	 posibilitatea	 de	 a	
cunoaşte	starea	de	sănătate	a	angajaţilor,	 în	vederea	
armonizării	acesteia	cu	sarcinile	de	serviciu,	 în	 scopul	
optimizării	 şi	 eficientizării	 activităţii	 la	 nivelul	 tuturor	
locurilor	 de	 munca.	 În	 anul	 2017	 la	 nivelul	 instituţiei	
nu	 au	 fost	 înregistrate	 boli	 profesionale,	 iar	 pentru	
trei	 angajaţi	 ai	 SRR.	 a	 fost	 stabilit	 locul	 de	 muncă	
la	 domiciliu,	 având	 în	 vedere	 aptitudinea	 medicală	
condiţionată	acordată	de	către	medicul	de	medicina	
muncii	 al	 SRR

În	 anul	 2017	activitatea juridică	 a	 fost	 marcată	 de	
modificarea	 cadrului	 legal	 care	 reglementează	 sursa	
de	 finanţare	a	SRR	şi	SRTV,	 respectiv	Legea	nr.	1/2017	
privind	eliminarea	unor	taxe	şi	tarife,	precum	şi	pentru	
modificarea	şi	completarea	unor	acte	normative,	prin	
care	 taxa	pe	 serviciul	 public	 de	 radiodifuziune	a	 fost	
eliminată	începând	cu	1	februarie	2017,	ceea	ce	ne-a	
determinat	 să	 facem	 faţă	 unor	 noi	 provocări	 pentru	
a	 performa	 în	 continuare,	 într-un	 nou	 mediu.

În	 contextul	 modificării	 cadrului	 legal	 în	 ceea	 ce	
priveşte	taxa	pentru	serviciul	public	de	radiodifuziune,	
au	 fost	 efectuate	 demersuri	 şi	 întâlniri	 de	 lucru	 cu	
fiecare	 societate	 mandatară	 în	 vederea	 identificării	
problemelor	apărute	odată	cu	eliminarea	obligaţiei	de	
plată	a	 taxei	pentru	 serviciul	public	de	 radiodifuziune	
şi	 găsirea	 de	 soluţii	 comune	 cu	 privire	 la	 încetarea	
contractelor	 de	 mandat.	

Această	 acţiune	 s-a	 dovedit	 a	 fi	 extrem	 de	 dificilă,	
având	în	vedere	complexitatea	procesului	de	facturare	
şi	 încasare	 a	 taxei	 radio,	 odată	 cu	 contravaloarea	
energiei	 electrice,	 numărul	 foarte	 mare	 de	 clienţi,	
specificul	 situaţiei	 de	 facturare	 şi	 încasare,	 aplicaţiile	
informatice	folosite	de	fiecare	societate	mandatară	şi,	
nu	 în	 ultimul	 rând,	 poziţionarea	acestora	 în	 contextul	
liberalizării	 pieţei	 de	 energie.

Totodată,	 activitatea	 juridică	 s-a	 confruntat	 cu	
mult iple	 provocări 	 determinate	 de	 iniţ iat ivele/
modificările	 legislative	 cu	 impact	 asupra	 activităţii	
SRR,	 cum	ar	 fi:	 OUG	 nr.79/2017	 pentru	modificarea	 şi	
completarea	 Legii	 nr.227/2015	 privind	 Codul	 fiscal	 şi	
OUG	 nr.	 82/2017	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	
unor	 acte	 normative.

I.	 DOMENIUL	 ORGANIZAŢIONAL

La nivel organizaţional şi resurse umane	s-a	acţionat	
în	 scopul consolidării procesului de modernizare 
a structurii organizatorice,	 concretizat	 atât	 prin	
utilizarea	 eficientă	 a	 resursei	 umane,	 identificarea	
şi	 realizarea	 obiectivelor	 specifice	 în	 scopul	 ducerii	
la	 îndeplinire	 a	 obiectivelor	 strategice	 ale	 Societăţii	
Române	 de	 Radiodifuziune	 pentru	 perioada	 2015-
2018,	 cât	 şi	 prin	 adaptarea	 şi	 corelarea	 activităţii	
şi	 misiunii	 la	 realităţile	 pieţei	 muncii	 şi	 la	 noul	 cadru	
legal incident.

În	 sensul	 celor	 de	 mai	 sus,	 domeniul	 organizaţional	
s-a	 evidenţiat	 prin	 demararea	 procedurilor	 privind	
redactarea,	 elaborarea	 şi 	 aprobarea	 unui	 nou	
Regulament	 de	 Organizare	 şi	 Funcţionare,	 care	 să	
ţină	 cont	 atât	 de	modificarea	modului	 de	 finanţare,	
prin	 intrarea	 în	 vigoare	a	prevederilor	 Legii	 nr.1/2017,	
cât	 şi	 de	 necesităţile	 de	 fluidizare	 a	 activităţilor	 la	
nivelul	structurilor	 interne	din	cadrul	Societăţii	Române	
de	 Radiodifuziune.

Continuarea procesului de modernizare a Societăţii 
Române de Radiodifuziune s-a materializat prin 
procesul de revizuire şi armonizare a normelor 
interne cu prevederile legale în vigoare şi de 
consolidare a cadrului reglementar prin elaborarea 
unor	 acte	 interne,	 astfel:	
•	 procedura privind redactarea raportului anual 

de activitate la SRR,	 aprobată	 prin	 Hotărârea	
Consil iului	 de	 Administraţie	 nr.302/2017,	 care	
vine	 să	 formalizeze	 cutumele	 uzitate	 până	 la	
acel	 moment	 şi	 să	 stabilească	 cadrul	 unitar	 al	
modului	 de	 redactare	 a	 raportului	 anual	 al	 SRR,	
cu	stabilirea	unor	sarcini	precise	şi	a	unor	termene	
certe;

•	 procedura privind elaborarea şi aprobarea 
reglementărilor interne,	 iniţiată,	 elaborată	 în	
anul	 2017	 şi	 aprobată	 în	 anul	 2018	 prin	 Ordin	 al	
Preşedintelui-Director	 General	 nr.40	 din	 2018;

•	 regulamentul privind organizarea consursurilor 
de ocupare a posturilor vacante de execuţie 
în cadrul SRR,	 iniţiat,	 elaborat	 în	 anul	 2017	 şi	
aprobat	 în	 anul	 2018	 prin	 Ordin	 al	 Preşedintelui-
Director	 General	 nr.39	 din	 2018;

ORGANIZAŢIONAL	 ŞI	
RESURSE	 UMANE

-8-
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74 Cu	 o	 rată	 a	 fluctuaţiei	 de	 personal	 de	 numai	 5,5%	
(122	 de	 ieşiri	 din	 sistem	 la	 o	 medie	 lunară	 de	 2225	
de	angajaţi)	SRR	se	poate	considera	printre	 instituţiile	
media	cele	mai	stabile	din	punct	de	vedere	al	fidelizării	
angajaţilor,	aspect	care	contribuie	la	menţinerea	unui	
nivel	 de	 performanţă	 profesională	 ridicat.	

În	 privinţa	 calificării	 personalului,	 este	 de	 subliniat	
faptul	 că	 65,95%	 dintre	 angajaţi	 au	 studii	 superioare	
şi	 34,05	 %	 studii	 medii.	

Fără	a	putea	depăşi	 în	totalitate	contextul	demografic	
general	privind	 îmbătrânirea	populaţiei	active,	media	
de	 vârstă	 la	 nivelul	 SRR,	 cu	 excepţia	 unor	 sectoare	
sensibile,	se	menţine	la	un	nivel	acceptabil,	ponderea	
salariaţilor	 sub	 50	 de	 ani	 fiind	 de	 60,17%.

O	situaţie	specială	se	înregistrează	la	Direcţia	Tehnică,	
unde	 se	 constată	 că	media	 de	 vârstă	 a	 personalului	
tehnic	 este	 de	 51	 de	 ani.	 Într-o	 perioadă	 în	 care	
schimbările	tehnologice	şi	obişnuinţele	de	ascultare	ale	
publicului	 impun	 postului	 public	 de	 radio	 capacitate	
de	asimilare	a	noilor	medii	de	distribuţie	a	 informaţiei	
şi	 noi	 competenţe,	 personalul	 tehnic	 de	 peste	 50	 de	
ani	 are	 o	 pondere	 de	 aproape	 60%.

Schimbarea	 acestei	 stări	 de	 fapt	 se	 poate	 realiza	
doar	 prin	 măsuri	 de	 atragere	 a	 generaţiei	 tinere	 de	
specialişti.	

În	 acelaşi	 timp,	 merită	 subliniat	 că	 raportul	 dintre	
numărul	 de	 femei	 şi	 cel	 de	 bărbaţi	 rămâne	 unul	
echi l ibrat:	 48,79%	 bărbaţi 	 ş i 	 51,20%	 femei.	 Din	
perspectiva	 generală	 a	 contribuţiei	 pe	 piaţa	muncii,	
Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 se	 menţine	
printre	 principalii	 angajatori	 ai	 forţei	 de	 muncă	 în	
domeniul	 media,	 cu	 peste	 800	 de	 salariaţi	 în	 funcţii	
jurnalistice,	 dar	 şi	 cu	 peste	 250	 în	 sectorul	 cultural-
artistic,	 la	 care	 se	 adaugă	 aprox	 270	 de	 angajaţi	 în	
funcţii	 de	 personal	 tehnic	 de	 specialitate.

În ansamblu, ponderea personalului editorial, 
artistic şi tehnic, se ridică la circa 65% din totalul 
angajaţilor, la care se adaugă şi un număr 
important de colaboratori implicat în producerea 
programelor şi evenimentelor SRR – dirijori, solişti, 
regizori, actori, cercetători, oameni de ştiinţă, 
scriitori etc.

III.Pregătirea	 profesională

Pregătirea	 profesională	 organizată	 în	 anul	 2017	
la	 nivelul	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 s-a	
fundamentat	 în	 principal	 pe	 aplicarea	 Planului	 de	
Formare	 Profesională	 a	 Salariaţilor,	 rezultat	 în	 urma	
consultărilor	 cu	 sindicatul	 reprezentativ,	 însă	 nu	 au	
fost	 ignorate	 nici	 nevoile	 de	 formare	 profesională	
ivite	 pe	 parcursul	 anului	 în	 afara	 acestui	 plan.	 Deşi	
Planul	 de	 Formare	 Profesională	 a	 Salariaţilor	 a	 fost	
aprobat	 pe	 data	 de	 20	 iulie	 2017	 conform	OPDG	 nr.	
655,	 la	 nivelul	 anului	 2017	 cele	 23 de evenimente 
de formare profesională organizate au cumulat 
558 de participanti.	Au	 fost	desfăşurate	evenimente	
de	 formare	 profesională	 în	 domeniile	 dreptul	 muncii,	
achiziţii	 publice,	 managementul	 resurselor	 umane,	
jurnalism	 şi	 new	 media	 (unde	 un	 loc	 aparte	 l-a	 avut	
jurnalismul	 în	 zonele	 de	 conflict,	 un	 curs	 extrem	 de	
apreciat),	 tehnica	 radio,	 managementul	 riscurilor	 şi	
control	managerial	intern,	comunicare,	Cod	procedură	
fiscală;	 au	 fost	 achiziţionate	 cursuri	 de	 formatori	
pentru	 întărirea	 capacităţii	 interne	 de	 organizare	 a	
formării	 profesionale.	 S-a	observat	din	 formularele	de	
feedback	un	grad	de	satisfacţie	ridicat	faţă	de	nivelul	
subiectelor	dezbătute/materiei	 învăţate.	Astfel,	a	 fost	
urmărită	permanent	continuarea	eforturilor	de	creştere	
a	 calităţii	 produsului	 radiofonic	 prin	 perfecţionarea	
salariaţilor	 atât	 în	 domeniile	 de	 referinţă,	 cât	 şi	 în	
cele	 adiacente	 activităţii.	

Formarea	profesională	s-a	realizat	prin	cursuri	organizate	
cu	formatori	 interni	şi	prin	cursuri	externe,	contractate	
cu	 furnizori	de	profil,	cu	 încadrarea	 în	bugetul	alocat	
şi	 ţinându-se	cont	de	obiectivele	anuale	ale	 SRR.	 S-a	
acordat	 o	 atenţie	 deosebită	 remodelării	 cu	 resurse	
interne a platformei de e-learning,	 în	scopul	creşterii	
gradului	 de	 utilizare	 a	 acesteia	 de	 către	 un	 număr	
sporit	 de	 salariaţi.	 	

Nu	 în	 ultimul	 rând,	 trebuie	 precizat	 că	 din	 punct	 de	
vedere	 legal	 au	 fost	 apărate	 interesele	 instituţiei	 în	
litigiile	 desfăşurate	 în	 faţa	 instanţelor	 de	 judecată,	
precum	 şi	 în	 faţa	autorităţilor,	 societăţilor	 comerciale	
sau	 altor	 entităţi	 juridice.

Activitatea de relaţii externe a Societăţii Române 
de Radiodifuziune	s-a	focalizat	pe	creşterea	implicării	
şi	 consolidarea	 rolului	 Radio	 România	 în	 cooperarea	
cu	principalele	organisme	audiovizuale	 internaţionale	
la	 care	 este	 afiliată:	 European	 Broadcasting	 Union	
(EBU),	 Asia-Pacific	 Broadcasting	 Union	 (ABU),	 Public	
Broadcasters	 International	(PBI),	Union	Radiophonique	
et	 Télévisuelle	 Internationale	 (URTI)	 şi	 Conférence	
Permanente	de	l’Audiovisuel	Méditerranéen	(COPEAM)	
Astfel,	cele	mai	importante	iniţiative	derulate	de	Radio	
România	 în	 2017	 în	 planul	 cooperării	 externe	 au	 fost	
organizarea	la	Bucureşti	a	Seminarului	EBU	–	Euroradio	
Local	 &	 Regional	 Radio	 Seminar,	 în	 luna	 martie,	
precum	şi	cele	două	conferinţe	Media	2020	şi	PBI	2017,	
organizate	 la	Sinaia	 în	septembrie	2017,	care	au	adus	
în	România,	 în	premieră,	peste	150	de	participanţi	din	
36	de	ţări	de	pe	cinci	continente,	reprezentanţi	ai	celor	
mai	 puternice	 organizaţii	media	 publice	 din	 întreaga	
lume.	La	acestea	se	adaugă	preocuparea	constantă	
a	SRR	de	a	dezvolta	parteneriatele	 în	plan	bilateral	 şi	
multilateral,	 iar	 din	 acest	 punct	 de	 vedere	 anul	 2017	
a	adus	implementarea	acordului	cu	Radio-Televiziunea	
din	Cuba	 (ICRT),	 care	a	cuprins	 un	 schimb	consistent	
de	 emisiuni.	 O	 altă	 prioritate	 pe	 agenda	 relaţiilor	
externe	 ale	 SRR	 în	 anul	 2017	 a	 fost	 reprezentată	 de	
schimburile	 muzicale	 cu	 ABU	 şi	 EBU,	 în	 cadrul	 cărora	
Radio	 România	 a	 realizat	 şi	 trimis	 peste	 90	 de	 oferte	
cu	 concerte	 ale	 Orchestrelor	 şi	 Corurilor	 Radio	 şi	 ale	
Festivalului	 Internaţional	 George	 Enescu.	 A	 continuat	
în	2017	preocuparea	SRR	de	a	 înscrie	cultura	 română	
şi	 propriile	 producţii	 culturale	 şi	 muzicale	 pe	 harta	
evenimentelor	 internaţionale	 majore,	 prin	 difuzarea,	
în	Stagiunea	Euroradio	a	EBU,	a	unui	concert	dedicat	
tinerilor	 muzicieni,	 inclus	 în	 stagiunea	 Orchestrelor	 şi	
Corurilor	 Radio,	 şi	 prin	 inserarea	 unei	 înregistrări	 cu	
Maria	 Tănase	 din	 arhiva	 de	 aur	 a	 radioului	 public	 în	
cadrul	proiectului	Euroradio	Folk	Music	Compilation	for	
the	 50th	 Anniversary	 of	 EBU	 Music	 Exchanges.	

 

Pe	 linia	 acţiunilor	 pentru	 marcarea Centenarului 
Marii Uniri şi Primului Război Mondial	a	fost	 înfiinţat	
prin	 ODGI	 nr.	 468/2017	 Comitetul	 Centenar	 al	 SRR,	
având	 ca	 obiectiv	 coordonarea	 la	 nivelul	 SRR	 a	
pregătiri i 	 organizări i	 şi	 desfăşurări i	 manifestări lor,	
acţiunilor	şi	proiectelor	dedicate	acestor	evenimente.	
Activitatea	comitetului	 s-a	concretizat	 într-un	plan	de	
acţiuni	cuprinzând	o	 serie	de	proiecte	de	anvergură,	
care	 urmează	 să	 se	 desfăşoare	 pe	 tot	 parcursul	
anului	 2018.

De	asemenea,	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	
a	 fost,	 alături	 de	 TVR,	 implicată,	 în	 caliate	 de	
coproducător,	 în	 organizarea	 evenimentului	 care	 a	
marcat	 deschiderea	 anului	 CENTENAR	 de	 la	 Teatrul	
Naţional	 Bucureşti.	 Concertul	 a	 fost	 transmis	 în	 direct	
de	 către	 posturile	 noastre	 de	 radio,	 inclusiv	 RADIO	
CHIŞINĂU.

 
II.Managementul Resurselor Umane
Anul	2017	a	însemnat,	din	perspectiva	managementului	
resurselor	 umane	 la	 nivelul	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune,	asigurarea necesarului de personal 
raportat la posibilităţile instituţiei, concomitent cu 
respectarea drepturilor salariaţilor, dezvoltarea 
pregătirii profesionale şi realizarea protecţiei 
sociale a salariaţilor. 

Pentru	 punerea	 în	 aplicare	 a	 prevederi lor	 OUG	
nr.79/2017	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	 Legii	
nr.227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	şi	a	prevederilor	
OPDG	nr.1193/2017	şi	OPDG	nr.1315/2017,	 în	perioada	
noiembrie	-	decembrie	2017	salariaţii	Serviciului	Resurse	
Umane	 au	 întocmit	 un	 număr	 de	 peste	 2000	 (două	
mii)	 de	 acte	 adiţionale	 la	 contractele	 individuale	 de	
muncă	 ale	 angajaţilor	 SRR.

Din	punct	de	vedere	al	evoluţiei	numărului	de	personal	
angajat	cu	contract	 individual	de	muncă,	se	remarcă	
menţinerea	 trendului	 descendent	 al	 numărului	 de	
salariaţi,	 înregistrat	 în	 ultimii	 ani,	 astfel	 că	 la	 data	
de	 31.12.2017	 se	 înregistra	 cifra	 de	 2041	 salariaţi,	 cu	
aproximativ	2,3%	mai	puţini	decât	 în	anul	precedent,	
aceasta	 în	 condiţiile	 în	 care	 nu	 s-au	 operat	 măsuri	
de	 disponibilizare	 sau	 concedieri	 colective.	
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76 •	 Procedura	 privind	 redactarea	 raportului	 anual	 al	
SRR,	 elaborată	 de	 către	 Serviciul	 Reglementări	
Interne	şi	Raportări	Strategice	(aprobată	prin	HCA	
nr.	 302/14.12.2017);

•	 Procedura	privind	activitatea	de	control	financiar	
de	 gestiune	 realizată	 de	 către	 Serviciul	 Control	
Financiar	 de	 Gestiune	 (aprobată	 prin	 OPDG	 nr.	
1309/07.12.2017);

•	 Procedura	 de	 arhivare	 a	 documentelor	 scrise		
elaborată	 de	 către	 Serviciul	 Patrimoniu	 Cultural	
şi	Arhive	 (aprobată	prin	OPDG	nr.	 37/19.01.2018);

•	 Procedura	 privind	 redactarea	 şi 	 aprobarea	
reglementarilor	 interne	realizată	de	către	Serviciul	
Reglementări	 Interne	 şi	 Raportări	 Strategice	
(aprobată	 prin	 OPDG	 nr.	 40/19.01.2018).

