
      
 

HOTĂRÂRE 
Nr.391/23.03.2021 

 
Consiliul de Administraţie al Societăţii Romane de Radiodifuziune desemnat prin 

Hotărârea Parlamentului Romaniei nr. 66/27.09.2017  
 
În temeiul art. 27 lit. e) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
În conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului de Administraţie al Societății Române de Radiodifuziune aprobat prin HCA            
nr. 9/2010, republicat; 
 
În baza Legii nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021; 
 
Ţinând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziţiei nr.II.8/19.03.2021 a 
Comitetului Director al SRR; 
 
În urma analizei documentelor prezentate la pct. A1 de pe ordinea de zi a şedinţei din 
data 23.03.2021, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.  (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Române de Radiodifuziune 
pentru anul 2021, prevăzut în Anexa I, cu amendamentul adoptat în timpul ședinței din data de 
23 martie 2021, prevăzut în Anexa II  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            (2) Anexele I și II sunt parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2.  (1) Repartizarea bugetului pe trimestre va fi realizată de către Direcţia Economică cu 
aprobarea Preşedintelui Director General, după aprobarea de către Ministerul Finanţelor 
Publice a eşalonării trimestriale a cheltuielilor. 

  (2) Direcţia Economică va prezenta Consiliului de Administraţie, semestrial, situaţia 
execuţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SRR. 
 
Art.3.  (1) Repartizarea bugetului pe fiecare compartiment titular de buget va fi realizată de 
către Direcţia Economică cu aprobarea Preşedintelui Director General. 
   (2) Conducătorii compartimentelor titulare de buget sunt direct răspunzători de 
încadrarea în bugetele repartizate. 
   (3) Transferurile de sume, solicitate de către conducătorii de compartimente, vor fi 
realizate cu avizul Direcţiei Economice şi cu aprobarea Preşedintelui Director General, în limita 
surselor financiare. 
 
Art.4. Direcţia Economică şi compartimentele competente din cadrul SRR, în considerarea 
competenţelor specifice, vor asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea prevederilor legale incidente. 

 
 

Pentru conformitate, 
       Georgică SEVERIN 

Preşedinte 
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Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, Bucureşti, România                                            
tel: + 4021-303 15 11, + 4021-303 13 67 / fax: + 4021-319 05 64 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ANEXA I 

 
 
 
 

PROIECTUL BUGETULUI   DE VENITURI ŞI  CHELTUlELI 
AL SOCIETĂŢII  ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE 

PE ANUL 2021 
 

În baza Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, prin care au fost modificate art. 40 şi 
41 din Legea  nr. 41/1994, cheltuielile de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune urmează să fie acoperite din fonduri de la bugetul de stat, 
aprobate prin legea bugetară anuală. 
 
Prin Legea nr. 15 / 2021, prin care a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2021, 
Societăţii Române de Radiodifuziune i-au fost alocate credite de angajament şi credite 
bugetare în sumă de 342.561.000 lei, cu 35.000.000 lei mai mici faţă de anul 2020, 
respectiv cu 51.000.000 lei mai mici față de anul 2019.  
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Pe de altă parte solicitările de finanţare a cheltuielilor,  transmise de către titularii 
de buget se ridică la suma de 397.519.090 lei, cu 54.958.090 lei mai mult decât suma 
alocată de la bugetul statului. 
 
Pe lângă veniturile de la bugetul de stat, se estimează că vor fi realizate venituri 
proprii în sumă de 12.599.558 lei 
 
Astfel, valoarea totală a veniturilor Societăţii Române de Radiodifuziune, din cele 
două surse, este estimată la suma de 355.160.558 lei. 
 
Prin bugetul de venituri şi cheltuieli anual cheltuielile sunt repartizate pe destinaţii, în 
limita veniturilor identificate pe surse şi în concordanţă cu obiectivele, strategia şi 
politica SRR. 
 
Având în vedere faptul că fondurile alocate de la bugetul de stat sunt mult mai mici față 
de necesități, pentru desfășurarea activităților specifice radioului public în noile condiții 
pentru unele subcapitole de cheltuieli fondurile au fost diminuate față de realizările 
anului 2020 iar pentru altele nu au fost operate alocări de fonduri: 

• Cheltuieli cu personalul: 

Nu au fost alocate fonduri pentru: 

 Cheltuielile cu primele acordate salariaţilor cu ocazia 
sărbătorilor de Paşte, Crăciun şi Ziua Radioului. Pentru acordarea 
respectivelor prime la nivelul unui salariu minim de 2.300 lei 
(confom prevederilor CCM) mai este necesară o sumă de 
aproximativ 4.577.000 lei (2300lei*1990pers). 

Art. 165 (1) din CCM al SRR prevede „Pentru sărbătorile de Paşte şi de Crăciun 
precum și de Ziua Radioului  Societatea Română de Radiodifuziune va acorda tuturor 
salariaţilor câte o primă, în limita alocațiilor bugetare, în cuantum anual cumulat de cel 
puţin un salariu minim brut pe economie.” 

 
 Cheltuielile cu voucherele de vacanţă   

Potrivit art. I din OUG nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru   
modificarea și completarea unor acte normative, ” ...........în anul 2021, autorităţile şi 
instituţiile publice,................., precum şi serviciile publice autonome de interes naţional, cu 
personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanţă prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare”.  

 
 Au fost diminuate fondurile alocate pentru: 

 Adaosuri la salarii (spor ore suplimentare, spor ore week-end) cu 
aprox. 25% față de cheltuielile realizate în anul 2020.  

La proiecția cheltuielilor cu adaosurile la salarii s-a luat în considerare raționalizarea 
numărului de ore suplimentare și ore de  week-end precum și prioritar, compensarea 
orelor suplimentare și a orelor de week-end prin acordarea de ore libere plătite. 
 
 

act:9507%200
act:9507%200
act:122479%200
act:400338%200
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Astfel, la Cap. Cheltuieli cu personalul se propune alocarea sumei de 171.359.795 lei 
față de cheltuielile realizate în anul 2020 când au fost de 178.362.345 lei. Diferența                
7.002.550 lei 
 

• Cheltuieli cu materiale și servicii și alte cheltuieli: 
 
Au fost diminuate fondurile alocate pentru: 

 Cheltuielile cu prestaţiile efectuate de către persoane fizice şi 
PFA în baza contractelor de drepturi de autor şi conexe. Solicitările 
au fost pentru suma de 5.992.944 lei. Pentru anul 2021 se propune 
suma de 5.045.470 lei din care 233.470 lei surse proprii-
sponsorizări, proiecte speciale. Au fost alocate fonduri 
suplimentare pentru DFM, față de cheltuielile realizate în 2020.  

 Cheltuielile cu deplasările se propune suma de 2.236.093 lei din 
care 948.793 lei surse proprii-sponsorizări, alte venituri, în condiţiile 
în care solicitările sunt pentru 2.729.864 lei. La acest subcapitol 
sunt alocate sume pentru acoperirea cheltuielilor cu corespondenții 
externi de 870.000 lei (38,9%), din care 580.000 lei alocație 
bugetară și 290.000 lei surse proprii.  

 Cheltuielile cu materialele se propune suma de 2.564.087 lei, în 
condiţiile în care solicitările sunt pentru 5.237.542 lei. Au fost luate 
în calcul și ieșiri de materiale din stocurile existente la 31.12.2020. 

 Cheltuielile cu promovarea se propune repartizarea din surse 
proprii a sumei de 1.000.000 lei, în condiţiile în care solicitările 
Direcției Marketing sunt pentru 2.040.000 lei.  

 Cheltuielile cu radiocomunicaţiile este propusă alocarea sumei 
de 107.300.000 lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA de 
20.387.000 lei, sumă care este bugetată la cap. Alte cheltuieli. În 
total pentru acoperirea cheltuielilor cu serviciile prestate de SNR 
este de 127.687.000 lei (inclusiv TVA), față de valoarea estimată 
de către SNR pentru întregul an în sumă de 156.077.497 lei (medie 
lunară 13.006.458 lei), potrivit Acordului cadru 
301/9460/27.09.2019. Fără a afecta transmisia programelor 
radioului public, suma de 127.687.000 lei (inclusiv TVA) va acoperi 
cheltuielile cu serviciile prestate de SNR până la aprox.                         
1 octombrie 2021. Este de reținut faptul că în cazul creditelor de 
angajament și a creditelor bugetare la suma necesară de 
156.077.497 lei se mai adaugă și suma de 5.093.529 lei ce 
reprezintă valoarea serviciilor prestate de SNR în perioada 20-31 
decembrie 2020 și achitate în ianuarie 2021. 

