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Raport al Consiliului de Administraţie al SRTv privind stadiul implementării 
Programului de redresare economică a televiziunii publice 

Sinopsis 
 
Raportul prezentat reflectă activitatea Consiliilor de Administraţie (CA) ale SRTv în 
perioada cuprinsă între finalul lunii iunie şi cel al lunii decembrie 2012. În tot acest 
interval, activitatea celor două CA s-a desfăşurat cu respectarea prerogativelor 
conferite de Legea 41/1994 şi a legislaţiei incidente, dar şi sub imperativul prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2012.   
  
Demersurile şi hotărârile administraţiei SRTv au avut în vedere stabilizarea financiară a 
instituţiei prin reducerea costurilor şi plata datoriilor acumulate. Pe 28 august 2012, CA 
al SRTv a aprobat Programul de redresare economică a televiziunii publice, prin HCA 
110/2012, elaborat conform OUG 33.2012 şi ale cărui obiective au fost: 

I. Repoziţionarea politicii editoriale şi valorificarea producţiilor TVR de pe canalele 
prevăzute în legea de funcţionare, prin reconsiderarea principalului 
instrument al relaţionării cu telespectatorii, grilele de program, şi prin 
redimensionarea organizaţiei; 

II.                  Adaptarea tuturor resurselor la constrângerile majore ale momentului, 
prin încadrarea angajării de cheltuieli în cuantumul veniturilor 
constante şi prin achitarea datoriilor acumulate  

III.                  Redobândirea echilibrului organizaţional şi financiar.   
 
Capitolul I al raportului vizează primul obiectiv al Programului şi conţine informaţii 
referitoare la relaţionarea cu telespectatorii şi la redimensionarea organizaţiei.   
Acest obiectiv a presupus preluarea de către TVR 1 şi TVR 2 a misiunii publice a TVR 
INFO şi TVR Cultural. CA a decis păstrarea canalelor prevăzute în Legea 41/1994 (TVR 1, 
TVR 2, TVR Internaţional) şi a TVR 3 – prin reducerea costurilor la zero, considerând că 
aceste posturi pot acoperi nevoile de consum TV ale unui public complex şi pot constitui 
alternative credibile ale posturilor tv comerciale. 
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Pentru a putea respecta planul de redresare economică, CA a decis ca puţinele resurse 
financiare disponibile să fie direcţionate către producţia programelor de ştiri, sport şi 
spre câteva programe de sărbători, evenimente speciale sau programe de publicistică 
social-politică. 
 
TVR a reuşit să relanseze tronsonul de prime-time al TVR 1, ca urmare a repoziţionării 
Telejurnalului de la ora 20.00, întrucât istoricul audienţei demonstrează că 
telespectatorii Televiziunii Române preferă această oră. 
 
În programele TVR au fost valorificate imagini unice păstrate în Arhiva TVR, care au 
menţinut audienţa TVR la cote relativ constante. Astfel, în perioada septembrie – 
decembrie, evoluţia audienţei pe target naţional nu a prezentat diferenţe negative faţă 
de aceeaşi perioadă analizată în anul 2011, media audienţei septembrie-decembrie 
2012 având o creştere de 0.53% faţă de aceeaşi perioadă din 2011.  
 
Regândirea modului de organizare a televiziunii a impus o nouă abordare în ceea ce 
priveşte strategia editorială. În plus, pentru a asigura funcţionarea instituţiei, 
conducerea SRTv a luat o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor sau de stopare a 
oricăror posibile costuri, precum desfiinţarea posturilor vacante, concedierea colectivă 
sau neprelungirea contractelor pe durată determinată ajunse la termen. 
 
Conducerea SRTv a dialogat constant, pe tot parcursul perioadei raportate, cu 
partenerii sociali, pentru a găsi împreună soluţii de redresare care să nu implice 
disponibilizări de personal sau pentru diminuarea efectelor sociale ale procesului de 
concediere colectivă. 
 
După finalizarea consultărilor cu partenerii sociali, au fost declanşate procedurile de 
selecţie a personalului SRTv în vederea stabilirii ordinii de prioritate la concedierea 
colectivă. La procesul de selecţie au participat 2.562 de salariaţi, din cei 2.784 de 
angajaţi notificaţi, adică un procent de 92%. 
 