Derularea	 operaţiunii	 anuale	 de	 autoevaluare	 a	
sistemului	 de	 control	 intern	 managerial,	 la	 care	
au	 participat	 conducătorii	 de	 compartimente	 din	
organigrama	SRR,	a	validat	 faptul	că,	 la	 finele	anului	
2017,	 organizaţia	 avea	 implementate	 10	 standarde	
de	 control	 intern	 managerial,	 alte	 3	 fiind	 parţial	
implementate	 şi	 3	 neimplementate.	

II. AUDITUL INTERN
Activitatea	 de	 audit	 intern	 este	 independentă	
ş i 	 obiectivă,	 dimensionată	 în	 concordanţă	 cu	

Planul	 anual	 de	 activitate,	 în	 cadrul	 strategiei	 de	
management	 şi	 control	 intern	 al	 SRR.	

În	anul	2017	s-au	desfăşurat	3	misiuni	de	audit	conform	
Planului	 anual	 pe	 2017,	 	 finalizate	 în	 Rapoarte	 de	
audit	 avizate	 de	 PDG,	 respectiv	 :
•	 1	 mis iune	 anuală	 cu	 caracter	 obl igatoriu	 -	

Certificarea	 Contului	 de	 Execuţie	 Bugetară	 la	
31.12.2016	 ;	

•	 1	misiune	pentru	respectarea	criteriului	periodicităţii	
-	 Organizarea	 şi	 funcţionarea	 Serviciului	 IT&C;

•	 1	 misiune	 datorată	 schimbării	 reglementărilor	
interne	 -	 Modul	 de	 implementare	 al	 OPDG	
456/2016	privind	aprobarea	Procedurii	de	arhivare	
a	 producţiilor	 muzicale,	 de	 teatru	 radiofonic	 şi	 a	
programelor	 de	 radio	 în	 cadrul	 SRR.

De	 asemenea,	 în	 cursul	 anului	 2017,	 au	 fost	 realizate	
3	 misiuni	 de	 audit	 cu	 caracter	 ad-hoc,	 solicitate	 de	
noul	 Preşedinte-Director	 General	 al	 SRR.

Rapoar te le 	 s -au	 concret i zat 	 în 	 emi te rea	 de	
recomandări	 avizate	 de	 Preşedinte-Director	 General	
al	 SRR,	 care	 au	 fost	 transmise	 structurilor	 auditate	
pentru	 implementare.	 	

În	 concluzie,	 la	 nivelul	 SRR	 există	 un	 mediu	 de	
control	 favorizant	 consolidării	 auditului	 intern	 atât	
prin	creşterea	gradului	de	 implementare	a	controlului	

Sub	 acest	 aspect,	 anul	 2017	 a	 stat	 atât	
sub	 semnul	 modificărilor	 legislative,	 cât	 şi	
al continuării politicii de dezvoltare şi 
îmbunătăţire a sistemului de verificare 
şi control	 din	 cadrul	 Societăţii	 Române	
de	 Radiodifuziune.	 Conform	 legislaţiei	 în	
vigoare,	la	nivelul	societăţii	activitatea	este	
organizată	 pe	 următoarele	 paliere:

I.SISTEMUL DE CONTROL INTERN
În	vederea	respectării	evoluţiei	 legislative	 în	domeniul	
controlului	 intern	 managerial,	 în	 anul	 2017	 a	 fost	
actualizată	 reglementarea	 internă	 în	 baza	 căreia	
funcţionează	structura	constituită	în	scopul	monitorizării,	
coordonării	şi	 îndrumării	metodologice	a	implementării	
şi	 dezvoltării	 sitemului	 de	 control	 intern	 managerial.	
Astfel,	prin	OPDG	nr.	272/03.04.2017	a	 fost	constituită,	
prin	 reorganizare,	Comisia	de	monitorizare	din	 cadrul	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune.	

În	 cursul	 anului,	 Comisia	 de	 monitorizare	 a	 finalizat	
elaborarea	 regulamentului	 propriu	 de	 organizare	 şi	
funcţionare,	 formalizat	 la	 începutul	 anului	 2018,	 prin	
OPDG	 nr.	 38/19.01.2018.

Potrivit	 prevederilor	 legale	 în	 domeniu,	 în	 anul	 2017,	
Comisia	 de	 monitorizare	 a	 realizat	 actualizarea	
Programului	 de	 dezvoltare	 a	 sistemului	 de	 control	
intern	 managerial	 al	 SRR	 pentru	 perioada	 2017-2018,	
document	de	referinţă	ce	cuprinde	obiective,	acţiuni,	
termene,	 responsabili,	 precum	 şi	măsuri	 ce	 decurg	 în	
urma	 încheierii	 operaţiunii	 anuale	 de	autoevaluare	a	
sistemului	 de	 control	 intern	 managerial.

Totodată,	 conform	 atr ibuţi i lor	 sale,	 Comisia	 de	
monitorizare	a	actualizat	Lista	activităţilor	procedurabile	
din	 SRR.	 Astfel,	 potrivit	 Hotărârii	 sale	 nr.	 1	 din	 25	 mai	
2017,	 numărul	 activităţilor	 procedurabile	 a	 scăzut	 la	
118,	faţă	de	172,	câte	fuseseră	identificate	în	perioada	
anterioară.	 Pe	 parcursul	 anului,	 respectând	atribuţiile	
pe	 care	 le	 are	 în	 domeniul	 coordonării,	 îndrumării	
meteodologice	 şi	 dezvoltării	 sistemului	 de	 control	
intern	 managerial	 al	 SRR,	 Comisia	 de	 monitorizare	 a	
analizat	 şi	 a	 avizat:

MONITORIZARE	
ŞI	 CONTROL

-9-



RADIO ROMANIA - RAPORT ANUAL 2017 79

78
Priorităţi şi obiective
În	 conformitate	 cu	 strategia	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune,	Centrul	Cultural	Media	Radio	România	
–	 CCMRR	 a	 avut	 în	 anul	 2017	 următoarele	 priorităţi 
şi obiective:
•	 î n tă r i r ea 	 poz i ţ i e i 	 Soc ie tă ţ i i 	 Române 	 de	

Radiodifuziune	ca	post	public	de	 radio	european	
producător	 de	 cultură,	 cu	 interese	 semnificative	
în	 rândul	 partenerilor	 europeni	 şi	 din	 zona	 Asia-
Pacific.

•	 coo rdona r ea 	 ope ra t i v ă 	 ş i 	 e f i c i e n t ă 	 a	
componentelor	 şi	 a	 proiectelor	 culturale	 ale	
radioului public sub cupola Centrului Cultural 
Media:	 Radio	 România	 Cultural,	 Radio	 România	
Muzical,	Orchestrele	 şi	Corurile	Radio,	 Sala	Radio,	
Teatrul	Naţional	Radiofonic,	Târgurile	GAUDEAMUS	
şi	 Editura	 Casa	 Radio.	

•	 implicarea	 directă	 a	 CCMRR	 în	 organizarea	 şi	
promovarea	 Târgurilor	 Gaudeamus,	 a	 turneelor	
Pianul	 călător,	 Vioara	 lui	 Enescu,	 Duelul	 Viorilor,	
F lautul 	 Fermecat,	 Vă	 place	 Beethoven?;	 a	
Festivalului	 Internaţional	 de	 Teatru	 Radiofonic	
Grand	 Prix	 Nova,	 a	 proiectelor	 speciale	 Radio	
Fiction	 Desk	 şi	 Scena	 radiofonică	 a	 dramaturgiei	
contemporane	 româneşti.

•	 încheierea	 şi	 desfăşurarea	 de	 parteneriate	 cu	
cele	 mai	 importante	 instituţi i 	 de	 cultură	 din	
România	 pentru	 finanţări	 de	 proiecte	 culturale,	
pentru	 colaborare	 în	 calitate	 de	 co-organizatori	
şi	 promovare	 reciprocă	 în	 cadrul	 unor	 festivaluri,	
gale,	 târguri	 internaţionale	 etc.	

•	 consolidarea	 poziţ iei	 Săli i 	 Radio	 ca	 sală	 de	
concerte	de	primă	importanţă	în	peisajul	festivalier	
şi	 cultural	 din	 Bucureşti	 şi	 întreaga	 ţară.

CULTURĂ	 ŞI	 EDUCAŢIE
-10-

intern/	 managerial,	 cât	 şi	 prin	 implementarea	 de	
către	 manageri	 a	 recomandărilor	 auditorilor	 avizate	
de	 PDG,	 a	 propunerilor	 Curţii	 de	 Conturi	 şi/sau	 altor	
instituţii	 de	 control	 abilitate.

 
III. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE
Act iv i tatea	 de	 contro l 	 f inanciar 	 de	 gest iune,	
desfăşurată	 pe	 baza	 planului	 de	 control	 anual	 şi	 a	
tematicilor	de	control	documentar	 şi	 faptic,	a	urmărit	
respectarea	dispoziţiilor	legale	cu	privire	la	gestionarea	
şi	utilizarea	mijloacelor	materiale	şi	băneşti	ale	instituţiei	
avându-se	 în	 vedere:
•	 utilizarea	 fondurilor	 publice	 şi	 a	 veniturilor	 proprii	

conform	 destinaţiei	 stabil ite	 şi	 în	 condiţi i 	 de	
legalitate	 şi	 eficienţă;

•	 uti l izarea	 eficientă	 a	 resurselor	 materiale	 ş i	
umane	 conform	 bugetelor	 aprobate	 şi	 realitatea	
încasărilor	 şi	 plăţilor	 efectuate	 în	 numerar,	 cu	
respectarea	 legislaţiei	 în	 vigoare;

•	 respectarea	prevederilor	legale	şi	a	reglementărilor	
interne	 cu	 privire	 la	 existenţa,	 integritatea,	
păstrarea	 şi	 util izarea	 mijloacelor	 şi	 resurselor	
şi	 modul	 de	 reflectare	 a	 acestora	 în	 evidenţa	
contabilă;

•	 verif icarea	 valori i 	 contractelor	 de	 cesiune	 a	
drepturilor	 patrimoniale	 de	 autor	 şi	 conexe	 sub	
aspectul	 corectei	 operări,	 urmăriri	 şi	 înregistrări,	
inclusiv	 acordarea	 vizei	 de	 control	 f inanciar	
preventiv	 şi	 concordanţa	 cu	 listele	 de	 plată.

Rapoartele	de	control	 întocmite	de	controlul	financiar	
de	 gestiune	 şi	 aprobate	 de	 Preşedintele	 Director	
General	au	avut	concluzii	pe	fiecare	obiectiv	 în	parte,	
din	care	a	rezultat	că,	 la	nivelul	Societăţii	Române	de	
Radiodifuziune,	 au	 fost	 respectate	 legile	 în	 vigoare	 şi	
reglementările	 interne,	 fără	 a	 se	 înregistra	 prejudicii	
materiale.

IV.Consilierul de Etică
În	 anul	 2017	 s-a	 încheiat	 mandatul	 Consilierului	 de	
etică	 desemnat	 prin	 HCA	 nr.	 2017/2015	 şi	 numit	 prin	
OPDG	 nr.	 761/27.07.2015.	 În	 cadrul	 activităţii	 curente	

pe	anul	2017,	consilierul	de	etică	a	analizat	şi	soluţionat	
un	număr	de	3	sesizări	prin	care	s-au	semnalat	posibile	
încălcări	 ale	 normelor	 de	 conduită	 etică,	 înaintând	
rapoarte	 către	 conducerea	 instituţiei,	 în	 vederea	
dispunerii	măsurilor	necesare	rezolvării	acestor	situaţii.	

La	 data	 de	 14.12.2017,	 prin	 Hotărârea	 C.A.	 al	 S.R.R	
cu	 nr.	 301,	 s-a	 hotărât	 desemnarea	 a	 noilor	 consilieri	
de	 etică.	 În	 acest	 sens,	 a	 fost	 emis	 Ordinul	 PDG	
nr.	 1356/19.12.2017,	 de	 aprobare	 a	 numirii	 a	 două	
persoane	 în	 calitatea	 de	 consilier	 de	 etică	 pentru	
un	 mandat	 de	 2	 ani.

V.Consiliul de Onoare
Cons i l iu l 	 de	 onoare	 al 	 Societăţ i i 	 Române	 de	
Radiod i fuz iune	 ş i -a 	 des făşurat 	 act iv i tatea	 în	
baza	 Statutului	 jurnalistului	 de	 radiodifuziune	 şi	 a	
Regulamentului	 propriu	 de	 organizare	 şi	 funcţionare.

Consiliul de Onoare al Societăţii Române de 
Radiodifuziune – instanţa internă desemnată să 
vegheze la respectarea normelor deontologice de 
către personalul de specialitate -	 şi-a	 desfăşurat	
activitatea	 în	 baza	 Statutului jurnalistului de 
radiodifuziune	 aprobat	 prin	 HCA	 nr.65/2011,	 cu	
modificările	 şi	 completările	 ulterioare	 şi	 a	 propriului	
regulament	de	organizare	şi	funcţionare,	aprobat	prin	
DCA	 nr.48/2012,	 în	 conformitate	 cu	 rolul	 şi	 misiunea	
conferite	de	legea	de	organizare	şi	 funcţionare	a	SRR	
şi	 de	 actele	 normative	 interne.

Consil iul	 şi-a	 desfăşurat	 activitatea	 de	 analiză	 şi	
rezolvare	 a	 sesizărilor	 şi	 solicitărilor	 primite	 pe	 linia		
posibi lelor	 abateri	 de	 la	 normele	 deontologice	
specifice	 SRR,	 activitate	 concretizată	 într-un	 număr	
de	 15	 şedinţe	 (dintre	 care	 3	 extraordinare).	 Au	
fost	 înregistrate	 şi	 analizate	 3	 sesizări	 sau	 solicitări	
de	 puncte	 de	 vedere,	 dintre	 care	 două	 au	 fost	
rezolvate	până	la	sfârşitul	anului	2017,	una	finalizându-
se	 la	 începutul	 anului	 curent.	 În	 toate	 cazurile	 s-au	
desfăşurat	 activităţile	 prevăzute	 de	 regulamentul	 de	
organizare	 şi	 funcţionare	 a	 consiliului.	

Irina Rimes la Radio România 
Actualităţi
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80 Festivalul Internaţional de Teatru 
Radiofonic Grand Prix Nova 
Între	 29	 mai	 şi	 3	 iunie	 2017,	 Societatea	 Română	 de	
Radiodifuziune	 a	 organizat	 la	 Bucureşti	a V-a ediţie 
a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic 
Grand Prix Nova.	 La	 ediţia	 din	 2017	 au	 participat	
45	 de	 producţii	 din	 26	 de	 ţări.	

Festivalul	 Grand	 Prix	 Nova	 şi-a	 cucerit	 o	 frumoasă	
reputaţie	 în	 mediul	 internaţional	 şi,	 prin	 calitatea	
producţiilor	 selectate	 în	 competiţie,	 se	 află	 printre	
susţinătorii	 experimentului	 în	 creaţia	 radiofonică,	
stimulând	inovaţia	 în	spectacolul	de	teatru	radiofonic	
din	 întreaga	 lume.	 Preşedintele	 juriului	 a	 fost	 Dimitriy	
Nikolaev,	 regizor	 din	 cadrul	 departamentului	 Radio	
Drama	 şi	 Ars	 Acustica	 de	 la	 Radio	 Rusia	 (Radio	
Kultura),	 autor	 distins	 cu	 numeroase	 premii	 pentru	
spectacole	 de	 teatru	 radiofonic	 şi	 Ars	 Acustica.	

Festivalul	Grand	Prix	Nova	a	oferit	 în	transmisie	 live	pe	
pagina	 sa	 de	 Facebook	 filmarea	 video	 a	 discuţiilor	
de	 la	 sfârşitul	 fiecărei	 zile	de	audiţii,	 iar,	 pe	parcursul	
întregii	 perioade	 de	 desfăşurare	 a	 festivalului,	 pe	
site-ul	www.eteatru.ro,	(singurul	site	al	Radio	România	
dedicat	 exclusiv	 difuzării	 spectacolelor	 de	 teatru	
radiofonic),	 au	 putut	 fi	 ascultate	 piesele	 aflate	 în	
concurs,	 astfel	 încât	 ascultători	 de	 pretutindeni	 să	
urmărească	 festivalul	 online.

Festivalul	 Grand	 Prix	 Nova	 a	 devenit	 în	 timp	 un	
spaţiu	 al	 dialogului	 şi	 al	 întâlnirilor	 culturale	 majore	
în	 spaţiul	 bucureştean,	 ediţia	 a	 V-a	 propunând	 o	
serie	 de	 evenimente	 dedicate	 specialiştilor,	 dar	 şi	
marelui	public.	Secţiunea	Sondscape	Eden	a	inaugurat	
cu	 această	 ediţie	 atelierele	 susţinute	 de	 membrii	
juriului,	 constituind	 un	 program	 foarte	 apreciat	 atât	
de	participanţi,	cât	şi	de	publicul	 larg.	Susţinute	seara	
în	Grădina	 Eden,	 un	 nou	 spaţiu	 bucureştean	 asociat	
festivalului,	 conferinţele	 şi	 performance-urile	 live	 ale	
artiştilor	 creaţiei	 radiofonice	 membri	 ai	 juriului	 au	
depăşit	cadrul	strict	profesional	şi	au	deschis	festivalul	
spre	publicul	 interesat	de	creaţia	sonoră	 radiofonică.	

Proiecte artistice
În	 anul	 2017	 Redacţia	 Teatru	 a	 oferit,	 săptămânal, 

un număr total de 49 de ore şi 20 minute de 
emisiuni teatrale difuzate la posturile SRR. Au 
fost	 produse	 61	 spectacole	 radiofonice,	 din	 care	 40	
au	 fost	 deja	 difuzate	 în	 premieră,	 la	 Radio	 România	
Cultural	 şi	 Radio	 România	 Actualităţi,	 şi	 48	 emisiuni	
jurnalistice	 postate	 pe	 site-ul	 Revista	 Teatrală	 Radio.	
Site-ul	eteatru.ro,	cu	o	nouă	interfaţă	de	prezentare	şi	
de	 comunicare,	 devenită	mobile	 friendly	 şi	 cu	 player	
dedicat	 dispozitivelor	 mobile,	 difuzează,	 24	 de	 ore	
din	 24,	 producţiile	 teatrale	 ale	 Societăţii	 Române	 de	
Radiodifuziune.

Calitatea	 spectacolelor	 radiofonice	a	 fost	confirmată	
prin	 prezenţa	 redacţiei	 la	 importante	 festivaluri	
nationale	 şi	 internaţionale	 şi	 prin	 numărul	 premiilor	
câştigate.	

Proiecte speciale
În	anul	 2017,	postul	public	de	 radio	a	continuat	seria 
de cinci turnee	 care	 au	 devenit	 repere	 consacrate	
în	 peisajul	 muzical	 naţional:	 Pianul	 călător,	 Duelul	
viorilor,	Flautul	fermecat,	Vioara	lui	Enescu	şi	Vă	place	
Beethoven?,	 având	 ca	 protagonişti	 solişti	 concertişti	
ai	Orchestrelor	 şi	Corurilor	Radio:	pianistul	Horia	Mihail	
(Pianul	 călător,	 Duelul	 viorilor,	 Vioara	 lui	 Enescu,	
Flautul	 fermecat),	 violonistul	 Gabriel	 Croitoru	 (Duelul	
Viorilor,	 Vioara	 lui	 Enescu,	 violoncelistul	 Răzvan	 Suma	
(Vă	 place	 Beethoven?),	 alături	 de	 violonistul	 Liviu	

‘’Duelul Viorilor’’, un 
proiect Radio România, 

la a VII-a ediţie

Mărţişor muzical oferit de Nicu Alifantis 
şi Orchestra de Cameră Radio, 

concert-spectacol la Sala Radio

Corul de Copii Radio, pe 
şcena Sălii Radio, în cadrul 

evenimemtului ‘’Moş Crăciun 
la Sala Radio’’
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Prunaru,	 concertmaestru	 al	 celebrei	 orchestre	 Royal	
Concertgebouw	din	Amsterdam),	flautistul	 Ion	Bogdan	
Ştefănescu	 (Flautul	 fermecat)	 şi	 pianistul	 Daniel	 Goiţi	
(Vă	 place	 Beethoven?).	