 
Astfel, la Cap. Cheltuieli cu materiale și servicii se propune alocarea sumei de 
150.228.513 lei față de cheltuielile realizate în anul 2020 când au fost de 174.396.258 
lei. Diferență 24.167.745 lei, care provine în special din alocarea insuficientă pentru 
servicii prestate de SNR. 
 
La Cap. Alte cheltuieli se propune alocarea sumei de 33.572.250 lei față de cheltuielile 
realizate în anul 2020 când au fost de  37.067.350 lei. Diferență 3.495.100 lei, care 
provine în special din TVA aferentă sumelor alocate pentru serviciile prestate de SNR. 
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La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2021, s-au avut în vedere: 
• Utilizarea  eficientă  a fondurilor de la bugetul de stat şi a celor proprii; 
• Evaluarea corectă a veniturilor proprii; 
• Fundamentarea cheltuielilor şi stabilirea priorităţilor; 
• Asigurarea unui echilibru între venituri şi cheltuieli; 
• Capacitatea de a onora obligaţiile de plată viitoare; 
• Flexibilitate în utilizarea fondurilor de către titulari, în cadruI capitolelor de  

cheltuieli. 
 
La proiecția BVC 2021 s-au avut în vedere următoarele obiective  şi priorităţi: 

• Realizarea emisiunilor din grilele de program aprobate, în conformitate cu 
misiunea SRR,  de serviciu  public; 

• Asigurarea şi îmbunătăţirea recepţiei programelor radio; 
• Fluidizarea emisiei  şi îmbunătăţirea  calităţii  acesteia; 
• Reflectarea   editorială  a evenimentelor   majore  ale anului  2021; 

 
La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au luat în calcul: 

• Fondurile alocate SRR prin Legea bugetului de stat nr. 15 / 2021 
• Propunerile primite de la compartimentele titulare de buget; 
• Prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Societăţii Române de 

Radiodifuziune; 
• Obligaţiile/angajamentele instituţiei rezultate din prevederile legale sau 

contractuale; 
• Nivelul preţurilor şi tarifelor existent la momentul elaborării BVC; 
• Consumurile estimate de combustibil, materiale, piese de schimb, etc 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, supus  aprobării Consiliului de 
Administraţie este echilibrat, cheltuielile estimate fiind egale cu veniturile de realizat, în 
sumă totală de 355.160.558 lei. 
 
Pentru asigurarea echilibrului bugetar, cheltuielile au fost estimate în limita veniturilor de 
realizat de 355.160.558 lei şi pe fiecare sursă de finanţare astfel: 
 

• cheltuielile din Alocaţie bugetară sunt estimate în limita veniturilor transferate de 
la bugetul de stat în sumă de 342.561.000 lei 

• cheltuielile din Surse proprii sunt estimate în limita veniturilor obţinute din surse 
proprii în sumă de 12.599.558 lei   

 
Repartizarea bugetului pe trimestre, va fi realizată de către Direcţia Economică cu 
aprobarea Preşedintelui Director General, după aprobarea de către Ministerul 
Finanţelor Publice a eşalonării trimestriale a creditelor de angajament şi a creditelor 
bugetare. 
 
Conform prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, coroborate cu prevederile 
Legii nr. 41/1994, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către consiliul de 
administraţie este repartizat pe fiecare compartiment funcţional, pe capitole şi 
subcapitole de cheltuieli cu aprobarea preşedintelui director general al SRR - ordonator 
principal de credite. De asemenea transferurile de sume solicitate de către conducătorii 
de compartimente, se realizează cu aprobarea preşedintelui director general, în limita 
surselor financiare. 
 
Compartimentele funcţionale au obligaţia să  urmărească execuţia bugetului 
alocat şi răspund de angajarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat. 
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În execuţia bugetului, titularii  de buget au următoarele responsabilităţi: 

• Angajarea cheltuielilor în limita bugetului alocat; 

• Asigurarea  integrităţii  bunurilor instituţiei; 

• Analiza lunară  a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea  
măsurilor pentru încadrarea în bugetul alocat. 

 
 
CAP.  I Sursa de finanţare-  Alocaţie bugetară 
 
 
VENITURI DIN ALOCAŢIE BUGETARĂ   342.561.000 lei 
 
Au fost repartizate fonduri pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile personalului 
angajat şi a contribuţiilor sociale aferente, utilităţile, mentenanţa, remuneraţiile către 
uniunile de gestiune colectivă, agenţii de presă, drepturi de transmisie, Radio Chișinău.  
Parte din cheltuieli au fost estimate având ca reper consumurile din anul 2020 și 2019 
(combustibil, chirii sedii studiouri teritoriale, reparaţii auto, asigurari auto şi de persoane, 
agenţii de presă, afişe, tipărituri, programe sală, etc). 

La finele trimestrului I şi implicit la finele trimestrelor II şi III în baza execuţiei bugetare 
vor fi analizate cheltuielile realizate în vederea identificării sumelor care nu au fost 
angajate și care cu aprobarea Consiliului de Administraţie pot fi redistribuite pentru 
acoperirea cheltuielilor rămase fără finanţare sau cu finanțare insuficientă.  

De reţinut că potrivit art. 21 alin. (5), (6) şi (7) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea unei execuţii bugetare 
prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele de angajament şi 
creditele bugetare după reţinerea a 10% din bugetul aprobat, mai  puţin din cheltuielile 
de personal. În aceste condiţii suma reţinută va fi de 17.187.764 lei. Deblocarea 
sumelor reţinute se face în semestrul al doilea în baza ordonanţelor de rectificare 
bugetară emise de către guvern.  
 
 
STRUCTURA  CHELTUIELILOR FINANŢATE DIN ALOCAŢIE BUGETARĂ 
                              lei 
Capitole de cheltuiala Buget 2021 
1. CHELTUIELI CU PERSONALUL 170.683.358 
2. MATERIALE SI SERVICII 143.710.215 
3. ALTE CHELTUIELI 28.167.427 
TOTAL CHELTUIELI  ALOCAŢIE BUGETARĂ 342.561.000 
 
 
 
1. Cheltuieli cu personalul:  170.683.358 lei 
 
Acest capitol are în componenţă următoarele subcapitole: 
 
1.1. Cheltuieli cu salariile personalului    154.984.847 lei 
1.2. Cheltuieli  cu contribuţiile salariale      5.706.831 lei 
1.3. Alte cheltuieli  cu protecţia socială                 1.015.000 lei 
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1.4. Tichete  de masă                         8.876.680 lei 
1.5. Pregătirea personalului                   100.000 lei 
 
1.1.  Cheltuieli cu salariile personalului 154.984.847 lei 
La fundamentarea acestor  cheltuieli s-a pornit  de la situaţia posturilor ocupate şi a 
fondului de salarii, pe compartimente, la care s-au aplicat influenţele rezultate din 
creşterea salariului minim cu data de 1 ianuarie 2021. Adaosurile salariale au fost 
previzionate la  aprox. 75% din cheltuielile anului 2020. Cheltuielile cu salariile de bază 
şi adaosurile sunt repartizate în bugetul fiecărui titular. 
 

 
Au fost alocate fonduri centralizate la nivel SRR pentru acordarea  drepturilor prevăzute 
în  Contractul Colectiv de Muncă, respectiv:  

- Alte ajutoare conform CCM-din fondul de salarii – 2.000.000 lei 
- Concedii medicale suportate din fondul de salarii – 1.000.000 lei 

 
Nu s-au prevăzut sume pentru acordarea  primelor de Paşte, 1 Noiembrie şi de 
Crăciun. 

Art. 165 (1) din CCM al SRR prevede „Pentru sărbătorile de Paşti şi de Crăciun 
precum și de Ziua Radioului  Societatea Română de Radiodifuziune va acorda 
tuturor salariaţilor câte o primă, în limita alocațiilor bugetare în cuantum anual 
cumulat de cel puţin un salariu minim brut pe economie.” 

