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Cine suntem
Televiziunea Română are statut de instituţie publică şi emite pe şase canale: TVR 1, TVR
2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Info şi TVR Internaţional. Deţinem şi un canal experimental,
care emite în sistem High Definition: TVR HD.
Prin cele cinci studiouri teritoriale pe care
le deţine - Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, Tîrgu-Mureş -, TVR acoperă cele mai importante
ştiri la nivel naţional.

Afilieri
Suntem afiliaţi la cele mai importante organizaţii internaţionale din domeniul audio
- vizualului, ceea ce ne oferă un avantaj competitiv în materie de calitate a producţiilor pe
care le difuzăm: EBU (European Broadcasting
Union), EGTA (European Group of Television Advertising), CIRCOM Regional (Asociaţia
Televiziunilor Publice Regionale din Europa),

Arte France, IFTA (Federaţia Internaţională a
Arhivelor de Televiziune).

Cum suntem finanţaţi
Principala sursă de finanţare a televiziunii publice române o reprezintă taxa TV, care în acest
moment este cea mai scăzută din Uniunea Europeană, adică 4 lei/familie/lunar. Taxa TV, principala sursă de finanţare a activităţii (peste 70%
din buget), a fost redusă pentru persoane fizice,
de la 4,5 lei la 4 lei, încă din anul 2003, şi nu a mai
fost niciodată indexată.
Fondurile pe care Televiziunea Română le
primeşte de la bugetul de stat au mers, în 2011,
în proporţie de 85% direct către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii pentru închirierea
staţiilor şi circuitelor (preluarea, transportul şi
difuzarea de către S.N.Radiocomunicaţii S.A. a
programelor televiziunii publice).
Veniturile din publicitate ale televiziunii publi-
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ce deţin o pondere mică din cauza restricţiilor în
difuzarea publicităţii, restricţii care nu se regăsesc în cazul televiziunilor private.
Programele televiziunii publice nu pot fi întrerupte pentru a se difuza reclame, iar durata
acestora nu poate depăşi 8 minute pe oră, faţă
de 12 minute pe oră, atât cât pot difuza televiziunile private.

Cum funcţionăm
TVR îşi desfăşoară activitatea sub controlul
Parlamentului, în conformitate cu Legea numărul 41/1994. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de către Parlament, pe o
perioadă de 4 ani. Consiliul de Administraţie al
TVR cuprinde 13 persoane, desemnate prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
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În anul 2011, membrii Consiliului de Administraţie au fost:
• Alexandru Mihai Lăzescu
(Preşedinte - Director General),
• Cătălin Ovidiu Baba,
• Traian Bărbulescu,
• Paul Călin Botez,
• Claudiu Brânzan,
• Sorin Burtea,
• Raico Cornea,
• Anne Marie Jugănaru,
• Adriana Silvia Meseşian,
• Nicoleta Nicolicea,
• Cristian Niţulescu,
• Karen Attila Sebesi,
• Lucia Hossu-Longin.

Pe lângă membrii titulari, Consiliul de
Administraţie are şi următorii membri supleanţi: Dani Constantin, Cornel Mihalache,
Andreea Iulia Pascaru, Monica Alina Forfotă, Ion Lucian Catrina, Mihaela Moldoveanu,
Cosmin Irimieş, Radu Podgoreanu, Alin Ciocârlie, Vasile Arhire, Brânduşa Miron, Rostas Istvan Peter, Andreea Julika Ghiţă.
Conducerea executivă a TVR este asigurată
de Comitetul Director (CD), condus de Directorul General. Principalele sale atribuţiuni sunt:
executarea deciziilor CA; pregătirea strategiei
de programe; administrarea TVR.
În anul 2011, Comitetul Director a avut
următoarea componenţă: Alexandru Lăzescu – Preşedinte - Director General;
Cipriana Voicu – Director Direcţia Economică; Rodica Culcer – Director Direcţia Emisiuni Informative şi Sport; Horia
Romanescu – Director Direcţia Strategie
Programe; Titi Dincă – Director Direcţia
Artistică şi Producţie; Horia Cazan – Director Direcţia Tehnico-Administrativă. De
la 1 iulie, CD a funcţionat cu cinci membri,
fără directorul Direcţia Emisiuni Informative şi Sport. Începând cu 30 august 2011,
Dan Radu, Director Producţie Editorială şi
Programe, a fost nominalizat ca membru
al Comitetului Director.

Misiune
TVR are misiunea de a prezenta în mod
obiectiv realităţile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi să promoveze valorile limbii
române, ale creaţiei autentice culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor
naţionale, precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive.
Suntem singura televiziune din România care
sprijină producţia cinematografică românească,
un procent de 15% din încasările din publicitate fiind alocat în această direcţie. Acest procent
este cel mai mare din Uniunea Europeană.
Avem cea mai mare diversitate a producţiilor din domeniul audio-vizualului românesc:
ştiri, evenimente sportive majore, producţii
proprii de filme şi seriale, documentare, cultură, programe pentru minorităţi.
TVR a început un proces de redefinire a rolului de serviciu public de televiziune. Noua
abordare pune accent pe dezbateri, traininguri,
parteneriate strategice şi schimburi de idei cu
societatea civilă, profesioniştii de media, organizaţiile de profil. Astfel, TVR îşi propune să
crească, pe termen lung, calitatea producţiilor
şi a dialogului cu publicul şi să devină un reper
în materie de jurnalism responsabil.
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Anul 2011 a fost primul an complet în care actualul Consiliu de
Administraţie, care şi-a început activitatea pe data de 30 iunie 2010, a
putut să-şi construiască propria strategie managerială şi să proiecteze
un buget care să o susţină. Una dintre principalele preocupări ale
actualului Consiliu de Administraţie pentru anul care face obiectul
acestui raport a fost iniţierea unui proces de restructurare al cărui scop
principal a fost optimizarea costurilor şi redefinirea rolului serviciului
public în societatea românească. Prin diferite măsuri de reducere a
cheltuielilor şi de diversificare a veniturilor, deficitul TVR din primul
semestru al anului 2011 a fost redus cu 34% comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului 2010, detaliile acestei performanţe urmând să fie
găsite mai jos. În ciuda acestui context financiar dificil, conducerea
TVR priveşte către viitor, drept pentru care a iniţiat şi dezvoltat o serie
de proiecte şi parteneriate strategice, detaliate şi ele în continuarea
raportului.
De asemenea, TVR şi-a propus obţinerea
unui standard internaţional de calitate a
managementului, care să ducă la eliminarea
proceselor şi fluxurilor de producţie
redundante, la eficientizarea utilizării
resurselor interne, precum şi la definirea
exactă a ariei de competenţă a structurilor din
TVR. Pentru realizarea acestui proiect a fost
iniţiată o analiză organizaţională cu ajutorul
companiei elveţiene de consultanţă Challenge
Optimum. Costurile acestei certificări extrem
de apreciate pe plan internaţional sunt
acoperite integral printr-o finanţare obţinută
de televiziunea publică de la Media and
Society Foundation.
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1. Proiecte importante
în 2011
1 Relansarea TVR INFO
Unul dintre principalele obiective ale
managementului TVR pentru 2011 a fost
regândirea TVR INFO - lansat iniţial ca un
canal axat pe informaţii utilitare. Astfel,
TVR INFO, canalul de ştiri al Televiziunii Române, a fost relansat la începutul lunii mai
2011, cu o grilă cu totul nouă, cu programe
de ştiri şi dezbateri abordând teme de actualitate internă, politică externă, economie,
afaceri şi sport. Tot din mai 2011, TVR INFO
are o nouă identitate vizuală.
Demersul TVR de a relansa TVR INFO,
sub sloganul „Televiziunea de ştiri a românilor”, face parte dintr-un proces mai am-

plu al TVR, de redefinire a rolului său de
serviciu public de media, care promovează
jurnalismul responsabil şi dezbaterile pe
teme relevante pentru România.
Totodată, TVR a urmat astfel tendinţele
pieţei media europene, majoritatea televiziunilor publice de pe Bătrânul Continent
având un canal de ştiri.
TVR INFO utilizează preponderent resursele tehnice şi umane existente, efortul
suplimentar fiind minim. În plus, canalul
va valorifica în programele sale conţinutul
existent pe celelalte posturi, cum ar fi, de
pildă, cel sportiv şi cel cultural.
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2 Dezvoltarea TVR+

iecte multimedia.
Televiziunea publică vine astfel în întâmpinarea celor 8 milioane de utilizatori de Internet din ţara noastră, potrivit unui studiu
realizat în anul 2010 de Saïd Business School (Oxford University), la comanda Cisco.
Iniţiativa are în vedere faptul că TVR are
cel mai mare potenţial în materie de diversitate a conţinutului video şi de volum
al producţiei, dar şi cea mai bogată arhivă.
De asemenea, TVR deţine poziţia de lider în
adaptarea la noile tehnologii.
3 Carta TVR

O altă direcţie strategică a TVR a fost
dezvoltarea producţiilor pentru mediul online, în dorinţa de adaptare la noile modele de consum video şi de poziţionare pe
viitoarea piaţă media, în care Internetul şi
televiziunea converg. TVR a venit astfel în
întâmpinarea unui public ale cărui obiceiuri
de consum se schimbă accelerat.
În anul 2011, TVR a început dezvoltarea
TVR+, o platformă online pe care publicul
va putea urmări gratuit, timp de câteva săptămâni, emisiunile difuzate pe canalele televiziunii publice. Proiectul are mai multe
etape de implementare: în prima fază, cei
interesaţi vor putea urmări pe Internet programele proprii ale TVR. Ulterior, în a doua
etapă de dezvoltare a site-ului, TVR va pune
online atât programe achiziţionate - filme,
seriale, documentare - cât şi materiale din
arhiva televiziunii publice, grupate în pro-
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Un alt palier de acţiune al TVR în 2011 a
fost demararea unui proiect în parteneriat
cu un reprezentant al societăţii civile - Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),
menit să redefinească valorile şi misiunea
de serviciu public ale TVR.
Finalitatea parteneriatului constă în realizarea Cartei TVR - un document care va
stabili în detaliu modul de operare al instituţiei şi valorile sale fundamentale.
Prin definirea şi comunicarea explicită a
valorilor şi a misiunii sale, TVR doreşte să
se adapteze noii realităţi din industria media, iar plătitorii de taxă TV, pe de o parte, şi
angajaţii TVR, pe de altă parte, să se regăsească în ceea ce Televiziunea Română le
oferă.
Pentru realizarea proiectului, TVR s-a
documentat asupra modului de funcţionare

a altor televiziuni publice, inclusiv la BBC, şi
a consultat diferite segmente de public, atât
intern cât şi extern, cu privire la percepţia şi
rolul TVR, în calitatea sa de serviciu public,
finanţat cu preponderenţă din taxa TV.
Proiectul a demarat cu realizarea, în
octombrie 2011, de către Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS), a unui
studiu sociologic la nivel naţional. Conform
studiului, aproape jumătate dintre români
(45%) consideră că schimbările care s-au
petrecut în ultimul timp în materie de programe la TVR duc televiziunea publică întro direcţie bună, aproape dublu faţă de cei
care consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită (24%). Din acelaşi studiu reiese că 65% dintre români au încredere în
Televiziunea Română, iar pentru 55% dintre ei TVR corespunde cel mai bine ideii de
televiziune publică. Programele de ştiri ale
TVR sunt în topul despre obiectivitate (66%),
imparţialitate (53%) şi respectă agenda cetăţeanului (71%).
De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, au fost realizate, pe plan intern, focus
- grupuri pe toate palierele de management
şi execuţie, care au arătat percepţia angajaţilor faţă de TVR.
Proiectul, ce presupune şi organizarea
de dezbateri cu diferite categorii de public

– politicieni, studenţi, ONG-uri etc. -, se înscrie între obiectivele asumate la începutul
mandatului, acela de recâştigare a reputaţiei şi creştere a gradului de încredere din
partea publicului.
4 Grile noi
Începând din primăvara lui 2011, TVR a
regândit strategia de construire a grilelor
de programe, concepute pentru a fi cât mai
aproape de telespectatorii români, în acord
cu strategia de redefinire a misiunii sale de
serviciu public.
Principala direcţie strategică de dezvoltare a vizat fidelizarea publicului tradiţional
şi cooptarea unor noi nişe de audienţă, atât
prin producţii cu plus - valoare pe piaţă şi
vedete cu priză la public, cât şi prin proiecte
corporate integrate, interactive.
În jurul brandului TVR s-a închegat un
nucleu de programe, vedete şi filme care
să diferenţieze televiziunea publică într-un
peisaj media în care credibilitatea jurnalismului s-a erodat continuu.
În 2011, TVR a difuzat cele mai bune
talk-show-uri culturale şi educative de televiziune din România – „Garantat 100%”,
„Profesioniştii”, „50 de minute cu Pleşu şi
Liiceanu”, „Înapoi la argument”, „Literatura de azi”, „Rezistenţa prin cultură”, dar şi

TVR a difuzat
cele mai bune
talk-show-uri
culturale şi educative de televiziune din România – „Garantat
100%”, „Profesioniştii”, „50 de minute cu Pleşu şi
Liiceanu”
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cele mai bune seriale de pe piaţă – „Anatomia lui Grey”, „CSI Crime şi Investigaţii”,
serialele coreene.
Pe lângă producţii editoriale de calitate,
TVR a dezvoltat şi proiecte care să coopteze,
în mod inteligent, publicul, în special pe cel
tânăr.
Interactivitatea şi dezbaterile publice,
menite să încurajeze jurnalismul responsabil, de calitate, s-au numărat printre priorităţile televiziunii publice în 2011.
Îmbunătăţirea grilei TVR 1 a fost făcută
pe baza unor analize comportamentale studiate pe alte pieţe de televiziune, care relevă
faptul că „telespectatorul urmează genul”.
Grila a fost construită vertical, pentru a evita coliziuni de publicuri diferite şi pentru o
apropiere cât mai mare de acest concept.
TVR 2, care şi-a propus o împrospătare a
grilei şi audienţei încă din 2010, a mizat în
continuare pe <special interests> şi <smart
education>, cu emisiuni despre business,
5 TVR – 55 de ani
2011 a fost un an special pentru televiziunea publică. În decembrie, Televiziunea
Română a sărbătorit 55 de ani de la prima
emisie. Pentru a marca acest moment, TVR
a realizat emisiuni speciale, dedicate acestei aniversări, în zilele de Crăciun. Denumite „Zilele TVR 55”, acestea au adus publicului programe cu tot ce a fost mai bun, mai
emoţionant, mai vesel şi mai spectaculos în
peste jumătate de secol de televiziune.
Aniversarea a 55 de ani de televiziune
publică în România a fost fost marcată, în
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ştiinţă şi hobby-uri. TVR 2 a fost astfel redefinit ca un post pentru oameni activi, cu puţin timp liber, dar care recurg la TV pentru a
se relaxa, distra şi informa.
TVR Cultural şi-a simplificat foarte mult
grila, evitând suprapunerile de teme. „Jurnalul Cultural” a fost extins la o oră, între
21.00 - 22.00, devenind magazinul de informaţii culturale al zilei.
TVR 3 şi-a micşorat numărul producţiilor, concentrându-se pe sloturile orare mai
importante.
mod inedit, neconvenţional şi original, şi pe
plan intern. Campania internă „TVR 55” i-a
avut ca protagonişti pe angajaţii TVR, surprinşi de camerele de luat vederi în birouri,
în studiouri, pe holuri etc. Campania, care a
fost realizată cu resurse interne, a debutat
în luna iulie 2011 şi a continuat pe parcursul
anului.

2. Parteneriate
strategice

3. Analiză
organizaţională

În anul 2011, TVR a început o serie de
dezbateri cu specialişti internaţionali din
diverse organizaţii media (ex.: European
Broadcasting Union - EBU), reprezentanţi
ai societăţii civile, jurnalişti şi public, pe subiecte de actualitate relevante pentru profesioniştii de media, dar şi pentru publicul larg.
De asemenea, TVR a încheiat, pe parcursul anului 2011 o serie de parteneriate strategice cu diverse universităţi din Bucureşti
şi din ţară, prin care Televiziunea Română
îşi deschide porţile către studenţi pentru a
efectua stagii de practică/internship.
În vara anului 2011, peste 200 de studenţi
au fost iniţiaţi de profesioniştii din TVR.
Televiziunea Română şi Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) au încheiat, în aprilie 2011, un
acord cadru care oferă celor două instituţii
posibilitatea de a dezvolta sesiuni de training, schimburi de experienţă şi stagii de
practică. Acordul semnat de cele două instituţii prevede că studenţii UNATC pot participa la stagii de pregătire practică în TVR,
iar cele mai valoroase producţii de teatru
şi film ale studenţilor din anii terminali vor
putea fi incluse în programele TVR.
Un alt proiect strategic în interacţiunea
cu publicul este Turul TVR. În 2011, aproximativ opt sute de oameni – copii, studenţi,
grupuri organizate de adulţi – au vizitat TVR.

Anul trecut, TVR a intrat într-un proces
de restructurare al cărui scop principal a
fost optimizarea costurilor şi redefinirea rolului serviciului public în societatea românească.
Pentru punerea în aplicare a acestui
plan, TVR a apelat la o echipă de consultanţi elveţieni care să facă o analiză organizaţională, pentru obţinerea unui standard
internaţional de calitate a managementului. Este vorba de standardul ISAS - similar
certificării ISO -, conceput special pentru
marile companii de media, de către Media
& Society Foundation, un consorţiu format
din profesionişti de televiziune, presă scrisă
şi radio din Elveţia.
Printre beneficiile pe care le va obţine
TVR în urma certificării ISAS BCP 9001 se
numără eliminarea proceselor şi fluxurilor
de producţie redundante, eficientizarea utilizării resurselor interne, definirea exactă a
ariei de competenţă a structurilor din TVR.
Analiza, realizată de compania de consultanţă elveţiană Challenge Optimum, a
avut rolul de a evalua procesele de management din TVR, de a identifica valorile intangibile ale televiziunii publice (know-how,
competenţe şi alte elemente particulare
ale televiziunii publice). Astfel, consultanţii companiei elveţiene au intervievat un
număr semnificativ de angajaţi din TVR,

În anul 2011, TVR a început o serie de dezbateri
cu specialişti internaţionali din diverse organizaţii media
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printr-un chestionar online, şi au condus o
serie de workshopuri interne - pe diferite
paliere de management şi execuţie - pentru
a identifica, printre altele, cele mai bune căi
de reducere a cheltuielilor şi de creştere a
economiilor.
Una dintre primele propuneri, pusă deja
în aplicare, a constat în renunţarea la unele
producţii proprii şi externalizarea altora. De
asemenea, conform analizei, resursele interne ale TVR trebuie folosite mai eficient.
Potrivit elveţienilor, dacă va implementa
aceste măsuri, TVR ar putea înregistra o
reducere cu aproximativ 20% a cheltuielilor.
Într-un interviu acordat TVR, David Balme, CEO al companiei elveţiene Challenge
Optimum, a declarat că apreciază la 40%
nivelul de conformitate pe care TVR îl are
cu cerinţele ISAS (standard de calitate al
managementului creat special pentru com-

paniile media, n.n).
„TVR este o companie tânără, în ciuda
vârstei sale (55 de ani, n.n.). Şi asta pentru
că sistemul de emisie a fost implementat
în 1994, dar şi pentru că echipa de management este tânără, ceea ce nu întâlnim
adeseori în companiile de media. Vârsta
managementului contează mult în procesul
de schimbare a unei companii/organizaţii”,
a declarat David Balme.
Consultanţii de la Challenge Optimum
estimează că întregul proces de audit şi
certificare ISAS se va finaliza peste aproximativ un an.
Costurile certificării ISAS BCP 9001 sunt
acoperite integral printr-o finanţare obţinută de televiziunea publică de la Media and
Society Foundation. Procesul va implica 200
de experţi de la diferite departamente din
TVR şi se va finaliza la sfârşitul anului 2012.