Cele	cinci	turnee	organizate	şi	susţinute	de	Societatea	
Română	de	Radiodifuziune	au	înregistrat	un	remarcabil	
succes	de	public,	ceea	ce	a	însemnat	o	reconfirmare	
a	 valorii	 soliştilor	 implicaţi,	 a	 programelor	 artistice	
abordate,	precum	şi	a	 reputaţiei	acestor	proiecte	ce	
reprezintă	un	important	vector	de	imagine,	contribuind	
la	 îndeplinirea	misiunii	 asumate	a	 radioului	 public	 de	
a	 creşte	 accesul	 publicului	 la	 cultură	 şi	 la	 muzica	
clasică.	

Proiectul Radio Fiction Desk,	 aflat	 la	 cea	 de	 a	 III-a	
ediţie,	 s-a	 desfăşurat,	 prin	 evenimente	 succesive,	 la	
patru	 unităţi	 de	 învăţământ	 bucureştene:	 Colegiul	
Naţional	 „Ion	 Neculce”,	 Colegiul	 Naţional	 „Gheorghe	
Şincai”,	 „Şcoala	 Centrală”	 şi 	 Colegiul	 Naţional	
„Cantemir	 Vodă”.	 Workshop-urile	 care	 au	 pregătit	
înregistrările	 radiofonice,	 organizate	 de	 specialiştii	 din	
redacţie	 alături	 de	 mari	 actori	 ai	 scenei	 româneşti,	
Florin	Zamfirescu,	Mihai	Mălaimare,	Maia	Morgenstern,	
Vasile	 Muraru,	 s-au	 bucurat	 de	 un	 mare	 succes,	 la	
ele	 participând	 nu	 doar	 elevii	 care	 făceau	 parte	 din	
trupele	 de	 teatru,	 ci	 şi	 un	 număr	 de	 peste	 570	 de	

Finalul turneului 
‘’Vă place 

Beethoven’’, cu 
Răzvan Suma şi 
Daniel Goiţi, la 

Sala Radio

elevi	 şi	 cadre	 didactice,	 interes	 dovedit	 şi	 de	 numărul	
de	 vizualizări	 a	 paginilor	 de	 internet	 ale	 proiectului	 -	
circa	 75.000	 de	 vizualizări,	 menţinând	 astfel	 la	 fel	 de	
ridicat	interesul	publicului-ţintă.	Prin	comparaţie,	în	anul	
2016	 suma	 vizualizărilor	 a	 fost	 de	 72.500,	 iar	 în	 2015	
vizualizările	 au	 fost	 în	 număr	 27.500.

P ro iectu l 	 Scena	 rad io fon ică 	 a 	 d ramatu rg ie i	
contemporane	 româneşti	ediţia	2017	a	adus	publicului	
românesc	 6	 premiere	 radiofonice,	 dintre	 care	 4	
premiere	 absolute,	 adaptări	 radiofonice	 ale	 operelor	
unor	importanţi	dramaturgi	români	contemporani:	Matei	
Vişniec,	 Mircea	 M.	 Ionescu,	 Radu	 F.	 Alexandru,	 Olga	
Delia	 Mateescu,	 Ioana	 Ieronim,	 Mihai	 Ignat.

Muzică şi proiecte educative
În	anul	2017	s-a	urmărit	 impunerea	Sălii	Radio	ca	spaţiu	
de	 interes	 major	 în	 peisajul	 concertistic	 şi	 cultural	 al	
Capitalei	şi	al	ţării.	Au fost organizate 104 concerte şi 
recitaluri în cadrul stagiunii Orchestrelor şi Corurilor 
Radio, alături de o serie de evenimente organizate 
de parteneri ai Societăţii Române de Radiodifuziune 
la Sala Radio, 20 de evenimente fiind sold-out. 

O	 serie	 amplă	 de	 alte	 concerte,	 recitaluri	 şi	 activităţi	
artistice	au	fost	prezentate	 în	Bucureşti	 sau	 în	 ţară,	dar	şi	
manifestări	educative	de	tipul	Ora	de	educaţie	muzicală	
în	şcoli,	realizate	în	parteneriat	cu	Radio	România	Cultural.

Ascultă	 5	minute	de	muzică	clasică,	 o	 campanie	 Radio	
România	Muzical,	 a	 rămas,	 şi	 în	 2017,	unul dintre cele 
mai importante proiecte educative	 organizate	 de	
corporaţia	 Radio	 România.	 În	 lunile	 martie	 şi	 octombrie	
în	 principalele	 mall-uri	 şi	 hipermarketuri	 din	 România	
s-au	 auzit	 piesele	 muzicale	 puse	 la	 dispoziţie	 de	 Radio	
România	Muzical.	Către	şcolile	româneşti,	Radio	România	
Muzical	 a	 transmis	 peste	 50	 de	 fişiere	 audio	 cuprinzând	
o	 piesă	 muzicală	 şi	 explicaţii	 despre	 aceasta,	 pentru	 a	
fi	 folosite	 ca	 material	 didactic.	 Peste	 165.000	 de	 elevi	
de	 pe	 întreg	 teritoriul	 ţării	 au	 participat	 la	 proiect	 în	
anul	 şcolar	 2016-2017.	 A	 fost	 de	 asemenea	 organizat	 şi	
concursul	 săptămânal	 online	dedicat	 elevilor,	 precum	 şi	
a	 doua	 ediţie	 a	 Concursului	 naţional	 “Ascultă	 5	minute	
de	muzică	 clasică”,	 cu	 două	 secţiuni.

Regizorul Cristi Puiu, 
laureat al Galei Premiilor 
Radio România Cultural
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84 Târgul Internaţional Gaudeamus 
‘’Carte de învăţătură’’, la cea de-a 

XXIV-a ediţie

Proiect	 cu	 componentă	 on	 air	 şi	 online,	 Discurile	 anului	
2017	 a	 prezentat	 publicului	 românesc	 140	 de	 albume	
clasic,	 jazz	 &	 more	 lansate	 în	 perioada	 octombrie	
2016-decembrie	 2017,	 titluri	 dintre	 cele	mai	 valoroase.	

Târguri şi expoziţii
Târgurile GAUDEAMUS,	 reunite	 în	 cadrul	 Programului	
LECTURA,	constituie	cea	mai	 importantă	componentă	a	
unui	proiect	de	anvergură	naţională,	 iniţiat	 şi	desfăşurat	
de	 Societatea	 Română	 de	 Radiodifuziune	 cu	 scopul	
declarat	de	a	 susţine	cultura	 scrisă	din	 ţara	noastră	prin	
evenimente	 de	 tip	 expoziţional,	 dedicate	 în	 principal	
cărţii	 şi	 ofertei	 educaţionale.	 Palmaresul	 cumulat	 al	
Programului,	 în	 intervalul	 1994-2017,	 însumează	 102	
târguri	 de	 carte	 organizate	 sub	 brandul	 GAUDEAMUS,	
peste 2.500.000 de vizitatori, 10.000 de expozanţi şi 
peste 10.000 de evenimente culturale. Principalele 
componente	 ale	 programului	 sunt:	 Târgul	 Internaţional	
GAUDEAMUS	Carte	de	Învăţătură	(24	de	ediţii),	Caravana	
GAUDEAMUS	(Cluj-Napoca	–	18	ediţii,	Craiova	–	16	ediţii,	

Litoral	–	Mamaia	/	Constanţa	–	9	ediţii,	Oradea	–	4	ediţii),	
Târgul	GAUDEAMUS	Carte	Şcolară	(15	ediţii)	şi	o	serie	de	
proiecte	conexe.	Calendarul	2017	a	cuprins	6	evenimente,	
organizate	 în	Bucureşti:	 Târgul	 Internaţional	GAUDEAMUS	
(22-26	noiembrie,	Romexpo)	şi	Târgul	GAUDEAMUS	Carte	
Şcolară	(14-24	septembrie,	Piaţa	Universităţii)	-	şi,	în	cadrul	
Caravanei	 GAUDEAMUS,	 în	 Craiova	 (1-5	 martie,	 Teatrul	
Naţional	„Marin	Sorescu”),	Cluj-Napoca	(5-9	aprilie,	Piaţa	
Unirii),	Oradea	 (10-14	mai,	 Piaţa	 Unirii)	 şi	Mamaia	 (12-16	
august,	 Piaţeta	 Perla).	 	

Obiectivele	 generale	 ale	 programului	 LECTURA	 au	 fost,	
şi	 în	 anul	 2017,	 următoarele:	
•	 Promovarea	 imagini i 	 Societăţi i 	 Române	 de	

Radiodifuziune,	 cu	 accent	 pe	 dublul	 său	 statut:	
promotor	naţional	şi	european	de	cultură	şi	educaţie	
şi	 iniţiator	 şi	 organizator	 de	 proiecte	 şi	 evenimente	
culturale;

•	 O	relaţionare	creativă	şi	explicită	a	brandurilor	Radio	
România	 şi	 GAUDEAMUS;

•	 atragerea	 unor	 surse	 suplimentare	 de	 finanţare	 a	

Orchestra Naţională 
Radio şi Corul 

Academic Radio pe 
scena Festivalului 

Internaţional ‘’George 
Enescu’’
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Radio România 
şi Uniunea 

Audiovizualului 
Asia Pacific au 

organizat, la 
Sinaia, reuniunea 

Media 2020, cu 
tema “Cum poate 
ajuta cooperarea 

dintre Europa şi 
Asia în faţa noilor 

provocări în 
domeniul media”

târgurilor,	 provenind	 din	 sponsorizări,	 finanţări	 din	
bugete	 ale	 autorităţilor	 locale	 etc.

•	 Creşterea	 târgurilor	 din	 punctul	 de	 vedere	 al	
anvergurii	 şi	 conţinutului;	

•	 diversificarea	 suporturilor	 puse	 la	dispoziţia	posturilor	
Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 în	 cadrul	
târgurilor,	 pentru	 promovarea	 imaginii	 acestora:	
publicitate	 în	 cataloagele	 târgurilor,	 evenimente	
cu	 public	 şi	 concursuri,	 transmisii	 în	 direct,	 spaţiu	
expoziţional	 în	 standul	 propriu,	 etalarea	 însemnelor	
instituţiei	 în	 incinte	 etc.;

•	 Continuarea	 şi	 dezvoltarea	 proiectelor	 conexe:	
„Cărţile	 se	 întorc	 acasă”,	 Concursul	 Naţional	 de	
Lectură	 „Mircea	 Nedelciu”,	 „Invitaţi	 de	 nota	 10:	
Olimpicii	 României”.

Târgul Internaţional GAUDEAMUS 2017	 (22	 –	 26	
noiembrie	 2017)	 s-a	 remarcat	 prin	 numărul	 mare	 al	
participanţilor	 (peste	 300),	 al	 evenimentelor	 găzduite	
(peste	800)	şi	al	vizitatorilor	(peste	125.000),	care	egalează	
recordul	 înregistrat	 la	 ediţiile	 precedente,	 reconfirmă	
statutul	evenimentului	şi	sloganul	sub	care	s-a	desfăşurat	
şi	 în	 acest	 an:	 „cel	 mai	 citit	 târg	 de	 carte,	 de	 la	 cel	
mai	 ascultat	 radio	 din	 România”

Invitatul de Onoare al ediţiei a fost Uniunea 
Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România.	 Standul	 Invitatului	de	Onoare	a	
marcat	 mai	 multe	 momente	 aniversare:	 60	 de	 ani	 de	
la	 semnarea	 Tratatelor	 de	 la	 Roma,	 30	 de	 ani	 de	 la	
lansarea	programului	de	mobilitate	Erasmus	 şi	 10	ani	de	

la	aderarea	României	 la	Uniunea	Europeană.	 Invitaţii	de	
onoare	 ai	 standului	 Reprezentanţei	 Comisiei	 Europene	
în	 România	au	 fost	 scriitorii	 Ioana	 Pârvulescu,	 Florina	 Ilis,	
Lucian	Dan	Teodorovici	 şi	Vlad	Basarab.	Preşedintele	de	
Onoare	 al	 Târgului	 a	 fost	 scriitorul şi jurnalistul Matei 
Vişniec. 

Cărţi şi CD-uri
În	anul	2017	Editura	Casa	Radio	a	iniţiat	21 de proiecte 
editoriale,	 finalizate	 cu	 publicarea	 şi	 lansarea	 de	 cărţi,	
CD-uri	şi	audio-book-uri	de	o	excelentă	calitate	editorială.	

Între	 aceste	 proiecte,	 la	 categoria	 CD-uri,	 cele	 mai	
importante	 au	 fost:	 Dinu	 Lipatti	 –	 compozitor,	 George	
Enescu	 –	 compozitor.	 Simfonia	 a	 III-a,	 Isis,	 Simfonia	 a	
IV-a,	 Simfonia	 a	 V-a	 (2	 CD),	 Pascal	 Bentoiu,	 Breviar	
enescian	(carte+4CD),	Razvan	Suma,	Haydn,	Schumann.	
Concerte	 pentru	 violoncel.	

Audiobook-urile	cu	cel	mai	mare	 succes	de	public	au	
fost:	N.	Steinhardt,	Jurnal	de	autor.	Tablete	radiofonice	
1978-1984	 (carte+CD),	 Nina	 Cassian,	 Dans.	 Poeme	
rostite	 la	Radio	1959	–	2003	Ana	Blandiana,	Este	 liberă	
floarea?	 Poeme	 rostite	 la	 Radio,	 1965-2017.	

Au	 fost	 organizate	 16 evenimente de lansare a 
publicaţiilor Casa Radio,	 dintre	 care	 7	 evenimente	
au	 avut	 loc	 la	 Sala	 Radio,	 la	 aceste	 evenimente	
participând	 numeroşi	 invitaţi	 şi	 personalităţi	 ale	 vieţii	
literare,	 muzicale	 şi	 culturale.	

Teatrul Naţional Radiofonic 
sărbătoreşte Ziua 

Internaţională a Copilului
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Cea de-a 26-a 
întâlnire a 

difuzorilor publici 
din întreaga 

lume – PBI 
2017 (Public 
Broadcasters 

International), 
organizată de 

Radio România, 
la Sinaia
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90 Creaţ ia	 radiofonică	 neînt reruptă	 de	
aproape	nouă	decenii	 a	postului	 public	a	
generat	cea	mai	 importantă	 şi	mai	 veche	
arhivă	media	a	 ţării,	 o	moştenire	culturală	
unică	ce	 impune	 responsabilităţi	 specifice	
în	 demersul	 de	 prezervare	 şi	 punere	 în	
circulaţie	 a	 documentelor	 tezaurizate.	
Gestiunea	fondurilor	documentare	ale	SRR,	organizate	
în	 unităţi	 administrative	 în	 funcţie	 de	 suport,	 a	 impus	
Serviciului	 Patrimoniu	 Cultural	 şi	 Arhive,	 pe	 parcursul	
anului	 2017,	 obiective	 şi	 ţinte	 adecvate,	 dispuse	 pe	
trei	 coordonate	 principale:
•	 Conservarea	/creşterea	colecţiilor	de	documente	

radiofonice;	
•	 Evidenţa	 şi	 accesul	 la	 fonduri;	 III.	 Valorificarea	 /

exploatarea	patrimoniului	de	creaţie	 radiofonică.

I. Conservarea /creşterea colecţiilor de 
documente radiofonice
Rămâne	o	preocupare	permanentă	la	nivelul	 instituţiei	
identificarea	 unor	 soluţii	 corecte	 şi	 viabile	 pentru	
rezolvarea	problemei,	 acutizată	 în	 timp,	 a	 depozitării	
adecvate	 a	 arhivelor	 pe	 suport	 analogic	 ale	 SRR,	
obligaţie	 legală	(şi	morală)	a	creatorilor	şi	deţinătorilor	
de	 arhive.	 Respectarea	 Normelor	 de	 Conservare	
Internaţionale	presupune	atât	asigurarea	condiţiilor	de	
depozitare	 (spaţii	 salubre	 şi	 organizate,	 cu	 stabilitate	
microclimatică,	instalaţii	fiabile,	absenţa	poluării,	moduli	
de	 depozitare	 din	 materiale	 compatibile	 corelaţi	 cu	
dimensiunile	bunurilor	depozitate:	dosare,	benzi,	CD-uri	
etc.),	cât	şi	 instituirea	sistemelor	de	evidenţă	primară.	
Acţiunea	 conjugată	 a	 două	 procese	 fireşti	 în	 timp:	
creşterea	 colecţiilor,	 pe	 de	 o	 parte,	 şi	 degradarea	
fizico-chimică	 inevitabilă	 a	 suporturilor	 analogice,	 pe	
de	 altă	 parte,	 a	 făcut	 ca	 spaţiile	 de	 depozitare	 să	
devină	nu	numai	insuficiente,	dar	şi	improprii	conservării	
corecte	 şi	 de	 durată	 a	 documentelor,	 impunând	 o	
preocupare	constantă	pentru	gestionarea	responsabilă	
a	 unui	 tezaur	 cultural	 naţional.	 Ca	 urmare,	 eforturile	
colectivelor	implicate	au	fost	direcţionate	prioritar	spre	
evitarea	unor	situaţii	critice	(cu	consecinţe	ireversibile),	
precum	 şi	 pentru	 menţinerea	 fluxului	 de	 alimentare	

PROTECŢIA	 ŞI	
DEZVOLTAREA	
PATRIMONIULUI	

CULTURAL
-11-
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numărul	 de	 specialişti	 disponibil,	 în	 completarea	
atr ibuţ i i lor	 curente,	 ş i -a	 continuat	 efortur i le	 de	
creştere	 a	 r itmului	 ş i 	 a	 calităţi i 	 catalogări i , 	 prin	
selecţia	 unor	 fonduri	 sonore	 semnificative	destinate	
ingestării	 şi	 indexării	 prioritare.	 Astfel,	 în	 2017	 a	 fost	
introdusă	 în	 baza	 de	 date	 ADAM	 colecţia	 emisiunii	
„Moment	poetic”,	1966-1967,	 reprezentând	2.800	de	
titluri	 din	 lir ica	 românească	 şi	 universală,	 extrase	
din	 225	 de	 emisiuni,	 împărţite	 în	 4.712	 de	 trackuri,	
însoţite	 de	 730	 notiţe	 biografice.	 Acelaşi	 colectiv	
restrâns	 de	 documentarişti,	 în	 exerciţiul	 funcţiunilor	
sale	 constitutive,	 de	 a	 oferi	 informaţii	 privitoare	 la	

‘’Ascultăm şi desenăm poveşti!’’, 
eveniment organizat de Editura 

Casa Radio

patrimoniul	 arhivist ic	 al	 SRR	 beneficiari lor	 interni	
şi	 externi,	 a	 răspuns	 unui	 număr	 de	 30	 de	 cereri	
publice,	 de	 diferită	 factură	 şi	 întindere,	 însumând	
peste	733	de	minute,	extrase	din	1.173	de	 înregistrări,	
însoţite	 de	 note	 documentare,	 şi	 a	 pregătit	 pentru	
redacţiile	 SRR	 peste	 400	 de	 minute	 de	 înregistrări	
sonore	 documentate,	 completate	 de	 alte	 30	 de	
informări	privind	colecţii	muzicale	 specifice	 (muzică	
populară)	 livrate	 în	 termen	 solicitanţilor.	