 
1.2. Cheltuieli  cu contribuţiile salariale  5.706.831 lei  aferente cheltuielilor cu 
salariile personalului, s-au prognozat conform prevederilor din actele normative în 
vigoare,   respectiv: contribuţia asiguratorie de muncă, contribuţiile de asigurări sociale, 
contribuţia la fondul destinat persoanelor cu handicap, alte contribuţii.  
 
1.3.  Alte cheltuieli  cu protecţia socială   1.015.000 lei.  Conform CCM s-au alocat 
sume în limita disponibilităţilor, pentru: ajutoare pentru boli grave  sau  incurabile, 
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor cu cabinetul medical, etc. Aceste cheltuieli sunt 
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prevăzute în bugetul Direcţiei Economice şi în bugetul Direcţiei Management 
Operaţional (cabinetul de medicina muncii). 
 
1.4. Cheltuielile cu tichete de masă    8.876.680 lei,  au  fost calculate având în  
vedere valoarea negociată prin CCM, în limita  plafonului stabilit prin reglementările 
legale în vigoare (20  lei/tichet de masă). 
 
1.5. Cheltuielile cu pregătirea şi formarea profesională a personalului 100.000 lei. 
În acest subcapitol se înregistrează contravaloarea serviciilor de pregătire profesională, 
în conformitate cu prevederile Codului Muncii. Aceste cheltuieli sunt prevăzute în 
bugetul Directiei Resurse Umane – Serviciul de Pregătire Profesională. 
 
2. Cheltuieli materiale şi servicii          143.710.215 lei 
 
Acest capitol are în componenţă următoarele subcapitole: 
2.1. Cheltuieli cu prestaţile efectuate de persoanele fizice/PFA               4.812.000 lei 
2.2. Cheltuieli cu deplasările                   1.287.300 lei 
2.3. Cheltuieli cu materialele           2.437.087 lei 
2.4. Cheltuieli cu comunicaţiile, radiocomunicaţiile                     109.571.567 lei 
2.5. Cheltuieli cu energia si apa         3.355.595 lei 
2.6. Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi                      20.484.464 lei 
2.7. Cheltuieli cu relaţiile internaţionale (cotizații)       1.253.000 lei 
2.8. Cheltuieli primiri oaspeți                                    5.000 lei 
2.9. Alte cheltuieli de exploatare                       504.202 lei 

2.1. Cheltuieli cu prestatiile efectuate de persoanele fizice/PFA în baza contractelor 
de drepturi de autor şi conexe  4.812.000 lei. Față de realizările anului 2020, cheltuielile 
au fost reduse cu 10%, mai puțin fondurile alocate DFM care au fost suplimentate. 
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2.2  Cheltuieli cu deplasările     1.287.300 lei lei. 
La acest subcapitol sunt incluse cheltuielile cu diurna, cazarea, transportul şi alte 
cheltuieli realizate cu ocazia deplasării personalului SRR în ţară şi în străinătate, 
inclusiv rețeaua de corespondenți interni și externi.  Cheltuielile sunt repartizate în 
bugetul fiecărui titular. Valoarea cheltuielilor a fost estimată pornind de la realizările 
anului 2020. 
 
2.3. Cheltuielile cu materialele 2.437.087 lei - reprezintă contravaloarea materialelor 
consumate pentru realizarea activităţilor în SRR şi se referă la materialele specifice 
activităţilor, materiale de birotică, combustibil, piese de schimb, materiale auto, obiecte 
de inventar, consumabile, etc. Solicitările titularilor de buget se ridică la suma de 
5.237.542 lei.  
 
2.4. Cheltuieli cu comunicaţiile, radiocomunicaţiile 109.571.567 lei- sunt incluse 
cheltuieli cu servicii pentru preluarea, transportul şi difuzarea programelor SRR: 
telefoane; serviciile internet; abonament cablu TV; circuite pentru transmisii; taxa de 
utilizare spectru pentru reţele de radiocomunicaţii, etc. Cheltuielile cu radiocomunicaţiile 
sunt prevăzute în bugetul Direcţiei Tehnice.  
Pentru serviciile ce vor fi prestate de SNR în anul 2021, se propune repartizarea sumei 
de 107.300.000 lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA de 20.387.000 lei, sumă care 
este bugetată la subcap. 15, total 127.687.000 lei (inclusiv TVA). Menționăm că în 
conformitate cu  Adresa SNR nr. 12365/05.11.2020 şi înregistrată la Cabinet PDG sub 
nr. 1.00/4584/05.11.2020, estimarea privind necesarul de fonduri pentru îintreg anul 
2021 se ridică la suma de 156.077.497 lei. În acest caz suma propusă pentru a fi 
repartizată de 127.687.000 lei (inclusiv TVA) va acoperi cheltuielile cu serviciile prestate 
de SNR până la aprox. 1 octombrie 2021. Este de reținut faptul că în cazul creditelor de 
angajament și a creditelor bugetare la suma necesară de 156.077.497 lei se mai 
adaugă și suma de 5.093.529 lei ce reprezintă valoarea serviciilor prestate de SNR în 
perioada 20-31 decembrie 2020 și achitate în ianuarie 2021. 
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Restul cheltuielilor cu comunicaţiile sunt repartizate în bugetele titulariilor beneficiari. 
 
2.5. Cheltuieli privind energia, gazele şi apa 3.355.595 lei – reprezintă costurile cu: 
consumurile uzuale din locaţiile SRR. Cheltuielile sunt repartizate în bugetul 
Departamentului Administrativ şi în bugetele fiecărui post teritorial. La bugetarea 
cheltuielilor cu utilităţile s-a luat în calcul un indice de creştere al tarifelor în anul 2021. 
 
2.6. Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi 20.484.464 lei – sunt incluse 
cheltuielile bugetate din care: 

- reparaţii clădiri 300.000 lei: fondurile sunt repartizate în bugetul Departamentului 
Administrativ, pentru sediul central şi în bugetele Studiourilor Teritoriale Craiova 
şi Tg. Mureş.  

- reparaţii auto 166.350 lei: s-au alocat sume în bugetul Departamentului 
Administrativ şi în bugetele studiourilor teritoriale; 

- cheltuieli de intreţinere a spaţiilor, utilajelor şi echipamentelor, inclusiv 
mentenanţa sistemului informatic integrat. A fost bugetată suma de 6.878.389 lei, 
luând în calcul angajamentele existente; 

- remuneraţiile datorate uniunilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi 
conexe sunt calculate pe baza ponderii programelor muzicale în totalul 
programelor radiodifuzate, conform prevederilor legale, a protocoalelor încheiate 
cu acestea şi a metodologiilor ORDA. Suma a fost prevăzută în bugetul 
Serviciului Drepturi de Autor şi în bugetele posturilor, dupa caz. S-au alocat 
sume şi pentru alte drepturi de autor/folosinţă în bugetele titularilor beneficiari ce 
au solicitat aceste sume. A fost bugetată suma de 10.111.479 lei; 

- chiriile plătite de către SRR pentru spaţiile închiriate pentru sediile studiourilor 
teritoriale Reşiţa, Braşov precum și pentru închirierea spațiilor SNR.  A fost 
bugetată suma de 430.500 lei;  

- prime de asigurare pentru bunuri şi persoane încheiate potrivit legii. A fost 
bugetată suma de 60.000 lei;  

- cercetari calitative: Conform fundamentării primite de la Direcţia Marketing, în 
fiecare an-toamna RRA îşi actualizează grila de programe şi în acelaşi timp lista 
de melodii difuzate pe post. Pentru ca aceste melodii difuzate de RRA să fie în 
concordanţă cu preferinţele publicului este necesar un studiu de tip Auditorium 
Music Test (AMT). De asemenea tot conform fundamentării primite de la Direcţia 
Marketing sunt necesare fonduri pentru studii de testare pentru două emisiuni ale 
RRA. 
Direcţia Management Organizaţional a solicitat studii privind determinări al 
câmpului electromagnetic de joasă frecvenţă la locurile de muncă din cadrul 
sediului central al SRR conform solicitării Direcţiei Tehnice şi determinări privind 
mediul de lucru-noxe fizice, chimice, biologice şi mediul ambiant. In anul 2021 
pentru respectivele cercetări a fost bugetată suma de 187.000 lei faţă de 
solicitările titularilor care se ridică la suma de 658.000 lei. 