4. Context financiar
Preluarea mandatului de către noul Consiliu de Administraţie a avut loc la data de
30.06.2010, în următorul context:
o pierdere fiscală cumulată de 243.500 mii lei, echivalent a circa 61 milioane euro (la data
de 30.06.2010);
un contract în curs de derulare (semnat pentru perioada 2009 - 2012) pentru drepturi de
difuzare U.E.F.A. Champions League de circa 40 milioane euro, care generează pierderi
cumulate, începând cu semestrul II 2009, până la finalul contractului, de mai bine de 38 milioane euro. Între cauzele acestei pierderi se regăseşte supraestimarea veniturilor din publicitate la care Splendid Media s-a angajat, care ar fi trebuit să fie de 22 milioane de euro.
un contract de drepturi de difuzare filme, semnat în anul 2004, cu NBC Universal, cu obligaţii de plată de circa 9 milioane dolari numai pentru anul VI de contract (2010/2011), precum şi sume neachitate până la 30.06.2010 pentru anul V, în valoare de 5 milioane dolari
(din suma totală de 7 milioane dolari a anului V din contract);
o scădere a veniturilor din publicitate de peste 50% din a doua jumătate a anului 2010 în raport cu anii 2006-2008, care a generat o scădere a veniturilor de peste 10 milioane euro/an;
un Contract Colectiv de Munca (CCM) valabil pentru o perioadă de doi ani (semnat în aprilie
2010), care, între altele, prevede obligativitatea acordării unor prime de vacanţă (85% din
salariu), indiferent de situaţia financiară a instituţiei, precum şi acordarea de sume cuprinse între 15 şi 20 de salarii compensatorii pentru disponibilizări.
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Cauzele situaţiei actuale

În aceste condiţii, cheltuielile în anul 2010
au fost mai mari cu circa 30 de milioane de
euro decât în 2009, iar efectele politicilor
manageriale dinainte de data de 30.06.2010
se prelungesc şi în anii 2011-2012, atât prin
prisma clauzelor contractuale, cât şi prin
acumularea de cheltuieli cu penalizări la
bugetul statului în condiţiile lipsei de disponibilităţi.

Anul 2009

Preluarea fără posibilitate
de modificare a unor obligaţii
contractuale asumate anterior:
1) contracte încheiate între anii 2005 2009 pentru licenţe de transmisiuni sportive şi cheltuieli asociate (circuite transmisii
naţionale şi internaţionale)

Anul 2010

Anul 2011

1.9

1.54
5

1.66

1.85

12

3.3
6.81 mil. €

5.1

13.75

18.9 mil. €

20.39 mil. €

European Broadcasting Union – EBU
U.E.F.A.Champions League
Altele
Observaţie: Pentru contractul U.E.F.A. Champions League, în valoare de circa 40 milioane euro /
3 sezoane sportive (2009 - 2012), rata de recuperare (prin încasări din publicitatea difuzată în
perioada desfăşurării transmisiilor sportive respective) este în acest moment de 4,3%. În aceste
condiţi, numai pe aceste contracte se înregistrează un deficit de circa 38 milioane euro.

2) contracte încheiate în perioada 2004 2009, cu scadenţe la plată în 2010, respectiv
2011, în valoare totală de 18 milioane euro
pentru licenţe filme. Semnificativ în acest
sens este contractul încheiat cu NBC Universal, semnat în anul 2004, cu sume restante la plată, la data de 30.06.2010, de 5
milioane dolari pentru anul V, dar şi cu o
valoare contractată pentru anul VI în sumă
de 9 milioane dolari, ajunsă în prezent la
scadenţă.

61 milioane euro dedicitul TVR
la preluarea mandalutului de
către actualul CA (30.06.2010)
Impactul relativ al unor categorii de costuri angajate contractual anterior, restanţe
de plată, nerealizări de venituri sau cheltuieli
asupra cărora nu s-a putut interveni (30 iunie
2010 – 31 decembrie 2011):
1. deficit acumulat în urma contractului UCL
– cca 20 mil de euro
2. diminuarea veniturilor din publicitate– cca
15 mil. de euro (peste 10 mil. de euro, începând din 2009)
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3. p
 enalitati la bugetul statului – 15 mil. de
euro
4. c ontract NBC (semnat în 2005)* – 11 mil.
de euro (restanţe din anii anteriori + anul
6 din contract)
5. restanţe EBU – 11 mil. de euro

6. restanţe CNC+organisme de gestiune colectivă – 10 mil. de euro
7. diferenţe curs valutar – 5 mil. de euro

* În 2012 s-a ajuns la o tranzacţie prin care efortul financiar a
fost redus ca valoare şi redistribuit în perioada (2012 – 2015)

Impactul relativ al unor categorii de costuri, restanţe de plată etc. în perioada
30.06.2010-31.12.2011
11%

6%

13%
13%

deficit acumulat în urma contractului UCL
23%
17%

17%

diminuarea veniturilor din publicitate
penalităţi la bugetul statului
contract NBC (semnat în 2005)
restanţe EBU
restanţe CNC+organisme de gestiune colectivă
diferenţe curs valutar

Modificări legislative
cu impact negativ:
• Modificarea prevederilor Codului fiscal prin abrogarea, începând cu luna iunie
2005, a articolului 141, alineat 1, litera „n”
prin care „vânzarea de licenţe de filme sau
de programe, drepturi de difuzare, abonamente la agenţiile internaţionale de ştiri şi
alte drepturi de difuzare similare, destinate
activităţii de radio şi televiziune, cu excepţia
celor de publicitate” erau scutite de taxa pe
valoarea adaugată (TVA) până la acea dată,
precum şi creşterea cotei TVA de la 19 la
24%. Este important de menţionat că TVR
nu deduce TVA-ul.
• Introducerea contribuţiei pentru CNC
(Centrul Naţional al Cinematografiei), de
15%, aplicată la veniturile proprii obţinute
din publicitate (Ordonanţa 39/2005 articolul
17, alineatul 1) a condus la cheltuieli suplimentare pentru TVR, în perioada 20052011, de 52.006 mii lei (aproximativ 13 milioane euro).
• Taxa TV, principala sursă de finanţare a
activităţii (peste 70% din buget), a fost redusă pentru persoane fizice, de la 4,5 lei la 4
lei, încă din anul 2003, şi nu a mai fost niciodată indexată. În prezent, în România este
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percepută cea mai mică taxă TV dintre ţările
Uniunii Europene, aceasta fiind de 4-5 ori
mai mică decât taxele TV din Serbia, Polonia, Grecia, Slovacia şi de 8 ori mai mică decât cea din Cehia.
• Limitarea numărului de minute de publicitate permise a fi difuzate de către TVR,
comparativ cu televiziunile comerciale (Legea audiovizualului 504/2002, articolul 35,
alineatul 1). În plus, TVR nu poate întrerupe
programele, ceea ce afectează semnificativ
veniturile din publicitate.
• Creşterea nivelului impozitelor şi taxelor locale cu circa 81% în 2010 faţă de 2007;

Conjuncturi economice nefavorabile
• Diminuarea veniturilor din publicitate
din cauza scăderii, în ultimii ani, a pieţei de
publicitate la nivel naţional şi internaţional;
• Creşterea costurilor generale (cauzată în principal de inflaţie, dar şi de alinierea la preţurile din spaţiul comercial european pentru combustibil, energie electrică,
gaze).

Decizii manageriale anterioare ineficiente
• Încheierea contractului de vânzare de

spaţiu publicitar cu S.C. Splendid Media
S.A., care a fost prost gestionat, costul pe
punctul de audienţă redus/transfer de bani
pe alte suporturi şi termene de plată mari
(90 zile). Impactul în urma declinului pieţei
de publicitate la nivel naţional şi internaţional a fost mult mai mare decât era previzionat.
Aşa cum se poate observa din cele de
mai sus, pe 80% dintre cauzele situaţiei
actuale nu se poate interveni în sensul diminuării efectelor negative, acestea fiind în
principal:
1) licenţe pentru transmisii sportive, care
au fost contractate pentru perioada 20092012 la valori peste posibilităţile financiare
ale TVR şi care au generat deficit financiar,
precum şi limitarea posibilităţilor de a efectua plăţi curente;
2) penalizări datorate pentru întârziere la
plată a obligaţiilor aferente salariilor şi TVA
deoarece contractele de licenţe sportive şi
licenţe film au fost negociate cu clauze ce
prevedeau plăţi eşalonate, lucru ce a condus la un deficit major de cash;
3) cheltuieli cu diferenţele de curs, calculate pentru datoriile în valută ale TVR,
care au crescut în condiţiile în care nu au
mai existat disponibilităţi pentru plata la
termen a acestora. Ele reprezintă actualizarea în lei a sumelor datorate în valută
pentru contractele menţionate anterior (licenţe transmisii sportive, licenţe filme şi
alţi furnizori externi).

Măsuri ale actualei conduceri
În situaţia unui deficit financiar de
243.500 mii lei (aproximativ 61 milioane
euro) la data de 30.06.2010, noul management a putut lua măsuri de reducere a
cheltuielilor doar asupra acelor categorii
care nu depindeau de contractele anterioare (menţionate mai sus).
Cheltuielile au fost diminuate prin:
• suspendarea acordării tichetelor de

masă, ceea ce a dus la o scădere a cheltuielilor anuale cu 5.778 mii lei;
• plafonarea primei de vacanţă a angajaţilor la un nivel maxim stabilit în limitele
agreate cu partenerii sociali pentru anul
2011 (de la 12.043 mii lei în anul 2010 la
7.935 mii lei, adică o reducere de circa 4.108
mii lei, echivalentul a circa un milion euro,
respectiv o reducere de 36%) şi suspendarea primei de vacanţă pentru anul 2012
(adică diminuarea acestor cheltuieli cu circa 7.935 mii lei, respectiv circa două milioane euro);
• adoptarea unui program de lucru cu
caracter flexibil şi inegal, lucru ce va permite reducerea substanţială a sporurilor salariale, care în anul 2010 au fost de 12.406 mii
lei (trei milioane euro).
La acestea s-au adăugat: valorificarea
stocului de filme şi limitarea achiziţiilor,
reducerea bugetelor structurilor din cadrul TVR, reducerea cheltuielilor generale de administrare (cu telefonia mobilă, cu
deplasările interne/externe, abonamentele
de presă, protocol, cu consumul de carburant aferent transportului intern şi de producţie), reorganizarea activităţii în serviciile
de producţie pentru încadrarea în spaţiile
orare programate, limitarea semnificativă
a cuantumului de ore suplimentare, intrarea în conservare a 30% din parcul auto al
televiziunii publice, scăderea fondului total
alocat onorariilor pentru colaboratori.
În concluzie, prin diferite măsuri de reducere a cheltuielilor şi de diversificare a
veniturilor, deficitul TVR din primul semestru 2011 a fost redus cu 34% comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 2010.
Situaţia TVR nu este unică în peisajul
media european. Multe televiziuni publice
din Europa, inclusiv BBC, lovite şi ele de criza ultimilor ani, au fost restructurate şi eficientizate din interior. Altele, pentru a supravieţui, au fost restructurate din exterior,
de către Guvern, aşa cum s-a întâmplat în
Portugalia.
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55 de ani
timpul scurs de la prima emisie a televiziunii publice. Pentru a marca acest moment, TVR a realizat în luna
decembrie 2011 emisiuni speciale, dedicate acestei aniversări,
în zilele de Crăciun. Denumite „Zilele TVR 55”, acestea au adus
publicului programe cu tot ce a fost mai bun, mai emoţionant, mai
vesel şi mai spectaculos în peste jumătate de secol de televiziune

4 lei
valoarea taxei TV în România, cea
mai redusă din Uniunea Europeană, mai mică de 4 – 8 ori decât în
celelalte ţări ale Uniunii Europene

45%
dintre români consideră că schimbările
care s-au petrecut în ultimul timp în materie de programe la TVR duc televiziunea
publică într-o direcţie bună, conform unui
studiu CURS

euro
18 milioane
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valoarea contractelor încheiate în perioada 2004 - 2009,
cu scadenţe la plată în 2010, respectiv
2011, pentru licenţe
filme

13 milioane euro

contribuţia TVR pentru CNC în perioada 2005-2011

12.043 mii lei
(circa 3 milioane euro)

sumă economisită prin reducerea valorii primei de vacanţă
în anul 2011 şi sistarea acesteia în anul 2012

200

numărul studenţilor de la
Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) care au fost
iniţiaţi de către profesioniştii
din TVR în anul 2011

5.778 mii lei
(circa 1,4 milioane euro)

34%

sumă economisită în anul 2011 numai din sistarea
acordării tichetelor de masă

cu atât a fost redus deficitul TVR
în SI 2011 comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului 2010.

40%

la atât este apreciat nivelul de
conformitate pe care TVR îl are cu
cerinţele ISAS (standard de calitate al managementului creat special pentru companiile media, n.n)
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Din cauza crizei, felul în care sunt finanţaţi membrii EBU (European
Broadcasting Union) este pus sub lupă. Cu toate acestea, deşi bugetele
sunt tot mai mici, nevoia de a investi pentru viitor creşte, atât din
cauza tehnologiilor care evoluează rapid, cât şi din cauza aşteptărilor
publicului.
PSM (Public Service Media) are datoria să acopere preferinţele unui
public cât mai larg cu putinţă. Oamenii vor acum acces rapid, mobil, la
un conţinut relevant şi de calitate. În acelaşi timp, gusturile sofisticate
în ceea ce priveşte multimedia înseamnă că media au nevoie de o
tehnologie sofisticată.
Zonele - cheie în care trebuie să investească PSM (Public Service Media)
astăzi - tehnologie, infrastructură, digitalizare, training şi arhivare - au
nevoie de o finanţare specifică şi sigură dacă difuzorii publici trebuie să
garanteze serviciile complete pe care le furnizează.
Consumatorii din ziua de astăzi folosesc multiple instrumente pentru
a accesa conţinutul audio-vizual, aşa că se pune întrebarea dacă este
corect să se conecteze la contentul emis de PSM (Public Service Media)
fără să plătească. Milioane de europeni au telefoane inteligente, aparate
TV, radiouri, computere şi tablete aşa că n-ar fi oare mai corect să taxezi
toate gospodăriile unind, astfel, toate taxele pentru diversele servicii
furnizate într-una singură? Ar trebui oare ca PSM (Public Service Media)
să fie finanţate de la bugetul de stat, din reclame sau din surse mixte?
Fiecare stat trebuie să ia propria decizie în această chestiune în funcţie
de contextul naţional, dar în toate cazurile este sigur că, pentru a-şi
exercita misiunea publică, difuzorii de conţinut au nevoie de finanţare
suficientă, susţinută şi independentă de factorul politic.
Pe un continent unde există nenumărate contexte economice, sociopolitice şi culturale nu există o soluţie unică pentru a finanţa serviciile
publice de media. Fiecare guvern trebuie să găsească modalităţi de
susţinere a difuzorilor de conţinut pentru a servi în mod adecvat publicul.
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MESAJE-CHEIE
Furnizorii de conţinut au nevoie de
finanţare susţinută, specifică
Asemenea sistemului de sănătate, educaţie sau transport şi furnizorii de conţinut
au nevoie de un cadru legal special care
să le asigure finanţarea. Dacă tot venitul
difuzorilor de conţinut este legat de piaţă,
atunci aceştia sunt expuşi fluctuaţiilor acesteia sau falimentului. Furnizorii de conţinut
trebuie să îşi poată onora transmisiunile şi
să se adapteze atât noilor cerinţe ale consumatorilor, cât şi tehnologiilor. Dacă li se
cere să ofere conţinut de calitate, relevant
pentru un public cât mai larg cu putinţă,
atunci este necesară şi o finanţare specifică
şi constantă.

Modelul de finanţare trebuie să fie
adecvat contextului
Cercetările făcute de EBU (European
Broadcasting Union) arată că modelul de
finanţare nu are un impact semnificativ
asupra performanţelor difuzorilor. Diferenţa constă în nivelul finanţării. Veniturile trebuie să fie suficiente, garantate pe termen
lung şi ferite de schimbările politice. Legiuitorii trebuie să nu uite că, fără o finanţare
solidă, PSM (Public Service Media) îşi pierd
independenţa şi pierd în cursa pentru tehnologiile viitorului. Organizaţiile de media
care servesc cu adevărat interesul public
trebuie să fie independente din punct de vedere editorial, să nu facă apel la publicitate
şi să nu depindă de favorurile politice.

Nivelul de finanţare trebuie să
reflecte nevoile naţionale
Organizaţiile de media publice operează
în cadrul unor contexte naţionale unice şi
fiecare dintre ele are probleme de finanţare unice. Problemele economice, politice şi
sociale variază de la ţară la ţară, dar toate PSM (Public Service Media) au în comun
datoria de a fi în serviciul publicului. Ce se

înţelege prin ,,finanţare suficientă” diferă în
funcţie de factori precum cei demografici,
multilingvism şi alţii. Cu toate acestea, dacă
un furnizor de conţinut nu îşi poate îndeplini misiunea din cauza subfinanţării, atunci
sunt subminate valori importante pe care
sunt construite democraţiile de succes.

Seviciul Public, sub presiune
Un sondaj făcut de EBU (European
Broadcasting Union) în octombrie 2011 arată că 60% dintre membrii EBU (European
Broadcasting Union) descriu situaţia financiară în care se află ca fiind ,,dificilă” sau
,,foarte dificilă”, iar jumătate dintre ei se
aşteptau ca în următorii cinci ani situaţia să
se înrăutăţească.
De exemplu, Olanda a anunţat că până în
anul 2015 veniturile de la buget pentru serviciile publice vor scădea cu 127 de milioane
de euro. Guvernul Portugaliei a anunţat că
până în 2013 veniturile pentru serviciile publice de media vor fi reduse la jumătate.
Ungaria a scăzut încă din 2010 fondurile
pentru difuzorii publici cu 35 de milioane de
euro, iar serviciul public de radio şi televiziune din Lituania a raportat deficit şi în 2009
şi în 2010, în ciuda numeroaselor reduceri
de costuri de producţie.
Peste 70% dintre respondenţi au spus că
organizaţiile lor au făcut concedieri, au tăiat bugetele pentru programe şi două dintre
ele chiar au redus numărul de canale, pentru a creşte eficienţa.

Taxa TV în România este cea mai mică
din Uniunea Europeană
Valoarea taxei TV în România, de 4 lei
lunar, este nemodificată din 2003, anul în
care s-a diminuat cu 0,5 lei pentru persoanele fizice. În prezent, este cea mai mică
taxă TV percepută de televiziunile publice
din ţările Uniunii Europene, fiind de patrucinci ori mai mică decât cele din Serbia, Polonia, Grecia, Slovacia şi de opt ori mai mică
decât cea din Cehia. Taxa TV reprezintă pes-
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te 70% din bugetul TVR. Neindexarea ei de
zece ani reprezintă una dintre principalele
cauze care au dus la acumularea de datorii
- record.

Bani publici pentru servicii publice
Majoritatea membrilor EBU (European
Broadcasting Union) sunt finanţaţi astfel:
60% din taxele de licenţă, 29% din reclame,
sponsorizări şi vânzări de programe şi 10%
de la buget.
În ultima vreme, finanţarea din publicitate a scăzut în favoarea fondurilor primite
de la guvern. Această tendinţă este mai accentuată în Franţa, Spania şi Islanda, unde
publicitatea pe canalele publice de media a
fost total sau parţial exclusă, iar veniturile
au fost înlocuite cu finanţare de la buget.
Asemenea politici anti-comerciale sunt
însă problematice, deoarece expun serviciile publice mass-media fluctuaţiilor politice,
care pot duce în cele din urmă la instabilitate financiară. Promisiunile politicienilor
privind un buget sigur pot fi încălcate, ceea
ce duce la austeritate şi reduceri.

Vremuri noi, abordări noi
În mod tradiţional, taxa TV a fost stabilită
în funcţie de receptor, dar într-o lume invadată de ecrane, modelul nu mai este actual.
Austria, Germania, Irlanda, Suedia şi Elveţia îşi revizuiesc sistemul de taxare ţinând
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cont de diversitatea tehnologică. Aceste ţări
iau în considerare un model care să taxeze fiecare locuinţă şi unele tipuri de afaceri
indiferent de felul aparatului pe care este
urmărit conţinutul livrat de difuzorii publici.

Banii înseamnă independenţă
EBU (European Broadcasting Union) este
unul dintre cei mai vocali susţinători ai independenţei serviciilor publice de media.
Acestea au ca misiune să servească interesul public, venind în întâmpinarea nevoilor
acestuia şi a societăţii în ceea ce priveşte
informaţia, educaţia şi cultura.

Despre EBU (European Broadcasting
Union)
Deserveşte 85 de organizaţii media
naţionale, din 56 de ţări din cadrul şi din
jurul Europei. EBU (European Broadcasting
Union) îşi reprezintă membrii şi
promovează valorile şi diferenţele specifice
ale serviciilor publice de mass media în
Europa şi în lume. Staţiile Eurovision şi
Euroradio oferă ştiri, programe sportive
şi muzică membrilor EBU (European
Broadcasting Union) şi altor organizaţii
media. Serviciile oferite membrilor includ
consultanţă juridică, consultanţă privind
standardizarea tehnică şi dezvoltarea,
coproducţii şi schimburi de conţinut de
calitate la nivel european.