III. Valorificarea patrimoniului de 
creaţie radiofonică
Deţinerea	 unui	 fond	 arhivistic	 unic	 de	 documente,	
memoria	 radioului	 public,	 constituie	 un	 avantaj	
competitiv,	a	cărui	exploatare	 reprezintă	punctul	de	
pornire	 al	 unei	 construcţii	 strategice	 de	 valorificare	
sistematică,	 prin	 producţia	 de	 noi	 bunuri	 culturale:	
colecţii	de	cărţi,	CD-uri,	audiobook-uri	 ,	consacrate	
emis iuni lor 	 emblematice	 ale	 Radio	 România	 ş i	
repuse	 în	 circulaţie	 conform	 unui	 Plan	 anual	 de	
editări	 sub	brandul	 instituţiei	 (Editura	”Casa	Radio”).	
Recontextualizarea	 documentului	 de	 arhivă,	 prin	
prelucrarea	 editor ială	 conformă	 cu	 aşteptăr i le	
consumatorului	 actual	 şi	 identificarea	 formelor	 de	
expresie	 convergente	 cu	 spir i tu l 	 contemporan,	
au	 reprezentat	 preocupări	 constante	 în	 contextul	
programelor	 de	 valorif icare	 a	 patr imoniului	 sub	
brandul	 „Editura	 Casa	 Radio“	 (derulate	 în	 cadrul	
Serviciului	 Patrimoniu	Cultural	 şi	Arhive).	 Pentru	anul	
2017,	 am	 propus	 Editurii	 Casa	 Radio	 15	 proiecte	 (5	
titluri	 audiobook,	 10	 titluri	 CD),	 din	 care	 11	 au	 fost	
publicate	 iar	 4	 sunt	 în	 curs	 de	 apariţie.	 În	 colecţia	
„Biblioteca	 de	 poezie	 românească”	 (carte	 ilustrată	
cu	 CD	 incorporat),	 prima	 colecţie	 de	 audiobook	
din	România,	ce	şi-a	câştigat	un	public	 fidel	 tocmai	
prin	originalitatea	ofertei	şi	a	standardelor	constante	
de	 calitate,	 au	 fost	 lansate,	 la	 Gaudeamus	 2017,	
antologiile	sonore:	Ana	Blandiana,	Este	liberă	floarea.	
Poeme	 rostite	 la	 Radio	 1967-2017	 şi	 Nina	 Cassian,	
Dans.	 Poeme	 rostite	 la	 Radio	 1959-2003.	 Restituiri	
l ir ice	 acoperind	 o	 jumătate	 de	 secol	 de	 creaţie	
artistică,	primite	cu	 remarcabil	 interes	de	public,	ce	
permit	o	nouă	abordare	a	operei	celor	două	poete,	
posibilă	datorită	 revelaţiei	arhivelor	 radiofonice.	 Tot	
la	 Gaudeamus	 a	 fost	 lansat	 şi	 audiobook-ul	 (tiraj	

a	 solicitărilor	 de	 documente	 scrise	 sau	 sonore.	 Cu	
începere	din	2015,	problemele	curente	ale	conservării	
documentelor	 au	 fost	 amplificate	 de	 situaţia	 creată	
de	evacuarea	depozitului	din	str.	G-ral	Berthelot	nr.	71,	
unde	sunt	prevăzute	lucrări	de	consolidare	a	imobilului,	
iar	 relocarea	 fondului	 arhivistic	 respectiv	 în	 studioul	
T9	 nu	 a	 putut	 fi	 realizată	 nici	 în	 cursul	 anului	 2017.	

Actul de constituire al 
Radio România, din 28 

martie 1928

În	condiţiile	definite	de	insuficienţa	de	spaţiu	şi	personal,	
pe	parcursul	anului	2017	Arhiva	Scrisă	a	preluat	1.842	
unităţi	arhivistice	şi	a	prelucrat	cu	prioritate,	 justificată	
de	 frecvenţa	 solicitărilor,	 documente	 economice	din	
perioada	 1971-1975	 (1.988	 fişe)	 precum	 şi	 colecţia	
„Evidenţa	 drepturilor	 băneşti	 pentru	 salariaţii	 SRR	
1980-1999”,	 totalizând	 19.738	 de	 fişe	 digitizate.	 În	
această	 perioadă,	 au	 fost	 identificate	 fluxurile	 de	
activitate	aflate	la	baza	circuitului	cererilor	de	venituri	
ale	 salariaţilor/colaboratorilor	 SRR	 şi	 s-au	 stabil it	
responsabilităţile	 aferente	 structurilor	 administrative	
implicate,	 în	 vederea	 elaborării	 unei	 proceduri	 de	
eliberare	 a	 documentelor.

Comisia de evaluare a înregistrărilor muzicale a 
analizat	 pe	 parcursul	 anului	 2017	 un	 număr	 de	 198	
de	concerte	şi	 recitaluri	 integrale	şi	276	de	 înregistrări	
speciale,	 din	 care	 6	 simfonice	 şi	 270	 populare,	
contribuind	astfel	 la	îmbogăţirea	Arhivei	Sonore	a	SRR.

II. Evidenţa şi accesul la fonduri
Transformarea	 inestimabilelor	 arhive	 radiofonice	
într-un	patrimoniu	viu,	aflat	 în	circuitul	marilor	valori	
naţionale	(şi	universale)	este	strâns	legată	de	soluţiile	
oferite	 de	 noile	 tehnologii,	 respectiv	 de	 procesul	
de	digitizare	 a	 colecţiilor,	 obiectiv	 strategic	 al	 SRR,	
demarat	 în	 2008.	 În	 2017	 colectivul	 Arhivă	 Sonoră	
a	 furnizat	 fluxului	 de	 ingest	 peste	 4.600	 de	 unităţi	
bandă	 magnetică	 şi	 peste	 2.000	 de	 fişiere	 digitale	
asimilate	 prin	 aplicaţia	 uniport,	 aducând	 numărul 
total de înregistrări salvate prin dematerializare 
la peste 117.000.

De	 asemenea, 	 la 	 Arh iva	 Scr i să 	 s -a 	 înche iat	
digit izarea,	 la	 standardele	 permise	 de	 resursele	
proprii,	a	colecţiei	 istorice	de	conferinţe	 radiofonice	
(fondul	1943-1944),	 însumând	37	de	dosare	cu	15.727	
file,	respectiv	2.467	de	documente	indexate	conform	
aplicaţiei	 interne.

Evoluţia	procesului	de	digitizare	a	arhivelor	SRR	a	fost	
în	 continuare	 îngreunată	 de	 decalajul	 dintre	 ritmul	
de	 ingest	 al	 documentelor	 şi	 cel	 al	 operaţiunilor	
de	 catalogare, 	 condiţ ionat	 de	 ex is tenţa	 unui	
număr	 adecvat	 de	 persoane	 specializate,	 carenţă	
periodic	 semnalată.	 Colectivul	 Documentare,	 cu	
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Titluri publicate de Editura 
Casa Radio

Concerte la Sala Radio

2017

epuizat	 la	o	 lună	de	 la	apariţie!):	Nicolae	Steinhardt,	
Jurnal	 de	 autor.	 Tablete	 radiofonice	 1978-1984,	 ce	
asociază	 înregistrări le	 audio	 cu	 manuscrisele	 din	
Arhiva	 Scrisă	 redate	 în	 facsimil,	 ale	 strălucitelor	
eseuri	 prezentate	 la	 microfon	 de	 marele	 cărturar,	
într-o	perioadă	de	cumpănă	pentru	cultura	română.	
CD-urile	 dedicate	 unor	 poeţi	 populari	 ca	 George	
Coşbuc	 şi	 G.	 Topîrceanu,	 în	 versiuni	 radiofonice	 de	
referinţă	 (colecţia	 „Fonoteca	 de	 Aur/	 Spectacolul	
poeziei”), 	 alătur i 	 de	 apariţ i i 	 insol i te,	 cum	 ar	 f i	
proza	 Henriettei	 Yvonne	 Stahl,	 în	 lectura	 autoarei,	
şi	 „Caragialeta”	 lui	 Şerban	 Foarţă,	 de	 asemenea	
în	 lectura	 autorului	 (colecţia	 „Lecturi	 pe	 întuneric”)	
sau	 înregistrările	 istorice	ale	unui	pianist	 formator	de	
şcoală	 ca	 Gheorghe	 Halmoş	 (Beethoven,	 Sonate)	
au	 completat	 oferta	 editor ială	 de	 valor i f icare	
a	 patrimoniului	 arhivistic	 pentru	 anul	 2017,	 ce	 a	
totalizat	un	număr	de	1.170	de	minute	de	 înregistrări	
istorice	 prelucrate	 şi	 puse	 în	 circulaţie.

Pentru anul 2018, ca rezultat al investigaţiilor de 
arhivă, am constituit un amplu Program aniversar 
sub genericul „Radio România 90”, structurat în 
patru module: 
•	 Crearea unei platforme multimedia; 
•	 Plan de editări “Radio România 90”; 
•	 Premii. Concursuri. Diplome; 
•	 “Galeria Fondatorilor”. 

Proiectul este completat cu fişele de prezentare 
a 30 de personalităţi cu o contribuţie decisivă la 
construcţia şi consolidarea radiofoniei româneşti 
în perioada 1928-1944.

Tot	 cercetarea	 arhiv ist ică	 s-a	 af lat	 ş i 	 la	 baza	
proiectului	propus	Comitetului	„Centenar”	din	cadrul	
Ministerului	 Culturii	 şi	 Identităţii	 Naţionale:	 crearea	
unei 	 p lat forme	 mul t imedia	 („ radioarh ive. ro”) ,	
destinată	punerii	 în	circulaţie	a	arhivelor	 tezaurizate	
de	 SRR	 în	 9	 decenii	 de	 existenţă,	 cuprinzând	 o	
pagină	 permanentă	 sub	 genericul	 „1918:	 Marele	
Război	 şi	 Marea	 Unire	 în	 documente	 radiofonice”.	
Pagina	 aniversară	 urmează	 să	 f ie	 susţ inută	 cu	
postări	 periodice	 de:	 manuscrise,	 imagini,	 emisiuni,	
interviuri,	 dezbateri	 (documente	 scrise	 şi	 sonore	 din	

arhivele	 SRR),	 structurate	 cronologic,	 pe	 decenii,	
sau/şi	 conform	 unor	 concepte	 editoriale	 adecvate,	
de	 contextual izare	 ş i 	 aducere	 în	 actual itate	 a	
materialului	 arhivistic.	 Dincolo	 de	 momentul	 festiv	
aniversar, 	 existenţa	 unei	 pagini 	 web	 dedicată	
problematicii	 arhivelor,	 care	 să	 asigure	 vizibilitatea	
cuvenită	 acestui	 tezaur	 naţional,	 este	 o	 necesitate	
stringentă,	ce	a	polarizat	de	mai	mulţi	ani	activitatea	
Colect ivulu i 	 de	 Valor i f icarea	 Patr imoniu lu i , 	 un	
portofol iu	 de	 peste	 1.500	 minute	 de	 înregistrări	
istorice,	 prelucrate,	 structurate	 şi	 catalogate,	 fiind	
pregătit	 pentru	 postare,	 cu	 finalizare	 posibilă	 în	
coordonatele	 noii	 strategii	 de	 dezvoltare	 digitală	
a	 instituţiei.	

În	 sensul	 aceloraşi	 preocupări	 pentru	 o	 prezenţă	
semnificativă	 a	 Radio	 România	 în	 spaţiul	 virtual	 se	
încadrează	şi	participarea la proiectul „Biblioteca 
d ig i ta lă  a  Românie i” , 	 par te 	 a 	 programulu i	
„Europeana.eu”	de	digitalizare	a	bunurilor	culturale	
mobi le	 din	 arhivele	 inst i tuţ i i lor	 culturale	 de	 pe	
teritoriul	 Uniunii	 Europene.	 Pe	 parcursul	 anului	 2017,	
SPCA	 a	 fost	 în	 contact	 cu	 echipa	 de	 proiect	 din	
cadrul	 Ministerului	 Culturi i 	 ş i	 Identităţi i	 Naţionale	
(Unitatea	de	Management	a	Proiectului),	a	contribuit	
la	 elaborarea	 f i şei 	 de	 consultanţă,	 del imitând	
fondurile	 arhivistice	 susceptibile	 de	 a	 fi	 integrate	
în	prima	etapă	a	programului	 (emisiuni	 informative/
politice	 1945-1989;	 înregistrări	 istorice	 1928-1944),	
precum	 şi	 ritmul	 şi	 volumul	 activităţii	 de	digitizare	 a	
documentelor	sonore	din	patrimoniul	Radio	România,	
destinate	 integrării	 în	 oferta	 digitală	 europeană.
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96 •	 continuarea	procesului	de	optimizare	a	conţinutului	
editorial	 şi	 muzical,	 pe	 baza	 cercetărilor	 şi	 studiilor	
de	 audienţă;

•	 promovarea	valorilor	 culturii	 naţionale	 şi	 europene,	
precum	 şi	 ale	 minorităţilor	 naţionale;

•	 menţinerea	 identităţii	 naţionale	 a	 comunităţilor	
de	 români	 din	 afara	 graniţelor	 ţării,	 prin	 emisiuni	
speciale.

3.	 În	 domeniul	 economico-financiar:
•	 continuarea	 procesului	 de	 adaptare	 la	 cerinţele	

şi	 exigenţele	 impuse	 de	 modificarea	 sursei	 de	
finanţare;

•	 utilizarea	 judicioasă	 a	 resurselor	 disponibile;
•	 controlul	 riguros	 al	 cheltuielilor;	
•	 creşterea	 veniturilor	 proprii.

4.	 Pe	 zona	 tehnică:
•	 pregătirea	 SRR	 pentru	 implementarea	 tehnologiilor	

de	 radiodifuzare	 digitală	 în	 sistem	 DAB+	 prin	
asigurarea	 instrumentelor	 de	 generare	 a	 fluxurilor	
de	 date	 cu	 conţinut	 complementar	 programelor	
difuzate	 -	 metadata	 asociată	 programelor	 sau	
materialelor	difuzate,	 informaţii	de	 trafic,	de	 interes	
general	 sau	 anunţuri	 pentru	 situaţii	 de	 urgenţă,	
imagini	 sau	 text;

•	 creşterea	 gradului	 de	 acoperire	 cu	 semnal	 radio	
în	 zone	 deficitare;

•	 înnoirea	 tehnologică,	 prin	 dotarea	 jurnaliştilor	 cu	
noi	 echipamente	 portabile	 de	 ultimă	 generaţie,	
care	 să	 permită	 transmiterea	 informaţiilor	 în	 timp	
real,	la	standardele	de	calitate	ale	serviciului	public	
de	 radio;

•	 identificarea	şi	implementarea	soluţiilor	de	dezvoltare	
în	 on-line	 (new	media);

•	 demararea	 procedurilor	 de	 implementare	 a	 unei	
soluţii	 unice	 pentru	 realizarea	 şi	 difuzarea	 de	
programe,	la	nivelul	tuturor	posturilor	din	cadrul	SRR;

•	 continuarea	 demersurilor	 pentru	 obţinerea	 unei	
frecvenţe	 care	 să	 deservească	 viitoarea	 staţie	
teritorială	 Braşov;

•	 retehnologizarea	 unor	 spaţii	 tehnice	 de	 producţie	
şi	 emisie	 cu	 regim	 de	 funcţionare	 continuu	 şi	
îmbunătăţirea	condiţiilor	de	lucru	din	actualul	sediu.	 A N E X E

Sub semnul aniversării celor 90 de ani de emisie 
neîntreruptă, Consiliul de Administraţie îşi propune 
în anul 2018 să reamintească publicului său fidel 
că Radio România va face tot ce-i va sta în 
putinţă pentru a rămâne acelaşi partener  de 
încredere, echilibrat, agreabil şi devotat. 

În	acest	sens,	principalele direcţii de acţiune	vor	viza:

1.	 În	 plan	 strategic:
•	 elaborarea	 noii	 strategii	 a	 Societaţii	 Române	 de	

Radiodifuziune;
•	 continuarea	 proceselor	 de	 analiză	 şi	 modernizare	

organizaţională;
•	 controlul	modului	de	alocare	şi	utilizare	a	resurselor,	

în	 vederea	 eficientizării	 activităţii;
•	 dezvoltarea	 programelor	 şi	 asigurarea	 resurselor	

necesare	 îndeplinirii	 misiunii	 de	 post	 public;
•	 dezvoltarea	 reţelelor	 proprii	 de	 corespondenţi	 în	

ţară	 şi	 străinătate;
•	 consolidarea	 poziţi i lor	 în	 cadrul	 organizaţii lor	

internaţionale	 şi	 europene;
•	 identificarea	unei	soluţii	pentru	sediul	Radio	Chişinău.

2.	 La	 nivelul	 programelor:
•	 în	contextul	aniversării	CENTENARULUI	ROMÂNIEI	MARI	

SRR	 a	 elaborat	 pentru	 întreg	 anul	 2018	 un	 amplu	
program	 de	 acţiuni	 dedicate	 acestui	 eveniment	
cuprinzând:
•	 Proiecte	 propuse	 spre	 finanţare	 Guvernului	

României	 -	 din	care	au	 fost	deja	aprobate	un	
număr	de	patru	proiecte,	 iar	altele	urmează	a	
fi	 luate	 în	 discuţie

•	 Proiecte	 cu	 finanţare	 internă	 şi	 descărcare	
în	 plan	 editorial	 pe	 toate	 posturile	 SRR,	 sub	
titulatura	 ”Moştenitorii	 României”

•	 Proiecte	 cu	 finanţare	 externă,	 alta	 decât	 a	
Guvernului	 României,	 dintre	 care	 proiectul	
finanţat	 de	 Administraţia	 Monumentelor	 şi	
Patrimoniului	Turistic	Bucureşti	care	se	desfăşoară	
pe	 tot	 parcursul	 anului	 2018

•	 Proiecte	 de	 colaborare	 cu	 alte	 instituţii	 sau	
organizaţii	 Acţiuni	 de	 colaborare	 în	 plan	
mediatic	 cu	 alte	 organizaţii

CONCLUZII	 ŞI	
PERSPECTIVE

-12-
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98 V.DOMENIUL	 ECONOMIC	 ŞI	 FINANCIAR
•	 Asigurarea	 stabilităţii	 financiare	 şi	 a	 echilibrului	

bugetar;
•	 Susţinerea	 la	 un	 înalt	 nivel	 de	 performanţă	 a	

activităţilor	 SRR;
•	 Creşterea	 predictibilităţii	 financiare.

VI.DOMENIUL	 TEHNIC
•	 Dezvoltarea	 prezenţei	 SRR	 în	 mediul	 online;
•	 Obţinerea	 unui	 nou	 sediu	 central	 pentru	 SRR;
•	 Radioul	 digital	 –	 pregătirea	 procesului	 de	 tranziţie	

la	 difuzarea	 digitală	 a	 programelor	 SRR;
•	 Îmbunătăţirea	 capacităţii	 de	 răspuns	 în	 cazul	

situaţiilor	 de	 urgenţă	 sau	 neprevăzute;
•	 Extinderea	 acoperirii	 în	 FM	 a	 programelor	 SRR.

PREMII ŞI DISTINCŢII INTERNAŢIONALE

Premiul Asia-Pacific Broadcasting Union 2017 – 
categoria	 Drama,	 la	 festivalul	 de	 teatru	 desfăşurat	 la	
Chengdu,	 în	 China,	 decernat	 spectacolului	 Exploziv 
de Elise Wilk,	 în	 regia	 lui	Mihnea Chelaru.

Premiul al II-lea –	 secţiunea	 Drama,	 la	 festivalul	
PRIX MARULIĆ 2017	 desfăşurat	 la	 Hvar,	 în	 Croaţia,	
decernat spectacolului Biblia neagră a lui William 
Blake,	 scenariul	 şi	 regia	 artistică	 Ilinca Stihi. 

Menţiunea Specială a Juriului	 –	 categoria	 Mini-
Drama,	în	cadrul	ABU SONIC	International	Radio	Drama	
Festival,	desfăşurat	la	Jokjakarta,	în	Indonezia,	decernată	
spectacolului Moartea lui Ticu, haiduc de fuste,	 de	
Viorel Ilişoi,	 în	 regia	 lui	Mihnea Chelaru.

Marele Premiu al Documentarului de Radio – acordat 
de	Uniunea	Internaţională	de	Radio	şi	Televiziune	(URTI).în	
cadrul Radio Grand Prix 2017	realizatorului	Dan Vasiliu,	
Radio	 România	 Cultural,	 pentru	 documentarul	 Când 
corupţia ucide,	 documentar	 care	 prezintă	 tragicul	
eveniment	 din	 clubul	 bucureştean	Colectiv.