- paza obiectivelor SRR asigurată de terţi a fost bugetată suma de 320.160 lei; 

- cheltuielile cu salubritatea sunt repartizate în bugetul Departamentului 
Administrativ şi în bugetele fiecarui post teritorial. A fost bugetată suma de 
177.426 lei; 
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- cheltuielile cu expedierea corespondenţei şi a coletelor sunt repartizate în 
bugetul Direcţiei Management Organizaţional şi în bugetele fiecărui post 
teritorial. A fost bugetată suma de 67.400 lei; 

- cheltuielile cu agentiile de presă sunt prevăzute în totalitate în bugetul agenţiei 
RADOR, s-a prevăzut o sumă acoperitoare pentru valoarea abonamentelor în 
derulare. A fost bugetată suma de  316.630 lei; 

- afişe, tipărituri, programe sală – 47.100 lei 

- servicii bancare (comisioane), cheltuielile sunt repartizate în bugetul Direcţiei 
Economice. A fost bugetată suma de 20.000 lei; 

- drepturi de transmisie a meciurilor de fotbal din Liga Naţională şi a meciurilor 
echipelor naţionale şi de club în meciuri internaţionale. Cheltuielile sunt 
repartizate în bugetul postului Radio România Actualităţi. A fost bugetată suma 
de 1.400.000 lei; 

 
2.7. Cheltuieli cu relaţiile internaţionale 1.253.000 lei – sunt incluse cotizaţiile la 
organismele internaţionale la care SRR este afiliată (EBU, EGTA, ABU, PBI, etc) şi alte 
cheltuieli cu relaţiile internaţionale, inclusiv schimburile muzicale. O parte importantă a 
grilei Radio România Muzical dar şi a altor posturi  (ex. Radio România Cultural) este 
alcătuită din programe muzicale primite prin intermediul UER, respectiv Stagiunea 
Euroradio (Stagiunea septembrie – iunie, Stagiunea de vară Euroradio,  Metropolitan 
Opera) şi Euroclassic Notturno.   
 
2.8. Cheltuieli pentru reclamă, publicitate - în cadrul acestui subcapitol s-au prevăzut 
fonduri pentru primiri oaspeţi în bugetul  Direcţiei Relaţii Internaţionale, în sumă de 
5.000 lei. Pentru promovarea imaginii și pentru protocol nu s-au asigurat fonduri din 
alocație bugetară. 
 
2.9. Alte cheltuieli de exploatare 504.202 lei – sunt incluse cheltuieli care nu pot fi 
încadrate în subcapitolul lucrări, servicii executate de terţi (cheltuieli cu analizele 
medicale, servicii de copiere, etc). Solicitările titularilor de buget se ridică la suma de 
1.119.241 lei. 
 
 
3. Alte cheltuieli                      28.167.427 lei    
 
Acest capitol are în componenţă următoarele subcapitole: 
 
3.1. Cheltuieli cu impozite și taxe                 25.967.427 lei 
3.2. Alte cheltuieli din alocaţie bugetară – Radio Chişinău                2.200.000 lei 
 
 
3.1. Cheltuieli cu impozite și taxe 25.967.427 lei – sunt incluse obligaţiile legale 
privind impozitele pe: clădiri, mijloace auto, asigurări auto, taxe judiciare, TVA, etc. In 
totalul acestor cheltuieli, cheltuiala cu TVA-este prevăzută  la sumă de 25.715.891 lei, 
din care  20.387.000 lei reprezintă TVA pentru serviciile de radiocomunicaţii (SNR).  
 
3.2. Alte cheltuieli din alocaţie bugetară – Radio Chişinau 2.200.000 lei 
Fondurile necesare, funcţionării postului Radio Chişinău sunt asigurate de la bugetul de 
stat. 
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CAP.  II Sursa de finanţare-  Surse proprii 
 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli – Surse proprii este un buget echilibrat în care 
cheltuielile sunt egale cu veniturile,  în sumă  de  12.599.558 lei. 
 
 
STRUCTURA  VENITURILOR  PROPRII PENTRU ANUL 2021 
 
Veniturile  proprii  previzionate  pe anul 2021 sunt în sumă  de  12.599.558 lei, din care: 
 
Venituri din publicitate  - veniturile anuale au fost estimate la 6.904.206 lei, având în 
vedere principiul prudenţei. 
 
Alte venituri (Rador, chirii târguri Gaudeamus, sala de concerte, sponsorizări, diverse 
alte venituri) au fost estimate având în vedere atât contextul macroeconomic general 
cât şi principiul  prudentei. 
 
Veniturile  aferente  proiectelor  speciale  
În cadrul acestui capitol au fost incluse sumele aferente proiectelor cu finanţare externă: 

• Euranet, evidenţiat în bugetul Radio Romania International, conform contractului 
în vigoare 

• Erasmus evidenţiat în bugetul Unității Management de Proiect 
• Huburi pentru protectia copiilor evidenţiat în bugetul Unității Management de 

Proiect 
 
Detalierea veniturilor este prezentată în tabelul de mai jos: 

       lei 
 

Capitol de venit Buget 2021 
Venituri publicitate 6.904.206 
Venituri Rador 480.000 
Venituri din chirii 1.700.000 
Venituri sala concerte 710.000 
Ven.din vanz. carti, CD-uri 300.000 
Alte venituri 412.896 
Sponsorizari si donatii 556.500 
Venituri din penalitati 70.000 
Ven din creante 10.000 
Ven.diferenta de curs valutar 15.000 
Venituri din dobanzi 511.360 
Venituri din sconturi si amortiz 342.399 
Diverse venituri 5.108.155 
Venituri proiecte speciale, din care: 587.197 
Erasmus 76.673 
Euranet 
Hub-uri pt. protectia copiilor 

475.000 
35.524 

***    VENITURI PROPRII 12.599.558 
****   TOTAL VENITURI 12.599.558 
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STRUCTURA  CHELTUIELILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
 
                                                 lei 
Capitol de cheltuiala Buget 2021 
**     01. Cheltuieli cu salariile personalul 658.710 
**     02. Chelt.cu contributiile salariale 17.727 
***    01. CHELTUIELI CU PERSONALUL 676.437 
**     03.Cheltuieli cu prestatiile ef.PFA/PF 233.470 
**     06. Cheltuieli cu deplasarile 948.793 
**     07. Cheltuieli cu materialele 127.000 
**     09. Chelt.cu comunicatiile, radiocom. 61.200 
**     10.Cheltuieli privind energia si apa 6.000 
**     11.Chelt.cu lucrari-serv. exec.de tert 3.225.411 
**     13. Chelt. de reclama si publ. 1.151.250 
**     16. Alte cheltuieli de exploatare 765.174 
***    02. MATERIALE SI SERVICII 6.518.298 
**     08.  Cheltuieli cu amortizarea 4.713.912 
**     15. Chelt.cu impoz.,taxe si varsam.asi 562.611 
**     17. Chelt. cu vz. produselor -carti, C 128.300 
***    03. ALTE CHELTUIELI 5.404.823 
****   TOTAL CHELTUIELI 12.599.558 
 
 
1.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 676.437 lei, reprezintă salariile de bază, 
adaosurile şi contribuțiile salariale previzionate pe cele trei proiecte cu finanțare externă 
EURANET, ERASMUS și Huburi pentru protecția copiilor din zone defavorizate. 
 
 
2. Cheltuieli materiale şi servicii în sumă de 6.518.298 lei, cuprinde:   
 

• Cheltuieli cu prestatiile efectuate de persoanele fizice/PFA 233.470 lei.                   
Cheltuielile prevăzute la acest capitol reprezintă fondurile pentru plata 
colaboratorilor persoane fizice, respectiv PFA asigurate din veniturile proprii, 
respectiv din veniturile din sponsorizare precum și din veniturile din proiecte cu 
finanțare externă (Euranet, Erasmus) previzionate de către titulari. 

 
• Cheltuieli cu deplasările 948.793 lei – sunt incluse cheltuielile cu diurna, 

cazarea, transportul şi alte cheltuieli realizate cu ocazia deplasării în ţară a 
personalului de la compartimentele „Gaudeamus şi proiecte” şi Editura Casa 
Radio” precum şi cheltuielile de deplasare interne şi externe acoperite din 
contracte de sponsorizare. Tot la acest subcapitol sunt incluse și cheltuielile cu 
chiriile corespondenților externi care sunt achitate în avans, pe mai multe luni, 
conform clauzelor contractuale. 