1. DIFICULTĂŢILE 		
SERVICIILOR PUBLICE DE
TELEVIZIUNE
Studiile de caz ale altor televiziuni publice din Europa (Public Service Media - PSM)
arată că acestea se confruntă cu acelaşi
gen de probleme şi sunt atacate pe aceleaşi
subiecte: finanţarea publică (din sursă bugetară şi/sau din taxa radio - TV), dependenţa de factorul politic şi procesul greoi
de modernizare. De asemenea, recesiunea
economică a generat dificultăţi financiare
pentru toate serviciile publice de televiziune europene.
Această concluzie a reieşit la întâlnirea
responsabililor de comunicare corporate a
serviciilor de radio - TV europene, care a
avut loc la sediul European Broadcasting
Union (EBU) din Geneva, la sfârşitul lunii
noiembrie 2011.
• ERT, televiziunea publică din Grecia,
s-a confruntat, în 2011, cu o criză majoră,
în contextul crizei generale, în urma căreia
veniturile angajaţilor televiziunii publice au
scăzut cu circa 60%. ERT este finanţată în
proporţie de 82,2% din fonduri publice (direct de la guvern) şi deţinea o cotă totală de
piaţă de 15% în 2010 (în scădere cu 1,6% faţă
de 2009), conform datelor din 2010 deţinute
de EBU (European Broadcasting Union).
(Sursa: vezi Newsletter TVR, nr. 14/9 decembrie 2011)

• RAI, televiziunea publică italiană, are
ca puncte slabe percepţia pe care italienii
o au despre serviciul public, pe de o parte, şi lipsa de informare a acestora cu privire la platformele şi produsele RAI, pe de
alta. Soluţia RAI de contracarare a acestor
puncte slabe a fost creşterea importanţei
acordate comunicării corporate, respectiv
a investiţiilor în această direcţie. RAI, a cărei principală sursă de finanţare este taxa
TV (55,4%), a avut în 2010 o cotă de piaţă
de 41,3%, în creştere cu aproape un procent

faţă de 2009.

(Sursa: vezi Newsletter TVR, nr. 14/9 decembrie 2011)

• RTVSLO, serviciul public de radio-televiziune din Slovenia, se confruntă cu dificultăţi financiare, dar şi cu probleme de
natură legislativă - toate având ca sursă
factorul politic. Legea care reglementează
activitatea televiziunii şi a radioului publice a suferit două modificări în mai puţin de
cinci ani, ambele produse în urma schimbării guvernului. Deşi conducerea RTVSLO
nu mai este numită politic în mod direct,
- este vorba despre un Consiliu de Programe independent, format din reprezentanţi
ai societăţii civile, ai mediului academic şi
ştiinţific - intruziunea politică nu a dispărut.
În privinţa situaţiei financiare, în ianuarie
2011, Guvernul sloven nu a alocat RTVSLO
suma de 5 milioane euro. În plus, o schimbare a regimului de difuzare a publicităţii
pe posturile publice a redus numărul de
minute de publicitate în prime-time. Efectul
va fi, după calculele RTVSLO, un minus de
3 milioane de euro în 2012. Pentru a acoperi acest deficit, RTVSLO a fost nevoită să
solicite Guvernului creşterea taxei, ceea ce
s-a şi întâmplat. Valoarea acesteia este de
12 euro pe lună (de 12 ori mai mare decât în
România). RTVSLO a fost nevoită să recurgă
şi la disponibilizări - de la 2.300 de angajaţi
a ajuns la 1.900 în prezent. RTVSLO, finanţată preponderent (65,9%) din taxa percepută de la populaţie, deţinea o cotă de piaţă
de 30,2% în 2010, în creştere cu mai mult de
1% faţă de 2009.
(Sursa: vezi Newsletter TVR, nr. 14/9 decembrie 2011)

• RTÉ, televiziunea publică din Irlanda a
contracarat efectele crizei financiare prin
reduceri salariale, externalizarea unor servicii şi gestionarea mai eficientă a resurselor umane. Televiziunea publică din Irlanda
avea în 2011 un buget anual de 400 de milioane de euro, dar salariile reprezentau 60%
din cheltuieli. În contextul crizei economice,
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conducerea televiziunii irlandeze a adoptat
ca soluţii reducerea tuturor salariilor cu
10%, reducerea numărului de producţii şi
revizuirea contractelor de colaborare. De
asemenea, nu s-au acordat măriri de salariu în ultimii trei ani, nu s-au făcut angajări
şi s-a renunţat la aproximativ 150 de posturi, aproximativ 10% din numărul total de
angajaţi. Alte măsuri au fost externalizarea
anumitor servicii şi îngheţarea investiţiilor
în tehnologie.
(Sursa: vezi Newsletter TVR, nr. 17/27 ianuarie 2012)

• BBC, grupul media britanic British
Broadcasting Corp., a anunţat, în octombrie
2011, că intenţionează să renunţe la 2.000
de locuri de muncă şi să mute birourile şi
studiourile de producţie în afara Londrei, în
încercarea de a reduce costurile.
Obiectivul ar fi reducerea anuală a costurilor grupului cu circa 670 milioane de lire
sterline (1,04 miliarde dolari) până în anul
fiscal 2016-2017. BBC vrea să scadă cu peste o treime costurile alocate pentru reţeaua
Asian Network Radio din Marea Britanie.
Din 2008 până în prezent, BBC a redus costurile cu peste 1 miliard de lire sterline.
(Sursa: bloomberg.com)

2. TENDINŢE EUROPENE
ÎN MATERIE DE PROGRAME
ALE TELEVIZIUNILOR 		
PUBLICE
Din punct de vedere al strategiei de programe, analiza comparativă a ofertei de
programe la televiziunile publice europene
a dus la următoarele concluzii:
Televiziune publică din Germania
Canal al televiziunii publice din Franţa
3
Canal al televiziunii publice din Marea Britanie
4
Canal al televiziunii publice din Spania
5
Canal al televiziunii publice din Italia
6
Canal al televiziunii publice din Polonia
7
Canal al televiziunii publice din Cehia

• ficţiunea, în particular filmul, domină
toate posturile TV, indiferent de contextul
economico-social şi de mărimea postului;
• de regulă, emisiunilor informative li se
conferă un rol mult mai important la posturile din ţările est-europene.
Pentru o analiză separată, în funcţie de
mărimea postului, s-au inclus în grupa A
(canale TV principale) TVR 1, ARD 11, France
22, BBC 13, TVE La Primera4, RAI Uno5, TVP
16, CT 17, ORF 18, RTS 19 şi SLO 110, iar în
grupa B (canale TV mai mici) TVR 2, France
311, BBC 212, TVE La 213, RAI 214, RAI 315, TVP
216, M 217, CT 218, SLO 219, ZDF20 şi RTS 221.

Concluziile suplimentare sunt:
• primul loc în structura de programe a
ţărilor din grupa A revine filmului, cu ponderi medii de 22 - 25% şi un maxim de 67%
la ORF 1;
• pe locurile secunde aceste posturi TV
plasează de regulă emisiuni de divertisment; excepţie fac Marea Britanie şi Germania, cu o pondere mai mare pentru emisiunile informative;
• publicitatea înregistrează cea mai mare
pondere la postul principal spaniol, TVE La
Primera – 14,8%, urmat de cel din Franţa şi
Italia cu circa 5-6%; cele mai mici ponderi
se înregistrează în Germania şi Austria, circa 2%.
• canalele din grupa B s-au axat în principal pe film, divertisment, sport şi abia în
plan secund pe emisiuni informative; şi asta
în special în Germania şi Austria;
• publicitatea ocupă, de regulă, 2-3% din
totalul programului difuzat pe aceste canale, cu excepţia France 3, care are 10%.

Canal al televiziunii publice din Austria
Canal al televiziunii publice din Serbia
10
Canal al televiziunii publice din Slovenia
11
Canal al televiziunii publice din Franţa
12
Canal al televiziunii publice din Marea Britanie
13
Canal al televiziunii publice din Spania
14
Canal al televiziunii publice din Italia

Canal al televiziunii publice din Italia
Canal al televiziunii publice din Polonia
17
Canal al televiziunii publice din Ungaria
18
Canal al televiziunii publice din Cehia
19
Canal al televiziunii publice din Slovenia
20
Televiziune publică din Germania
21
Canal al televiziunii publice din Serbia

1

8

15

2

9
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În ceea ce priveşte televiziunile „surori”
ale TVR, cele din Europa de Est, se constată:
a) Grupa A (canale TV principale)
• genul „ficţiune” rămâne piesa centrală
în structura de programe;
• procentul emisiunilor de ştiri plasează
această grupă doar pe locul al treilea, fiind
devansate constant de programele informative;
b) Grupa B (canale TV mai mici)
• filmul, emisiunile informative şi sportul
sunt favorizate în structura grilei acestor
canale TV;
• publicitatea atinge un maxim de 13% la
canalul secund polonez, 6,5% în Ungaria şi
între 0,4 - 3% în celelalte ţări est-europene.

3. SERVICIILE PUBLICE TV
EUROPENE PE PIAŢA MEDIA
În anul 2011, TVR şi-a desfăşurat activitatea în contextul unor tendinţe generale
ale serviciilor publice de televiziune europene:
• criza financiar-economică mondială
influenţează şi bugetele serviciilor publice

media (Public Service Media - PSM);
• scăderea în continuare a share-ul combinat mediu al PSM-urilor (Public Service
Media) din Uniunea Europeană;
Pe lângă acestea, s-a mai observat:
• scăderea share-ului posturilor generaliste;
• creşterea share-ului canalelor tematice;
• fragmentarea explozivă a ofertei de
canale de televiziune distribuite prin cablu
sau prin satelit;
• răspândirea, iar în unele ţări generalizarea, transmisiei digitale terestre a canalelor de televiziune (DTT – Digital Terrestrial
Television);
• modificarea obiceiurilor de consum
ale publicului, determinată în principal de
răspândirea difuzării de conţinut video prin
platforme digitale multiple: free to air, cablu, Internet (mai ales odată cu extinderea
broadband-ului), smartphone-uri, alte dispozitive portabile, console de jocuri etc.
• dezvoltarea şi consolidarea pe anumite
segmente – ştiri, copii şi tineret, sport, filme, ştiinţă – a canalelor tematice;
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• sporirea cererii pentru VOD (Video on
Demand) şi time shifted viewing (vizionare
ulterioară), mai ales prin streaming (conţinutul poarte fi vizionat în timp real pe net),
dar şi prin downloading (descărcare);
• dezvoltarea de iPlayer-e, prin care pot
fi accesate programe de televiziune ulterior difuzării lor în direct, într-un interval de
maximum şapte zile;
• concentrarea pieţei, atât prin constituirea prin fuziune a unor mari conglomerate,
cât şi prin intrarea pe piaţa de conţinut de
televiziune a unor companii media netradiţionale, precum cele din domeniul telecomunicaţiilor;
• producţia de ştiri rămâne una dintre
funcţiile cheie ale PSM-urilor (Public Service Media). Multe dintre ele preferă chiar
să-şi profileze unul dintre canale pe ştiri şi
emisiuni informative;
• ficţiunea este un al doilea gen impor-
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tant pentru PSM-uri (Public Service Media), reprezentând mai mult de o treime din
timpul total de emisie. Se constată de asemenea o sporire a procentului de producţii
europene, chiar dacă producţia americană
domină încă piaţa, în ansamblul ei;
• producţia proprie reprezintă, în medie,
două treimi din ansamblul programelor;
• formatul QUIZ/concursuri este utilizat
din plin ca vehicul pentru dimensiunea educativ - formativă care face parte din misiunea televiziunilor publice;
• televiziunile publice europene pun accentul pe oferirea de programe pentru majoritatea segmentelor sociale; experimentarea de noi formate; păstrarea pe canalele
generaliste a celor mai bune şi populare
programe; dezvoltarea zonei new media,
având drept ţintă tânăra generaţie;
• ofertele multi-canal au fost adoptate
pentru a atenua erodarea share-ului.

03

PEISAJUL LEGISLATIV
CARE VIZEAZĂ TVR
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TVR a fost subiectul mai multor propuneri legislative aflate în dezbaterea
celor două Camere parlamentare pe parcursul anului 2011, propuneri
care au vizat modificarea Legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.
Din păcate, majoritatea propunerilor legislative ar fi avut efecte negative
asupra serviciului public de televiziune dacă ar fi fost adoptate, prin
desfiinţarea unor canale sau suprimarea principalei surse de finanţare,
taxa TV.
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Desfiinţarea
TVR 3 şi TVR INFO
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 41 din 17 iunie
1994 privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
iniţiată de deputatul PDL Silviu Prigoană.
Propunerea prevede că posturile “administrate” de SRTV sunt “Tvr1, Tvr2 şi Tvr
Cultural, la care se adaugă cinci posturi teritoriale la Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara şi
Tîrgu Mureş, posturi regionale ce vor emite
exclusiv în eter pentru regiunile pe care le
deservesc”. De asemenea, proiectul prevede că “Tvr Internaţional” trece în administrarea MAE (Ministerul Afacerilor Externe).
Adoptarea acestui proiect ar avea un impact negativ asupra televiziunii publice, lucru precizat de reprezentanţii TVR pe parcursul dezbaterilor, fiind contraproductiv
pentru activitatea postului şi creând probleme de credibilitate în privinţa TVR Internaţional. Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor în septembrie 2010, a fost adoptat
tacit în octombrie 2010, fără să fie dezbătut,
iar din data de 13 decembrie 2010 este înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului,
cu raport negativ din partea Comisiei de
cultură a Senatului.

Desfiinţarea taxei TV
Propunere legislativă pentru modificarea
articolului 40 din Legea numărul 41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii
Române de Televiziune, iniţiată de o serie
de senatori şi deputaţi PSD.
Proiectul prevede eliminarea din Legea
41/1994 a “taxei pentru serviciul public de
televiziune”, ca sursă de finanţare.
Adoptarea proiectului ar avea urmări
dezastruoase pentru postul public de televiziune, lăsându-l fără principala sursă de

venit.
Proiectul a fost depus în Parlament în
noiembrie 2010 şi a fost adoptat tacit, fără
a fi dezbătut, de Camera Deputaţilor în februarie 2011. În februarie 2011, a fost înaintat la Senat. De atunci, propunerea legislativă se află la Comisia de cultură a Senatului. Punctul de vedere al TVR a fost înaintat
membrilor Comisiei de cultură a Senatului.
O altă propunere legislativă care suprimă parţial plata taxei TV este cea iniţiată, în
2009, de senatorul Iulian Urban. Proiectul
este înscris pe ordinea de zi a Senatului, începând cu 14 septembrie 2011, dar nu a fost
dezbătut până acum. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului(3) al articolului 40 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române
de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune prevede că persoanele juridice
care declară că nu deţin receptoare radio tv nu mai plătesc taxa aferentă.
Raportul suplimentar al Comisiei de cultură a Senatului este negativ şi a fost emis
în luna mai 2010.

Management privat la TVR
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,
iniţiată de deputatul PNL Mirel Taloş.
Proiectul prevede că nu pot fi nominalizate pentru Consiliul de Administraţie al
TVR persoane care nu au o experienţă de
televiziune de cel puţin cinci ani şi că atribuţiile directorului general al TVR sunt preluate de o firmă privată de specialitate, cu
o experienţă în domeniu de cel puţin 20 de
ani, desemnată prin licitaţie internaţională.
Punctul de vedere al TVR, exprimat de
reprezentanţii TVR la dezbaterea din Comisia de cultură a Senatului, a fost acela că
o firmă privată nu se poate adapta rigorilor
unui serviciu public, încercând să impună o
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eficienţă mai mare instituţiei, lucru care ar
afecta misiunea publică a TVR.
Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor în luna mai 2011 şi a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor, nefiind dezbătut.
A fost înaintat Senatului în luna septembrie
2011, a primit aviz negativ din partea Comisiei de cultură din Senat pe data de 23 noiembrie 2011 şi se află înscris pe ordinea de
zi a plenului Senatului.

Înfiinţarea TVR Constanţa
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea
Studioului Teritorial Constanţa al Societăţii
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Române de Televiziune, iniţiată de deputatul Amet Aledin.
Punctul de vedere al TVR este acela că
înfiinţarea de studiouri regionale este o atribuţie care revine, prin Legea 41/2004, Consiliului de Administraţie al TVR şi nu este
nevoie de un proiect de lege în acest sens.
Propunerea a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor şi înregistrată la Senat, în
luna octombrie 2011. Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a
întocmit raport negativ în data de 23 noiembrie 2011, iar din decembrie 2011 propunerea legislativă este încrisă pe ordinea de zi
a plenului Senatului.
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EXERCITAREA MISIUNII
PUBLICE PRIN PROGRAME
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Obiectivul TVR, în 2011, a fost revenirea pe unul
dintre primele locuri pe piaţa TV din România, din
punct de vedere al profesionalismului, credibilităţii
şi audienţei. În acest sens, rolul principal a revenit
Direcţiei Strategie Programe (DSP) care a elaborat
principiile fundamentale ce au guvernat producţia şi
distribuţia de conţinut, în acord cu misiunea publică
a TVR, şi a explicitat direcţiile majore de acţiune
ale managementului prin care aceste principii să
fie transpuse în realitate. DSP (Direcţia Strategie
Programe) a conceput, în 2011, grilele-cadru ale
canalelor TVR, ţinând cont de identitatea canalelor şi
de complementaritatea acestora (TVR 1, TVR 2, TVR 3,
TVR Cultural, TVR INFO, TVR Internaţional şi TVR HD).
Strategia de programe a fiecărui canal al TVR
a fost susţinută din punct de vedere al conţinutului
de Direcţia Editorială, care are în subordine nouă
redacţii.
În conformitate cu Legea 41/1994, TVR asigură
şi difuzarea de programe de televiziune în limbile
minorităţilor naţionale, emisiunile fiind realizate atât
de redacţiile specializate din cadrul TVR, cât şi de
studiourile teritoriale ale televiziunii publice.
Cele cinci studiouri teritoriale (Cluj, Craiova,
Iaşi, Timişoara, Tîrgu-Mureş) au furnizat, pe
parcursul anului 2011, conţinut editorial pentru
toate canalele TVR, reflectând viaţa comunităţilor din
diferite regiuni ale ţării.
Fondul arhivistic de imagini al TVR este
valorificat de Departamentul Arhiva Media şi
Documentare (DAMD), prin punerea lui la dispoziţie
pentru producţiile curente ale TVR sau prin vânzarea
de imagini către cei interesaţi. Un obiectiv strategic
al TVR este digitalizarea arhivei, pentru a conserva în
condiţii optime şi a pune în valoare acest patrimoniu
de interes naţional. În decursul anului 2011, prin
proiectul european EUscreen, s-au digitalizat 2.000
de titluri din Arhiva TVR.
34
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1. STRATEGIA DE PROGRAME
1 Rolul şi activitatea Direcţiei

Strategie Programe în cadrul TVR
Direcţia Strategie Programe (DSP) este
o structură care are ca principală activitate
elaborarea de proiecte de strategii de programe şi de grile de programe pentru canalele TVR, în conformitate cu strategia şi
bugetul adoptate de Consiliul de Administraţie (CA).
Prin strategiile elaborate de DSP, TVR
trebuie să găsească formule de conţinut
creative, care să capteze interesul unei audienţe semnificative, fără derapajele ce caracterizează adesea comportamentul televiziunilor comerciale.
Strategia de Conţinut elaborată de DSP
în 2011 şi-a propus:
• să formuleze principiile fundamentale
care să guverneze producţia şi distribuţia de
conţinut, în acord cu misiunea publică a TVR;
• să expliciteze direcţiile majore de acţiune ale managementului prin care aceste
principii să fie transpuse în realitate.
Principalul rol al DSP în 2011, primul an
de după reorganizarea Direcţiei, a fost acela de a concepe grilele-cadru ale canalelor
TVR, ţinând cont de identitatea canalelor
şi de complementaritatea acestora. În al
doilea rând, DSP a elaborat o serie de documente ordonatoare, de studii şi analize
dedicate programelor TVR. La acestea s-au
adăugat elaborarea de formate, de cereri
de ofertă şi alte activităţi.
2 Strategia şi obiectivele

propuse la începutul lui 2011
DSP, în colaborare cu celelalte structuri TVR implicate, şi-a propus ca obiective
principale pentru 2011:
• stoparea declinului TVR în ceea ce priveşte audienţa şi calitatea programelor;
• redefinirea sau îmbunătăţirea, după

caz, a identităţii fiecărui canal, potrivit specificului TVR de serviciu public şi nevoilor
telespectatorilor;
• conceperea fiecărui program, de la bun
început, ca un produs, cu toate componentele: marketizare, prezenţă web etc., cu
scopul rentabilizării financiare şi al audienţei;
• reducerea numărului de producţii, păstrând doar programe de cea mai bună calitate editorială, artistică şi tehnică;
• monitorizarea permanentă, printr-o
procedură specială, a programelor TVR.

Măsuri propuse:
1. Identificarea priorităţilor editoriale
şi protejarea lor faţă de eventualele
schimbări.
2. Reducerea cheltuielilor cu domeniile
considerate neprioritare. Unele dintre
acestea pot fi eliminate cu totul, iar altele, considerate ca făcând parte din
obligaţiile TVR, pot fi păstrate, dar trebuie realizate cu minimum de resurse.
3. Reducerea generală a cheltuielilor,
fără a afecta însă dezvoltarea noilor
tehnologii: TV digitală, HD, new media.
4. Asigurarea îmbunătăţirii modului în
care TVR răspunde nevoilor reale ale
publicului naţional, regional şi comunitar.