Marele Premiu şi Premiul pentru Cea Mai de Succes 
Radiodifuziune	–	în	cadrul	ediţiei	a	16-a	a	Concursului 
Internaţional Taktons	de	la	Novi	Sad,	în	Serbia,	obţinute	
pentru	 a	 treia	 oară	 de	 inginerii	 de	 sunet	 de	 la	 Radio 

România	 pentru	 profesionalism	 şi	 excelenţă.	 Acestora	
li	 se	 adaugă	 premiile:
•	 Premiul I

•	 ing. Călin Gibescu,	 la	 categoriile	 muzică	
clasică	 –	 coruri	 şi	 ansambluri	 mari,	 fără	 public	
şi	 muzică	 clasică	 –	 coruri	 şi	 ansambluri	 mari,	
spectacol	 cu	 public;

•	 ing. Cristian Şerbu,	 la	 categoria	 muzică	 folk,		
etno	 şi	 world	 music	 –	 grupuri	 mici,	 spectacol	
cu public.

•	 Premiul II
•	 ing. Andrei Barbu	 şi	 ing.	 Călin Gibescu la 

categoria	 jazz	 –	 muzică	 uşoară,	 grupuri	 mici,	
spectacole	 cu	 public,	 respectiv,	 la	 categoria	
jazz	 –	 muzică	 uşoară,	 big	 band,	 ansambluri	
mari,	 spectacole	 cu	 public.

•	 Premiul III
•	 ing. Dan Corjos	 şi	 ing.	 Andrei Barbu la 

categoriile	muzică	clasică	–	 solişti	 şi	ansambluri	
mici,	spectacol	cu	public,	respectiv	muzică	folk,	
etno	 şi	 world	 music	 –	 grupuri	 mici,	 spectacol	
cu public.

(Competiţia	 Taktons	 este	 organizată	 de	 serviciul	
audiovizual	 public	 Voivodina	 cu	 scopul	 de	 a	 obţine	
o	 evaluare	 şi	 recunoaştere	 a	 realizărilor	 din	 domeniul	
înregistrărilor	 sonore	 profesionale	 pe	 o	 perioadă	 de	
doi	 ani.	 La	 această	 ediţie	 au	 fost	 înscrise	 peste	 o	 sută	
de	 înregistrări	 provenite	 de	 la	 serviciile	 publice	 media	
din	 Austria,	 Bosnia-Herţegovina,	 Croaţia	 Macedonia,	

Anexa nr. 2

PREMII	 ŞI	 DISTINCŢII	 ACORDATE	 SOCIETĂŢII	
ROMÂNE	 DE	 RADIODIFUZIUNE	 ÎN	 ANUL	 2017

•	 Extinderea	 pachetului	 de	 frecvenţe	 al	 SRR;
•	 Identificarea	 unei	 soluţii	 pentru	 sediul	 SRR;
•	 Gestionarea	 integrată	 a	 patrimoniului	 şi	 arhivelor	

SRR;
•	 Dezvoltarea	 Radio	 Chişinău;
•	 Dezvoltarea	 online	 şi	 digital;
•	 Modernizarea	 structurii	 organizatorice	 instituţionale	

şi	 valorificarea	 eficientă	 a	 resursei	 umane;
•	 Susţinerea	proiectului	”Timişoara	–	Capitală	Culturală	

Europeană	 2021”

Obiectivele operaţionale ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune
pentru perioada 2015-2018

I.DOMENIUL	 EDITORIAL
•	 Modernizarea	programelor	şi	adaptarea	conţinutului	

editorial	 la	 mediul	 online;
•	 Radio	România	–		principala	sursă	de		ştiri,	informaţii,	

educaţie	 şi	 cultură	 a	 pieţei	 media	 româneşti.

I I.DOMENIUL	 ORGANIZAŢIONAL,	 RESURSE	
UMANE,	 MONITORIZARE	 ŞI	 CONTROL

II.1.DOMENIUL ORGANIZAŢIONAL

Secţiunea	 I	 -	 Instituţional
•	 Modernizarea	 organizatorică	 în	 scopul	 creşterii	

eficienţei	 şi	 promovării	 performanţei	 în	 cadrul	 SRR;
•	 Valorificarea	 relaţiilor	 instituţionale	 interne	 ale	 SRR	

la	 nivelul	 relaţiilor	 internaţionale.
Secţiunea	 II-	 Relaţii	 Internaţionale
•	 Creşterea	 şi	 consolidarea	 profilului	 şi	 rolului	 SRR	 în	

cadrul	 organismelor	 de	 cooperare	 audiovizuală	
internaţională	 (EBU	 şi	 ABU);

•	 Consolidarea	 şi	 dezvoltarea	 parteneriatelor	 SRR	 în	

plan	bilateral	 şi	multilateral	cu	parteneri	din	diverse	
arii	 geo-politice.

II.2 DOMENIUL RESURSE UMANE

Creşterea	nivelului	de	performanţă	a	salariaţilor	SRR	în	fiecare	
domeniu	 de	 activitate.

II.3 DOMENIUL MONITORIZARE ŞI CONTROL
•	 Modernizarea	 instrumentelor	 de	 control	 conform	

normelor	 şi	 reglementărilor	 în	 vigoare;
•	 Întărirea	 şi	 upgradarea	 instrumentelor	 de	 control	 în	

scopul	 consolidării	 rolului	 de	 prevenţie.

III.DOMENIUL	MARKETING	 ŞI	 COMUNICARE
•	 Poziţionarea	SRR	ca	lider	 indiscutabil	pe	piaţa	de	radio	

din	 România;
•	 Poziţionarea	 SRR	 ca	 important	 jucător	 în	 piaţa	 de	

publicitate	audio,	prin	atingerea	unui	prag	de	minimum	
10%	din	 volumul	 total	 de	 publicitate	 radio;

•	 Consolidarea	 apropierii	 de	 brand	 prin	 îmbunătăţirea	
fluxului	de	informaţii	în	interiorul	şi	exteriorul	SRR	şi	crearea	
unei	 culturi	 organizaţionale	moderne;

IV.	DOMENIUL	CULTURĂ,	EDUCAŢIE	ŞI	PATRIMONIU
•	 Continuarea	 susţinerii	 şi	 promovării	 culturii	 româneşti	 şi	 a	

valorilor	 europene	 şi	 internaţionale;
•	 Intensificarea	 schimburilor	 muzicale	 internaţionale	 prin	

preluarea	 şi	 multiplicarea	 la	 nivel	 european	 şi	 mondial	
a	 concertelor	 înregistrate	 de	 SRR	 şi	 prin	 dezvoltarea	
prezenţelor	 internaţionale	off	 air	 ale	 Radio	România;

•	 Iniţierea	producţiei	de	video	în	domeniile	cultural-educativ	
şi	 integrarea	acesteia	 în	 viitoarea	platformă;

•	 Crearea	 cadrului	 integrat	 de	 gestionare	 a	 patrimoniului	
documentar,	prin	reunirea	administrativă	a	tuturor	tipurilor	
de	 arhivă	 funcţionale	 în	 SRR,	 indiferent	 de	 suport,	 într-
un	 fond	 unic	 în	 vederea	 constituirii	 “Arhivelor	 Naţionale	
Radiofonice”.

OBIECTIVE	 STRATEGICE	 ALE	 CONSILIULUI	 DE	
ADMINISTRAŢIE	PENTRU	PERIOADA	2015-2018
Anexa nr. 1
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100 Cel mai bun partener media –	 titlu	 şi	 diplomă	
decernate	de	Direcţia	Generală	de	Poliţie	a	Municipiului	
Bucureşti	 pentru	 RRA.

Diplomă de excelenţă şi Trofeul 90 de ani – oferite 
RRA	de	Asociaţia	Presei	Sportive	în	semn	de	recunoaştere	
a	meritelor	jurnaliştilor	care	au	activat	în	acest	domeniu	
de	 la	 înfinţarea	 radioului	 public	 şi	 pâna	 în	 prezent.

Diplomă	 de	 excelenţă	 –	 obţinută	 de	 jurnalistele	 RRA	
Marilena Frâncu şi Adriana Turea	din	partea	Asociaţia	
Pacienţilor	 cu	 Afecţiuni	 Hepatice	 din	 România,	 în	
semn	 de	 recunoaştere	 pentru	 sprijinul	 oferit	 în	 lupta	
pentru	 eradicarea	 hepatitelor	 şi	 din	 partea	 Federaţiei	
Asociaţiilor	 Bolnavilor	 cu	 Cancer,	 pentru	 implicare	 în	
susţinerea	 activităţii	 asociaţiilor	 de	 pacienţi	 în	 anul	
2017	 şi	 îmbunătăţirea	 serviciilor	 medicale	 dedicate	
pacienţilor.

Premiul	 Juriului	 –	 acordat	 jurnalistei	 Adriana Turea 
la	 secţiunea	 Jurnalism	 pentru	 sănătate	 în	 cadrul	
concursului	 pentru	 jurnaliştii	 pe	 sănătate	 Priveşte-mă 
prin ochii mei!,	organizat	de	Asociaţia	pentru	Sprijinirea	
Pacienţilor	 cu	 Tuberculoză	 Multidrog	 Rezistenţă	 şi	 în	
cadrul	 Galei	 Coaliţiei	 Organizaţiilor	 Pacienţilor	 cu	
Afecţiuni	 Cronice.

Cel	 mai	 bun	 crainic	 sportiv	 de	 radio	 în	 anul	 2017	 –	
diplomă	acordată	jurnalistului	Robert	Şişcă	de	Asociaţia 
Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori.

Diploma	şi	Medalia	omagială	“Sfântul	Ierarh	Ivireanul”	–	
oferită	de	Patriarhul	Daniel	al	Bisericii	Ortodoxe	Române	
jurnaliştilor	Remus Rădulescu şi Cristian Curte	 în	semn	
de	 preţuire	 şi	 recunoştinţă	 pentru	 merite	 deosebite	 în	
păstrarea	 credinţei	 ortodoxe	 şi	 promovarea	 culturii	
creştine.

Radio	 România	 Internaţional

Premiul	Francofoniei	–	decernat	Secţiei	Franceze	a	RRI	
de	 către	 GADIF	 (Grupul	 ambasadelor,	 delegaţiilor	 şi	
instituţiilor	 francofone	 din	 România)	 pentru	 contribuţii	
deosebite	 la	 promovarea	 limbii	 franceze	 şi	 a	 valorilor	
francofoniei	 în	 România.

Radio	 România	 Iaşi

Brevetul şi  Medalia de Onoare „Prieten al 
Comunităţilor Evreieşti din România – Iubitor de 
pace şi iubitor de oameni”	 –	 acordată	 pentru	 a	
doua	oară	de	către	Federaţia	Comunităţilor	Evreieşti	din	
România	 –	Cultul	Mozaic	 jurnalistului	Alex Aciobăniţei 
pentru	 emisiunea Comunităţi etnice – evreii azi. 
Distincţia	 a	 fost	 decernată	 pentru	 continuitatea	 şi	
constanţa	 cu	 care	 Radio	 Iaşi	 –	 cea	 mai	 importantă	
organizaţie	 media	 din	 Moldova	 –	 găseşte	 de	 cuviinţă	
să	 redea	 secvenţe	din	 realitatea,	 actuală	 sau	 trecută,	
a	 evreimii	 române.

Radio	 România	 Târgu	 Mureş

Cea	 mai	 bună	 producţie	 radio	 –	 premiu	 acordat	 de	
Uniunea	Ziariştilor	Maghiari	din	România	pentru	proiectul	
Kotta,	 program	 transmis	 live	 on	 air	 şi	 online	 audio-
video	în	limbile	minorităţilor	şi	care	promovează	tinerele	
talente.

Radio	 România	 Bucureşti	 FM

Trofeul	 de	 Excelenţă	 –	 distincţie	 acordată	 de	 Camera	
de	Comerţ	 şi	 Industrie	 a	Municipiului	 Bucureşti	 la	 Topul	
Firmelor	 din	 Capitală	 pentru	modul	 profesionist	 în	 care	
Bucureşti	 FM	 reflectă	 evenimentele	 din	 Bucureşti.

Diploma	 de	 excelenţă	 –	 acordată	 de	 Centrul	 Cultural	
UNESCO	 “Nicolae	 Bălcescu”,	 pentru	 sprij inirea	 şi	
promovarea	 activităţilor	 cultural	 artistice	 realizate	 de	
Bucureşti	 FM	 pentru	 comunitate.

Ca	 semn	 al	 modului	 profesionist	 în	 care	 reflectă	
evenimentele	 care	 au	 loc	 în	 Capitală, Bucureşti FM 
(ca	 entitate	 sau	 prin	 jurnaliştii	 săi)	 a	 primit	 în	 decursul	
anului	2017	mai	multe	distincţii	acordate	de	Camera de 
Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti,	Centrul 
Cultural UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, Patriarhia 
Română, Teatrul IonCreangă, Swimathon Bucureşti.

Muntenegru,	 Slovacia,	 Slovenia,	 Serbia,	 România	 şi	
Ungaria)

Marele Premiu	 –	 în	 cadrul	 festivalului	 internaţional	 de	
producţii	folclorice	radio	Grand Prix Svetozar Stracina,	
organizat	la	Bratislava,	în	Slovacia,	de	Radioteleviziunea	
Slovacă	 şi	 EBU,	 a	 fost	 obţinut	 de	 Radio România 
Timişoara pentru proiectul focloric Doine şi jocuri.	 În	
concurs	 au	 fost	 înscrise	 46	 de	 înregistrări	 din	 15	 ţări:	
Austria,	 Bulgaria,	 Cehia,	 China,	 Estonia,	 India,	 Irlanda,	
Polonia,	 România,	 Rusia,	 Serbia,	 Slovacia,	 Suedia,	
Ucraina	 şi	 Vietnam.

Hall of Fame 2017, World Record Academy -	
comentatorul	 sportiv	 Ilie Dobre de la Radio România 
Actualităţi a	 fost	onorat	cu	 includerea	 în	Hall	of	 Fame	
(Galeria	 Gloriilor)	 a	 celei	 mai	 prestigioase	 organizaţii	
din	 lume,	care	certifică	recordurile	mondiale.	 Ilie	Dobre	
este	primul	 român	care	a	 stabilit	 10	 recorduri	mondiale	
omologate	de	World	Record	Academy.	Aceeaşi	instituţie	
i-a	acordat	în	2014	lui	Ilie	Dobre	premiul	Omul Anului în 
Media	pentru	promovarea	sportului,	a	valorilor	morale,	
a	fair-play-ului	şi	a	valorilor	sociale	în	sport.	Totodată,	Ilie	
Dobre	 este	 comentatorul	 sportiv	 de	 radio	 cu	 cele	mai	
multe	 cărţi	 publicate	 (45)	 şi	 a	 fost	 declarat	 Cel mai 
de succes comentator sportiv de radio din lume,	
performanţă	 unică	 în	 istoria	 presei	 mondiale.

Cel mai bun post de radio cu specific internaţional 
– titlu acordat de DX Clube Sem Fronteiras (Club DX 
Fără	 Frontiere	 –	 Asociaţia	 radioamatorilor)	 din	 Brazilia	
în	 urma	 sondajului	 anual	 de	 popularitate.	 Clasamentul	
realizat	de	asociaţie	vizează	cel	mai	bun	post	de	 radio	
cu	 specific	 internaţional	care	 transmite	pe	unde	 scurte	
în	 limbile	 spaniolă	 şi	portugheză,	cel	mai	bun	 realizator	
de	 programe,	 cel	 mai	 bun	 program	 de	 răspunsuri	 la	
scrisorile	ascultătorilor.	Postul	de	 radio	care	obţine	cele	
mai	 multe	 titluri	 pe	 categorii,	 este	 onorat	 cu	 titlul	 de	
Cel	 mai	 bun	 post	 de	 radio	 cu	 specific	 internaţional.	
Radio România Internaţional,	 prin	 emisiunile	 sale	 în	
limba	spaniolă,	a	obţinut	următoarele	titluri	în	clasament:
•	 Locul	 I	 –	 la	 categoria	 Cel	 mai	 bun	 post	 de	 radio	

pe	 unde	 scurte;
•	 Locul	 I	 –	 la	 categoria	 Cel	 mai	 bun	 prezentator,	

voce	 feminină,	 obţinut	 de	Victoria Sepciu;

•	 Locul	 I	 –	 la	 categoria	 Cel	 mai	 bun	 program	 de	
dialog	 cu	 ascultătorii,	 obţinut	 de	 Valeria Sepciu 
pentru	 emisiunea	 Poşta	 Ascultătorilor;

•	 Locul	 II	 –	 la	 categoria	 Cea	 mai	 bună	 emisiune	
de	 varietăţi,	 obţinut	 de	 Valeriu Radulian pentru 
emisiunea	 Merită	 să	 vizitaţi	 România;

•	 Locul	 V	 -	 la	 categoria	 Cel	 mai	 bun	 prezentator,	
voce	 masculină,	 obţinut	 de	Valeriu Radulian.

PREMII ŞI DISTINCŢII NAŢIONALE
Pentru	activitatea	desfăşurată	în	2017	mai	multe	entităţi	
din	 cadrul	 Radiodifuziunii	 Române	 au	 fost	 premiate	 în	
cadrul	 unor	 concursuri	 sau	 gale	 la	 nivel	 naţional.

Redacţia	 Teatru

Premiul UNITER	 -	 pentru	 cel	 mai	 bun	 spectacol	
radiofonic,	 decernat	 spectacolului	 Biblia neagră a 
lui William Blake,	 scenariul	 şi	 regia	artistică	 Ilinca	Stihi.

Radio	 România	 Cultural

Premiul pentru reflectarea în mass-media a 
sănătăţii mintale	 -	 în	 cadrul	 Galei Gesturilor de 
Suflet în Sănătate Mintală,	 acordat	 jurnalistei	 Adela 
Greceanu	 pentru	 documentarul	 Depresia, boala 
secolului, avându-l	 printre	 protagonişti	 pe	 scriitorul	
Andrew	 Solomon.

Editura Casa Radio

Discurile	 anului	 2017	 la	 Radio	 România	 Muzical	 -	
Gheorghe	 Halmoş,	 Beethoven.	 Sonate	 pentru	 pian

Radio	 România	 Actualităţi

Premiul Special	 -	 oferit	 de	 Camera de Comerţ şi 
Industrie a Municipiului Bucureşti pentru	promovarea	
antreprenoriatului	 român.
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Finanţarea	a	SC	Pajura	Albă	SRL	este	un	rezultat	direct	
al	 implicării	 AGA,	 fiecare	 tranşă	 fiind	 virată	 numai	
după	verificarea	şi	certificarea	de	către	SRR	a	modului	
de	 cheltuire	 a	 tranşei	 precedente.	 Disponibilitatea	
permanentă	 a	 reprezentanţior	 AGA	 de	 a	 găsi	 soluţii	
legale	 şi	 rapide	 a	 dus	 la	 depăşirea	 potenţialelor	
probleme	care	puteau	greva	bunul	mers	al	 societăţii.

RELAŢIA CU CO-ACŢIONARUL SC PAJURA 
ALBĂ MEDIA SA
Relaţia	 dintre	 SC	 Pajura	 Albă	 SRL	 şi	 SC	 Pajura	 Albă	
Media	SA	este	întreţinută	în	limitele	fireşti	ale	curtoaziei.	

SITUAŢIA ADMINISTRATIVĂ
O	 problemă	 presantă	 a	 managementului	 Radio	
Chişinău	 este	 lipsa	 unui	 sediu	 propriu	 al	 postului.	 În	
condiţiile	 în	 care	 actualul	 sediu	 şi-a	 atins	 limitele	 de	
spaţiu	 disponibil	 iar	 comunicarea	 cu	 noul	 proprietar	
este	dificilă,	acesta	anunţându-şi	 intenţia	de	a	majora	

tariful	 de	 închiriere	 pentru	 anul	 2019,	 considerăm	
că	 unica	 modalitate	 de	 rezolvare	 a	 situaţiei	 este	
achiziţionarea	 unui	 sediu,	 proprietate	 a	 SC	 Pajura	
Albă	 SRL,	 respectiv	 a	 SRR.	 Pe	 termen	 mediu	 şi	 lung	
este,	 totodată,	 şi	 cea	 mai	 avantajoasă	 soluţie	 din	
punct	 de	 vedere	 financiar.