 
• Cheltuielile cu materialele 127.000 lei - reprezintă contravaloarea materialelor 

achiziţionate în baza contractelor de sponsorizare.  

• Cheltuieli cu comunicaţiile, radiocomunicaţiile 61.200 lei – reprezintă 
cheltuielile cu satelitul (barter cu TVR) precum şi alte contracte încheiate la 
nivelul studiourilor teritoriale şi aflate în derulare . 
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• Cheltuielile cu energia și apa  6.000 lei, prevăzute pe titularul Asociația 

Sportivă SRR,  sunt finanțate integral din cotizațiile membrilor, înregistrate pe 
venituri. 

• Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi 3.225.411 lei – sunt incluse 
cheltuielile cu studii și cercetări cantitative (ARA): pentru măsurarea audienţei 
posturilor Radio România, în vederea obţinerii de informaţii obiective, precise şi 
corecte referitoare la audienţa şi la cota de piaţă a posturilor de radio şi/sau a 
programelor radiodifuzorilor din România. Măsurarea audienţei este necesară 
evaluării perfomanţelor posturilor de radio, pentru o mai bună poziţionare a 
postului public de radio din România. Având în vedere faptul că studiile pentru 
măsurarea audienţei se realizează pe parcursul a două exerciţii financiare, 2021-
2022, acestea au ca sursă de finanţare veniturile proprii ale SRR. La acestea se 
mai adaugă: expedieri poştale, chirii – târguri GAUDEAMUS, comisioane 
publicitate-comisioane care au crescut la 15% din valoarea încasărilor, 
comisioane vânzare bilete Sala Radio, alte cheltuieli de întreţinere. 

 
• Cheltuieli cu promovarea imaginii SRR 1.151.250 lei, din care 1.000.000 lei 

este repartizat la Direcția Marketing. 
 

• Alte cheltuieli de exploatare 765.174 lei – sunt incluse cheltuielile aferente 
premiilor oferite în emisiunile radiofonice din contractele de sponsorizare,  
cheltuieli nedeductibile fiscal precum și alte cheltuieli care nu pot fi încadrate în 
subcapitolul lucrări, servicii executate de terţi. 
 

 
3.  Alte cheltuieli   în sumă de 5.404.823 lei, cuprinde:      

 
• Cheltuieli cu amortizarea 4.713.912 lei, reprezintă  cota parte a valorii 

mijloacelor fixe, care anual sunt transferate pe costuri. Fondurile constituite din 
amortizare, în limita disponibilitatiilor băneşti curente, pot fi utilizate pentru 
realizarea achiziţiilor din planul anual de investiţii. Sumele au fost repartizate în 
bugetele titularilor care au în gestiune mijloace fixe, respectiv Direcţia Tehnică, 
Departamentul Administrativ, Direcţia Formaţii Muzicale şi in bugetele 
studiourilor teritoriale. Cheltuielile cu amortizarea sunt acoperite în limita 
fondurilor proprii.  
 

• Cheltuieli cu impozite, taxe 562.611 lei – sunt incluse obligaţiile legale privind 
impozitele pe spectacole, taxe judiciare, TVA, etc. In totalul acestor cheltuieli, 
cheltuiala cu TVA aferentă achiziților din surse proprii este în sumă de 522.011 
mii lei. 

 
• Cheltuieli cu vânzarea produselor SRR cărţi, CD-uri 128.300 lei. Aceste 

cheltuieli sunt estimate să fie acoperite integral din veniturile rezultate în urma 
vânzării acestora. Cheltuielile au fost repartizate în bugetul titularului „Editura 
Casa Radio”. 
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CAP.  III  Credite de angajament şi credite bugetare 

Conform Legii nr.5/2021 de aprobare a bugetului de stat pentru anul 2021, Societăţii 
Române de Radiodifuziune i-au fost alocate credite de angajament şi credite bugetare 
în sumă de 342.561.000 lei. 

Creditele de angajament şi creditele bugetare alocate în 2021 au fost grevate cu suma 
de 6.165.783 lei, de angajamente care nu au fost achitate în anul 2020 întrucât facturile 
au fost emise pentru anul 2020 (decembrie) au fost transmise în anul 2021, din care 
5.093.529 lei reprezintă valoarea facturii emise de SNR pentru perioada 20-31 
decembrie 2020. 
 
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 2021 este prezentat în anexele: 
 
- Anexa  1 -  Proiect-Bugetul de venituri şi cheltuieli 2021 pe surse de finanţare;  
- Anexa 2 - Proiect-Bugetul de venituri şi cheltuieli 2021 repartizat pe sediul central și 
pe studiourile teritoriale; 
- Anexa  3 -   Proiect-Bugetul de venituri şi cheltuieli 2021 repartizat pe studiourile 
teritoriale; 
- Anexa  4 -   Situație comparativă pe surse de finanțare BVC 2020/Realizat BVC 

2020/Proiect BVC 2021; 
- Anexa  5 -   Proiect-Repartizarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare.  
 
 



SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE                                                                                               Anexa 1

PROIECT -BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021 PE SURSE DE FINANTARE

lei
Capitol de venit / cheltuiala Buget SRR Alocatie bugetara Surse proprii
**     Venituri publicitate 6,904,206  6,904,206
**     Diverse venituri 5,108,155  5,108,155
**     Venituri proiecte speciale 587,197 587,197
***    VENITURI PROPRII 12,599,558 12,599,558
***    ALOCATIE BUGETARA 342,561,000 342,561,000
****   TOTAL VENITURI 355,160,558 342,561,000 12,599,558
**     01. Cheltuieli cu salariile personalul 155,643,557 154,984,847 658,710
**     02. Chelt.cu contributiile salariale 5,724,558 5,706,831 17,727
**     04. Chel. cu protectie sociala 1,015,000 1,015,000
**     05. Tichete valorice 8,876,680 8,876,680
**     14.Pregatirea personalului 100,000 100,000
***    01. CHELTUIELI CU PERSONALUL 171,359,795 170,683,358 676,437
**     03.Cheltuieli cu prestatiile ef.PFA/PF 5,045,470 4,812,000 233,470
**     06. Cheltuieli cu deplasarile 2,236,093 1,287,300 948,793
**     07. Cheltuieli cu materialele 2,564,087 2,437,087 127,000
**     09. Chelt.cu comunicatiile, radiocom. 109,632,767 109,571,567 61,200
**     10.Cheltuieli privind energia si apa 3,361,595 3,355,595 6,000
**     11.Chelt.cu lucrari-serv. exec.de tert 23,709,875 20,484,464 3,225,411
**     12. Cheltuieli cu relatiile internatio 1,253,000 1,253,000
**     13. Chelt. de reclama si publ. 1,156,250 5,000 1,151,250
**     16. Alte cheltuieli de exploatare 1,269,376 504,202 765,174
***    02. MATERIALE SI SERVICII 150,228,513 143,710,215 6,518,298
**     08.  Cheltuieli cu amortizarea 4,713,912  4,713,912
**     15. Chelt.cu impoz.,taxe si varsam.asi 26,530,038 25,967,427 562,611
**     17. Chelt. cu vz. produselor -carti, CD 128,300 128,300
**     20. Alte cheltuieli AB Radio Chisinau 2,200,000 2,200,000
***    03. ALTE CHELTUIELI 33,572,250 28,167,427 5,404,823
****   TOTAL CHELTUIELI 355,160,558 342,561,000 12,599,558
****** EXCEDENT NET/DEFICIT    



SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Anexa nr. 2

lei
Capitol de venit / cheltuiala Buget SRR Sediul central Studiouri teritoriale
**     Venituri publicitate 6,904,206 6,000,000 904,206
**     Diverse venituri 5,108,155 4,699,112 409,043
**     Venituri proiecte speciale 587,197 587,197
***    VENITURI PROPRII 12,599,558 11,286,309 1,313,249
***    ALOCATIE BUGETARA 342,561,000 342,561,000  
****   TOTAL VENITURI 355,160,558 353,847,309 1,313,249
**     01. Cheltuieli cu salariile personalul 155,643,557 119,908,651 35,734,906
**     02. Chelt.cu contributiile salariale 5,724,558 4,914,379 810,179
**     04. Chel. cu protectie sociala 1,015,000 1,015,000
**     05. Tichete valorice 8,876,680 6,596,400 2,280,280
**     14.Pregatirea personalului 100,000 100,000
***    01. CHELTUIELI CU PERSONALUL 171,359,795 132,534,430 38,825,365
**     03.Cheltuieli cu prestatiile ef.PFA/PF 5,045,470 3,229,470 1,816,000
**     06. Cheltuieli cu deplasarile 2,236,093 2,107,493 128,600
**     07. Cheltuieli cu materialele 2,564,087 1,959,844 604,243
**     09. Chelt.cu comunicatiile, radiocom. 109,632,767 109,616,487 16,280
**     10.Cheltuieli privind energia si apa 3,361,595 2,428,090 933,505
**     11.Chelt.cu lucrari-serv. exec.de tert 23,709,875 22,571,491 1,138,384
**     12. Cheltuieli cu relatiile internatio 1,253,000 1,253,000
**     13. Chelt. de reclama si publ. 1,156,250 1,153,250 3,000
**     16. Alte cheltuieli de exploatare 1,269,376 1,013,768 255,608
***    02. MATERIALE SI SERVICII 150,228,513 145,332,893 4,895,620
**     08.  Cheltuieli cu amortizarea 4,713,912 3,480,000 1,233,912
**     15. Chelt.cu impoz.,taxe si varsam.asi 26,530,038 26,400,716 129,322
**     17. Chelt. cu vz. produselor -carti, C 128,300 128,300
**     20. Alte cheltuieli AB Radio Chisinau 2,200,000 2,200,000
***    03. ALTE CHELTUIELI 33,572,250 32,209,016 1,363,234
****   TOTAL CHELTUIELI 355,160,558 310,076,339 45,084,219
****** EXCEDENT NET/DEFICIT  43,770,970 -43,770,970

PROIECT - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021 REPARTIZAT PE SEDIUL CENTRAL SI PE 
STUDIOURILE TERITORIALE



Anexa nr. 3
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE

Proiect - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021  REPARTIZAT PE STUDIOURILE TERITORIALE
lei

Bucuresti Cluj Constanta Craiova Iasi Timisoara Tg Mures Resita Brasov
**     Venituri publicitate 904,206 84,706 36,000 36,000 192,000 243,500 72,000 120,000 120,000  
**     Diverse venituri 409,043 6,000 13,000 3,560 36,000 95,483 159,500 78,500 17,000  
***    VENITURI PROPRII 1,313,249 90,706 49,000 39,560 228,000 338,983 231,500 198,500 137,000  
****   TOTAL VENITURI 1,313,249 90,706 49,000 39,560 228,000 338,983 231,500 198,500 137,000  
**     01. Cheltuieli cu salariile perso 35,734,906 3,664,292 5,547,389 4,148,592 3,349,138 4,525,938 5,311,276 4,721,864 2,493,349 1,973,068
**     02. Chelt.cu contributiile salari 810,179 82,951 125,555 93,982 75,715 102,308 120,597 107,875 57,264 43,932
**     05. Tichete valorice 2,280,280 226,720 374,960 235,440 244,160 279,040 327,000 327,000 139,520 126,440
***    01. CHELTUIELI CU PERSON 38,825,365 3,973,963 6,047,904 4,478,014 3,669,013 4,907,286 5,758,873 5,156,739 2,690,133 2,143,440
**     03.Cheltuieli cu prestatiile ef.P 1,816,000 140,000 180,000 130,000 14,000 280,000 310,000 550,000 150,000 62,000
**     06. Cheltuieli cu deplasarile 128,600 2,000 20,000 4,000 7,000 31,200 33,000 25,000 4,000 2,400
**     07. Cheltuieli cu materialele 604,243 48,450 92,000 53,100 60,000 90,023 98,000 63,040 45,130 54,500
**     09. Chelt.cu comunicatiile, rad 16,280 8,800 6,480  1,000
**     10.Cheltuieli privind energia si 933,505 1,500 168,000 85,000 127,185 163,420 230,000 133,400 25,000
**     11.Chelt.cu lucrari-serv. exec.d  1,138,384 20,106 66,042 31,594 124,495 232,657 157,800 82,600 198,090 225,000
**     13. Chelt. de reclama si publ. 3,000 1,000 1,000 1,000
**     16. Alte cheltuieli de exploatar 255,608 10,000 21,458 9,000 18,000 12,850 150,000 25,800 7,000 1,500
***    02. MATERIALE SI SERVICII 4,895,620 222,056 548,500 312,694 359,480 817,630 978,800 880,840 430,220 345,400
**     08.  Cheltuieli cu amortizarea 1,233,912 35,640 188,760 135,000 238,452 213,000 193,700 159,400 68,904 1,056
**     15. Chelt.cu impoz.,taxe si var 129,322 4,600 3,300 2,600 21,200 75,752 10,000 6,320 4,750 800
***    03. ALTE CHELTUIELI 1,363,234 40,240 192,060 137,600 259,652 288,752 203,700 165,720 73,654 1,856
****   TOTAL CHELTUIELI 45,084,219 4,236,259 6,788,464 4,928,308 4,288,145 6,013,668 6,941,373 6,203,299 3,194,007 2,490,696
****** EXCEDENT NET/DEFICIT -43,770,970 -4,145,553 -6,739,464 -4,888,748 -4,060,145 -5,674,685 -6,709,873 -6,004,799 -3,057,007 -2,490,696

Capitol de venit / cheltuiala

Buget 
Studiouri 

Teritoriale- 
TOTAL

din care:
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ANEXA 4

Situatie comparativa BVC 2020-Realizat 2020- BVC 2021

LEI
ALTE 

SURSE
Buget 2020 Realizat 2020 Buget 2021 Buget 2020 Realizat 2020 Buget 2021 Buget 2020 Realizat 2020 Buget 2021 Realizat

**     Venituri publicitate 4,800,000 4,982,640 6,904,206 4,800,000 4,982,640 6,904,206
**     Diverse venituri 15,245,357 18,445,357 5,108,155  15,245,357 17,654,599 5,108,155 790,757
**     Venituri proiecte speciale 601,531 534,434 587,197 601,531 534,434 587,197
***    VENITURI PROPRII 20,646,888 23,962,431 12,599,558  20,646,888 23,171,674 12,599,558 790,757
***    ALOCATIE BUGETARA 377,561,000 371,566,530 342,561,000 377,561,000 371,566,530 342,561,000
****   TOTAL VENITURI 398,207,888 395,528,961 355,160,558 377,561,000 371,566,530 342,561,000 20,646,888 23,171,674 12,599,558 790,757
**     01. Cheltuieli cu salariile pers163,085,076 160,888,873 155,643,557 162,290,631 160,127,887 154,984,847 794,445 760,986 658,710
**     02. Chelt.cu contributiile sala 6,153,044 5,822,848 5,724,558 6,135,183 5,805,726 5,706,831 17,861 17,122 17,727
**     04. Chel. cu protectie sociala 845,000 798,555 1,015,000 845,000 798,555 1,015,000
**     05. Tichete valorice 11,264,731 10,849,647 8,876,680 11,264,731 10,849,647 8,876,680
**     14.Pregatirea personalului 25,000 2,423 100,000 25,000 2,423 100,000
***    01. CHELTUIELI CU PERSO181,372,851 178,362,345 171,359,795 180,560,545 177,584,237 170,683,358 812,306 778,108 676,437
**     03.Cheltuieli cu prestatiile ef. 4,617,601 4,365,047 5,045,470 4,273,101 4,150,063 4,812,000 344,500 214,984 233,470
**     06. Cheltuieli cu deplasarile 1,977,242 1,367,706 2,236,093 1,161,692 985,051 1,287,300 815,550 382,656 948,793
**     07. Cheltuieli cu materialele 3,703,581 2,472,524 2,564,087 3,470,353 2,309,824 2,437,087 233,228 162,701 127,000
**     09. Chelt.cu comunicatiile, ra 132,049,606 131,921,181 109,632,767 131,973,443 131,650,775 109,571,567 76,163 71,516 61,200 198,890
**     10.Cheltuieli privind energia  3,259,718 3,042,174 3,361,595 3,254,900 3,036,473 3,355,595 4,818 5,702 6,000
**     11.Chelt.cu lucrari-serv. exec  21,793,853 19,644,014 23,709,875 19,266,358 18,604,065 20,484,464 2,527,495 1,039,950 3,225,411
**     12. Cheltuieli cu relatiile inter 1,217,090 1,142,799 1,253,000 1,217,090 1,142,799 1,253,000
**     13. Chelt. de reclama si publ 299,721 124,303 1,156,250 94,320 76,256 5,000 205,401 48,047 1,151,250
**     16. Alte cheltuieli de exploata 10,461,984 10,316,508 1,269,376 475,347 365,338 504,202 9,986,637 9,951,171 765,174
***    02. MATERIALE SI SERVIC 179,380,396 174,396,258 150,228,513 165,186,604 162,320,643 143,710,215 14,193,792 11,876,725 6,518,298 198,890
**     08.  Cheltuieli cu amortizarea 4,922,266 4,478,759 4,713,912   4,922,266 3,886,892 4,713,912 591,867
**     15. Chelt.cu impoz.,taxe si va 30,512,875 30,457,864 26,530,038 29,515,573 29,586,027 25,967,427 997,302 871,837 562,611
**     17. Chelt. cu vz. produselor -  78,300 55,106 128,300 78,300 55,106 128,300
**     20. Alte cheltuieli AB Radio C 2,298,278 2,075,621 2,200,000 2,298,278 2,075,621 2,200,000
***    03. ALTE CHELTUIELI 37,811,719 37,067,350 33,572,250 31,813,851 31,661,649 28,167,427 5,997,868 4,813,834 5,404,823 591,867
****   TOTAL CHELTUIELI 398,564,966 389,825,954 355,160,558 377,561,000 371,566,530 342,561,000 21,003,966 17,468,667 12,599,558 790,757
****** EXCEDENT NET/DEFICIT -357,078 5,703,007 6,060,085  -357,078 5,703,007