Etapa următoare a restructurării va fi precedată de stabilirea principiilor valorificării 
rezultatelor selecţiei, inclusiv a celor privind aplicarea criteriilor sociale şi comunicarea 
acestora – după consultările prealabile cu partenerii de dialog social. 
 
Capitolul al II-lea conţine informaţii privind adaptarea resurselor la constrângerile 
majore ale momentului, prin încadrarea angajării de cheltuieli în cuantumul veniturilor 
constante şi prin achitarea datoriilor. Pentru încadrarea cheltuielilor în veniturile 
constant realizate, actuala conducere a căutat reducerea semnificativă a cheltuielilor, 
astfel încât balanţa contabilă să nu indice noi pierderi, de la o lună la alta. 
Printre măsurile luate în acest: diminuarea cheltuielilor cu onorariile prin rezilierea a 
aproximativ 80% din contractele de drepturi de autor; renegocierea unor contracte cu 
distribuitorii de filme, inclusiv obţinerea unor redifuzări gratuite în aceeaşi valabilitate a 
licenţei; revizuirea tuturor contractelor comerciale existente în vederea renegocierii 
valorii tarifelor; obţinerea de economii semnificative pe termen lung cu telefonia fixă şi 
mobilă, consumul de combustibil, de energie şi apă; reducerea cheltuielilor de 
productie.  
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În acest context, în august 2012, contul de profit şi pierdere să se închidă pe sold pozitiv, 
înregistrându-se un profit după şase ani. Evoluţia favorabilă a continuat şi în octombrie 
şi noiembrie, când s-au înregistrat rezultate pozitive.  
 
În acest context, în perioada iulie – noiembrie 2012, pierderea SRTv a fost stopată, 
începând uşor să îşi echilibreze deficitul, situaţie posibilă ca urmare a unei mai bune 
gestionări a cheltuielilor.  
 
Pe 1 septembrie, Guvernul a aprobat Memorandumul referitor la eşalonarea datoriilor 
SRTv pe o perioadă de şapte ani, iar pe 21 decembrie 2012, ANAF a emis acordul de 
principiu privind eşalonarea la plată a obligaţiitor fiscale ale SRTv.  
 
Din perspectiva numerarului, situaţia SRTv este una extrem de dificilă ţinând cont că la 
datoriile istorice, fiscale şi comerciale, s-au adaugat datoriile curente. În vederea 
menţinerii unui flux de numerar pozitiv, grevat în anul următor şi de plata salariilor 
compensatorii generate de încheierea procesului de selecţie de personal, s-a impus 
obţinerea unui credit bancar, ce urmează să fie folosit pentru refinanţarea creditelor 
bancare existente şi pentru finanţarea activităţii curente. 
 
Capitolul al III-lea se referă la redobândirea echilibrului organizaţional şi financiar al 
SRTv. Într-un interval scurt, Televiziunea Română a parcurs etape importante în 
schimbarea organizaţiei, toate eforturile fiind făcute în perspectiva construirii unui 
serviciu public performant şi modern, care să răspundă nevoilor de informare, educaţie 
şi divertisment de calitate ale publicului.   
 
Măsurile de redresare economică a SRTv au fost corelate cu eforturi de redobândire a 
credibilităţii şi a încrederii atât în plan intern, cât şi în plan extern, dar şi de iniţiere a 
unor parteneriate strategice sau de consolidare a relaţiilor cu partenerii, în vederea 
unor bune colaborări pe termen mediu şi lung. Principalele acţiuni au vizat 
reeşalanorea datoriilor în vederea achitării lor, găsirea de soluţii pentru sporirea 
veniturilor SRTv, perfecţionarea profesională, schimbul sau obţinerea unor programe în 
condiţii financiare cât mai avantajoase pentru TVR.  
 
Măsurile implementate în urma adoptării Programului de redresare economică a SRTv 
au generat efecte pozitive în funcţionarea televiziunii publice. Aceste rezultate, parţiale, 
corelate cu estimările pe termen scurt şi mediu, îndeamnă conducerea SRTv să 
continue demersul de reformare a Televiziunii Române, în vederea atingerii scopului şi 
obiectivelor Programului de redresare.  
 
Notă: 
Conform OUG 33/2012, Consiliul de Administraţie al SRTv trebuia să aprobe un program de redresare 
economică, cu măsuri privind structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările economice 
şi de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a acesteia, în vederea plăţii în termen de şase luni 
a datoriilor fiscale şi a reeşalonării prin negociere a celorlalte datorii. 