Căi de acţiune:
1. Modificarea programelor (schimbări în
formate) şi a serviciilor oferite, în sensul eficientizării acestora;
2. Creşterea rentabilităţii comerciale,
prin concentrarea atenţiei pe programe apreciate de toate categoriile de
public şi cu o înaltă valoare publicitară;
3. Gestionarea mai bună a resurselor şi a
capitalurilor TVR;
4. Atragerea de sponsori pentru programele existente;
5. Realizarea unei strategii coerente de
reluare a programelor, atât în cadrul
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canalelor cât şi între canale;
6. Folosirea sporită a sistemului simulcast (transmiterea simultană pe mai
multe canale) şi aducerea programelor regionale de valoare pe canalale
principale;
7. Protejarea TVR 1 şi TVR 2 în prime
time, concomitent cu reducerea cheltuielilor pentru achiziţii şi pentru domeniile neprioritare;
8. Reducerea cu 15-25% a bugetelor programelor stabilite a fi neprioritare.
3 TVR în industria media
Conform datelor prezentate în studiul de
audienţă „Piaţa de televiziune în 2011”22 se
constată că:
În 2011, TVR a înregistrat la nivel naţional o cotă de piaţă medie pe toată ziua de
7,5, situându-se pe locul trei, după Media
Pro, cu o cotă de piaţă de 21,4 şi Intact, cu
18,5%. În urma TVR s-au situat Kanal D, cu
o cotă de piaţă de 6,3, Realitatea TV - 5,8 %,
Prima TV, cu 5 %, Naţional TV, cu 4,2 %.
Defalcat pe canale ale TVR, situaţia la nivel naţional se prezintă astfel: TVR 1 - 5,3
cotă de piaţă medie pe toată ziua, TVR 2 1,7 cotă de piaţă, TVR 3 - 0,4 cotă de piaţă,
TVR Cultural - 0,2 cotă de piaţă.
În mediul urban, TVR a înregistrat o cotă
de piaţă medie pe toată ziua de 7,1, ocupând
poziţia a treia, în urma Media Pro - cotă de
piaţă 22,4 şi Intact, cotă de piaţă 19,6. TVR
s-a situat în faţa Realitatea TV, cu o cotă de
piaţă de 6,2%, Kanal D - 5,9%, Prima TV 4,7%.
Defalcat pe canale ale TVR, situaţia în
mediul urban se prezintă astfel: TVR 1 - 4,9
cotă de piaţă medie pe toată ziua, TVR 2 1,7 cotă de piaţă, TVR 3 - 0,4 cotă de piaţă,
TVR Cultural - 0,2 cotă de piaţă.
În 2011, TVR 1 a avut o cotă de piaţă medie All Day la nivel naţional de 5,3, iar în
mediul urban de 4,9.
TVR 1 a avut o cotă de piaţă medie în prime time (orele 19.00-23.00) la nivel naţional
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de 6,4, iar în mediul urban de 6,2.
TVR 1 a avut o cotă de piaţă medie în acces prime time (orele 17.00-19.00) la nivel
naţional de 5,9, iar în mediul urban de 5,7.
Rating-ul mediu al TVR 1 All Day a fost
de 1, situând canalul pe poziţia a treia, după
ProTV, rating 2,7 şi Antena 1, rating 2,1.
Rating-ul mediu al TVR 1 în prime-time
(orele 19.00-23.00) a fost de 2,4, fapt care
a poziţionat canalul pe locul trei, după Pro
TV, rating 6,4, şi Antena 1, rating 4,3.
Rating-ul mediu al TVR 1 în acces prime
time (orele 17.00-19.00) a fost de 1,6, situând canalul pe poziţia a patra, după Pro TV,
rating 4,1, Antena 1, rating 3,4, şi Kanal D,
rating 1,7.
4 Disfuncţionalităţi

şi soluţii pentru remedierea lor
Principala disfuncţionalitate a fost legată de dificultatea construirii şi aplicării unei
strategii de programe, în condiţiile unor resurse restrânse; este extrem de dificil să
elaborezi o grilă-cadru performantă, atractivă şi competitivă având la dispoziţie foarte
multe reluări şi un număr mic de premiere
şi achiziţii.

Cotă de piaţă medie – 2011
Naţional

Urban

TVR 1
7.5
Altele
31.3

Media Pro
21.4

TVR 1
7.1
Altele
34.1

Media Pro
22.4

Naţional
Intact
18.5

Naţional TV 4.2

Intact
19.6

Prima TV 5

Prima TV 4.7

Realitatea TV 5.8

Kanal D 6.3

Kanal D 5.9

Realitatea TV 6.2

RATING MEDIU 2011
Interval orar: Toată ziua

3.0

2.7

2.5
2.1
2.0
1.5
1
1.0
0.5
0

TVR 1

Pro TV

Antena 1
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2. ACTIVITATEA
CANALELOR TVR

Consideraţii generale – acoperirea,
identitatea canalului
TVR 1 este un post generalist care oferă
programe complexe de televiziune tuturor
cetăţenilor României, îndeplinind trei funcţii: informare, educare şi divertisment, cu
respectarea misiunii publice stabilită de Legislativ. TVR 1 trebuie să rămână principalul
post al Televiziunii Române, generalist, acoperind şi evenimente de anvergură precum
festivaluri, mari concerte, mari competiţii
sportive. Grila TVR 1 trebuie să răspundă
cerinţelor tuturor categoriilor de audienţă,
de toate vârstele, din toate mediile sociale,
din toate zonele geografice. Ne putem diferenţia de ceilalţi competitori prin calitatea
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selecţiei subiectelor, prin perspectivă şi
informaţie de background. Imaginea proiectată de principalele emisiuni informative
trebuie să fie una de autoritate, credibilitate şi echilibru, compatibilă cu prezentatorii
utilizaţi, cu genericele, formulele grafice şi
decorurile folosite în emisiuni.

Campanii şi evenimente care
diferenţiază TVR 1 de alte posturi TV
• Campanii şi evenimente sociale: Campania şi Gala „Oamenii Deltei”, Campania
„Banca de alimente” şi Gala Crucea Roşie,
Gala Persoanelor cu dizabilităţi.
• Evenimente sportive: UEFA Champions
League (fotbal).
• Evenimente culturale: cele mai importante festivaluri de muzică, modă, film şi
folclor; Festivalul „Mamaia Copiilor”, Gala
UNITER, Festivalul Internaţional al Artelor
Spectacolului „Viaţa e frumoasă”, Gala TIFF
(Transilvania International Film Festival),
Gala APTR, Festivalul „George Enescu”.
• TVR 1 a reflectat, prin ediţii speciale şi
transmisiuni în direct, principalele evenimente politice interne şi internaţionale.

Ponderea programelor difuzate de TVR 1, în număr de ore şi procente din totalul
emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European Broadcasting
Union).
GEN EMISIUNE
ARTĂ, CULTURĂ
COPII
DESENE ANIMATE
DIVERSE
DIVERTISMENT
DOCUMENTARE
EDUCAŢIE
EVENIMENTE, INFORMAŢII
FILM
MINORITĂŢI
MUZICĂ
PROMOŢIONALE
PUBLICITATE
RELIGIE
SPORT
ŞTIINŢĂ
ŞTIRI
TELESHOPPING
ALTELE (imn, sigla)
TOTAL

ORE
268
7
91
40
857
266
69
987
2.216
171
306
476
739
194
235
175
1.257
269
137
8.760

%
3,06%
0,08%
1,03%
0,46%
9,78%
3,03%
0,79%
11,26%
25,30%
1,95%
3,49%
5,44%
8,44%
2,22%
2,69%
1,99%
14,35%
3,07%
1,56%
100.00%

Sursa : Direcţia Marketing şi Vânzări TVR

Analiză comparativă a activităţii în anul 2011 vs. 2010

Urban

Naţional

Target

Timp
An

Toată ziua

TVR 1
Prime Time

7-17

23-26

17-19

Rtg% Shr% Rtg% Shr% Rtg% Shr% Rtg% Shr% Rtg% Shr%

2010

1

5,4

2,5

6,8

0,7

4,4

0,8

4,9

1,5

5,6

2011

1

5,3

2,4

6,4

0,7

4,4

0,8

4,8

1,6

5,9

2010

1

5,1

2,6

6,6

0,6

3,8

0,9

5

1,7

5,7

2011

0,9

4,9

2,4

6,2

0,6

3,6

0,9

4,9

1,6

5,7

Sursa : Direcţia Marketing şi Vânzări TVR
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Consideraţii generale – acoperirea,
identitatea canalului
Canalul se adresează unui public racordat la secolul XXI, dornic de noutate şi experiment. Un segment special vizat (prin
programe concepute, de la început, dual:
TV – Internet) este aşa numita „generaţie Y”
(o emisiune zilnică de tip tele-şcoală). TVR
2 a câştigat deja un puternic segment în prime time, care a determinat o uşoară creştere de audienţă. Această creştere se poate
consolida în 2012 cu până la 40-50%, prin
alternanţa programelor de ştiri, ficţiune,
comentarii de calitate, divertisment şi din
nou ştiri („Ora de ştiri”, serial/sitcom, „Ora
de bussiness”, „La mustaţă”, Ştiri).
TVR a fost afectată atât de condiţiile generate în piaţă de criza financiară, cât şi de
datoriile acumulate din cauza unor contrac-
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te sau decizii manageriale anterioare, acestea generând efecte directe, în mod special
asupra situaţiei achiziţiilor de filme şi seriale. TVR 2 a trebuit să se adapteze bugetelor posibile în această perioadă, încercând
să îşi conserve şi îmbunătăţească publicul
fidelizat. Scăderea bugetelor a fost vizibilă
prin adaptarea strategiei de programe, în
funcţie de tronsoanele orare şi, în mod special în cazul politicii de achiziţii, de folosirea
programelor deja existente şi de generarea
unei coerenţe a grilelor în funcţie de resurse.

Strategia grilei şi obiectivele propuse
la începutul anului 2011
Acoperirea unor cerinţe cât mai diverse
ale publicului şi întărirea identităţii TVR 2,
în condiţiile publicului ţintă şi a poziţionării ca al doilea canal ca importanţă a TVR
au fost principalele obiective pentru anul
2011. Clarificarea identităţii, aşa cum vom
detalia mai jos, a avut loc atât prin definirea

şi atingerea unor obiective editoriale cât şi
prin schimbarea ID-urilor de post, adaptate
în 2011 la stilul şi cerinţele publicului ţintă.
Ţinând cont de toate aceste consideraţii,
s-a luat în calcul şi ideea continuităţii programelor în grilele TVR 2 pentru a păstra
publicul deja existent.
În grilele TVR 2 din anul 2011 au fost definite câteva programe care să constituie
pilonii de audienţă şi de brand/identitate
ai canalului. Ca o schimbare de strategie,
aceşti piloni au fost plasaţi în access prime
time şi prime time, renunţându-se la cheltuielile cu programele difuzate în tronsoanele de dimineaţă şi de prânz. Astfel, bugetele existente au fost folosite pentru tronsoanele situate în zona orară 17.00-23.00,
TVR 2 ţinând astfel cont de tronsoanele orare vizate de publicul ţintă activ. A fost crescută ponderea programelor informative în
aceste tronsoane, cerere mai veche a publicului ţintă al canalului, prin introducerea pe
lângă „Ora de ştiri” a programului „Ora de
business” şi a unui jurnal la ora 17.00.

Campanii şi programe care
diferenţiază TVR 2 de alte posturi TV

Continuitatea publicului fidelizat deja a
fost asigurată de păstrarea unor programe de brand ale TVR 2, programe care au
avut şi au un anumit standard de audienţă:
„Pescar hoinar”, „D’ale lui Mitică”, „Arena leilor”, „Moto magia”, „Confesiuni”. Din
păcate, condiţiile financiare nu au permis
introducerea în acest an a unor noi formate de audienţă care ar fi sprijinit şi brandul
TVR 2 în cadrul televiziunii publice.
Poziţionarea şi diferenţierea TVR 2 a fost
dată şi în acest an de păstrarea programelor muzicale de calitate („Unora le place”,
„Acadeaua”, „Timpul chitarelor”) şi promovarea şi producerea (ca producători TV) a
unor evenimente legate de prezenţa artiştilor internaţionali în România. Putem menţiona aici:
• Budapest Gypsy Symphony Orchestra,
cunoscută şi ca orchestra Celor 100 de
viori;
• Festivalul Green Hours International
JAZZ FEST;
• Al Bano şi Paula Selling;
• Ali Cambell (UB 40);
• Festivalul de Jazz de la Gărâna;
• Festivalul Sighişoara Medievală;
• Festivalul Imagine Romania;
• Ten Years After şi Riff;
• Al Di Meola şi World Simfonia Orchestra, de la Teatrul Naţional din Cluj;
• Festivalul Global Battle of the Bands
2011;
• Saxofonistul Sam Newsome şi The Romanian American Jazz Orchestra.

În ideea consolidării identităţii canalului
au fost lansate programe de divertisment
gen „La mustaţă”, „Răzuş show” sau „Râdem până la capăt” şi a fost introdusă linia
de programe gen hobby şi timp liber foarte clar targetate: „Aero show”, „Frăţia vinului”, „Ghid de supravieţuire urbană” sau
„Descurcă-te singur” şi „Face toţi banii”, linie de programe ce continuă şi în weekend.
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emisiunilor, cât şi a serialelor şi filmelor,
derutând publicul canalului.
Astfel, au fost îndeplinite obiectivele de
asigurare a coerenţei şi continuităţii grilei şi
a consolidării identităţii TVR 2 prin introducerea unui număr considerabil de programe dedicate publicului ţintă. La îndeplinirea
acestui obiectiv – de consolidare a identităţii
TVR 2 – a contribuit şi schimbarea identităţii
vizuale a TVR 2 prin înlocuirea genericelor
şi ID-urilor de post, inclusiv prin folosirea
unui număr mare de declinări din conceptul
iniţial de promovare.

Tot în cadrul ideii de continuitate s-a încadrat şi decizia importantă de a nu mai difuza programele sportive la ore diferite, generându-se astfel probleme mari de fidelizare a publicului. Difuzarea haotică şi fără
coerenţă a diverselor competiţii sportive de
audienţă minimă a dus până acum la întreruperea liniilor de programe, atât în cazul
GEN EMISIUNE
ALTELE
ARTA, CULTURA
DIVERSE, ALTELE
COPII
ANIMAŢIE
EVENIMENT, INFORMAŢII
DIVERTISMENT
DOCUMENTARE
ŞTIINŢĂ
EDUCAŢIE
FILM
MUZICĂ
PROMOŢIONALE
PUBLICITATE
TELESHOPPING
RELIGIE
SPORT
ŞTIRI
MINORITĂŢI
TOTAL
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Analiză comparativă a activităţii în
anul 2011 vs. 2010
Comparând anul 2010 cu 2011 putem
vorbi despre o coerenţă editorială începând
cu a doua jumătate a anului 2011, coerenţă
şi constanţă a grilei de programe ce devin şi
obiective ale anului 2012.
Din punct de vedere al audienţei în meORE
%
154
1,75
7
0,08
66
0,75
88
1
48
0,55
746
8,51
1.618
18,48
428
4,89
18
0,2
461
5,26
1.790
20,43
161
1,84
553
6,31
795
9,07
358
4,09
29
0,33
321
3,67
919
10,49
200
2,29
8.760
99,99
Sursa : Direcţia Marketing şi Vânzări TVR

diul urban şi la nivel naţional, chiar dacă
grilele au fost reorganizate – ceea ce în mod
normal generează un timp de fidelizare a
publicului pe noile programe între un an şi
doi ani – audienţele medii zilnice s-au menţinut constante: urban 0,3 rating şi 1,7 share (cota de piaţă) şi naţional 0,3 rating şi 1,7
share, cu o uşoară scădere faţă de share-ul
de 1,8% din 2010.
Din punct de vedere al tronsoanelor orare, strategia de consolidare a prime timeului a generat o creştere, atât în urban cât şi
naţional de la 0,6 la 0,7 rating şi de la 1,7 la
1,8 share. Şi în intervalul 17.00 - 19.00 s-a
înregistrat o creştere a cotei de piaţă simetrică, atât în urban cât şi în naţional, de la
1,4 la 1,6%, înregistrându-se scăderi uşoare în tronsoanele care au devenit de reluări
în intervalul orar 7.00 – 17.00.
Din punct de vedere al structurii de public este interesant de urmărit la nivelul
întregii zile creşterea ponderii publicului
cu vârste între 35 şi 44 de ani, de la 13,7 în
2010 la 14,5 în 2011, şi o creştere uşoară a

publicului cu studii superioare, de la 29,6 la
30,9%. Datele se referă la mediul urban.
În urma renunţării la unele competiţii
sportive interne, publicul feminin a crescut de la 51,5 la 53,5 pe toată ziua. În prime
time, însă, publicul feminin a scăzut nesemnificativ ca pondere de la 52,8 la 52,5,
ducând la o creştere corespunzătoare a publicului masculin.
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Consideraţii generale – acoperirea,
identitatea canalului
TVR 3 este primul post naţional de televiziune dedicat vieţii comunităţilor locale.
Televiziunea publică îşi completează astfel
portofoliul cu un post de televiziune care
difuzează programe special concepute pentru comunităţile locale, emisiuni în care publicul ţintă îşi recunoaşte tradiţia, valorile,
precum şi problemele locale şi regionale.
Grila TVR 3 este formată din producţii ale
studiourilor teritoriale TVR Iaşi, TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Timişoara, TVR Tîrgu
Mureş, în timp ce partea de sud-est a ţării
este acoperită de producţii realizate de studioul central.

Strategia grilei şi obiectivele propuse
la începutul anului 2011
Grila TVR 3 este alcătuită pe principiul
complementarităţii cu celelalte grile ale
TVR, oferindu-se astfel un produs original
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al serviciului public de televiziune.
În grila TVR 3 se regăsesc producţii regionale cu acoperire naţională: emisiuni
informative, dezbateri pe teme sociale, economice şi politice, divertisment, reportaje,
documentare, sport, filme artistice în limbile minorităţilor din România, filme româneşti şi teatru.
Din punct de vedere editorial, TVR 3 aduce o noutate în spaţiul media, majoritatea
emisiunilor din grilă fiind realizate, săptămânal, de un alt producător şi moderator
de la studiourile teritoriale ale TVR. Se obţine, în viziunea noastră, un ritm dinamic, cu
un puternic specific local.
Strategia postului TVR 3 a vizat fidelizarea publicului, dar şi atragerea unor noi
segmente de public tânăr, prin intermediul
concursului „Vocea populară” şi a emisiunii „U Campus”, prin difuzarea emisiunilor
de travel – „Descriptio Moldaviae”, „La pas
prin Oltenia”, „Drumuri aproape”, „Călător
în Transilvania” -, a celor cooking – „Ca la
mama acasă” -, precum şi prin reportajele
şi documentarele difuzate – „Reporter Sud”,
„Reporter special”, „Documentar regional”.
Un loc important, după cum arată şi audienţele, îl ocupă jurnalul, cu o durată de 30

de minute. La ora 21.30, „Telejurnalul Regional” difuzează ştirile locale într-un concept
în care se regăsesc ştirile locale difuzate la
nivel naţional.
Şi în anul 2011, minorităţile naţionale şiau păstrat spaţiul în grila TVR 3, după un algoritm realizat cu reprezentaţii acestora din
Parlamentul României. În acest tronson,
emisiunile „Toţi împreună” sunt realizate în
limba minorităţilor naţionale, fiind asigurată subtitrarea în limba română.
Anul 2011 a coincis pentru TVR 3 cu o
premieră din punct de vedere tehnic, care
a dus la eficientizarea producţiei: transmiterea emisiunilor din teritoriu către centru
s-a realizat, începând cu cea de-a doua jumătate a anului, în proporţie de sută la sută
prin intermediul Internetului, pe FTP (File
Transfer Protocol), renunţându-se, astfel,
la transmiterea casetelor prin curieratul
rapid, modalitate ce prezintă costuri ridicate şi riscuri majore (posibile întârzieri,
eventuale pierderi etc.) Acesta a fost unul
dintre obiectivele propuse la finalul anului
2010 şi realizate în 2011.