Capitol de venit / cheltuiala
TOTAL SRR ALOCATIE BUGETARA SURSE PROPRII
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PROIECT-REPARTIZAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT SI A CREDITELOR BUGETARE AN 2021
PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI

CAPITOL BUGETAR 6701
I. CREDITE DE ANGAJAMENT 342,561,000
II. CREDITE BUGETARE 342,561,000

TITLUL DE CHELTUIELI 55 "ALTE TRANSFERURI"
I. CREDITE DE ANGAJAMENT 342,561,000
II. CREDITE BUGETARE 342,561,000

ARTICOLUL 01 "TRANSFERURI INTERNE"
I. CREDITE DE ANGAJAMENT 342,561,000
II. CREDITE BUGETARE 342,561,000

ALINIATUL 50.01.18 "ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE"
I. CREDITE DE ANGAJAMENT 342,561,000
II. CREDITE BUGETARE 342,561,000

1 CREDITE DE ANGAJAMENT: SALARII 154,984,847
CREDITE BUGETARE: SALARII 154,984,847

2 CREDITE DE ANGAJAMENT: CONTRIBUTII SALARIALE 5,706,831
CREDITE BUGETARE: CONTRIBUTII SALARIALE 5,706,831

4 CREDITE DE ANGAJAMENT: AJUTOARE 1,015,000
CREDITE BUGETARE: AJUTOARE 1,015,000

5 CREDITE DE ANGAJAMENT: TICHETE VALORICE 8,876,680
CREDITE BUGETARE: TICHETE VALORICE 8,876,680

14 CREDITE DE ANGAJAMENT: PREGATIREA PERSONALULUI 100,000
CREDITE BUGETARE: PREGATIREA PERSONALULUI 100,000

I CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU PERSONALUL 170,683,358
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU PERSONALUL 170,683,358

3 CREDITE DE ANGAJAMENT: COLABORATORI PF/PFA 4,812,000
CREDITE BUGETARE: COLABORATORI PF/PFA 4,812,000

6 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU DEPLASARILE 1,287,300
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU DEPLASARILE 1,287,300

7 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU MATERIALELE 2,900,134
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU MATERIALELE 2,900,134

9 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU COMUNICATIILE 130,389,729
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU COMUNICATIILE 130,389,729

10 CREDITE DE ANGAJAMENT: ENERGIE, APA, GAZE 3,993,158
CREDITE BUGETARE: ENERGIE, APA, GAZE 3,993,158

11 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU LUCRARI-SERV.EXEC DE TERTI 24,184,835
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU LUCRARI-SERV.EXEC DE TERTI 24,184,835

12 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU RELATIILE INTERNATIONALE 1,253,000
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU RELATIILE INTERNATIONALE 1,253,000

13 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE 5,950
CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE 5,950

16 CREDITE DE ANGAJAMENT: ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 600,000

Cap Subcap Denumire AN 2021



CREDITE BUGETARE: ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 600,000
II CREDITE DE ANGAJAMENT: MATERIALE SI SERVICII 169,426,106

CREDITE BUGETARE: MATERIALE SI SERVICII 169,426,106
15 CREDITE DE ANGAJAMENT: CHELTUIELI CU TAXE SI IMPOZITE 251,536

CREDITE BUGETARE: CHELTUIELI CU TAXE SI IMPOZITE 251,536
20 CREDITE DE ANGAJAMENT: ALTE CHELTUIELI RADIO CHISINAU 2,200,000

CREDITE BUGETARE: ALTE CHELTUIELI RADIO CHISINAU 2,200,000
III CREDITE DE ANGAJAMENT: ALTE CHELTUIELI 2,451,536

CREDITE BUGETARE: ALTE CHELTUIELI 2,451,536
CREDITE DE ANGAJAMENT: TOTAL GENERAL: 342,561,000
CREDITE BUGETARE: TOTAL GENERAL: 342,561,000



ANEXA II la HCA Nr. 391/23.03.2021 

 
 
 
AMENDAMENT 
 

Se suplimentează cap. 2, subcap. 3 cu suma de 250.000 lei pentru cheltuielile cu 
prestaţiile efectuate, în anul 2021, de către persoane fizice, PFA, etc, în baza 
contractelor de drept de autor şi conexe; 

 
Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor cu prestaţiile efectuate, în anul 2021, de către 
persoane fizice, PFA, etc, în baza contractelor de drept de autor şi conexe care din 
cauza fondurilor limitate de la bugetul de stat nu au putut fi suficient bugetate, 
cheltuielile cu radiocomunicaţiile, inclusiv TVA aferentă, vor fi diminuate cu suma de 
250.000 lei. 
 
Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă vor realiza toate demersurile  legale 
necesare către Parlamentul României, Guvernul României şi Ministerul Finanţelor 
pentru rectificarea pozitivă a bugetului SRR în vederea finanţării cheltuielilor cu 
radiocomunicaţiile. 

 

 



 

Str. General Berthelot,  
Nr. 60-64, RO-010165,  
Bucureşti, România 
tel:   + 4021-303 13 67 
        + 4021-319 05 36 
fax:  + 4021-319 05 64 
CUI RO 8296093 
 

 
 
 

Nr. 1.00/_____/_________2021 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SRR 

 pe anul 2021 
   
 
 
În baza Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, prin care au fost modificate art. 40 şi 41 din Legea  nr. 
41/1994, cheltuielile de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii Române de Radiodifuziune 
urmează să fie acoperite din fonduri de la bugetul de stat, aprobate prin legea bugetară 
anuală. 
 
Prin Legea nr. 15 / 2021, prin care a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2021, Societăţii 
Române de Radiodifuziune i-au fost alocate credite de angajament şi credite bugetare în 
sumă de 342.561.000 lei, cu 35.000.000 lei mai mici faţă de anul 2020, respectiv cu 
51.000.000 lei mai mici față de anul 2019.  
Pe de altă parte solicitările de finanţare a cheltuielilor,  transmise de către titularii de 
buget se ridică la suma de 397.519.090 lei, cu 54.958.090 lei mai mult decât suma 
alocată de la bugetul statului. 
 
Pe lângă veniturile de la bugetul de stat, se estimează că vor fi realizate venituri proprii în 
sumă de 12.599.558 lei 
 
Astfel, valoarea totală a veniturilor Societăţii Române de Radiodifuziune, din cele 
două surse, este estimată la suma de 355.160.558 lei. 
 
Prin bugetul de venituri şi cheltuieli anual cheltuielile sunt repartizate pe destinaţii, în limita 
veniturilor identificate pe surse şi în concordanţă cu obiectivele, strategia şi politica SRR. 
 