O	atenţie	specială	a	fost	acordată	de	managementul	
societăţii	 dezvoltării	 unor	 relaţii	 cât	 mai	 bune	 cu	
reprezentanţii	 autorităţilor	 locale,	 cu	 reprezentanţii	
spectrului	politic	pro	european,	ai	 instituţiilor	media,	de	
cultură	şi	universitare.	În	paralel,	s-a	urmărit	 întreţinerea	
unor	 relaţii	 cât	 mai	 bune	 cu	 reprezentanţii	 statului	
român,	respectiv	ai	Ambasadei	şi	Consulatului	General	
de	 la	 Chişinău.

Totuşi,	 în	ciuda	stabilităţii	economice	şi	administrative	a	
proiectului	 şi	a	certelor	măsuri	de	consolidare,	 rămân	
o	 serie	 de	 potenţiale	 vulnerabilităţi	 care	 necesită	 o	
rezolvare	 cât	 mai	 grabnică.

Victoria Ursu la 
microfonul Radio 

Chişinău
RADIO	 CHIŞINĂU
Radio	 Chişinău	 este	 postul	 de	 radio	 din	 Republica	
Mo ldova 	 apar ţ i nând 	 Soc ie tă ţ i i 	 Române 	 de	
Radiodifuziune,	care	prin	conţinutul	programelor	oferite	
publicului	 respectă	 şi	 oglindeşte	 relaţia	 României	 cu	
Republica	 Moldova	 pe	 cel	 puţin	 două	 coordonate	
majore	 şi	 anume:
•	 afirmarea	 caracterului	 special	 al	 acestei	 relaţii,	

conferit	de	comunitatea	de	limbă,	 istorie,	cultură,	
tradiţii,	 realităţi;

•	 dimensiunea	 europeană	 a	 cooperării	 bilaterale,	
având	 la	 bază	 obiectivul	 strategic	 al	 integrării	
Republicii	 Moldova	 în	 Uniunea	 Europeană.

Principala	 preocupare	 a	 managementului	 SC	 Pajura	
Albă	SRL	pe	tot	parcursul	anului	2017	a	fost	asigurarea	
stabilităţii	 economico	 –	 financiare	 a	 proiectului,	 în	
paralel	cu	diversificarea	ofertei	editoriale	 şi	creşterea	
notorietăţii	 Radio	 Chişinău.

SITUAŢIA ECONOMICĂ
S-a	urmărit	cu	prioritate	plata	la	zi	a	salariilor	şi	impozitelor	
aferente,	a	furnizorilor,	în	paralel	cu	asigurarea	resurselor	
necesare	 funcţionării	 normale	 a	 compartimentului	
editorial.	În	tot	acest	timp,	în	măsura	posibilităţilor	oferite	
de	piaţă	şi	a	condiţionalităţilor	specifice	ale	proiectului,	
s-a	 urmărit	 identificarea	 şi	 atragerea	 unor	 resurse	
suplimentare,	 faţă	 de	 cele	 asigurate	 prin	 Contractul	
de	 finanţare,	 în	 primul	 rând	 pentru	 acoperirea	 sumelor	
ce	 nu	 pot	 fi	 decontate	 la	 bugetul	 de	 stat	 (TVA).

Prin	Contractul	de	finanţare	nr.	B100/22.02.2017	şi	Actele	
adiţionale	 Nr.	 B1000/05.10.2017	 şi	 Nr.	 2/11.12.2017,	 SC	
Pajura	Albă	SRL	a	beneficiat	de	un	buget	de	funcţionare	
de	 1.790.000	 RON,	 din	 care	 au	 fost	 cheltuiţi	 8.097.916	
MDL	 (1.790.000	 RON),	 respectiv,	 o	 medie	 lunară	 de	
674.826,34	 MDL,	 sumă	 alocată	 de	 la	 bugetul	 de	 stat.	
Solicitările	 de	 majorare	 a	 bugetului	 iniţial,	 respectiv	
Actele	adiţionale	Nr.	B1000/05.10.2017	şi	Nr.	2/11.12.2017	
au	fost	făcute	exclusiv	datorită	aprecierii	masive	a	leului	
moldovenesc	 faţă	 de	 leul	 românesc.

Pe	 tot	 parcursul	 anului	 2017,	 decontările	 s-au	 făcut	
numai	 după	 aprobarea	 cheltuielilor	 de	 către	 AGA	
şi	 conducerea	 SRR.	 Situaţia	 cheltuielilor	 lunare	 ale	
societăţii	 pe	 2017	 se	 prezintă	 astfel:

Luna Buget 
alocat 
(MDL)

Cheltuieli Diferenţe

Ianuarie 674.826,33 630.666.45 44.159,88
Februarie 674.826,33 687.689,58 -12.863,25
Martie 674.826,33 747.239,49 -72.413,16
Aprilie 674.826,33 659.404,07 15.422,26
Mai 674.826,33 672.600,52 2.225,81
Iunie 674.826,33 672.263,32 2.563,01
Iulie 674.826,33 665.808,58 9.017,75
August 674.826,33 663.088,76 11.737,57
Septembrie 674.826,33 647.252,59 27.573,75
Octombrie 674.826,33 678.274,85 -3.448,51
Noiembrie 674.826,33 695.469,67 -20.643,33
Decembrie 674.826,33 730.871,01 -56.044,67
TOTAL 8.097.916 8.150.628,89 -52.712,89

Menţionăm	 că	 sumele	 alocate	 de	 SRR,	 respectiv	
8.097.916	 MDL	 au	 fost	 decontate	 integral	 pe	 baza	
de	 documente	 justificative,	 verificate	 de	 Direcţia	
Economică.	 Cheltuielile	 suplimentare,	 în	 valoare	 de	
52.712.89	 MDL,	 fiind	 neeligibile	 conform	 contractului	
de	 finanţare,	 au	 fost	 asigurate	 din	 surse	 proprii.

COLABORAREA CU ADUNAREA GENERALĂ 
A ACŢIONARILOR
Pe	 tot	 parcursul	 anului	 2017,	 ca	 şi	 în	 anii	 anteriori,	 a	
existat	 o	 comunicare	 permanentă	 cu	 AGA,	 în	 sensul	
transmiterii	 de	 informări	 regulate	privind	 funcţionarea	
SC	 Pajura	 Albă	 SRL.	 Dealtfel,	 însăşi	 modalitatea	
de	 finanţare	 a	 proiectului	 impune	 acest	 cadru	 de	
comunicare	permanentă,	care	a	ajuns	să	funcţioneze	
foarte	 bine,	 asigurându-se	 în	 acest	 fel	 echil ibrul	
necesar	 între	 rigorile	 celor	 două	 legislaţii.

Anexa nr. 3
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104 Dezvoltarea	 Radio	 Chişinău	 în	 mediul	 online	 şi	
dinamizarea	comunicării	prin	intermediul	reţelelor	sociale	
reprezintă	deziderate	care	au	fost	urmărite	consecvent	
pe	 tot	parcursul	 anului	 2017.	Odată	cu	 lansarea	noului	
site,	Radio	Chişinău	a	căpătat	un	dinamism	suplimentar,	
lucru	 evidenţiat	 şi	 de	 cifrele	 în	 creştere	 ale	 vizitatorilor	
unici.	 Astfel,	 a	 fost	 înregistrat	 un	 număr	 de	 413.732	
vizitatori	unici,	cu	40%	mai	mult	faţă	de	anul	precedent.

Radio	 Chişinău	 consemnează	 în	 programele	 proprii	
realităţile	 politice,	 sociale,	 economice	 din	 Republica	
Moldova	 şi	 retransmite,	 în	 timp	 real,	 emisiuni	 ale	 Radio	
România	 Actualităţi.	 	 Aceasta	 este	 o	 particularitate	
de	 circumstanţă,	 care	 induce	 produsului	 editorial	 o	
anume	ambiguizare,	 dar,	 paradoxal	 şi	 un	 anume	grad	
de	 specificitate,	 ba	 chiar	 şi	 un	 plus	 de	 atractivitate.

O	particularitate	a	publicului	Radio	Chişinău	o	reprezintă	
afinităţile	cu	spiritul	 românesc,	de	la	care	se	revendică.	
Ascultătorul	 dedicat	 aparţine	 preponderent	 mediului	
urban.	Menţinerea	acestui	public	reprezintă	o	constantă	
în	preocupările	managementului	editorial,	precum	şi	un	
deziderat	 asumat.

Radio	 Chişinău	 emite	 exclusiv	 în	 limba	 română,	 iar	
prin	 aceasta	 îndeplineşte	 condiţia	 unui	 avanpost	 al	
promovării	 valorilor	 naţionale	 româneşti	 lingvistice,	
culturale,	 istorice,	 spirituale,	 într-un	 spaţiu	 în	 care	
funcţionează,	încă,	o	controversă	identitară	prin	raportul	
disputat	-	românesc/moldovenesc.	Chiar	dacă	s-a	reuşit	
recunoaşterea	 oficială	 a	 limbii	 române	 ca	 echivalent	
al	 limbii	 moldoveneşti,	 care,	 conform	 Constituţiei,	 este	
limbă	de	 stat,	 chiar	 dacă	prezenţa	 României	 este	 una	
mereu	mai	consistentă,	chiar	dacă	 instituţiile	 şi	presa	 în	
limba	 română	promovează	 cu	 o	 nouă	 vigoare	 valorile	
tradiţionale	 şi	 pe	 cele	 europene,	 mediul	 general	 nu	 a	
suferit	 modificări	 care	 să	 impună	 o	 nouă	 strategie	 de	
program.

Radio	Chişinău,	sub	aspect	concurenţial,	funcţionează	
într-un	câmp	media	în	care	posturile	care	emit	în	limba	
rusă	 au	 o	 pondere	 foarte	 importantă.	 Acestora	 li	 se	
adaugă	 cele	 care	 emit	 şi	 în	 limba	 română.	Cea	mai	
mare	concentrare	a	surselor	 radio	se	află	 în	Chişinău,	
unde	 există	 circa	 28	 de	 posturi	 de	 radio	 care	 pot	 fi	
luate	 în	 considerare.

OBIECTIVELE EDITORIALE RADIO 
CHIŞINĂU
Managementul	 a	 depus	 şi	 depune	 toate	 eforturile	
pentru	ca	Radio	Chişinău	să	devină	cea	mai	credibilă	şi	
importantă	sursă	de	informare	a	publicului	basarabean	
asupra	 realităţilor	 şi	valorilor	 locale,	precum	şi	a	celor	
româneşti	 şi,	 nu	 în	 ultimul	 rând,	 a	 celor	 europene.	
Grija	 pentru	 abordarea	 subiectelor	 şi	 evenimentelor	
care	 ţin	 de	 actualitate	 şi	 de	 evidenţierea	 legăturilor	
dintre	 cele	 două	 state	 a	 reprezentat	 o	 permanenţă	
a	 politicii	 editoriale	 a	 Radio	 Chişinău.

Pe	 parcursul	 anului	 2017	 s-a	 urmărit	 fidelizarea	 unui	
public	 cu	 vârste	 cuprinse	 între	 35	 şi	 55	 de	 ani	 şi	
îmbunătăţirea	 ofertei	 pentru	 tinerii	 de	 până	 la	 35	 de	
ani,	 propunându-şi,	 ca	 scop	 în	 sine,	 crearea	unei	 noi	
generaţii	 de	 ascultători	 tineri,	 educaţi,	 vorbitori	 de	
limba	 română,	 ataşaţi	 valorilor	 autentice	 româneşti	
(din	 Basarabia,	 din	 România,	 din	 vecinătatea	
imediată),	 valorilor	 europene,	 dar	 şi	 valorilor	 spaţiului	
universal.	 Prin	 conţinutul	 şi	 succesiunea	 programelor,	
Radio	Chişinău	urmăreşte	să	ofere	o	alternativă	 reală	
publicului	 din	 Republica	 Moldova,	 un	 public	 asaltat	
de	 posturi	 care	 emit	 în	 limba	 rusă,	 sau	 în	 limba	 rusă	
şi	 în	 limba	 română	 deopotrivă.	 Folosirea	 limbii	 ruse	
în	 comunicarea	 de	 fiecare	 zi,	 în	 particular	 sau	 în	
mod	 oficial,	 de	 către	 o	 parte	 destul	 de	 importantă	
a	 populaţiei,	 în	 special	 a	 celei	 urbane,	 reprezintă	 un	
handicap	pentru	Radio	Chişinău,	dar	 şi	oportunitatea	
de	 a	 avea	 o	 contraofertă	 de	 calitate.

Managementul	 editorial	 şi-a	 propus:
•	 crearea	 de	 linii	 şi	 tronsoane;
•	 creşterea	 numărului	 de	 emisiuni	 proprii;
•	 armonizarea	 programului	 propriu	 cu	 programul	

retransmis	 de	 la	 Radio	 România	 Actualităţi;
•	 promovarea	 vocilor	 radiogenice.
Punctul	cel	mai	puternic	al	Radio	Chişinău	îl	reprezintă	
domeniul	 „news”.	 Indiferent	de	gradul	de	 implicare	 şi	
specializare	ale	 jurnaliştilor,	 probitatea	 şi	 respectarea	
strictă	 a	 normelor	 deontologice	 reprezintă	 calităţi	
de	 căpătâi.	 Punctul	 cel	 mai	 slab	 îl	 reprezintă	 lipsa	
de	 resurse	 pentru	 cercetarea	 cantitativă	 şi	 calitativă	
a	 produsului	 şi	 pentru	 iniţierea	 unor	 campanii	 de	
promovare	 pe	 piaţă.

RESURSE UMANE
În	cadrul	acţiunii	permanente	de	conexare	şi	 integrare	
a	 Radio	 Chişinău	 la	 realităţile	 şi	 cultura	 organizaţiei,	
la	 iniţiativa	 Preşedintelui-Director	 General	 al	 SRR,	
Georgică	 Severin,	 a	 fost	 implementat	 programul	
Jurnaliştii Radio Chişinău, parte a echipei Radio 
România.	 Prin	 acest	 program,	mai	mult	 de	 jumătate	
din	 corpul	 redacţional	 s-a	 familiarizat	 cu	 standardele	
şi	cultura	organizaţională	ale	SRR,	 în	cadrul	unui	stagiu	
de	pregătire	de	 2	 săptămâni	desfăşurat	 la	 sediul	 SRR	
de	 la	 Bucureşti.	 Programul	 va	 continua	 în	 anul	 2018	
pentru	 restul	 echipei	 editoriale.

Una	 din	 principalele	 provocări	 ale	 proiectului,	 încă	
de	 la	 demararea	 acestuia,	 a	 fost	 identif icarea	
unor	 profesionişti	 dedicaţi,	 loiali	 şi	 buni	 vorbitori	 de	
limbă	 română,	 condiţie	 obligatorie	 pentru	 personalul	
editorial.

În	 prezent,	 societatea	 funcţionează	 în	 baza	 unei	
organigrame	 agreate	 de	 AGA	 şi	 de	 conducerea	
SRR,	 având	 28	 de	 angajaţi	 şi	 7	 colaboratori,	 după	
cum	 urmează:
•	 editorial –	 redactorul	 şef	 +	 23	 persoane	 (din	

care	 15	 angajaţi	 cu	 Contract	 de	 Muncă	 şi	 7	 pe	
Drepturi	 de	 autor;

•	 tehnic	 –	un	 şef	 serviciu	+	5	persoane	(2	operatori	
emisie,	 2	 operatori	 producţie	 şi	 un	 administrator	
reţele	 IT).	 Dintre	 aceştia,	 o	 persoană	 (şeful	 de	
serviciu)	 este	 şi	 realizator	 de	 emisiuni	 muzicale;

•	 administrativ	 –	 directorul	 societăţii	 +	 5	 persoane	
(un	 jurist,	un	contabil	 şef,	un	contabil,	un	angajat	
la	 serv.	 Administrativ	 şi	 o	 îngrijitoare).

Principala	problemă	o	constituie,	mai	cu	seamă	după	
lansarea	noului	site,	limitele	editoriale	ale	componentei	
online	 a	 proiectului,	 care	 au	 fost	 deja	 atinse	 cu	
actualul	 personal	 şi	 cu	 supraîncărcarea	 actualului	
personal	 la	 departamentul	 administrativ.

Pentru	 profesionalizarea	 ofertei	 editoriale	 online	 şi	
atingerea	 potenţialului	 acesteia,	 există	 solicitarea	
redactorului	 şef	 de	 angajare	 a	 doi	 reporteri	 pentru	
asigurarea	 eficientă	 a	 celor	 două	 ture	 de	 program.

Pentru	 eficientizarea	 activităţii	 şi	 acoperirea	 turelor,	
este	 necesară	 angajarea	 unui	 al	 treilea	 regizor	 de	

emisie/producţie,	 astfel	 încât	 angajaţii	 de	 pe	 aceste	
poziţii	 să	poată	beneficia	atât	de	 zilele	 libere	 legale,	
cât	 şi	 pentru	 acoperirea	 situaţiilor	 de	 Concediu	 de	
odihnă	 sau	 Concediu	 medical.

Sub	rezerva	necesităţii	de	a	angaja	doi	 reporteri	şi	un	
regizor	 de	 emisie	 putem	 considera	 în	 acest	moment,	
din	punct	de	vedere	al	resurselor	umane,	că	proiectul	
nu	 se	 confruntă	 cu	 presiuni	 deosebite.

Principalele	 nemulţumiri	 ale	 angajaţilor	 sunt	 legate	
de	 vechimea,	 lipsa	 sau	 insuficienţa	 dotărilor	 care	 să	
le	 permită	 un	 lucru	 mai	 eficient	 şi	 mai	 calitativ,	 în	
principal	 lipsa	 unor	 calculatoare	 mai	 performante,	
softuri	 licenţiate,	 telefoane	 performante	 cu	 softuri	
care	 să	 permită	 transmisii	 din	 teren,	 etc.

Faptul	că	angajaţii	Radio	Chişinău	sunt	atent	selectaţi,	
atât	 din	 punct	 de	 vedere	 profesional,	 cât	 şi	 prin	
prisma	 apartenenţei	 veritabile	 la	 trunchiul	 românesc,	
ne	fereşte	de	controversele	identitare	specifice	acestui	
spaţiu	 geopolitic.

Strategia Editorială 
Misiunile	asumate	de	către	Radio	Chişinău	 în	2017	au	
fost	identice	cu	cele	ale	Radioului	naţional	românesc	şi	
constant	urmărite	în	activităţile	echipei	Radio	Chişinău.	
Actul	jurnalistic,	prin	foarte	buna	pregătire	profesională	
a	 jurnaliştilor,	 este	 unul	 echilibrat	 şi	 echidistant,	 axat	
preponderent	pe	eveniment,	 în	deplină	concordanţă	
cu	 normele	 deontologice.	 Conţinutul 	 r iguros	 ş i	
consistent	 al	 informaţiilor	 contrastează	 cu	 stilul	 destul	
de	 superficial	 şi	 nu	 tocmai	 etic	 al	 multor	 posturi	 	 din	
zonă.

O	atenţie	specială	a	fost	acordată	exprimării	corecte	
în	 limba	 română,	 atât	 sub	 aspect	 gramatical,	 cât	 şi	
al	 pronunţiei.	 Redactorii	 Radio	 Chişinău	 sunt	 formaţi	
în	 mediul	 cultural	 basarabean,	 iar	 unele	 greşeli	 de	
limbă	se	datorează	exerciţiului	îndelungat	într-un	limbaj	
tributar	 calchierilor	 din	 limba	 rusă.	 Atât	 conceperea,	
cât	 şi	 rostirea	 în	 limba	 română	 sunt	 cu	 adevărat	
lăudabile,	 cu	 atât	mai	mult	 cu	 cât	 există	 din	 partea	
angajaţilor	 o	 permanentă	 dorinţă	 de	 îmbunătăţire	 şi	
dezvoltare	 a	 cunoştinţelor	 lingvistice.
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106 vor	 fi	 făcute	 pe	 site-ul	 Radio	 Chişinău.	 Ediţia	 de	
duminică	 va	 fi	 un	 top	 al	 celor	 mai	 solicitate	 piese	
cu	 informaţii	 despre	 solişti,	 formaţii	 şi	 cu	 invitat	 prin	
telefon	 sau	 în	 studio	 pentru	 interpreţii	 şi	 formaţiile	
din	 Basarabia	 şi	 România	 (unde	 este	 cazul).	 Luăm	
în	 considerare	 inclusiv	 posibilitatea	 de	 a	 avea	 şi	 o	
rubrică	 de	 dedicaţii	 muzicale	 contra	 cost.