• Festivalul de Muzică Uşoară „George Grigoriu”, organizat la Casa Tineretului
Brăila, în perioada 20 – 22 mai 2011;
• „Balkan Music Awards” 2011 - ediţia a
doua (TVR 3 a fost partener şi la prima ediţie). Balkan Music Awards 2011 a avut loc în
4 iunie 2011, la Sofia, şi a avut drept obiectiv
crearea unei comunităţi culturale bazată pe
muzica din Balcani;
• Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia copiilor” - cea de a 9-a
ediţie -, transmis în direct în perioada 7 - 10
iulie 2011. Aceast eveniment, cu caracter
educativ pentru tânăra generaţie, a mai fost
preluat de către TVR 3 atât în 2009, cât şi în
2010;
• Festivalul Internaţional de Folclor
„Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”, transmis de la Brăila în perioada 30 iulie - 1 august, pe TVR 3 şi TVR 1. Organizat
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila
şi Centrul de Creaţie Brăila, s-a dovedit a fi
un spectacol de succes, pe placul telespectatorilor TVR 3;
• Festivalul Mangalia 2011, transmis în
direct în perioada 10 - 15 august, s-a bucurat de succes în rândul telespectatorilor. În

Campanii şi programe care
diferenţiază TVR 3 de alte posturi TV
• Bookland, desfăşurat în perioada 15
- 17 aprilie 2011. A fost un târg urban de
carte pentru orice tip de cititori, eveniment
interactiv, multimedia, modern şi orientat
spre consumator, un spaţiu de întâlnire familiar şi prietenos a cititorului cu cartea;
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cele şase zile de transmisie a fost realizată
o cotă de audienţă de 2,6 share;
• Duelul Viorilor „Stradivarius versus
Guarneri” (26 septembrie - 6 octombrie) a
constat într-o serie de şase recitaluri ale
violoniştilor Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Radio România Cultural şi Asociaţia
Culturală Crescendo;
• Festivalul „Maria Tanase” (23 - 25 noiembrie) a avut loc la Craiova. Cea de-a 21-a
ediţie a Festivalului Concurs Naţional al interpreţilor cântecului popular românesc a
fost organizată în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Dolj;
• Turneul „Cele trei dive” (17 - 23 decembrie) a constat într-o serie de trei recitaluri
şi un concert în care trei mari voci ale României, Leontina Văduva, Ruxandra Donose
şi Teodora Gheorghiu, au apărut pentru pri-
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ma dată împreună pe aceeaşi scenă. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală
Crescendo;
• TVR 3, în colaborare cu studioul central, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi şi TVR
Timişoara, a organizat concursul de interpretare a cântecului popular românesc intitulat „Vocea populară” - Secţiunea vocală.
Obiectivele au fost: crearea în spaţiul de
prime time al canalului TVR 3 a unui produs
de tip premium care să se constituie întrun vehicul de audienţă atât pentru post, cât
şi pentru programele regionale ale staţiilor
teritoriale; încurajarea tinerelor talente din
domeniul muzicii populare, cunoaşterea şi
valorificarea potenţialului folcloric din fiecare judeţ şi/sau fiecare regiune a României; implicarea activă a singurului canal
cu profil regional cu acoperire naţională în
procesul de valorificare a potenţialului artistic şi creativ al tinerilor interpreţi de mu-

zică populară;
• Transmisiunea în direct a slujbei religioase de duminică - „Axios” -, realizată de
toate studiourile teritoriale;
• Transmiterea Campionatelor de baschet şi handbal masculin de către studiourile teritoriale;

• Teatru TV şi film românesc/minorităţi;
• Emisiunea „U Campus” despre mediul
universitar din oraşele mari ale României,
realizată zilnic, prin rotaţie, de către toate
studiourile teritoriale;
• Valorificarea Arhivei TVR, prin două
emisiuni: „Din arhiva TVR” şi „Retro-vizor”.

Ponderea programelor difuzate de TVR 3, în număr de ore şi procente din
totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
GEN EMISIUNE
ALTELE
ARTĂ, CULTURĂ
COPII
DIVERTISMENT
DOCUMENTARE
EDUCAŢIE
EVENIMENTE, INFORMAŢII
FILM
MINORITĂŢI
MUZICĂ
PROMOŢIONALE
PUBLICITATE
RELIGIE
SPORT
ŞTIRI
TELESHOPPING
ŞTIINŢĂ
DIVERSE
DESENE ANIMATE
Total

ORE
172
177
63
705
426
313
2.356
648
713
1.299
397
34
170
403
349
535
0
0
0
8.760

%
1,96%
2,02%
0,72%
8,05%
4,86%
3,58%
26,90%
7,40%
8,14%
14,83%
4,53%
0,39%
1,94%
4,60%
3,98%
6,10%
0
0
0
100%
Sursa : Direcţia Marketing şi Vânzări TVR

Analiză comparativă a activităţii în
anul 2011 vs. 2010
Pe parcursul anului trecut am refăcut
grila, în scopul eficientizării resurselor tehnice şi umane. În acelaşi timp, am realizat o
mai bună adaptare la profilul regional, promovându-se valorile autentice româneşti
din cadrul comunităţilor locale.

Probleme întâmpinate
Cele mai frecvente probleme sunt cele
legate de calitatea sunetului producţiilor studiourilor teritoriale, neconformă cu
standardele impuse de procedura de transfer. În acest sens, o soluţie ar putea fi dotarea studiourilor teritoriale cu tehnică de
post-procesare sunet.
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Promovarea TVR 3 nu s-a realizat în
urma unui concept coerent, care să vizeze,
în primul rând, publicul nostru ţintă - comunităţile locale.
O altă problemă o constituie faptul că,
deşi TVR 3 este un canal must carry, nu a
fost preluat nici în momentul de faţă de către toate companiile de cablu, fapt sesizat
telefonic şi pe e-mail de numeroşi telespectatori.

Consideraţii generale – acoperirea,
identitatea canalului
TVR Cultural rămâne un canal de nişă,
în conceptul „Cultura fierbinte”, ale cărui
resurse sunt concertate pentru producţia
câtorva programe de cea mai bună calitate: Jurnalul cultural, dezbateri consacrate,
spectacole. În noua strategie, TVR Cultural exploatează ceea ce a produs valoros în
cei zece ani de existenţă, realizând în acest
fel o economie de resurse, dar păstrând în
acelaşi timp standardul canalului.
Scopul TVR Cultural este acela de a educa prin informare şi formare. TVR Cultural
îşi asumă postura de „abecedar”, de manual mediatic ce urmăreşte familiarizarea
telespectatorului cu elementele constitutive ale civilizaţiei. TVR Cultural practică un
discurs audiovizual cu format enciclopedist
atunci când explorează istoria culturii. În
privinţa modelelor culturale de ieri şi de azi,
mizează pe sinteza de tip learning.
Publicul ţintă are la dispoziţie vectorul
„ABC” – documentare, reportaje, interviuri
care îl iniţiază şi îl ajută să deprindă corect
exerciţiul de a consuma cultură. Creatorilor
de cultură le este dedicat vectorul Actualitatea Culturală – dezbateri, relatări de la
manifestări, ştiri despre evenimente (toate
de profil) - care le oferă prilejul să se întâlnească, să polemizeze, să se prezinte.
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Campanii şi programe care
diferenţiază TVR Cultural de alte
posturi TV
Grila de programe a TVR Cultural are trei
linii de forţă:
• Invitaţie la spectacol. Telespectatorului
îi este oferită ocazia de a urmări, în direct
sau înregistrate, montări teatrale, muzicale, cinematografice de certă valoare artistică. Exemplificări: seară de teatru (marţi);
spectacol de operă (miercuri); „DanceMakers/ArtMakers” (joi); „Film de Artă” (vineri); „Concertele TVR Cultural” (de luni
până vineri);
• Evenimente culturale. TVR Cultural s-a
implicat, din postura de partener media sau
coproducător, în: Festivalul Internaţional
„George Enescu”; Festivalul Internaţional
de Teatru de la Sibiu; Festivalul Internaţional de Jazz de la Gărâna; Festivalul de Muzică de Cameră Sonoro; Turneul Naţional
Stradivarius; Festivalul de Muzică Veche;
Festivalul Internaţional „Zile şi Nopţi de
Literatură”; Târgurile de Carte Bookfest şi
Gaudeamus;

• Campanii proprii. Acestea s-au impus
prin două modalităţi consacrate:
1. Prin serii tematice integrate în emisiuni curente;
2. Prin formate sezoniere, anticipate şi
promovate cu perseverenţă.
1. În cadrul emisiunilor curente se află
în derulare trei campanii proprii coerente şi
de rezonanţă:
- cunoaşterea istoriei recente a României
(a se vedea dezbaterea săptămânală „Controversele istoriei” şi seria de documentare
„Poveşti de istorie”);
- recuperarea pentru public a elitei româneşti de pretutindeni (în seria de dialoguri „Înapoi la argument”, susţinută de Horia Roman Patapievici, format care în aprilie
2012 va aniversa 10 ani de difuzare);
- cunoaşterea ultimelor vestigii ale civilizaţiei rurale româneşti autentice şi a tradiţiilor sale (în seria de etno-antropologie
„La porţile ceriului”, cu moderator Grigore
Leşe, difuzată din anul 2004).

2. În cadrul campaniilor sezoniere, autonome, amintim seria „Capodopere”, dedicată zilnic operelor din Galeria de artă
românească de la medievalitate la modernism, realizată în exclusivitate pentru TVR
Cultural, cu sprijinul Muzeului Naţional de
Artă al României; campania „Ascultă un
concert!”, desfăşurată în perioada 1 septembrie – 30 decembrie 2011, în timpul şi
după încheierea celei de-a XX-a ediţii a Festivalului Internaţional de muzică „George
Enescu”23, preluat şi difuzat în exclusivitate,
în proporţie de 90%.

Strategia grilei şi obiectivele propuse
la începutul lui 2011.
Pe parcursul anului editorial 2011, TVR
Cultural şi-a propus restrângerea producţiei interne cu până la 30%, în favoarea creşterii calităţii unor formate şi a economisirii
unor bugete de producţie.
De asemenea, TVR Cultural şi-a propus
să devină o sală de concert simfonic, cu
maeştri şi opere muzicale de elită, difuzând

23
Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu” a fost organizat la iniţiativa dirijorului George Georgescu, în onoarea prietenului său apropiat,
cunoscutul compozitor, violonist, pianist şi dirijor George Enescu. Festivalul a avut deschiderea oficială în data de 4 septembrie 1958, la trei ani după
moartea lui George Enescu, marcând debutul celei mai importante manifestări muzicale internaţionale găzduită de România. Urma să se desfăşoare din
trei în trei ani. În primele cinci ediţii, a fost însoţit de un Concurs Internaţional, întrerupt ulterior şi reluat odată cu ediţia din 1991. Începând din 1995, se
implică în eveniment TVR şi SRR. După ediţia din 2001, Festivalul se desfăşoară din doi în doi ani. Cronologie: 1958 – 1961 – 1964 – 1967 – 1970 – 1973 (o
săptămână) – 1976 – 1979 – 1981 (Centenar Enescu) – 1985 – 1988 (Centenar Ateneul Român) – 1991 – 1995 – 1998 – 2001 – 2003 (ia fiinţă Piaţa Festivalului)
– 2005 (50 de ani de la moartea lui George Enescu) – 2007 – 2009 – 2011. Personalităţi care au participat la diverse ediţii: Yehudi Menuhin, David Oistrah,
Halina Czerny-Stefanka, Nadia Boulanger, Claudio Arrau, Sviatoslav Richter, Ghenadi Rojdestvenski, Arthur Rubinstein, Herbert von Karajan, Zubin Mehta.
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integral seria de spectacole din cadrul Festivalului „George Enescu”, precum şi interviuri şi reportaje în exclusivitate de la acest
eveniment. TVR Cultural a consacrat anul
2011 elaborării campaniei „Premiile TVR
Cultural”, concepute ca o serie tematică de
24 de filme documentare cu profilul unor
GEN EMISIUNE
ALTELE
ARTĂ, CULTURĂ
COPII
DIVERTISMENT
DOCUMENTARE
EDUCAŢIE
EVENIMENTE, INFORMAŢII
FILM
MINORITĂŢI
MUZICĂ
PROMOŢIONALE
PUBLICITATE
RELIGIE
ŞTIINŢĂ
ŞTIRI
TELESHOPPING
SPORT
DIVERSE
DESENE ANIMATE
TOTAL

performeri din discipline diverse: teatru,
film, muzică, matematică, istorie, geografie, medicină, arte plastice.
Filmele vor fi difuzate în prima parte a
anului 2012 pentru a marca aniversarea a
zece ani de emisie a postului. Toate obiectivele au fost îndeplinite.

ORE
257
1.614
34
195
1.271
1.024
1
1.026
350
1.171
637
228
36
96
755
65
0
0
0
8.760

%
2,94%
18,43%
0,39%
2,22%
14,51%
11,69%
0,01%
11,70%
4,00%
13,37%
7,27%
2,60%
0,42%
1,10%
8,62%
0,74%

100.00%
Sursa : Direcţia Marketing şi Vânzări TVR
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Analiza comparativă a activităţii în
2011 vs. 2010.
Pe parcursul anului editorial 2010, TVR
Cultural şi-a continuat trend-ul uşor ascendent înregistrat începând cu grila programelor de toamnă-iarnă a anului 2009, în
pofida contextului general de recesiune şi a
bugetului de producţie auster. Astfel, audienţa medie a postului a înregistrat o valoare de 0,9 (all day, urban), faţă de 0,6 – cota
anului precedent. Constantele strategice
ale grilelor de programe concepute şi difuzate în anul 2010 s-au grupat în jurul a trei
obiective:
- compensarea „zonelor slabe” din proiectul editorial al anului 2009 (prin continuarea difuzării de piese româneşti, în cadrul
unei stagiuni proprii de spectacole de teatru
în direct, şi prin conceperea şi promovarea
coerentă a propriilor campanii social-culturale de interes naţional);
- fidelizarea publicului faţă de brand-urile editoriale ale postului, deja create şi poziţionate pe piaţa media;
- crearea şi promovarea de evenimente
cu mare impact, marca TVR Cultural, care

să intensifice caracterul specific al postului, de nişă tematică, culturală, integrată în
misiunea serviciului public de televiziune.
Obiectivele anului 2010 fiind îndeplinite
în proporţie de 90%, am considerat că în
2011 putem opera o reducere de până la
30% a producţiilor interne, fără a face rabat
de la calitatea programelor. În acest sens,
am ordonat reluările din prima parte a zilei
după modelul altor televiziuni de nişă (Mezzo, Discovery) şi am construit un acces şi
un prime time mai puternice. Totodată, neam propus dezvoltarea campaniei „Sala de
concert la tine acasă”, derulată în perioada
1 septembrie – 30 decembrie 2011 şi am
continuat şi dezvoltat propria stagiune teatrală de marţi seara şi de operă de miercuri
seara, iniţiind o nouă serie tematică definitorie - consacrată filmului documentar
românesc (difuzată vineri, de la ora 22.15).
Astfel, considerăm că, pe lângă o economisire vizibilă a bugetelor de producţie, anul
2011 a asigurat difuzarea unor grile de programe mai suple, mai eficient promovate şi
mai coerente.
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Consideraţii generale – acoperirea,
identitatea canalului
TVR INFO îşi păstrează identitatea: canal
de informaţie despre actualitatea internă
(inclusiv parlamentară), externă (care lipseşte din peisajul audiovizual românesc),
economie, afaceri, cultură, religie şi sport,
plus dezbateri pe teme de actualitate.
TVR INFO, canalul de ştiri al Televiziunii
Române, s-a relansat pe 2 mai 2011 sub
sloganul „Televiziunea de ştiri a românilor”. A fost un efort amplu de repoziţionare
pe piaţa media din România care a însemnat schimbări radicale în ceea ce priveşte:
abordarea editorială, structura internă, capacitatea de transmisie, identitatea vizuală şi de comunicare. TVR INFO a devenit
un post de ştiri naţional care transmite în
flux continuu informaţii în direct, din ţară şi
de peste hotare, însumând zilnic 14 ore de
emisie „în direct” şi zeci de transmisii de pe
teren. TVR INFO foloseşte zilnic, în regim de
transmisie în direct, cele cinci studiouri regionale ale TVR şi reţeaua de corespondenţi
interni şi externi ai TVR. Din 2 mai 2011, TVR
INFO a devenit furnizor de ştiri relevante în
timp real, breaking-news, emisiuni de dezbateri şi analize politice, business şi actualitate internaţională.
Demersul TVR de a relansa TVR INFO
face parte dintr-un proces mai amplu al
Televiziunii Române, de redefinire a rolului
său de serviciu public de media, care promovează jurnalismul responsabil.
Programul zilnic al TVR INFO, după relansarea canalului, se află la confluenţa a
două linii principale de abordare editorială.
În intervalul orar 8.00 - 20.00, TVR INFO este
sursă de informaţii în timp real, „breakingnews” şi informaţii utilitare, prin utilizarea
resurselor de transmisie „în direct” şi a
reţelei de corespondenţi. TVR INFO dedică
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acest spaţiu de emisie informaţiilor şi evenimentelor aflate în desfăşurare, relevante
şi cu impact major. Intervalul orar 20.00 24.00 este dedicat programelor de publicistică, structurate pe domenii precum politică
internă, economie-business, politică externă, actualitate europeană şi sport.
Canalul TVR INFO se adresează unui public activ, din toate categoriile de vârstă.
Canalul a fost lansat în 31 decembrie
2008, iniţial pentru a difuza informaţii utilitare şi pentru transmisii live din trafic.

Strategia grilei şi obiectivele
propuse la începutul lui 2011.
Relansarea TVR INFO s-a făcut prin repoziţionare, schimbare de filosofie editorială şi abordare jurnalistică. Noua grilă a
postului, lansată pe 2 mai 2011, a schimbat
radical paleta de producţii, fiind dedicată
aproape 100% emisiunilor „în direct”. Jurnalele de ştiri cu prezentator, emisiunile de
dezbateri, transmisiile în direct sau campaniile marca TVR INFO, au înlocuit rubricile
montate de informaţii utilitare. Relansarea TVR INFO a presupus o nouă identitate vizuală, caracterizată prin simplitate,
autoritate, sobrietate şi eleganţă. Cifrele,
graficele, review-urile (grafic şi text) principalelor evenimente politice şi de business,
breaking-news-urile sunt, după relansare,
simplificate, cu elemente de culoare integrate în culorile canalului, cu informaţii cu
adevărat importante şi bine structurate.

Repoziţionarea TVR INFO a adus în faţa
telespectatorilor o varietate de emisiuni
informative, dezbateri şi documentare precum:
1. Emisiuni informative: „Telejurnal matinal”; „INFO+” (ştiri din oră în oră),
„INFO Sport”, „INFO Expres”, „INFO
Business”, „Tur de orizont”, „7 din 7”;
2. Emisiuni magazin: „Magazinul de
ştiri”, „Dezbaterile INFO +”;
3. Dezbateri: „Foc încrucişat”, „De la +
la infinit”;
4. Emisiuni dedicate evenimentelor externe şi politicii internaţionale: „Eurobox”, „Atlas”, „Lumea azi”, „Mondo
+”,„Europa mea”, „+Europa”, „Lumea
şi noi”;
5. Emisiuni sportive: „Replay”, „Sport 7”;
6. No comment – realitatea prezentată
doar în imagini.
TVR INFO şi-a propus şi a îndeplinit în
2011 următoarele obiective generale:
• relansarea şi repoziţionarea canalului

pe nişa de ştiri, informaţii şi analize;
• creşterea capacităţii de informare a
publicului telespectator, prin ajustarea resurselor tehnice şi editoriale;
• implementarea unui „work-flow” integrat, în acord cu repoziţionarea canalului şi
provocările concurenţiale;
• implementarea unei platforme de comunicare integrate: televiziune, online şi
mobile;
• implementarea primelor module de
videojurnalism: transmisii în direct prin Internet;
• eficientizarea utilizării resurselor tehnice şi editoriale ale TVR, prin creşterea capacităţii de răspuns şi acţiune;
• creşterea „brand awareness” şi „brand
image” prin schimbarea filosofiei de comunicare şi marketing.
Obiectivele generale stabilite pentru
2011 se regăsesc în paleta de producţii pe
care TVR INFO o oferă publicului telespectator odată cu relansarea canalului:
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1. acoperirea în timp real a unor evenimente externe de interes public, precum:
1.1 proiectul - maraton „Nunta regală”,
dedicat nunţii prinţului William al Marii
Britanii cu Catherine Middleton - timp de o
săptămână TVR INFO a transmis ediţii speciale legate de acest subiect, iar pe 29 aprilie, în ziua căsătoriei celor doi, TVR INFO a
fost singurul post de televiziune românesc
ce a asigurat transmisiunea neîntreruptă,
în direct, a nunţii;
1.2 beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea.
2. informarea publicului cu privire la evenimente politice importante pentru România, cum ar fi:
2.1 cea de-a 57-a Sesiune Anuală a Adunării Parlamentare a NATO (AP NATO), găzduită de Parlamentul României în perioada
7-10 octombrie 2011;
2.2 rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova şi implicaţiile votului;
2.3 Consiliul European de toamnă de la
Bruxelles;
2.4 Congresul PDL din luna mai 2011;
2.5 Consiliul Naţional al PSD din luna octombrie 2011 etc.
3. reflectarea activităţii parlamentare în
ediţii speciale, dezbateri şi transmisiuni în
direct de la Palatul Parlamentului;
4. oglindirea unor personalităţi şi activităţi din aria politică, economică şi culturală: interviuri cu scriitorul francez Frederic
Beigbeder, Jamie Shea - adjunctul asistentului Secretarului General al NATO, prof.
dr. Jean-Marie Lehn - laureatul Premiului
Nobel pentru chimie, Pascal Bruckner romancier, eseist şi filosof, Gianni Franco
Papa - şeful diviziei Europa de Est a UniCredit etc.;
5. lansarea aplicaţiei TVR INFO pentru
iPhone şi iPad;
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6. desfăşurarea unor campanii de informare a publicului cu privire la piaţa economică şi financiară;
7. aniversarea sau comemorarea unor
evenimente naţionale şi internaţionale:
7.1 aniversarea Zilei Naţionale a României;
7.2 comemorarea tragediei americane
de la 11 septembrie.