Având în vedere faptul că fondurile alocate de la bugetul de stat sunt mult mai mici față de 
necesități, pentru desfășurarea activităților specifice radioului public în noile condiții pentru 
unele subcapitole de cheltuieli fondurile au fost diminuate față de realizările anului 2020 iar 
pentru altele nu au fost operate alocări de fonduri: 

 



• Cheltuieli cu personalul: 

Nu au fost alocate fonduri pentru: 

Cheltuielile cu primele acordate salariaţilor cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Crăciun şi 
Ziua Radioului. Pentru acordarea respectivelor prime la nivelul unui salariu minim de 2.300 
lei (confom prevederilor CCM) mai este necesară o sumă de aproximativ 4.577.000 lei 
(2300lei*1990pers). 
Art. 165 (1) din CCM al SRR prevede „Pentru sărbătorile de Paşte şi de Crăciun precum și 
de Ziua Radioului  Societatea Română de Radiodifuziune va acorda tuturor salariaţilor câte 
o primă, în limita alocațiilor bugetare, în cuantum anual cumulat de cel puţin un salariu 
minim brut pe economie.” 

 
Cheltuielile cu voucherele de vacanţă Potrivit art. I din OUG nr. 8/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru   modificarea și completarea unor acte normative, ” 
...........în anul 2021, autorităţile şi instituţiile publice,................., precum şi serviciile publice 
autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanţă 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare”.  

 
 Au fost diminuate fondurile alocate pentru: 

Adaosuri la salarii (spor ore suplimentare, spor ore week-end) cu aprox. 25% față de 
cheltuielile realizate în anul 2020.  
La proiecția cheltuielilor cu adaosurile la salarii s-a luat în considerare raționalizarea 
numărului de ore suplimentare și ore de  week-end precum și prioritar, compensarea orelor 
suplimentare și a orelor de week-end prin acordarea de ore libere plătite. 
 
Astfel, la Cap. Cheltuieli cu personalul se propune alocarea sumei de 171.359.795 lei față 
de cheltuielile realizate în anul 2020 când au fost de 178.362.345 lei. Diferența                
7.002.550 lei 
 

• Cheltuieli cu materiale și servicii și alte cheltuieli: 
 
Au fost diminuate fondurile alocate pentru: 

Cheltuielile cu prestaţiile efectuate de către persoane fizice şi PFA în baza contractelor 
de drepturi de autor şi conexe. Solicitările au fost pentru suma de 5.992.944 lei. Pentru anul 
2021 se propune suma de 5.045.470 lei din care 233.470 lei surse proprii-sponsorizări, 
proiecte speciale. Au fost alocate fonduri suplimentare pentru DFM, față de cheltuielile 
realizate în 2020.  

Cheltuielile cu deplasările se propune suma de 2.236.093 lei din care 948.793 lei surse 
proprii-sponsorizări, alte venituri, în condiţiile în care solicitările sunt pentru 2.729.864 lei. La 
acest subcapitol sunt alocate sume pentru acoperirea cheltuielilor cu corespondenții externi 
de 870.000 lei (38,9%), din care 580.000 lei alocație bugetară și 290.000 lei surse proprii.  

Cheltuielile cu materialele se propune suma de 2.564.087 lei, în condiţiile în care 
solicitările sunt pentru 5.237.542 lei. Au fost luate în calcul și ieșiri de materiale din stocurile 
existente la 31.12.2020. 

act:9507%200
act:9507%200
act:122479%200
act:400338%200


Cheltuielile cu promovarea se propune repartizarea din surse proprii a sumei de 
1.000.000 lei, în condiţiile în care solicitările Direcției Marketing sunt pentru 2.040.000 lei.  

Cheltuielile cu radiocomunicaţiile este propusă alocarea sumei de 107.300.000 lei 
(exclusiv TVA), la care se adaugă TVA de 20.387.000 lei, sumă care este bugetată la cap. 
Alte cheltuieli. În total pentru acoperirea cheltuielilor cu serviciile prestate de SNR este de 
127.687.000 lei (inclusiv TVA), față de valoarea estimată de către SNR pentru întregul an în 
sumă de 156.077.497 lei (medie lunară 13.006.458 lei), potrivit Acordului cadru 
301/9460/27.09.2019. Fără a afecta transmisia programelor radioului public, suma de 
127.687.000 lei (inclusiv TVA) va acoperi cheltuielile cu serviciile prestate de SNR până la 
aprox. 1 octombrie 2021. Este de reținut faptul că în cazul creditelor de angajament și a 
creditelor bugetare la suma necesară de 156.077.497 lei se mai adaugă și suma de 
5.093.529 lei ce reprezintă valoarea serviciilor prestate de SNR în perioada 20-31 
decembrie 2020 și achitate în ianuarie 2021. 
 
Astfel, la Cap. Cheltuieli cu materiale și servicii se propune alocarea sumei de 150.228.513 
lei față de cheltuielile realizate în anul 2020 când au fost de 174.396.258 lei. Diferență 
24.167.745 lei, care provine în special din alocarea insuficientă pentru servicii prestate de 
SNR 
 
La Cap. Alte cheltuieli se propune alocarea sumei de 33.572.250 lei față de cheltuielile 
realizate în anul 2020 când au fost de  37.067.350 lei. Diferență 3.495.100 lei, care provine 
în special din TVA aferentă sumelor alocate pentru serviciile prestate de SNR. 

La finele trimestrelor II şi III în baza execuţiei bugetare vor fi analizate cheltuielile realizate 
în vederea identificării sumelor care nu au fost angajate și care cu aprobarea Consiliului de 
Administraţie pot fi redistribuite pentru acoperirea cheltuielilor rămase fără finanţare sau cu 
finanțare insuficientă.  

De reţinut că potrivit art. 21 alin. (5), (6) şi (7) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, 
ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele de angajament şi creditele bugetare 
după reţinerea a 10% din bugetul aprobat, mai  puţin din cheltuielile de personal. În aceste 
condiţii suma reţinută va fi de 17.187.764 lei. Deblocarea sumelor reţinute se face în 
semestrul al doilea în baza ordonanţelor de rectificare bugetară emise de către guvern.  
La proiecția BVC 2021 s-au avut în vedere următoarele obiective  şi priorităţi: 

• Realizarea emisiunilor din grilele de program aprobate, în conformitate cu misiunea 
SRR,  de serviciu  public; 

• Asigurarea şi îmbunătăţirea recepţiei programelor radio; 
• Fluidizarea emisiei  şi îmbunătăţirea  calităţii  acesteia; 
• Reflectarea   editorială  a evenimentelor   majore  ale anului  2021; 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, supus  aprobării Consiliului de 
Administraţie este echilibrat, cheltuielile estimate fiind egale cu veniturile de realizat, în 
sumă totală de 355.160.558 lei. 
 
Pentru asigurarea echilibrului bugetar, cheltuielile au fost estimate în limita veniturilor de 
realizat de 355.160.558 lei şi pe fiecare sursă de finanţare astfel: 

• cheltuielile din Alocaţie bugetară sunt estimate în limita veniturilor transferate de la 
bugetul de stat în sumă de 342.561.000 lei 



• cheltuielile din Surse proprii sunt estimate în limita veniturilor obţinute din surse 
proprii în sumă de 12.599.558 lei   

 
Repartizarea bugetului pe trimestre, va fi realizată de către Direcţia Economică cu 
aprobarea Preşedintelui Director General, după aprobarea de către Ministerul Finanţelor 
Publice a eşalonării trimestriale a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare. 
 
Conform prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, coroborate cu prevederile Legii 
nr. 41/1994, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către consiliul de administraţie este 
repartizat pe fiecare compartiment funcţional, pe capitole şi subcapitole de cheltuieli cu 
aprobarea preşedintelui director general al SRR - ordonator principal de credite. De 
asemenea transferurile de sume solicitate de către conducătorii de compartimente, se 
realizează cu aprobarea preşedintelui director general, în limita surselor financiare. 
În funcţie de modificările unor indicatori, intervenite în cursul anului, Consiliul de 
Administraţie poate aproba, oricând, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2021. 
 
Supunem aprobării Consiliului de Administraţie al SRR, proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SRR pe anul 2021. 
 
 

Georgică Severin 
Preşedinte Director General 

 
 
 
 
 
 
 
Elena Borcea 
Director Direcţia Economică 
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