FORMATUL MUZICAL 
Radio	Chişinău	practică	un	format	Adult	Contemporary	
Hits	 Radio	 (Adult	 CHR),	 care	 asigură	 sound-ului	 o	
amprentă	 calmă	 şi	 cizelată.	 Melodicitatea	 este	 una	
dintre	 principalele	 calităţi	 ale	 formatului,	 ceea	 ce	
atrage	 atenţia	 ascultătorului.	 Formatul	 include	 hit-uri	
ale	 anilor	 trecuţi,	 dar	 şi	 noutăţi	 muzicale.	 Selecţia	
pieselor	 aparţine	 într-un	 procent	 majoritar	 Redacţiei	
Format	Muzical	 din	 cadrul	 SRR,	 iar	 clock-ul	muzical	 a	
fost	convenit	 în	conformitate	cu	cerinţele	corporaţiei.	
Radio	 Chi ş inău	 apl ică	 preveder i le 	 Cons i l iu lu i	
Coordonator	al	Audiovizualului	din	Republica	Moldova,	
conform	 cărora	 30%	 din	 muzica	 difuzată	 trebuie	 să	
fie	 autohtonă	 (compozitori	 şi	 interpreţi).

AUDIENŢĂ
Din	 păcate,	 nu	 există	 o	 cercetare	 cu	 indicatori	
măsurabili	 în	 virtutea	 cărora	 să	 se	 poată	 face	 o	
evaluare	 şi	 pe	 baza	 cărora	 să	 se	 poată	 concepe	 o	
strategie.	 Există,	 totuşi,	 un	 indicator	 cuantificabil,	 cel	
puţin	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 creşterea	 interesului	 faţă	
de	 programele	 postului,	 şi	 anume	 a	 crescut	 timpul	
de	 ascultare	 a	 streamului	 live	 de	 către	 vizitatorii	
online.	 Această	 creştere	 dovedeşte	 că	 postul	 se	
află	 pe	 un	 trend	 pozitiv	 de	 audienţă	 şi	 notorietate.	
Desigur,	 realizarea	 unor	 studii	 de	 audienţă	 rămâne	
un	 deziderat,	 pentru	 a	 putea	 stabili	 o	 strategie	 de	
dezvoltare	 în	 mod	 profesionist.

NOTORIETATE
Pentru	 menţinerea	 şi/sau	 îmbunătăţirea	 surselor	 la	
prima	mână,	Radio	Chişinău	a	stabilit	relaţii	cu:	membri	

ai	Executivului	de	la	Chişinău;	cu	deputaţi	ai	celor	mai	
importante	 partide	 parlamentare,	 în	 mod	 special	 cu	
cei	 care	 au	 convingeri	 pro-eropene	 şi	 pro-româneşti.	
Avem,	de	asemenea,	o	relaţie	privilegiată	cu	instituţiile	
statului	 român	 (Ambasada,	 Consulatele,	 ICR	 ”Mihai	
Eminescu”).	 Toate	 acestea	 sunt	 obiective	 ale	 Radio	
Chişinău	 şi	 au	 dus	 la	 un	 spor	 de	 credibilitate	 şi	 de	
autoritate	 pentru	 produsul	 său	 editorial.	 Nu	 o	 dată,	
Radio	 Chişinău	 a	 deţinut	 primatul	 pentru	 informaţii,	
mai	 ales	 din	 domeniul	 politic	 şi	 a	 fost	 citat	 de	 către	
celelate	 media	 concurente.

Dovadă	 a	 notorietăţii	 şi	 credibilităţii	 Radio	 Chişinău	
sunt	şi	exclusivităţile	realizate	cu	o	serie	de	personalităţi	
politice	şi	culturale	din	România	şi	Republica	Moldova,	
membri	 ai	 guvernului	 de	 la	 Bucureşti,	 senatori	 şi	
deputaţi	 ai	 grupurilor	 parlamentare	 din	 Parlamentul	
României,	ş.a.m.d.	Colaborările	cu	„Casa	limbii	române	
–	Nichita	Stănescu”,	cu	publicaţiile	„Ziarul	de	gardă”,	
„Timpul”,	portalul	UNIMEDIA,	dar	şi	cu	„Gazeta	de	sud”,	
”Observatorul	de	Nord”,	„Expresul”,	ziare	cu	răspândire	
regională	care	aduc	un	plus	de	notorietate.	 În	acelaşi	
timp,	 Radio	 Chişinău	 a	 creat	 punţi	 eficiente	 de	
comunicare	cu	reprezentaţii	 instituţiilor	academice,	ai	
celor	de	artă	şi	de	creaţie,	ai	universităţilor.	Opţiunea	
multor	 studenţi	 de	 a-şi	 efectua	 stagiile	 de	 pregătire	
profesională	 la	 Radio	Chişinău	 poate,	 de	 asemenea,	
semnificaţia	notorietăţii.	Tot	pentru	efectuarea	stagiilor	
de	practică	suntem	solicitaţi	şi	de	Universitatea	Liberă	
din	 Moldova	 (ULIM),	 precum	 şi	 de	 Facultatea	 de	
Jurnalism	şi	ştiinţele	comunicării,	din	cadrul	Universităţii	
de	 Stat	 din	 Moldova.

O	certificare	indubitabilă	a	calităţii	produsului	editorial	
vine	şi	din	solicitarea	mai	multor	parteneri	de	a	realiza	
monitoring-ul	 surselor	 de	 presă	 locale.

Un	 foarte	 important	 indicator	 al 	 notor ietăţi i 	 ş i	
credibilităţii	de	care	se	bucură	Radio	Chişinău	a	venit	
din	 partea	 Consiliului	 Coordonator	 al	 Audiovizualului	
din	 Republica	 Moldova,	 care	 ne-a	 felicitat	 pentru	
modul	 în	 care	 ne	 îndeplinim	 misiunea	 de	 informare	
şi	 culturalizare	 a	 publicului	 autohton.

EMISIUNILE RADIO CHIŞINĂU
Managementul	 editorial	 şi-a	 propus	 un	 post	 cu	 un	
format	 Adult	 Contemporary,	 care	 îşi	 redimensionează	
şi	diversifică	 în	mod	constant	oferta	editorială	pentru	a	
obţine	o	mai	bună	poziţionare	pe	piaţa	media.	Succesul	
acestui	 demers	 nu	 depinde	 doar	 de	 managementul	
postului,	 ci	 şi	 de	 asigurarea	 tuturor	 resurselor	 pentru	
proiectul	 Radio	 Chiş inău.	 Managementul	 Radio	
Chişinău	 este	 dedicat	 principiilor	 esenţiale	 ale	 unui	
post	 public	 şi	 anume	 acelea	 de	 a	 informa,	 educa	
şi	 oferi	 divertisment	 şi	 se	 preocupă,	 de	 asemenea,	
să	 acopere	 o	 gamă	 largă	 de	 conţinut	 cu	 utilitate	
socială.	 În	 esenţă,	 politica	 editorială	 practicată	 se	
află	 în	 deplin	 acord	 cu	 valorile,	 misiunea	 şi	 strategia	
proprii	 Societăţii	 Române	 de	 Radiodifuziune	 şi	 este	
parte	 integrantă	 a	 unui	 sistem	 corporatist,	 cu	 statut	
de post public.

Familia Diminescu	este	o	emisiune	care	ocupă	spaţiul	
matinal	al	programului	Radio	Chişinău.	Emisiune-magazin	
de	 tip	 infotainment,	 cu	 segmente	 rezolvate	 interactiv,	
într-un	 ritm	 alert,	 care	 dă	 tonul	 şi	 ritmul	 dimineţii.

Ora de vârf -	 emisiune	 care	 abordează	 subiecte	 ale	
actualităţii	 româneşti,	 locale	 şi	 internaţionale	 ce	 au	
consistenţă	 şi	 impact.	 Invitaţii	 aparţin	 sferei	 politice,	
sociale,	 culturale	 etc.

Istoria la pachet –	emisiune	de	istorie,	care	abordează	
subiecte	în	special	din	istoria	modernă	şi	contemporană,	
menite	 să	 recupereze	 şi	 să	 afirme	 adevărul	 în	 privinţa	
teritoriului	 dintre	 Prut	 şi	 Nistru.	 Invitaţii	 sunt	 de	 cele	
mai	 multe	 ori	 istorici,	 dar	 şi	 martori/participanţi	 la	
evenimentele	discutate.	Multe	dintre	temele	abordate	
au	 fost	 considerate	 tabu	 de	 istoriografia	 oficială	 din	
perioada	 comunistă.

Un pământ şi două ceruri –	 revistă	 de	 istorie	 şi	
critică	 literară	 dedicată	 literaturii	 române	 din	 spaţiul	
românesc	tradiţional.	Emisiunea	contribuie	la	relevarea	
trunchiului	 identitar	 comun	 al	 creaţiei	 literare	 de	
expresie	 română,	 în	 ciuda	 existenţei	 formale	 a	 două	
spaţii	 de	 manifestare.

Dor de izvor –	o	emisiune	de	etnografie	şi	folcor,	care	
promovează	creaţia	muzicală	şi	materială	tradiţională,	
obiceiurile	populare	specifice	spaţiului	spiritual-cultural	
de	 pe	 ambele	 maluri	 ale	 Prutului.

Fonograf, Ora de muzică, Cadre sonore şi 
Ascultă şi călătoreşte	 reprezintă	 liniile	 muzicale	 şi	
de	 entertainment	 ale	 Radio	 Chişinău.

Să vorbim corect româneşte	 –	 rubrică	 zilnică,	
destinată	 corectări i 	 celor	 mai	 frecvente	 greşeli	
gramaticale	şi	de	exprimare	în	 limba	română	în	rândul	
populaţiei	basarabene.	Realizată	de	cunoscutul	filolog	
şi	 profesor	 universitar	 Dr.	 Inga	 Druţă.

PROIECTE EDITORIALE – 2018
Chişinău – 581	 –	 emisiune	 cu	 invitaţi	 din	 rândul	
autorităţilor	şi	societăţii	civile	 locale,	 în	care	se	dezbat	
problemele	 şi	 proiectele	 de	 viitor	 ale	 Chişinăului.

Ora cu personalitate	 –	 talk-show,	 emisiunile	 vor	 fi	
realizate	împreună	cu	cele	mai	cunoscute	personalităţi	
ale	 momentului,	 trend-setters	 din	 media,	 fashion	 şi	
cultură.	 În	 cadrul	 emisiunii	 vor	 fi	 invitate	 personalităţi	
atât	 din	 Republica	 Moldova,	 cât	 şi	 din	 afară,	 în	
special	 din	 România.	

Pauza de cafea	 –	 talk-show,	 pe	 subiecte	 sociale	 şi	
culturale	 de	actualitate.	 În	 emisiune	 vor	 fi	 invitaţi	 din	
rândul	 societăţii	 civile,	 manageri	 culturali,	 etc.

Mărturiile unui basarabean	 –	 emisiune	 dedicată	
istoriei	 cuprinse	 în	 viaţa	 unor	 contemporani.

Radio Basarabia –	 drumul	 spre	 adevăr.	 Proiectul	 îşi	
propune	 să	 demonstreze,	 pe	 baza	 documentelor	 şi	
mărturiilor,	 că	 Radio	 Chişinău	 este	 continuatorul	 de	
drept	al	primului	post	 regional	al	Radioului	 românesc.	
Acest	 proiect	 este	 cu	 atât	mai	 important,	 cu	 cât	 va	
servi	 ca	 argument	 de	 comunicare	 a	 brandului	 Radio	
România	Chişinău	–	 în	calitatea	sa	de	unic	moştenitor	
şi	 continuator	 al	 Radio	 Basarabia.

Muzica noastră –	 o	 linie	 completă	 de	 luni	 până	
duminică,	 cu	 play	 list	 şi	 selecţie	 riguroasă.	 Solicitările	
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108 plasate	 atât	 pe	 site-ul	 propriu,	 cât	 şi	 pe	 site-urile	
partenere	 sau	 în	publicaţiile	 cu	care	avem	 încheiate	
parteneriate.

BUGET 2018
Bugetul	 solicitat	 în	 Cererea	 de	 Finanţare	 pentru	
anul	 2018	 este	 unul	 echilibrat	 şi	 care	 ţine	 cont	 de	
condiţionalităţile	 şi	 vulnerabilităţile	 proiectului.

La	nivelul	bugetării	resurselor	umane,	diferenţele	ce	apar	
ţin	de	 solicitările	 redactorului	 şef	pentru	completarea	
echipei	site-ului,	astfel	 încât	acesta	să-şi	poată	atinge	
potenţialul	 de	 comunicare,	 prin	 angajarea	 a	 doi	
reporteri	 dedicaţi,	 iar	 la	 nivelul	 compartimentelor	 de	
suport	 există	 solicitarea	 de	 angajare	 a	 unui	 regizor	
de	 emisie/producţie	 pentru	 completarea	 turelor	 şi	 a	
unei	 secretare	 frontdesk/recepţie.	 De	 asemenea,	 au	
fost	 solicitate	 sume	 modeste,	 dar	 esenţiale,	 pentru	
asigurarea	 unei	 promovări	 minime	 postului.

Principalele	 obiective	 ale	 anului	 2018:
•	 asigurarea	 echilibrului	 economic	 şi	 financiar	 al	

societăţii;
•	 asigurarea	 respectării	 cadrului	 legal,	 necesar	

funcţionării	 societăţii;
•	 as igurarea	 funcţ ional i tăţ i i 	 bazei 	 tehnice	 ş i	

materiale,	 în	 paralel	 cu	 extinderea	 ariei	 de	
acoperire	 (achiziţia	 de	 frecvenţe);

•	 sprijinirea	 managementului	 editorial	 în	 vederea	
realizării	 obiectivelor	 asumate;

•	 eliminarea	 sau	 minimalizarea	 vulnerabilităţilor;
•	 intensificarea	 dialogului	 şi	 relaţiilor	 cu	 potenţialii	

parteneri	 instituţionali;
•	 promovarea	imaginii	şi	creşterea	notorietăţii	Radio	

Chişinău;
•	 întăr i rea	 ş i 	 menţinerea	 spir i tu lui 	 corporat ist	

prin	 dialogul	 permanent	 cu	 angajaţii,	 precum	
ş i 	 ident i f icarea	 ş i 	 punerea	 în	 pract ică, 	 în	
măsura	 resurselor	 disponibile,	 a	 unor	 pachete	
motivaţionale,	destinate	angajaţilor	(training-uri	 la	
sediul	 SRR,	 organizarea	 unor	 evenimente	 interne	
specifice,	 etc).

INDICATORI	 DE	
AUDIENŢĂ

Anexa nr. 3

DOTAREA TEHNICĂ
Dotarea	 tehnică	 reprezintă	 una	 din	 principalele	
l imităr i 	 ale	 proiectului 	 ş i 	 totodată,	 pe	 anumite	
segmente,	o	vulnerabilitate.	Astfel,	bună	parte	din	
echipamentele	 de	 emis ie	 esenţiale	 (pupitrul 	 de	
emis ie,	 procesorul 	 de	 emis ie	 ş i 	 h ibr idul) 	 nu	 sunt	
proprietatea	 societăţi i 	 noastre,	 ci 	 sunt	 închir iate	
de	 la	un	terţ.	Acesta,	 în	mod	regulat	 face	presiuni	
asupra	 noastră	 pentru	 mări rea	 chir iei .

O	 a l tă 	 problemă	 majoră	 es te 	 l ipsa	 pract ic 	 a	
or icăror	 echipamente	 de	 rezervă,	 începând	 de	
la	 cele	mai	 s imple	 (staţ i i 	 de	 lucru,	 ups-ur i) 	 până	
la	 cele	 speci f ice	 (pupit re, 	 codec-ur i , 	 etc.) . 	 În	
2017,	datorită	 implicări i 	directe	a	conduceri i 	 SRR,	
s-a	 reuşit 	 identi f icarea	 la	 nivelul 	 sediului 	 central ,	
a	 unor	 echipamente	 ce	 au	 putut	 f i 	 t ransferate	
la	 Chiş inău.

Rămâne	 o 	 p rob lemă	 presantă 	 ach i z i ţ ionarea	
urgentă	 a	 restului 	 l icenţelor	 de	 operare	 pentru	
p r og r ame l e 	 ce 	 s u n t 	 f o l o s i t e 	 î n 	 s oc i e t a t e .	
Deasemenea , 	 î n l ocu i rea 	 t rep ta tă 	 a 	 s ta ţ i i l o r	
de	 lucru 	 ce	 funcţ ionează	 cont inuu	 d in 	 2011 ,	
reprezintă	o	pr ior i tate,	 iar	 în	măsura	 în	care	 vom	
dispune	de	 f inanţare	dorim	 să	putem	achiz i ţ iona	
echipamentele	 necesare	 ext inderi i 	 arealului 	 de	
emisie	al	Radio	Chişinău.	Tot	acest	necesar	 tehnic	
a	 fost	 identi f icat	 ş i 	 sol icitat	 la	 capitolul 	 Invest i ţ i i	
din	 Cererea	 de	 Finanţare	 pentru	 anul	 2018.

ACOPERIREA CU SEMNAL 
Având	în	vedere	specificitatea	şi	condiţionalităţi le	
ob i e c t i v e 	 a l e 	 p r o i e c t u l u i 	 R ad i o 	 Ch i ş i n ă u ,	
considerăm	 că	 în	 acest	 moment	 cea	 mai	 bună	
şi	 rapidă	 soluţie	de	creştere	a	numărului	potenţial	
de 	 ascu l tă to r i 	 ş i 	 a 	 adresab i l i tă ţ i i 	 p ro iectu lu i	
o 	 const i tu ie 	 ext inderea	 ar ie i 	 de	 acoper i re , 	 în	
special 	 în	 pr incipalele	 centre	 urbane,	 raionale	
ş i 	 de-a	 lungul	 pr incipalelor	 căi	 rut iere,	 în	 paralel	
cu	 îmbunătăţi rea	cal i tăţ i i 	 ş i 	 acoperi r i i 	 semnalului	
pe	 Chiş inău.	 	 	 	 	 	

Radio	 Chiş inău	 emite	 pe	 şapte	 f recvenţe, 	 în	
localităţile	Chişinău,	Drochia,	Briceni,	Edineţ,	Ungheni,	

 

Formatat: Font: (Implicit) Arial

Tighina	şi	Cahul.	 În	acest	moment,	 toate	staţiile	sunt	
funcţionale	 şi	 emit	 în	 parametrii	 licenţelor.