Campanii şi programe care
diferenţiază TVR INFO de alte
posturi TV
TVR INFO a derulat în 2011 o serie de
campanii precum:
• Nunta Regală de la Londra – aprilie
2011;
• Beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea –
aprilie 2011;
• campania de lansare a aplicaţiei TVR
INFO pentru iPhone şi iPad: august – sep-

tembrie 2011;
• „România TA – 1 Decembrie” – a avut
ca scop pomovarea valorilor Zilei Naţionale
a României;
• „TVR INFO – ştiri echilibrate” – promovarea programelor informative obiective,
credibile, în acord cu misiunea televiziunii
publice;
• „Urmăreşte TVR INFO şi online” – campanie dedicată promovării streaming-lui
live.
TVR INFO se diferenţiază de alte posturi
TV prin programe informative care nu promovează agresivitatea şi vulgaritatea. Emisiunile TVR INFO oferă publicului informaţii
obiective şi corecte care vizează domenii de
interes pentru publicul telespectator: economic, financiar, bancar, politic, cultural,
sportiv etc.
TVR INFO a difuzat, în proporţie covârşitoare, producţii realizate intern şi s-a axat
pe coproducerea unor emisiuni „premieră”
în peisajul media românesc. Unul dintre
programele de succes este „EuroBox”, un
magazin TV pe teme de actualitate europeană, produs în studiourile Deutsche Welle din

Bonn exclusiv pentru canalul de ştiri al TVR.
TVR INFO dedică un generos spaţiu de
emisie filmului documentar. În fiecare sâmbătă şi duminică, în intervalele orare 19.00
- 20.00 şi 23.00 - 24.00, TVR INFO difuzează
filme documentare pe teme politice şi istorice.
TVR INFO a susţinut anul trecut mai multe evenimente de business, parte a obiectivului său de a aduce publicului informaţii şi
evenimente relevante, cu impact major:
• „Viza pentru SUA” – campanie derulată
de Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada SUA pentru informarea cetăţenilor României în ceea ce priveşte etapele pe care
trebuie să le parcurgă pentru obţinerea vizei SUA;
• „Forumul Financiar Central şi Sud-Est
European” – dedicat unei teme arzătoare:
„Viitorul banilor”;
• „Forumul Economic Confindustria
2011” (cu participarea Preşedintelui Republicii Italiene, Giorgio Napolitano) – axat pe
apropierea României de Italia în domeniul
afacerilor;
• „TEDx” – profesionişti din diferite domenii au prezentat în faţa unui auditoriu nu-
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Ponderea programelor difuzate de TVR INFO, în număr de ore şi procente
din totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
GEN EMISIUNE
ŞTIRI
FACTUAL, INFORMAŢII
ARTĂ, CULTURĂ
EDUCAŢIE
RELIGIE
ŞTIINŢĂ
SPORT
DIVERTISMENT
COPII
FIML
DESENE ANIMATE
DOCUMENTAR
PUBLICITATE
PROMO
TELESHOPPING
DIVERSE, ALTELE
MINORITĂŢI
Total

ORE
1.795
6.130h 30’
24h
8h 30’
17h
46h
230h
181
280h
48
8.760

%
20,5%
70%
0,29%
0,16%
0,27%
0,52%
2,62%
2,04%
3,1%
0,5
100.00%

* Sursa: Departamentul TVR INFO **Datele conţin informaţii din cele două grile aferente anului 2011:
grila 1 ianuarie - 1 mai 2011 şi grila 2 mai - 31 decembrie 2011.

meros teme de interes legate de: tehnologie, artă, divertisment, cultură, design etc.;
• „Restart Romania” - competiţie ce a
susţinut cele mai bune idei online hotărâtoare pentru o schimbare offline în România de zi cu zi;
• Evenimente Avocatnet.ro – TVR INFO
le-a reflectat pe cele care au vizat în principal domeniile financiar, juridic şi economic;
• Evenimente organizate de MedienHolding, divizia de evenimente de business
a cotidianului România Liberă, cum ar fi:
„Romania’s Airports Infrastructure”, „CEE
Energy Forum 2011”, „Romanian Agribusiness Conference”, „The Future in Banking
Technology”, „Romanian Real Estate Market in 2012: cultivating a strategic perspective” etc.
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Analiză comparativă a activităţii în
anul 2011 vs. 2010
TVR INFO a folosit după relansare, în
mare parte, resursele umane şi tehnice
existente în TVR.
În 2010, 90% din programul TVR INFO era
compus din programe de ştiri montate, fără
prezentator, şi emisiuni înregistrate. Jurnalele cu prezentator au însumat, în 2011,
1.376 de ore. TVR INFO a difuzat în anul
2011 aproape 91 de ore de ediţii special dedicate evenimentelor de ultimă oră.
TVR INFO a difuzat în 2011 peste 6.100
ore de informaţii şi factual (conform clasificării EBU - European Broadcasting Union),
o creştere de aproximativ 400% comparativ
cu anul 2010. Anul trecut, TVR INFO a alocat
1.712 ore de emisie dezbaterilor pe teme de

actualitate.
TVR INFO a difuzat în 2011, zilnic, în medie, aproximativ 120 de minute de transmisii în direct de pe teren (date care nu includ
transmisiile din Parlamentul României). În
2010, TVR INFO nu avea jurnale de ştiri în
direct.
TVR INFO a început să difuzeze în direct,
din 2010, lucrările Senatului României, de
unde a transmis 486 de ore. În 2011, TVR
INFO a schimbat modul în care sunt reflectate lucrările Parlamentului României în
programele sale. Capacitatea de transmisie „în direct” a fost dublată, prin alocarea
unor puncte de transmisie suplimentare, pe
lângă resursele puse la dispoziţie de canalul intern al Parlamentului. Pentru a creşte
calitatea programelor transmise şi pentru
o bună reflectare a activităţii forului legis-

lativ, TVR INFO a decis în 2011 amplasarea
unui studio complet utilat în sediul Parlamentului. Cele mai importante dezbateri
legislative au însumat 156 de ore de emisie
şi au fost transmise în direct de TVR INFO.
TVR INFO este prima televiziune din România care, în 2011, a început să transmită
live conţinut video pe mobil şi pe tabletă, 24
de ore din 24. Utilizatorii de iPhone şi iPad
pot urmări în direct programele TVR INFO
la orice oră, în orice colţ al lumii s-ar afla,
graţie aplicaţiei pe care o pot descărca gratuit din AppStore. Din iulie până la sfârşitul
anului 2011, aplicaţia TVR INFO a fost descărcată de aproximativ 17.000 de persoane.
TVR INFO a devenit în 2011 un canal integrat de diseminare a informaţiilor, folosind
toate platformele de social media: facebook, twitter şi google+.
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Consideraţii generale – acoperirea,
identitatea canalului
Identitate
TVR HD este un canal de difuzare a programelor High Definition (HD), producţii interne sau achiziţii. El va oferi TVR un avantaj
important când se va trece la televiziunea
digitală terestră şi când ofertele de iPTV de
pe piaţă se vor extinde. Tendinţa actuală,
atât pe plan mondial cât şi în România, este
de extindere a producţiei HD.
Înfiinţat în anul 2009, TVR HD este cel mai
nou canal al TVR şi reprezintă răspunsul televiziunii publice la una dintre cele mai importante direcţii de evoluţie a tehnologiei de
televiziune: trecerea de la formatul Standard
Definition cu raportul de aspect 4:3 (formatul tradiţional al televizoarelor obişnuite, cu
tub catodic), la formatul High Definition cu
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raportul de aspect 16:9 (aparatele cu ecran
plat – flat screen - de tip plasmă, LCD, LED
s.a), cu o rezoluţie a imaginii de până la cinci
ori mai pronunţată şi sunet surround 5+1.
Programele difuzate de TVR HD pot fi împărţite în trei mari categorii:
- programe HD produse in house cu
resursele proprii ale TVR;
- programe HD achiziţionate, precum
filme artistice, seriale, documentare etc.;
- transmisii realizate ab initio în HD de
la mari evenimente pentru care TVR deţine
drepturile de difuzare, precum mari competiţii sportive (UEFA Champions League,
Olimpiadele de vară şi de iarnă, Campionatul Mondial de Fotbal din Africa de Sud etc.),
spectacole sau competiţii artistice (Eurovision Song Contest, Concertul de Anul Nou al
Filarmonicii din Viena etc.), alte evenimente de anvergură (nunta Prinţului William al
Marii Britanii);
Întrucât producţia proprie în format HD
a TVR este limitată, în principal din cauza
resurselor de care dispune, identitatea TVR
HD este definită prin format şi nu prin con-

ţinut, ca în cazul celorlalte canale ale serviciului public. TVR HD difuzează în exclusivitate conţinut premium, reprezentat de
programe şi emisiuni realizate în tehnologia
High Definition.
Din cauza constrângerilor bugetare, TVR
HD nu are producţie proprie, programele HD
produse in house fiind finanţate din bugetele celorlalte canale ale TVR. De aceea, unul
dintre obiectivele strategice ale TVR HD este
de a acţiona în direcţia trecerii la producţia
în format HD a programelor produse pentru
canalele tradiţionale ale TVR.

Acoperire
Canalul TVR HD este disponibil pe întreg
teritoriul României prin două modalităţi de
difuzare: fie FTA (Free To Air), adică fără
abonament sau altă formă de plată, fie în
regim de pay tv, prin reţelele de cablu sau
IPTV.
Recepţia FTA poate fi terestră, cu antenă UHF (DVB-T, Digital Video Broadcasting
- Terrestrial), în Bucureşti şi zona înconjurătoare pe o rază de aproximativ 100 de kilometri, pe canalul 54 (emiţător în vecinătatea
Pieţei Chibrit) şi zona Sibiului, pe canalul 39.

De asemenea, TVR HD poate fi recepţionat
direct (DVB-S, Digital Video Broadcasting Satellite) de pe satelitul SESAT 1, 16°Est, cu
antenă individuală, STB (Set Top Box) şi cartelă Viacess.
Recepţia TVR HD în regim pay tv se face,
împreună cu alte 16 canale HD disponibile în
România la începutul lui 2012, prin trei modalităţi:
• prin reţelele digitale de cablu ale RCS
- RDS, UPC şi Romtelecom;
• recepţie prin satelit în reţelele Romtelecom şi RCS-RDS;
• prin IPTV în reţelele Romtelecom,
RCS - RDS şi INES TV.
Pentru a recepţiona canalul TVR HD telespectatorii trebuie să deţină un receptor HD
Ready sau Full HD de tip flat screen (plasmă, LCD, LED). Funcţie de sursă (ANCOM –
Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii, respectiv
Kantar Media – furnizorul serviciului de măsurare a audienţelor TV în România), numărul receptoarelor flat screen din România se
situează în primul trimestru al anului 2012
între 1.550.000 şi 2.005.000 de unităţi, iar
numărul gospodăriilor care pot recepţiona
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canalul TVR HD, fie FTA, fie pay tv, se află
între 480.000 şi 720.000 de unităţi.
Evoluţia canalelor HD în Europa
Piaţa de televiziune presează puternic în
direcţia dezvoltării formatului HD. Din punctul de vedere al „ofertei”, HDTV reprezintă
punctul de convergenţă al intereselor actorilor majori din industria de televiziune:
operatorii de satelit, distribuitorii de programe, producătorii de echipamente TV şi televizoare, marile trusturi media. Se constată
că, practic, toate programele oferite spre
achiziţie canalelor TV sunt produse în formatul HD, format care a devenit standardul
de facto al vânzărilor de programe.
De cealaltă parte, din punctul de vedere al „cererii”, HDTV este dorită de toţi telespectatorii, limitările fiind determinate
doar de disponibilitate, de complexitate şi
de preţ. Ca urmare, în plan global, în ultimii
ani, numărul canalelor HDTV a înregistrat o
creştere spectaculoasă. În Europa, canalele
HD s-au înmulţit de la 4 în 2005 la 80 la sfârşitul anului 2008. La finalul anului 2010 erau
135 de canale HD (criza s-a făcut simţită şi
în acest domeniu), pentru sfârşitul lui 2012
fiind prognozat un număr de 600 de canale
HD. Toate serviciile publice de televiziune
europene, inclusiv cele „mici” (din state mici
sau slab finanţate) au lansat canale HDTV.
TVR HD în peisajul TV din România
La începutul anului 2012, ofertele furnizorilor de servicii de televiziune cuprind
17 canale HD, dintre care 8 româneşti şi 9
străine: TVR HD, PRO TV HD, Sport.ro HD,
Acasă TV HD, Dolce Sport HD, Digi Sport HD,
Digi Film HD, U TV HD, respectiv Discovery
Showcase HD, HBO HD, Eurosport HD, Eurosport2 HD, National Geographic HD, National Geographic Wild HD, Fashion TV HD,
Luxe TV HD, History TV HD. După cum se
poate observa, investiţii în dezvoltarea HDTV
în România au făcut doar Televiziunea Română, trustul Mediapro (cu PRO TV HD,
Sport.ro HD şi Acasă TV HD) şi doi dintre cei
trei mari furnizori de servicii de televiziune
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(RCS - RDS cu Digi Sport HD şi Digi Film HD
şi Romtelecom cu Dolce Sport HD). Este de
subliniat faptul că investiţiile cele mai însemnate în materie de HDTV s-au îndreptat
către canalele de sport. Dintre canalele HD
ale Mediapro, două sunt simulcast-uri ale
canalelor principale, Pro TV şi Acasă TV, soluţie favorizată de faptul că amândouă au un
conţinut ridicat de filme artistice şi seriale,
achiziţionate direct în format HD.
Pentru anul 2012, alte două canale şi-au
anunţat intenţia de a lansa variante în format HD: Etno TV şi Taraf TV. În acest context şi în condiţiile în care este de aşteptat
ca prezenţa canalelor HD străine, în special
americane, să se extindă, nu pare a fi hazardată previziunea făcută recent de reprezentantul unuia dintre jucătorii importanţi din
industria de televiziune, Astra CEE, potrivit
căruia, în 2015, în Romania vor exista 50 de
canale HDTV.

Strategia şi obiectivele propuse la
începutul anului 2011
Strategia pentru anul 2011 a avut patru
obiective, care au fost îndeplinite în totalitate:
• sporirea capacităţii TVR de producţie HD s-a materializat atât prin creşterea
numărului de programe şi emisiuni HD produse in house, cât şi prin începerea producţiei HD la patru dintre cele cinci studiouri
teritoriale ale TVR (TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR
Timişoara, TVR Tîrgu Mureş).
Programe şi emisiuni HD produse in house
• trainingul personalului redacţional
şi artistic în perspectiva trecerii la producţia în HD (High Definition) a tuturor programelor canalelor TVR s-a realizat prin organizarea, la începutul lunii decembrie 2011,
a unui workshop HD. În pregătirea acestui
eveniment s-au definit procedurile specifice producţiei şi post-producţiei HD, care au
fost grupate într-un handbook HD, disponibil pe site-ul intern al TVR.
• s-a realizat difuzarea în regim de si-

mulcast cu canalele TVR 1 şi TVR 2 a unor
programe achiziţionate – filme, seriale, documentare – în format HD, ceea ce a condus
la sporirea calităţii conţinutului grilei TVR
HD, materializată, între altele, de numeroase comentarii pozitive pe pagina de Internet a canalului http://www.tvr.ro/tvrhd.php
(762 de comentarii şi mesaje în decembrie
2011);
• s-au finalizat negocierile şi preparativele tehnice cu furnizorul SmartJog pentru
achiziţia producţiilor străine prin procedee
de tip FTP (File Transfer Protocol); astfel,
trecerea (treptată) la livrarea prin Internet

Anul 2011
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

a filmelor artistice, serialelor, documentarelor etc. va conduce atât la multiplicarea
achiziţiilor disponibile în HD, cât şi la efecte
financiare foarte favorabile.

Analiză comparativă a activităţii în
2011 vs. 2010
Activitatea din 2011 a marcat un net progres al canalului TVR HD, comparativ cu
anul 2010, materializat prin asumarea şi
îndeplinirea obiectivelor strategice şi sporirea cu aproximativ 40% a volumului producţiei HD in house.

Număr programe HD
producţie proprie TVR
20
18
21
22
21
20
17
19
23
25
26
28

Număr ediţii sau emisiuni HD
producţie proprie TVR
253
268
250
260
268
255
277
287
315
359
367
372
Sursa : Departamentul TVR HD
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Consideraţii generale - acoperirea,
identitatea canalului
TVR Internaţional este un canal destinat
vorbitorilor de limba română din străinătate. Marea majoritate a programelor sunt
preluate de pe alte canale ale TVR, aşa că
esenţială rămâne gestionarea inteligentă a
grilei, în condiţiile în care trebuie acoperite
trei perioade de prime time pentru românii din diferite zone (Europa, America, Asia/
Australia).
TVR Internaţional a fost înfiinţat prin
Legea 41/1994 şi emite pe cinci continente (Europa, America de Nord, Africa , Asia,
Australia). Canalul transmite 24 de ore din
24, în timp real, imaginea societăţii româneşti sub toate faţetele ei, fiind mesagerul
culturii şi tradiţiilor româneşti autentice,
promovând momentele care marchează
viaţa politică şi socială românească.
Emisiunile informative, sportive,
producţiile TV de divertisment, spectacolele de muzică şi folclor realizate interactiv, filmele artistice româneşti, emisiunile
realizate despre evenimente în care sunt
implicaţi românii din comunităţile din afara
graniţelor, talk-show-rile politice, juridice,
economice, festivalurile naţionale şi internaţionale sunt programele ce alcătuiesc
topul ofertei TVR Internaţional şi în acelaşi
timp constituie preferinţele publicului postului.
Telespectatorii acestui canal TV sunt români care interferează etnic şi cultural cu
diferite tipuri de cultură, religie şi civilizaţie, dar pe care îi reuneşte o trăsătură comună: interesul pentru România.

Strategia grilei şi obiectivele
propuse pentru anul 2011
Emisiunile producţie proprie TVR Inter-
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naţional realizate în 2011 au însumat un
număr de 669 ore de premiere, ceea ce înseamnă un procent de 7,6%. Acest procent
este compus din următoarele genuri de
emisiuni: talk-show-uri, reportaje, educaţie, cultură, divertisment, campanii sociale
(produse de TVR).
Principalele puncte forte/performanţe ale Departamentului TVR Internaţional
sunt: varietate tematică datorită mixului de
emisiuni preluate de la TVR 1, TVR 2, TVR 3,
TVR Cultural, TVR INFO.

Ce face diferenţa între TVR
Internaţional şi competitorii săi:
• poziţionarea emisiunilor producţie proprie ca emisiuni interactive în prime - time
european;
• conceperea producţiei proprii din prime
– time-ul european pentru targetul activ;
• subtitrarea în limba română a filmelor
româneşti;
• emisiuni care prezintă viaţa românilor
din afara graniţelor.

Obiective nerealizate
• nu am reuşit să realizăm concursuri cu
premii;
• nu am realizat, din lipsă de finanţare,
transmisii din comunităţile româneşti;
• nu am avut o bună mediatizare a postului în presă şi radiourile româneşti din străinătate, deşi s-au realizat spoturi video şi
audio. Acest este un obiectiv ratat deoarece
Direcţia Marketing nu s-a implicat.

Campanii şi programe care
diferenţiază TVR Internaţional
Canalul TVR Internaţional evidenţiază
atât evenimentele cât şi personalităţile ce
contribuie la promovarea României în lume
în cadrul unor programe speciale, devenite tradiţie, dedicate publicului său. Astfel,
amintim „Gala Premiilor TVR Internaţional”,
„Lumea şi noi”, „Românii de lângă noi”,
Campaniile „Mândru de România, demn în

lume” şi „România în casa ta!”.
Sub genericul „Lumea şi noi” şi „Românii
de lângă noi”, a fost reflectată viaţa români-

lor de pretutindeni printr-un număr de 128
de ediţii de reportaje şi portrete.