MARKETING, PROMOVARE, RESEARCH
Pe	 parcursul	 anului	 2017	 a	 fost	 urmărită	 promovarea	
produsului	 pe	 piaţa	 autohtonă,	 desigur	 în	 limitele	
permise	 de	 lipsa	 unui	 buget	 dedicat.	 Astfel,	 această	
componentă	 a	 strategiei 	 de	 marketing	 a	 fost	
întreţinută	 în	 principal	 prin	 parteneriate	 încheiate	
cu	clienţi	din	piaţă	 (ziare/reviste,	 instituţii	de	cultură).	
Totuşi,	am	încercat	să	suplinim,	pe	cât	posibil,	printr-o	
intensificare	 a	 activităţii	 pe	 segmentul	 on	 line	 şi	 pe	
reţelele	 de	 socializare.	 Lansarea	 noului	 site	 al	 Radio	
Chişinău	 a	 însemnat	 şi	 o	 creştere	 bruscă	 a	 vizibilităţii	
produsului	 nostru,	 iar	 utilizarea	 streaming-ului	 live	 pe	
Facebook	 aduce	 zilnic	 noi	 utilizatori	 care	 contribuie	
la	 creşterea	 notorietăţii	 noastre.	 Totodată,	 reţeaua	
Facebook	a	ajuns	pe	primul	 loc	ca	sursă	de	accesare	
a	 site-ului	 Radio	 Chişinău.	 Cu	 resurse	 interne	 au	 fost	
realizate	 machete	 şi	 bannere	 destinate	 promovării	
principalelor	 emisiuni	 ale	 postului.	 Acestea	 au	 fost	

ACOPERIRE	 ACTUALĂ	 	 	 	 	

FRECVENŢE	 	 	 	 	 	 	 PRECONIZATE	 2018																																		
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1 10 NAŢIONAL - COTA DE PIAŢĂ (MARKET SHARE)

POSTURI I-2016 (%) II-2016 
(%)

III-2016 
(%)

I-2017  
(%)

II-2017 
(%)

III-2017 
(%)

Dinamica III-
2017 / III-2016 

(%)

Dinamica III-
2017 / II-2017 

(%)

RR	 Actualităţi 14,4 14,4 15,5 13,0 12,7 12,9 -2,6 0,2
Kiss	 FM 10,9 10,7 10,3 12,0 11,4 12,0 1,7 0,6
Radio	 ZU 9,8 10,0 9,0 10,6 8,2 10,1 1,1 1,9
RR Regional 8,6 9,4 8,8 8,3 9,8 8,6 -0,2 -1,2
Radio	 Iaşi 2,1 2,7 2,3 2,4 2,8 2,8 0,5 0
Radio	 Oltenia	 Craiova 2,0 2,3 2,3 1,9 2,6 2,0 -0,3 -0,6
Radio	 Timişoara 1,2 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 -0,2 -0,2
Radio	 Tg.	 Mureş 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0 -0,1
Bucureşti	 FM 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,1 -0,1
Radio	 Cluj 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 -0,1 -0,3
Radio	 Constanţa 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
Radio	 Reşiţa 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 -0,2 0
Europa	 FM 8,9 9,1 8,0 7,9 7,4 7,8 -0,2 0,4
Antena Satelor 6,9 5,3 6,6 5,8 5,8 6,0 -0,6 0,2
ProFM	 5,0 4,9 4,2 4,5 4,2 4,0 -0,2 -0,2
Digi	 FM 2,4 2,3 2,3 2,7 3,5 3,3 1 -0,2
Magic	 FM 3,7 3,2 4,1 3,1 3,4 3,3 -0,8 -0,1
Virgin Radio 	 	 -	 	 	 -	 	 	 -	 2,3 2,0 1,9 	 - -0,1
Rock	 FM 1,1 1,1 1,4 1,2 1,2 1,2 -0,2 0
RR Cultural 0,9 1,0 0,8 0,7 0,9 1,1 0,3 0,2
Naţional	 FM 1,4 1,2 1,5 1,5 1,2 0,9 -0,6 -0,3
Alt post de radio 14,3 14,8 13,0 15,5 14,8 14,4 1,4 -0,4
Nu	 ştiu 8,8 10,1 12,1 10,8 13,4 12,6 0,5 -0,8
SRR 30,8 30,0 31,8 27,9 29,2 28,5 -3,3 -0,7

NAŢIONAL – NUMĂRUL MEDIU ZILNIC DE ASCULTĂTORI (DAILY REACH)

POSTURI I-2016 (000) II-2016 
(000)

III-2016 
(000)

I-2017  
(000)

II-2017 
(000)

III-2017 
(000)

Dinamica III-2017 
/ III-2016 (000)

Dinamica III-2017 / 
II-2017 (000)

TOTAL	 (PIAŢA	 RADIO) 11.306 11.344 11.465 11.435 11.571 11.718 253 147
Kiss	 FM 2.192 2.191 2.155 2.338 2.390 2.462 307 72
Radio	 ZU 1.922 1.890 1.961 1.904 1.887 1.866 -95 -21
RR	 Actualităţi 1.912 1.926 2.026 1.817 1.819 1.732 -294 -88
RR Regional (agregat 
-ascultători	 unici)

1.388 1.548 1.452 1.364 1.520 1.507 55 -13

Radio	 Iaşi 356 440 396 367 421 432 36 11
Radio	 Oltenia	 Craiova 377 438 403 351 436 414 11 -21
Radio	 Timişoara 220 206 191 195 224 183 -9 -41
Radio	 Reşiţa 165 183 191 157 177 174 -17 -4
Radio	 Tg.	 Mureş 109 125 116 134 124 118 2 -7
Bucureşti	 FM 102 76 98 83 109 104 6 -5
Radio	 Cluj 123 129 134 110 114 103 -31 -11
Radio	 Constanţa 36 73 37 61 45 72 36 27
Europa	 FM 1.366 1.455 1.382 1.385 1.346 1.338 -44 -8
ProFM	 1.055 1.008 966 928 950 897 -69 -54
Antena Satelor 805 675 699 708 674 702 2 28
Magic	 FM 653 612 701 639 692 654 -47 -38
Digi	 FM 408 500 485 591 671 650 165 -20
Virgin Radio - - - 474 517 468 - -49
Rock	 FM 251 242 291 259 283 270 -21 -13
Naţional	 FM 222 255 252 261 227 220 -32 -7
RR Cultural 197 271 208 242 243 196 -12 -47
Alt post de radio 2.172 2.341 2.371 2.454 2.493 2.415 45 -78
Nu	 ştiu 1.853 2.096 2.348 2.179 2.576 2.501 153 -75
SRR	 (agregat-ascultători	
unici)

3.845 3.899 3.934 3.668 3.800 3.732 -203 -69

SRR	 (cumulat	 –	 inclusiv	
duplicări)

4.403 4.540 4.499 4.223 4.386 4.230 -269 -156
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1 12 URBAN - COTA DE PIAŢĂ (MARKET SHARE)

POSTURI I-2016 (%) II-2016 
(%)

III-2016 
(%)

I-2017  
(%)

II-2017 
(%)

III-2017 
(%)

Dinamica III-
2017 / III-2016 

(%)

Dinamica III-
2017 / II-2017 

(%)

RR	 Actualităţi 14,5 14,2 15,7 13,8 13,1 13,3 -2,4 0,2
Kiss	 FM 10,8 10 9,9 11,4 10 11,4 1,5 1,4
Radio	 ZU 9,7 10,1 9,8 10,9 8,9 10,8 1 1,9
Europa	 FM 10,1 9,7 9,3 9,2 9,3 9,1 -0,2 -0,2
RR Regional 5,9 6,3 6,1 6 6,8 5,6 -0,5 -1,2
Radio	 Craiova 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5 1,1 -0,3 -0,4
Radio	 Iaşi 1,2 1,2 0,9 1,3 1,5 0,9 0 -0,6
Radio	 Reşiţa 1 1 1 1,1 0,9 0,9 -0,1 0
Radio	 Timişoara 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,2 0,2
Bucureşti	 FM 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,1 -0,1
Radio	 Constanţa 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4
Radio	 Cluj 0,5 0,4 0,6 0,4 0,9 0,3 -0,3 -0,6
Radio	 Tg.	 Mureş 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 -0,3 0
Magic	 FM 4,7 4,2 5,6 4,2 4 4,4 -1,2 0,4
ProFM 5,3 5 3,8 4,4 4,5 3,9 0,1 -0,6
Digi	 FM 2,4 2,6 2,5 2,7 3,3 3,2 0,7 -0,1
Virgin Radio - - - 2,3 2,9 2,6 - -0,3
Antena Satelor 3 2,2 2 1,9 2,5 2,4 0,4 -0,1
Rock	 FM 1,6 1,7 1,9 1,5 1,6 1,8 -0,1 0,2
RR Cultural 0,9 1,1 0,9 0,8 1 1,4 0,5 0,4
Naţional	 FM 1,6 1,1 1,7 1,7 1,4 1,1 -0,6 -0,3
Alt post de radio 16 16,2 14,7 16,3 14,6 14,5 -0,2 -0,1
Nu	 ştiu 10,1 12,6 13,9 12,9 16 14,5 0,6 -1,5
SRR 24,4 23,8 24,6 22,5 23,5 22,8 -1,8 -0,7

URBAN - NUMĂRUL MEDIU ZILNIC DE ASCULTĂTORI (DAILY REACH)

POSTURI I-2016 
(000)

II-2016 
(000)

III-2016 
(000)

I-2017  
(000)

II-2017 
(000)

III-2017 
(000)

Dinamica III-2017 
/ III-2016 (000)

Dinamica III-2017 
/ II-2017 (000)

TOTAL	 (PIAŢA	 RADIO) 6908 7059 7202 7001 7130 7095 -107 -35
Kiss	 FM 1323 1354 1333 1453 1422 1461 128 39
Radio	 ZU 1205 1235 1283 1262 1228 1199 -84 -28
RR	 Actualităţi 1186 1184 1235 1106 1135 1074 -161 -60
Europa	 FM 919 1000 985 933 982 960 -26 -23
RR Regional (agregat 
-ascultători	 unici)

668 672 656 601 672 636 -20 -35

Radio	 Craiova 159 174 149 161 167 142 -8 -26
Radio	 Timişoara 112 109 88 95 100 120 32 20
Radio	 Reşiţa 109 109 108 103 94 113 5 19
Radio	 Iaşi 133 137 115 104 138 109 -7 -30
Bucureşti	 FM 62 50 80 46 65 66 -14 2

Radio	 Constanţa 24 40 28 30 27 49 21 22
Radio	 Tg.	 Mureş 57 57 70 46 51 44 -26 -7
Radio	 Cluj 68 58 75 72 71 39 -36 -32
ProFM	 680 642 579 572 617 543 -37 -74
Magic	 FM 528 495 575 518 504 492 -83 -12
Digi	 FM 279 346 333 405 431 412 79 -19
Virgin Radio - - - 332 427 382 - -45
Rock	 FM 241 229 257 223 245 252 -5 7
Antena Satelor 230 191 185 210 197 203 18 5
Naţional	 FM 149 180 192 186 180 153 -38 -27
RR Cultural 135 181 146 147 162 149 3 -13
Alt post de radio 1481 1627 1678 1638 1572 1600 -79 28
Nu	 ştiu 1396 1601 1757 1616 1858 1713 -45 -146
SRR	 (agregat-ascultători	
unici)

2004 1994 2011 1840 1954 1837 -174 -117

SRR	 (cumulat	 –	 inclusiv	
duplicări)

2275 2291 2281 2120 2207 2108 -173 -100
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1 14 RURAL - COTA DE PIAŢĂ (MARKET SHARE)

POSTURI I-2016 (%) II-2016 
(%)

III-2016 
(%)

I-2017  
(%)

II-2017 
(%)

III-2017 
(%)

Dinamica III-
2017 / III-2016 

(%)

Dinamica III-
2017 / II-2017 

(%)

RR Regional 13,4 14,8 13,3 12,3 14,8 13,4 0,1 -1,4
Radio	 Iaşi 3,9 5,2 4,7 4,4 5 5,7 1 0,7
Radio	 Craiova 3,4 3,6 3,6 2,7 4,3 3,4 -0,2 -0,9
Kiss	 FM 11 11,8 10,8 13 13,7 12,9 2 -0,9
Radio	 Reşiţa 1,6 1,8 1,5 0,9 1,1 1,1 -0,5 0
Radio	 Tg.	 Mureş 0,8 1,4 0,8 1 1,2 0,9 0,2 -0,3
Radio	 Cluj 1,1 0,6 0,7 0,9 0,6 0,8 0,1 0,2
Radio	 Timişoara 1,8 1,4 1,6 1,5 1,7 0,7 -0,9 -1
Bucureşti	 FM 0,6 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,1 0
Radio Constanta 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0
RR Actualitati 14,2 14,7 15,2 11,7 12,2 12,1 -3,1 -0,1
Antena Satelor 14 10,6 14,2 12,5 11,4 11,9 -2,3 0,6
ZU 10 9,7 7,7 9,9 7 8,9 1,1 1,9
Europa	 FM 6,7 7,9 5,9 5,7 4,2 5,7 -0,1 1,5
ProFM	 4,5 4,7 4,9 4,7 3,8 4,2 -0,7 0,4
Digi	 FM 2,4 1,7 2,1 2,8 3,7 3,6 1,5 -0,1
Magic	 FM 1,9 1,4 1,7 1,1 2,3 1,6 -0,1 -0,8
Virgin Radio 1,8 2 2,3 2,4 0,7 0,7 -1,5 0,1
RR Cultural 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,5 -0,3 -0,3
National	 FM 1,2 1,4 1,2 1,2 0,8 0,5 -0,7 -0,3
Rock	 FM 0,3 0,2 0,6 0,8 0,6 0,3 -0,4 -0,3
Alţii 11,2 12,5 10,2 14,3 15,1 14,3 4,1 -0,8
Nu	 ştiu 6,6 5,9 9,2 7,1 9 9,4 0,3 0,4
SRR 42,3 40,8 43,5 37 39,1 37,9 -5,6 -1,2

RURAL - NUMĂRUL MEDIU ZILNIC DE ASCULTĂTORI (DAILY REACH)

POSTURI I-2016 
(000)

II-2016 
(000)

III-2016 
(000)

I-2017  
(000)

II-2017 
(000)

III-2017 
(000)

Dinamica III-
2017 / III-2016 

(000)

Dinamica III-
2017 / II-2017 

(000)

TOTAL 4397,9 4285,2 4262,5 4434,4 4440,5 4622,3 359,8 181,8
Kiss	 FM 869,5 836,5 822,4 884,8 968,4 1001,2 178,8 32,8
RR Regional (agregat 
-ascultători	 unici)

719,8 875,9 795,3 763,6 848,7 870,7 75,4 22

Radio Iasi 223,3 302,4 280,5 263,1 283,1 323,5 43 40,4
Radio	 Craiova 218,4 263,7 254 189,6 268,1 272,4 18,4 4,3
Radio	 	 Tg.	 Mureş 51,8 67,5 46 87,7 73,7 73,9 27,9 0,2
Radio	 Cluj 54,7 70,6 59,4 37,3 42,5 64,2 4,8 21,7
Radio	 Timişoara 107,6 97,3 103,4 100,1 123,9 62,6 -40,8 -61,3
Radio	 	 Reşiţa 56,2 73,8 82,5 54,1 83,2 60,5 -22 -22,7
Bucuresti	 FM 40 25,8 17,9 36,7 43,8 37,3 19,4 -6,5
Radio	 	 Constanţa 12 32,2 8,2 30,3 17,9 23,1 14,9 5,2

ZU 717,5 655,5 677,5 642,2 659,1 666,9 -10,6 7,8
RR Actualitati 726,3 742,6 790,3 711,1 684,7 657,5 -132,8 -27,2
Antena Satelor 575,5 483,8 514,3 498,2 476,2 498,9 -15,4 22,7
Europa	 FM 447,1 455,2 396,6 452,5 363,3 378 -18,6 14,7
ProFM	 375,2 365,8 386,2 356 333,6 354,1 -32,1 20,5
Digi	 FM 128,9 154,6 151,9 186,2 239,8 238,3 86,4 -1,5
Magic	 FM 124,4 117,4 125,4 121,1 188,7 161,8 36,4 -26,9
Virgin Radio - - - 142,3 90 86,3 - -3,7
National	 FM 72,7 74,7 60,4 74,9 46,2 66,3 5,9 20,1
RR Cultural 62,6 89,6 61,9 95,3 81,3 47,7 -14,2 -33,6
Rock	 FM 10,1 13 34,1 36,5 37,7 17,8 -16,3 -19,9
Alt post de radio 691,9 713,4 692,2 816,1 921,3 815,4 123,2 -105,9
Nu	 ştiu 457,7 494,8 591,1 563,5 718,3 788,9 197,8 70,6
SRR	 (agregat-ascultători	
unici)

1840,8 1904,5 1923,3 1828,2 1845,8 1894,2 -29,1 48,4

SRR	 (cumulat	 –	 inclusiv	
duplicări)

2128,4 2249,3 2218,4 2103,5 2178,4 2121,6 -96,8 -56,8
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1 16 BUCUREŞTI - COTA DE PIAŢĂ (MARKET SHARE)

POSTURI I-2016 (%) II-2016 
(%)

III-2016 
(%)

I-2017  
(%)

II-2017 
(%)

III-2017 
(%)

Dinamica III-
2017 / III-2016 

(%)

Dinamica III-
2017 / II-2017 

(%)

RR	 Actualităţi 16,6 16 16,8 14 14,6 14 -2,8 -0,6
Radio	 ZU 11,1 11,7 14,1 12,7 10,6 11,8 -2,3 1,2

Kiss	 FM 7,2 6 5,8 7,3 6,9 6,7 0,9 -0,2
Magic	 FM 8,5 5,2 6,9 6,8 6,1 6,4 -0,5 0,3
Europa	 FM 6,5 7,7 7,4 6,7 8,3 5,9 -1,5 -2,4
Romantic 4,6 3,5 4,1 5,2 5 4,1 0 -0,9
ProFM 5,3 6,3 3,9 3,9 6,4 3,8 -0,1 -2,6
Rock	 FM 4,1 3,6 4,3 2,7 2,3 3,8 -0,5 1,5
Virgin Radio - - - 2,3 2 2,6 - 0,6
Guerrilla - 2,5 1,8 2,6 2,8 2,5 0,7 -0,3
RR Cultural 1 1,4 1,2 0,8 1,1 2,5 1,3 1,4
Antena Satelor 2,9 2 2,5 1,3 2,7 2,4 -0,1 -0,3
Digi	 FM 0,8 1,6 0,8 1,8 1,5 2,4 1,6 0,9
Dance	 FM - 2 1,4 3,3 2,6 2,2 0,8 -0,4
Naţional	 FM 1,9 1,7 1,9 1,7 2,2 2,2 0,3 0
Itsy Bitsy 0,8 0,5 0,5 0,7 0,6 1,2 0,7 0,6
Bucureşti	 FM 0,4 1,2 0,8 0,6 0,8 1,1 0,3 0,3
RR	 Muzical 1,7 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9 -0,2 0,2
Vibe 0,8 0,9 0,9 0,5 1,2 0,9 0 -0,3
Smart	 FM 0,3 0,3 0,9 0,2 0,6 0,5 -0,4 -0,1
Tanănana 0,8 0,5 0,4 0,6 0,3 0,2 -0,2 -0,1
Radio	 Seven 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Alt post de radio 9,1 8,4 6,6 8 5,8 7,9 1,3 2,1
Nu	 ştiu 10,5 13,7 13,7 15,3 14,5 13,8 0,1 -0,7
SRR 22,6 21,5 22,4 17,5 19,8 21 -1,4 1,2

BUCUREŞTI - NUMĂRUL MEDIU ZILNIC DE ASCULTĂTORI (DAILY REACH)

POSTURI I-2016 
(000)

II-2016 
(000)

III-2016 
(000)

I-2017  
(000)

II-2017 
(000)

III-2017 
(000)

Dinamica III-
2017 / III-2016 

(000)

Dinamica III-
2017 / II-2017 

(000)

TOTAL 1256 1296 1272 1259 1244 1281 37 9
Radio	 ZU 251 260 288 272 244 257 -31 14
RR	 Actualităţi 238 237 233 195 221 202 -31 -19
Kiss	 FM 162 173 161 191 189 169 8 -20
Magic	 FM 152 127 136 139 124 139 4 16
Europa	 FM 108 147 139 145 145 132 -7 -13
ProFM 115 139 86 93 128 109 23 -20

Rock	 FM 113 116 110 86 68 106 -5 38
Romantic 87 77 76 91 90 89 13 -1
Virgin Radio - - - 70 74 70 - -4
Dance	 FM - 50 48 65 60 68 20 8

Digi	 FM 27 36 34 50 44 59 25 15
Guerrilla - 36 50 39 52 58 8 6
Naţional	 FM 39 54 50 42 53 54 4 1
Antena Satelor 45 36 40 31 39 40 -1 1
RR Cultural 29 31 22 29 22 37 15 15
Itsy Bitsy 20 23 24 24 21 32 8 11
Vibe 33 21 23 24 33 28 5 -4
Bucureşti	 FM 11 15 19 15 17 20 1 3
Smart	 FM 12 16 22 5 15 16 -6 1
RR	 Muzical 22 21 18 16 12 14 -4 3
Tanănana 21 16 15 20 14 12 -2 -2
Radio	 Seven 1 3 1 7 0 3 2 3
Alt post de radio 162 150 147 167 123 153 6 31
Nu	 ştiu 254 299 291 292 307 294 2 -13
SRR	 (agregat-ascultători	
unici)

303 302 293 254 284 280 -12 -3

SRR	 (cumulat	 –	 inclusiv	
duplicări)

345 340 333 285 311 314 -19 3
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