Ponderea programelor difuzatea de TVR Internaţional - ore şi procente
GENURI DE EMISIUNI
ACTUALITĂŢI DE INTERES GENERAL
CAMPANII
CULTURĂ
DIVERSE, ALTELE (REVIZIE, IMN)
DIVERTISMENT
DOCUMENTARE
EDUCAŢIE – ŞTIINŢĂ
MINORITĂŢI
EMISIUNI PENTRU COPII
FILME, FICŢIUNE
(ARTISTICE, SERIALE, TEATRU)
MUZICĂ
PROMO
PUBLICITATE
RELIGIE
SPORT
ŞTIRI
TOTAL

Ore
2.742
12
807
102
1.108
303
567
22
103
730

%
31,31
0,13
9,21
1,17
12,65
3,46
6,47
0,26
1,17
8,33

381
529
13
111
49
1.181
8.760

4,35
6,04
0,15
1,27
0,56
13,49
100

Sursa : Direcţia Marketing şi Vânzări TVR. Nota: la rubrica „actualităţi, interes general” se includ emisiunile informativ economice, sociale etc; emisiunile de muzică simfonică, operă, balet se includ la rubrica „cultură”

Analiza comparativă a activităţii în
anul 2011 vs. 2010
În privinţa activităţii desfăşurate, obiectivul principal al canalului internaţional al
televiziunii publice este realizarea de programe dedicate publicului ţintă pentru a
obţine satisfacerea nevoilor de vizionare şi
fidelizare ale acestuia.
Analiza comparativă a ponderilor producţiilor proprii ale TVR Internaţional, respectiv
8,38% în 2010 şi 7,63% în 2011, arată scăderea producţiei dedicate targetului. În condi-

ţiile în care o televiziune internaţională publică europeană are o producţie proprie de
la 25% (Bulgaria) până la 100% (Spania), iar
publicul telespectator al TVR Internaţional
este de aproximativ 10 milioane de români,
concluzionăm că activitatea noastră, analizată din punctul de vedere al producţiei dedicate, este în scădere şi nesatisfăcătoare
în raport cu cererea de vizionare şi cu locul
pe care TVR Internaţional îl ocupă în topul
preferinţelor telespectatorilor - românii din
afara graniţelor ţării.
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3. ACTIVITATEA DIRECŢIEI
EDITORIALE
Direcţia Editorială reprezintă structura
organizaţională a TVR care grupează, organizează ierarhic şi coordonează profesional
personalul cu atribuţii jurnalistice din cadrul TVR. Direcţia Editorială este principalul
furnizor de programe de televiziune pentru
canalele TVR. Din această perspectivă, Direcţia Editorială funcţionează cu scopul de
a produce programe de televiziune performante.
Direcţiei Editoriale i se subordonează următoarele redacţii:
• Social, Politic, Economic
• Divertisment
• Literatură, Arte
• Actualităţi Culturale
• Educaţie-Ştiinţă
• Istorie, Religie
• Copii, Tineret
• Programe Speciale
• Emisiuni în Limba Maghiară
• Emisiuni în Limba Germană
• Emisiuni pentru alte Minorităţi
1 Redacţia Social, Politic, Economic
Redacţia produce un număr de 24 de
emisiuni săptămânale pentru patru canale
difuzoare (TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional).
• TVR 1:
- „Exclusiv – documentarele TVR”, emisiune săptămânală care difuzează un documentar de valoare, produs de TVR sau în
coproducţie cu TVR, la care nu există cheltuieli cu drepturile de autor. Emisiunea are
costuri minime (fiind vorba doar despre
partea de discuţie în studio). Audienţa programului (măsurată în share %) este mai
mare în mediul urban decât în cazul celui
naţional (incluzând ruralul).
- „Interes general”, emisiune săptămânală tip talk - show cu reportaje de prezentare. Temele sunt extrem de diverse şi
adresate, în general, publicului larg.
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- „Tribuna partidelor parlamentare” este
emisiunea săptămânală dedicată Parlamentului României, cu prezentarea unor
materiale realizate de serviciile de presă şi
comunicare ale partidelor respective.
- „Fără Frontiere”, un program extrem
de potrivit unei televiziuni publice, fiind una
dintre foarte puţinele emisiuni dedicate politicii externe.
- „Parlamentul României” este realizat de mai mulţi ani de o echipă constantă,
are un sumar echilibrat, oferă informaţii de
calitate, fiind clar în contrast cu abordarea
mediatică dominantă în peisajul media românesc.
- „Europa mea” este singura emisiune
de reportaje din România, exclusiv dedicată
politicilor europene şi impactului acestora asupra vieţii cotidiene româneşti. Acum
există şi un parteneriat cu Comisia Europeană pentru programul de promovare dedicat Politicii Agricole Comune (AGRI).
- „Viaţa Satului“ este un produs de tradiţie al TVR. În grila de toamnă 2011 durata
emisiunii a crescut cu 30 de minute. Se găseşte în programul AGRI al Comisiei Europene.
- „În grădina Danei “ se adresează mediului urban, adică orăşenilor care au teren
la ţară (sau o casă de vacanţă) şi au drept
hobby legumicultura, pomicultura, horticultura, apicultura. După ce a debutat pe
TVR 2, în grila de vară 2011 a fost mutată

pe TVR 1. Este o emisiune utilă, cu umor,
agreabilă şi de calitate. Se regăseşte în programul AGRI al Comisiei Europene.
- „e-Forum” are un format special, reuşind să trateze subiecte importante într-o
manieră interesantă. Formatul vizual este
identic cu aspectul unui computer. Este în
programul AGRI al Comisiei Europene.
- „Cu ochii’n patru” este emisiunea fanion în materie de publicistică de reportaj.
Este un program care beneficiază de resurse pe măsura importanţei sale în grila de
programe, fiind difuzat în prime time. Sumarul emisiunii este variat, divers, eterogen, variind între fapt divers tratat profesionist, teme de profunzime, analize de caz,
evenimente şi personaje extraordinare.
- „Presă şi putere” este o premieră a sezonului 2011 - 2012, o producţie complexă,
pe formatul dezbaterii, cu o realizare modernă şi bine finisată din punct de vedere
vizual. Ocupă spaţiul dezbaterii politice de
weekend, format de tradiţie la TVR, pe teme
esenţiale pentru societatea românească.
- „Poveşti din antecamera morţii”, un
proiect experimental, lunar, pe modelul documentarelor despre crime şi criminali de
pe canale precum National Geographic sau

Discovery.
• TVR 2:
- „Pescar hoinar” se adresează pescarilor români.
- „Face toţi banii” este un produs relativ nou, lansat în primăvara lui 2011. Este o
emisiune realizată vizual extrem de bine, la
nivel calitativ de excepţie (format HD) care
prezintă idei de început de afaceri într-o
formă foarte modernă, plină de umor şi informaţie.
• TVR Internaţional
- „România în văzul lumii” – revista presei internaţionale.
- „Info Job” – detalii privind piaţa muncii
din România şi din străinătate.
- „Articolul VII ” – talk - show pe probleme politice actuale.
- „Avocatul dumneavoastră” – tele counselling pe probleme juridice ridicate de
telespectatorii din strainătate.
- „Lumea şi noi” – serie de documentare
- portret ale unor români din diaspora care
au reuşit în profesie.
- „Euroeconomia” – dezbatere pe teme
economice europene.
- „Afaceri de succes” – reportaje din România, despre afaceri de succes.
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2 Redacţia Divertisment
Redacţia Divertisment a realizat pe parcursul întregului an peste 30 de emisiuni
curente pe săptămână şi peste 30 de evenimente speciale.
Prin emisiunile realizate, Redacţia Divertisment a căutat permanent să contribuie la atingerea unuia dintre obiectivele
majore ale postului public de televiziune,
cel educaţional, oferind telespectatorilor un
program de calitate, cu umor şi bun gust.
Emisiuni cum ar fi „O dată-n viaţă”, „Ne vedem la TVR” , „Dănutz SRL” sau „Atenţie se
cântă” au înregistrat rating-uri medii de 3
- 7 puncte, fapt ce le-a clasat, de multe ori,
ca lider de audienţă pe sloturile orare respective. O situaţie asemănătoare a înregistrat şi emisiunea „ÎnTrecerea Anilor” care,
în ciuda modificărilor de format - sezonul III
fiind în direct -, a avut o audienţă mult mai
bună decât sezonul II, cu toate că s-a aflat
în concurenţă directă cu emisiunea „X FACTOR”, de la Antena 1, şi filmele de la Pro TV.
O nouă emisiune, care a intrat în grila
de toamnă şi a confirmat prin audienţele
înregistrate, a fost „Distractis”, transmisă
pe TVR 1 în fiecare duminică de la orele 21
(rating urban 3,5).
Emisiunea „Confesiuni”, difuzată pe
tronsonul orar 17.30 - 18.30, situată în topul
emisiunilor TVR 2 pe locurile 4-6, a continuat să atragă publicul de toate vârstele,
câştigând în notorietate prin invitaţii săi de
valoare.
Alte două emisiuni ce au debutat în grila
TVR 2 au fost „Acadeaua” şi „Dobro Urban”,
emisiuni novatoare din punct de vedere al
concepţiei şi al realizării.
În categoria programe de divertisment
pentru copii, a fost realizată „Televiziunea
Copiilor” (TVR 1), o emisiune de divertisment şi muzică având componente de concurs prin care s-au adus în prim-plan tinere
voci de perspectivă pentru muzica românească.
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Indicatorii de audienţă arată clar faptul
că folclorul este un gen muzical îndrăgit de
publicul TVR. „Tezaur folcloric”, „Vocea Populară”, „Festivalul Mamaia de muzică populară”, ca şi alte producţii de gen, au înregistrat cote foarte bune de audienţă.
Selecţia Naţională Eurovision 2011 a fost
un program comun cu Programul Revelion
2011. Din păcate, prin alăturarea celor două
brand-uri, Televiziunea Română nu a avut
succesul scontat.
Pe parcusul anului 2011, Redacţia Divertisment a produs numeroase evenimente
speciale: emisiunile dedicate împlinirii a 55
de ani de activitate a TVR („TVR 55” – emisiune curentă transmisă în direct pe Canalul
TVR 1, „TVR 55 Gala Teatrului şi Filmului de
TV”, „TVR 55 – Înainte şi după Toma”, „TVR
55 – Parada Sporturilor” şi „Replay”, „TVR
55 – Copii”, „TVR 55 – Sport”, „TVR 55 – 55
de ani de muzică în 55 de minute”, „TVR 55 –
Istoria Cerbului de Aur şi a Eurovisionului”),
Gala Crucii Roşii 2011, Premiile Muzicale
SRR, Gala Premiilor de Excelenţă, Gala Premiilor VIP 2011, Gala Educaţie fără Bariere,
Festivalul Mangalia 2011 etc.
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3 Redacţia Literatură, Arte
În anul 2011, redacţia a realizat 124 de
producţii proprii, atât emisiuni curente
conform grilelor de programe, cât şi ocazionale/eveniment, toate acestea fiind difuzate
pe toate canalele TVR.
Emisiunile, documentarele, reportajele, concertele, spectacolele de teatru şi de
dans, ediţia a XX-a a Festivalului Internaţional „George Enescu”, produse în cadrul
Redacţiei Literatură, Arte s-au aflat în trend
ascendent din punct de vedere al audienţelor.
• În anul 2011, în mod tradiţional, Televiziunea Română a fost coproducător, alături
de ARTEXIM, al Festivalului şi Concursului
Internaţional „George Enescu”. TVR Cultural a dedicat un spaţiu amplu şi a pregătit
pentru ediţia cu numărul XX transmisiuni în
direct şi înregistrări pe TVR 1, TVR Cultural,
TVR Internaţional şi, în premieră, transmisii
HD (High Definition).
• Redacţia Literatură, Arte, în colaborare
cu TVR Cultural, a realizat programul „Premiile TVR Cultural”, producând o serie de
30 de documentare.
• Graţie unei bune colaborări cu TVR
Cultural s-a realizat o emisiune săptămânală pentru copii, „1001 poveşti” (în grila de
primăvară). Acesta este un program de televiziune interactiv, prin intermediul căruia
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copilul află cum este creat un spectacol de
teatru şi care este povestea fiecărui personaj celebru din basme.
Emisiunile Redacţiei Literatură, Arte se
adresează publicului larg cu cele mai importante emisiuni de cultură şi foarte multe
preluări de concerte, festivaluri, spectacole, evenimente muzicale interne şi internaţionale astfel:
- Pe TVR 1 („O carte pe săptămână”,
„Profesioniştii”, „Garantat 100%”, „Nocturne”, „TVR 55”;
- Pe TVR 2 („Videoterapia”, „Filmul scurt
pe 2”, „Cinema dreaming”, „Răzushow”);
- Pe TVR 3 („Realiti şoc”, „Duelul viorilor”, „Oraşul care cântă”);
- Pe TVR Internaţional („În cuvinte româneşti”);
- Pe TVR Cultural („Literatura de azi”,
„Săptămâna culturală”, „Magazinul de litere”, „Profil, poveste, personaj”, „Spectacool”, „Tichia de mărgăritar”, „Al doilea
sex”, „La porţile ceriului”, „Concertele TVR
Cultural”, „Capodopere”, „Maestro”, „Spectacol de operă”, „Dance Makers”, „Lumea
şi noi”, „Întâlniri în Europa”, „ArtMakers”,
„Oul pătrat”, „Art@.ro”, „Iluminatul public”,
„Campania Premiile TVR Cultural”, „Despre
documentar... şi încă ceva în plus”, „Întâlnirea de vineri seara”).

4 Redacţia Actualităţi Culturale
Jurnalul Cultural este un produs unic pe
piaţa media românească. Este o emisiune
de ştiri şi evenimente care oferă o privire de
ansamblu asupra vieţii culturale din România şi din afara graniţelor ei. Jurnalul Cultural, care se difuzează zilnic, de la ora 21.00,
pe TVR Cultural, are în prezent o durată de
40 de minute şi este realizat de Redacţia
Actualităţi Culturale.
Subiectele abordate sunt diverse şi acoperă un spectru larg de interese, de la muzică clasică, operă, balet, până la spectacole
moderne, formaţii rock, showuri de improvizaţie, de la lansări de carte, expoziţii de
pictură, spectacole de teatru, până la evenimente underground sau apariţii discografice. Informaţiile sunt tratate pe două coordonate: ca ştiri propriu-zise şi ca reportaje
care încadrează ştirea într-un spaţiu cultural mai larg.
Evenimentul cultural cel mai important
al anului 2011 a fost Festivalul „George
Enescu”, prezentat zilnic pe canalele TVR,
printr-o agendă de 15 minute de ştiri realizate de reporterii Jurnalului Cultural. La
aceasta s-au adăugat interviuri zilnice cu
invitaţi din cadrul festivalului, toate realizate în studioul Jurnalului Cultural.
Redacţia Actualităţi Culturale a fost o
prezenţă importantă şi la cele două mari
târguri de carte: Bookfest şi Gaudeamus.
Jurnalul Cultural a asigurat transmisii şi
dezbateri în direct, din studioul amenajat la
Romexpo, întâlniri cu scriitorii şi transmisii

live de la standurile de carte.
Tot în 2011 a avut loc Festivalul de Operetă „Viaţa e frumoasă” şi Festivalul Naţional de Teatru. Reporterii noştri au transmis
reportaje şi interviuri zilnice şi au invitat în
studioul Jurnalului mari actori şi mari regizori, cântăreţi de operă sau operetă, nume
mari ale culturii româneşti sau internaţionale.
5 Redacţia Educaţie, Ştiinţă
În anul 2011, am reuşit să atingem unul
dintre principalele obiective avute, adică
producţia unei emisiuni de gen pentru Redacţia Educaţie, Ştiinţă, cum este „Bagă la
cap/Ştiinta între alb si negru”.
Între emisiunile curente realizate de
redacţia noastră este „Teleenciclopedia”,
emisiune de tradiţie care a înregistrat un
vârf de audienţă de 2,9 rating % şi 7,1 share
% urban.
Redacţia Educaţie, Ştiinţă a început în
2011 producţia matinalului de pe TVR 1,
„România zi de zi” - un proiect ambiţios şi
dificil de susţinut, care necesită o implicare
masivă de mijloace de producţie şi personal
calificat.
Totodată, în anul 2011, Redacţia Educaţie, Ştiinţă a produs, în regim de portofoliu,
o serie de 40 de portrete ale unor personalităţi româneşti, denumită generic „Aşa-i românul!”. Această serie va face parte dintr-o
campanie difuzată la nivel naţional.
În total, în 2011, redacţia a realizat 48 de
emisiuni curente (titluri săptămânale sau
zilnice).
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6 F. Redacţia Istorie, Religie
Principala activitate a Redacţiei Istorie,
Religie este aceea de a realiza programe
cu conţinut istoric, religios, antropologic
şi filosofic, în regim de emisiuni curente
în grilele de programe ale TVR, precum şi
producţii în regim de portofoliu sau ediţii
speciale avizate, aprobate sau solicitate de
canalele TVR.
Emisiunile cu caracter pur istoric au fost
solicitate în special de TVR Cultural, în timp
ce producţiile cu specific religios au fost solicitate de TVR 1, TVR 2 şi TVR 3.
Programul de transmisie al liturghiilor
este realizat din diferite zone ale României
şi a fost primit pozitiv atât de telespectatorii
TVR 3, cât şi de românii din diaspora, care
au sugerat sau au solicitat Televiziunii Române, în repetate rânduri, difuzarea slujbelor religioase într-o manieră constantă.
Toate producţiile au avut audienţe constante şi au însumat, departajat pe canalele
Televiziunii Române, următorii timpi de antenă:
• TVR 1: „Universul Credinţei” – 90 de ore,
„Omul şi Timpul” – 30 de ore, „Ca la carte”

– 12 ore, „Oamenii Deltei” - 7 ore, „Post Meridian” – 4 ore, „Contur Ro” – 3 ore;
• TVR 2: „Sfinţi şi Meserii” – 12 ore, „Arhitexturi” – 12 ore;
• TVR 3: „Axios” – 8 ore, „Ca la mama
acasă” - 12 ore, „Regional Cafe” – 12 ore;
• TVR Cultural: „Poveşti de istorie” – 12
ore, „Decor şi Stil” – 12 ore, „Controversele
istoriei” – 12 ore; „Bisericile de la Dunăre” –
o oră, „Şcoala de duminică” – 12 ore;
• TVR Internaţional: „Lumea şi Noi” – 17
ore;
În anul 2011, Redacţia Istorie, Religie a
realizat emisiuni şi campanii cu caracter
social pentru TVR 1, TVR 2, TVR 3 , TVR Cultural, TVR Internaţional şi TVR HD.
Tot în anul 2011, Redacţia Istorie, Religie
a realizat peste 800 de minute dedicate cetăţenilor de alte religii decât cea ortodoxă:
romano - catolici, greco - catolici, evanghelici, ortodocşi de stil vechi, armeni, neoprotestanţi, ecumenici, protestanţi, islamişti,
de rit mozaic, budişti, confucianişti, taoişti.
În realizarea emisiunilor s-a ţinut cont
de faptul că TVR este principalul furnizor de
programe dedicate evenimentelor culturale
şi naţionale.

Religie. Cult
Romano – catolic
Greco – catolic
Ortodox de rit vechi
Evanghelic
Ortodox de rit armean
Neoprotestant
Ecumenic
Protestant
Islamic
Mozaic
Budist
Confucianist
Taoism
Alte religii
TOTAL

Ore
434’
95’
59’
63’
26’ 30’’
25’ 30’’
23’
6’ 17’’
10’ 40’’
6’ 05’’
26’ 30’’
8’ 57’’
13’
25’ 20’’
822’ 49’’

Sursa: Direcţia Editorială - Redacţia Istorie, Religie
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7 Redacţia Copii, Tineret

„Mamaia copiilor”, „Eurovision”, Campania
„Oamenii Deltei” etc.
8 Redacţia Programe Speciale

În anul 2011, Redacţia Copii, Tineret a
produs programe cu caracter instructiv educativ pentru copii şi tineret, programe
care au armonizat cerinţele specifice televiziunii publice cu cele ale peisajului concurenţial.
Trebuie menţionate, pentru unicitatea
conţinutului în peisajul televiziunilor din
România, emisiuni precum: „ABC… de ce?”
(TVR 2) – program interactiv de edutainment
pentru preşcolari şi şcolarii mici, „Liber pe
contrasens” (TVR 2) - singura emisiune de
dezbatere a problemelor adolescenţilor din
România, „Atenţie, copii!” (TVR 2) – singura
emisiune din peisajul românesc în măsură
să prezinte modele pozitive de copii performanţi în diverse domenii, „H-ora prichindeilor” (TVR 3) – emisiune de etnografie şi folclor în care copiii preiau şi duc mai departe
tradiţia, „U-Campus” (TVR 3) - emisiune de
orientare profesională în sprijinul absolvenţilor de liceu.
Personalul editorial din Redacţia Copii,
Tineret a produs şi programe de natură să
formeze segmente noi de public: „Supravieţuitor în jungla urbană”, „Fraţi de viţă”,
„Pe picior mare”.
Deasemenea, Redacţia Copii, Tineret s-a
implicat în pregătirea, realizarea şi desfăşurarea mai multor festivaluri de tradiţie
şi campanii de succes ale TVR: „Aşa-i românul”, Premiiile TVR Cultural, Festivalul

Redacţia Programe Speciale a luat fiinţă
în toamna anului 2010 şi reprezintă o structură ce realizează programe pe tematici
care nu se pot încadra fundamental în clasificarea clasică.
Începând cu grila de primăvară 2011 am
produs atât programe deja consacrate „Arena leilor”, „D’ale lu’ Mitică”, „Zona IT
-”, cât şi programe noi: „Aventura urbană”,
„Culoarele puterii”, „Facem valuri”, „La
Mustaţă”, „Hobyyceiuri”, „Paşaport de România”, „Topping”.
Din punct de vedere al audienţei, aceste
programe au, în majoritate, rezultate remarcabile de audienţă şi o contribuţie decisivă în special la performanţa TVR 2:
• „D’ale lu’ Mitică” – (TVR 2), un program
perceput ca o puternică marcă a canalului
TVR 2 şi a TVR, în general.
• „Arena Leilor” – program devenit tra-
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diţie, cu o durată de 45 de minute, difuzat
săptămânal pe TVR 2. Se plasează constant
între primele programe ale canalului.
• „La Mustaţă” – emisiune difuzată de
luni până joi pe TVR 2, cu o durată de 40 de
minute. Programul s-a impus pe piaţă ca un
brand TVR 2.
• „Paşaport de Romania” – emisiune difuzată săptămânal, sâmbata, pe TVR 2, cu o
durată de 48 de minute. Programul s-a impus pe piaţă şi şi-a creat o imagine bună, de
originalitate.
• „Zona IT” – emisiune difuzată săptămânal pe TVR HD, cu o durată de 25 de minute.
• „Topping” – emisiune cu o durată de 40
de minute, difuzată vinerea pe TVR 2. Programul este bine realizat şi în relativă creştere.
• „Facem valuri” – program difuzat sâmbăta pe TVR 3, cu o durată de 25 de minute.
• „Aventura Urbană” - emisiune cu o
durată de 48 de minute, difuzată sâmbăta
pe TVR 1. Programul este inovator şi performant.

4. EMISIUNI PENTRU
MINORITĂŢI NAŢIONALE

România este prevăzută prin legea 41/1994
privind funcţionarea radioului şi televiziunii
publice.
1 Redacţia Emisiuni

în Limba Maghiară

Redacţia realizează emisiuni în limba
maghiară, în formatul magazin cu rubrici,
de informare, educaţie şi divertisment pentru cei circa 1,5 milioane de cetăţeni de etnie maghiară din România, cu scopul păstrării identităţii etnice a acestora. Subtitrarea în limba română asigură accesul populaţiei majoritare la emisiunile care vorbesc
despre aspecte ale vieţii sociale, culturale
şi politice ale comunităţii maghiare.
În anul 2011, Redacţia Emisiuni în Limba
Maghiară a produs un total de 147 de ore în
premieră şi 36 de ore redifuzare pentru:
• „Maghiara de pe unu” (TVR 1);
• „Împreună în Europa - Maghiara de pe
doi” (TVR 2);
• „Toţi împreună – Maghiara de vineri”
(TVR 3).
De asemenea, a produs 24 de ore de selecţii pentru emisiunea: „Maghiara – selecţie” (TVR Cultural).

Rubricile şi tematicile consacrate
Obligativitatea difuzării programelor
despre şi pentru minorităţile naţionale din
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ale emisiunilor în limba maghiară sunt
următoarele:
• Informativ - politice: „Sub Presă”,
„Cronica săptămânală”, „Viaţa de elev”,
„Podium” - teatru şi dans, „Cafeneaua imaginară”, „Calea, adevărul, viaţa” – emisiune
sprituală, „Noi apariţii editoriale”.
• Divertisment: „BancMix” – umor şi muzică; spectacole de dans folcloric; spectacole de muzică veche şi clasică; înregistrări
de muzică uşoară.
• Ştiinţă şi educaţie: „Databank Café”,
„Portrete” de artişti, „Vechi Biserici Ardelene”, documentare, discuţii în studio cu invitaţi etc.
În luna martie 2011 a demarat site-ul bilingv www.tvr.ro/magyar, care conţine infor-

maţii despre redacţie şi emisiunile produse,
texte, imagini şi înregistrările materialelor
difuzate cu subtitrare în limba română. Siteul asigură, pe lângă vizibilitatea emisiunilor
în limba maghiară pe Internet, şi trecerea
spre conţinutul New Media, ajutat şi de pagina facebook asociată. În nouă luni din anul
2011 (care se pot considera experimentale)
această pagină web a avut peste 100.000 de
vizitatori.

• „Cu bicicleta prin depresiunea Baraolt”
– copii descoperind meserii şi obiceiuri vechi
(3 episoade);
• „Retropolis” – patrimoniul familiilor
aristocrate maghiare (5 episoade).

Prezentarea unor evenimente culturale
şi sociale importante a fost, deasemenea, o
preocupare importantă a Redacţiei Emisiuni
în Limba Maghiară. Dintre acestea merită
amintite:
Emisiuni şi rubrici noi din 2011:
• Festivaluri de filme (Alter - Native Tg.
• „Oaia Neagră” – rubrică lunară pentru Mureş; Muuuvi – Gheorgheni);
tineret;
•Festivaluri de teatru (Oradea, Cluj - Na• „Pauza Mare” – rubrică lunară despre poca, Gheorgheni, Bucureşti);
învăţământul în limba maternă;
• Festivalul de Muzică Veche din Miercu• „Vega Video” – reţete vegetariene (17 rea Ciuc;
episoade)
• Tabere de Vară („Balvanyos”; Carpathian
• „Presso de Tuşványos” – serie de discu- Adventure 2011; Peninsula);
ţii cu participanţii la Universitatea de Vară de
• Comemorări (15 Martie 1848, 23 Octomla Bálványos (9 episoade);
brie 1956, Ziua Culturii Maghiare, etc.).
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Programul săptămânal al emisiunilor în limba maghiară
produse şi difuzate în anul 2011 din Bucureşti este următorul:
Canal

Titlu

TVR 1

„Maghiara de pe unu”
(fostă „Krónika”)

TVR 2

TVR 3

„Maghiara de pe doi”
(fostele „Szieszta” şi
„Cafeneaua Imaginară”)
„Maghiara de vineri”

TVR
„Maghiara – selecţie”
Cultural
Total: 246 minute/săptămână

Ziua
difuzării
Luni

Interval
orar
15.30 - 17.00

Durata/
efectivă
90’ / 74’.

Marţi
Joi

16.00 - 17.00
14.35 - 15.35

60’/ 49’
60’ / 48’

Vineri

12.00 - 12.50

50’ / 48’

Joi

16.45 - 17.15

30’ / 27’

Observaţii

„Împreună
în Europa”
„Toţi
împreună”
Selecţie din
arhivă

Sursa: Direcţia Editorială – Redacţia Emisiuni în Limba Maghiară

Scăzând duratele emisiunilor anulate în
anul 2011, Redacţia Emisiuni în Limba Maghiară a produs în total 207 ore de emisiuni,
dintre care 147 ore difuzate în premieră, 36
ore redifuzare şi 24 ore selecţii. Aceste date
nu includ reluările emisiunilor de pe TVR
Cultural şi TVR 3

Ponderea programelor conform clasificării EBU
(European Broadcasting Union) -, ore şi procente:
Genul programului
Buletin informativ
Publicistică/infotaiment
Artă. Cultură
Divertisment
Ştiinţă. Educaţie
TOTAL

Ore
31
79
27
27
19
183

%
17
43
15
15
10
100%

Sursa: Direcţia Editorială – Redacţia Emisiuni în Limba Maghiară
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Dinamica emisiunilor în limba maghiară cu difuzare naţională
între anii 2005 - 2011:
24

2011

383
34

2010

350
67

2009

398
71

2008

279
96

2007

188
88

2006

200
50

2005

152
0

50

100

150
TVRc TVRi

200

250

300

350

400

TVR1 TVR2 TVR 3

Sursa: Direcţia Editorială – Redacţia Emisiuni în Limba Maghiară

Observaţie: În totalul naţional s-au inclus şi emisiunile curente în limba maghiară produse de studiourile teritoriale (Cluj, Tîrgu-Mureş, Timişoara) pentru TVR 2 şi TVR 3.
2 Redacţia Emisiuni

în Limba Germană

Consideraţii generale
Emisiunile în limba germană produse
de secţia germană a TVR îşi propun să fie o
oglindă a germanilor din România şi o punte de legătură cu ţările germanofone. Secţia germană urmăreşte şi se implică în viaţa
socială şi culturală a minorităţii germane
cu scopul declarat de a păstra identitatea
etnică a acestei minorităţi.
Emisiunea este de tip magazin şi acoperă o bună parte din genurile clasificării EBU
(European Broadcasting Union): buletin informativ, publicistică/infotainment, ştiri,
reportaj, documentar. 95% dintre emisiuni
sunt producţie proprie.

Performanţe
1. Emisiuni foarte apreciate şi bine primite în cadrul „Akzente”, de pe TVR 1
Cea mai mare performanţă a fost organizarea unui Oktoberfest în aer liber, cu public, de Ziua Recoltei, la Muzeul Astra din
Sibiu, la care au participat formaţii germane din întreaga ţară precum şi interpreţi şi
actori. Acesta a fost ulterior difuzat în trei
ediţii şi s-a bucurat de o audienţă ridicată.
De asemenea, am realizat ediţii speciale
de Crăciun şi Paşti cu:
a) momente istorice marcante: 800 de
ani de la atestarea documentară a Ţării
Bârsei, 100 de ani de relaţii diplomatice România – Elveţia, 100 de ani de Parada Lolelor, 80 de ani ai Corului Bach din Sibiu;
b) întâlnirile anuale organizate de ger-
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manii din România la Braşov, Bacău, Archita, Hărman, Bucovina, Satu Mare, Codlea,
Sântana, Timişoara, Sibiu, Vişeul de Sus,
Apoldul de Sus, Cristian, Gărîna şi altele;
c) interviuri cu personalităţi marcante în
rubrica „Subiecte”: Karl Singer – preşedinte Forumul Democrat German din Banat, Lucian Vârşandan – directorul Teatrului German de Stat din Timişoara, Andreas
von Mettenheim – ambasadorul Republicii
Federale Germania, Annemarie Podlipny
Hehn – scriitoare, Klaus Johannis – primarul municipiului Sibiu şi preşedintele Forumul Democrat al Germanilor din România,
Horst Martin – preşedinte Banaţia, Franz
Hodjak – scriitor etc.
2. Mai multe documentare prezentate în
emisiunea în limba germană au fost solicitate pentru a fi prezentate în cadrul unor
manifestări culturale.
3. Au continuat seriile deja consacrate
care se bucură de o audienţă constantă,
cum ar fi:
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Pe TVR 1 :
• „Povestiri bucureştene” - lunar - în
care sunt aduse în atenţia telespectatorilor
diferite locuri istorice şi de tradiţie din Bucureşti la care şi-au adus contribuţia etnici
germani;
• „Reţeta lunii” – lunar - în care bucătăresele din Banat prezintă câte o reţetă a
bucătariei tradiţionale şvăbeşti;
• „Subiecte” – bilunar - serie de interviuri cu personalităţi germane din România,
Germania, Austria şi Elveţia;
• „Unde mergem?” - serie săptămânală
de vacanţă - în care se prezintă diferite sate
săseşti şi şvăbeşti mai puţin cunoscute, ca
locuri de petrecere a timpului liber;
• „Cetăţi ale credinţei” - în care sunt prezentate bisericile - cetăţi ale saşilor transilvăneni;
• „Făcând afaceri... cu cap” – prezentarea unor investitori din Germania precum şi
a cluburilor oamenilor de afaceri germani
din ţară.

Pe TVR 2 :

- 17.00, sub titlul „Akzente”, o emisiune în
limba germană sub genericul „Împreună în
Europa”
- pe TVR 2, în fiecare marţi, de la 14.30 la
15.30, o emisiune în limba germană
- pe TVR Cultural, vineri, între orele 16.45
- 17.15 (cu două reluări) şi o reluare pe TVR
Internaţional, marţi, de la 10.00 la 10.30, o
emisiune în limba germană
- pe TVR 3, lunea, o dată la 3 săptămâni,
între orele 11.30 şi 12.00 (cu o reluare) în
cadrul magazinului interetnic „Toţi împreună”, o emisiune în limba germană

• „Pas cu pas” - bilunar - în care se prezintă întreprinzători germani care produc
locuri de muncă în oraşele sau satele în
care îşi stabilesc afacerea;
• „Destine” - lunar – sunt prezentaţi saşi
şi şvabi cu destine deosebite.
4. Au fost păstrate rubricile de actualitate ale emisiunilor de pe TVR 1 cu difuzare săptămânală: „Ştiri” şi „Revista presei”,
precum şi „Concursul emisiunii„ (bilunar)
5. Au fost prezentate tradiţiile saşilor şi
şvabilor legate de diferitele evenimente ale
anului (exemplu: Johann în Dognecea, Sărbătoarea Lolelor la Agnita, Cincu Marpod,
Hramurile bisericilor din Anina şi Palota,
carnavaluri, sărbători şi altele)

Redacţia Germană a asigurat săptămânal 140 de minute de producţie proprie pe
canalele TVR 1 şi TVR 2. Menţionăm că emisiunile de pe TVR Internaţional, TVR Cultural şi TVR 3 nu sunt emisiuni în premieră.
La acestea s-au adăugat emisiunile speciale de Paşti şi de Crăciun pentru care nu a
fost perceput buget special.

Situaţia difuzării programelor în limba
germană în anul 2011 este următoarea:
- Pe TVR 1, în fiecare joi între orele 15.30

Emisiuni în limba germană (total ore difuzate în perioada 2005 – 2011):
200
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Emisiunile în limba germană produse de Redacţia Germană
Canal

Titlu

TVR 1

Emisiunea în
limba germană
Emisiunea în
limba germană
Emisiune în
limba germană
Emisiune în
limba germană

TVR 2
TVR 3
TVR Cultural

Ziua
Interval
difuzării
orar
Joi
15.30-17.00

Durată

Observaţii

90’/75’

Akzente
„Împreună
în Europa”
„Toţi Împreună”

Marţi

14.30-15.30

60’/52’

Luni

10.35–11.15

40’/34’

Vineri

16.30-17.00

30’/28’

Magazin cultural
în limba germană

Sursa : Direcţia Editorială - Redacţia Emisiuni în Limba Germană

3 C. Redacţia Emisiuni

pentru Alte Minorităţi
Principala activitate a Redacţiei Emisiuni pentru Alte Minorităţi este realizarea de
programe adresate minorităţilor naţionale
cu reprezentare în Parlamentul României. În acest sens, Redacţia Emisiuni pentru
Alte Minorităţi realizează pe patru canale
ale TVR (TVR 1, TVR 2, TVR 3 , TVR Cultural)
mai multe cicluri de emisiuni prin care se
încearcă promovarea specificului cultural
al diverselor etnii.

Emisiuni
Emisiunile sunt realizate atât în limba
română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale (pe TVR 3), acestea fiind subtitrate.
Emisiunile sunt vizionate în mare măsu-
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ră de către minorităţile naţionale, dar şi de
către populaţia majoritară. Aceste emisiuni
sunt:
• „Convieţuiri” - TVR 1, miercuri, orele
16.00 - 17.00 - ştiri, magazin
• „Primul pas” - TVR 2, luni, orele 14.35
- 15.30 - magazin destinat minorităţii rrome
• „Împreună în Europa” - TVR 2, vineri,
orele 14.35 - 15.30 - magazin de reportaje
• „Toţi împreună” - TVR 3, miercuri, orele
12.40 - 13.20 - magazin în limba minorităţilor
• „Toţi împreună” - TVR 3, luni, bilunar,
orele 12.40 - 13.20 - magazin multietnic
• „Toţi în România” - TVR 3, vineri, orele
17.30 - 19.00 - magazin multietnic realizat
în colaborare cu studiourile teritoriale
• „Identităţi” - TVR Cultural, luni - miercuri, orele 16.45 - 17.15 - reportaj, portret
sau documentar de 27 de minute

Numărul de minute realizat de Redacţia Emisiuni
pentru Alte Minorităţi este următorul:
ETNIE
TVR 1
Albanezi
18’ 30’’
Armeni
90’
Aromâni
3’
Bulgari
43’ 38’’
Cehi şi Slovaci
49’ 28’’
Croaţi
15’
Evrei
214’ 30’’
Germani
Greci
329’
Italieni
34’
Macedoneni
8’ 30’’
Multietnic
335’ 30’’
Polonezi
80’ 14’’
Rromi
192’ 27’’
Ruşi - lipoveni
89’ 33’’
Ruteni
23’ 20’’
Sârbi
23’ 05’’
Tătari
96’
Turci
113’ 50’’
Unguri
Ucraineni
243’
Total
2.000’ 35’’

TVR 2
25’
60’
28’
41’
11’
148’
287’
335’
32’
402’
162’
2.598’
53’
16’
32’
97’
83’
221’
4.631’

TVR 3
TVR Cultural
52’
135’
53’
324’
52’ 30’’
243’
32’
54’
41’
27’
34’ 10’’
81’
208’ 10’’
216’
101’
243’
375’
351’
100’ 40’’
108’
42’
40’
594’
57’ 60’’
351’
430’
135’
638’
298’
10’
54’
131’
324’
506’
81’
527’ 60’’
108’
270’
405’
85’
162’
3.786’ 10’’
4.294’

Multietnic 9.32%

Total/etnie
230’ 30’’
527’
298’ 30’’
157’ 38’’
158’ 28’’
141’ 10’’
786’ 40’’
344’
1.342’
577’ 40’’
82’ 30’’
1.371’ 30’’
650’ 74’’
3.355’ 27’’
1.078’ 33’’
103’ 20’’
510’ 05’’
780’
832’ 10’’
675.00
711’
14.711’ 45’’

%
1,57
3,58
2,03
1,07
1,08
0,96
5,35
2,34
9,12
3,92
0,56
9,32
4,42
22,81
7,33
0,70
3,47
5,30
5,66
4,59
4,83
100.00

Polonezi 4.42%
Rromi 22.81%

Macedoneni 0.56%
Italieni 3.92%

Greci 9.12%
Ruși - lipoveni
7.33%
Germani 2.34%

Ruteni 0.70%

Evrei 5.35%
Tătari 5.30%

Croați 0.96%
Cehi și Slovaci 1.08%
Bulgari 1.70%
Aromâni
2.03%

Tătari 5.30%
Armeni 3.58%
Albanezi
Ucrainieni
1.57%
4.83%

Turci 5.66%
Unguri 4.59%
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Pentru a eficientiza activitatea redacţiei
şi a îmbunătăţi situaţia financiară a instituţiei se impun a fi adoptate următoarele
obiective editoriale:
• introducerea unei rubrici de actualitate
(ştiri) din viaţa minorităţilor în grila de programe a TVR INFO;
• realizarea în regim de parteneriat şi
coproducţie a unor producţii şi programe de
impact, pe cicluri şi serii publicistice, definitorii pentru tematica redacţiei. În acest
sens, se află în lucru/tratative patru proiecte:

Continuitatea istorică a armenilor din România - coproducţie cu o fundaţie privată;
Situaţia la zi a lăcaşurilor de cult musulmane din Dobrogea şi prigoana comunistă
a tătarilor dobrogeni - parteneriat cu o fundaţie;
Combaterea intoleranţei în România proiect interetnic – parteneriat cu Departamentul Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României;
Integrarea minorităţii rrome – proiect
coproducţie ONG.

4 Statistica programelor pentru

minorităţi realizate de studiourile
teritoriale şi celelalte canale ale TVR

Maghiari
Germani
Rromi
Alte
minorităţi
Total

TVR 1
ore
%
106h 50’ 44,33
64h
26,64
28
11,65
41h 75’ 17,38

TVR 2
Ore
%
77h 18’ 40,39
40h 48’ 21,32
65h 58’ 19,25
11h
18,80

TVR Cultural
ore
%
28h
20,75
37h 18’ 19,25
0
0
0
60

240h 25’

195h 4’

37h 46’

100

100

100

TVR Internaţional
ore
%
11h
50
11h
50
0
0
0
0
22

TVR 2
Maghiari
Germani
Rromi
Sârbi, croaţi
Bulgari
Ruşi lipoveni
Turci, tătari
Ucrainieni
Cehi
Greci
Slovaci
Alte minorităţi
Total
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ore
77h 18’
40h 48’
37h 18’
1h 23’
1h 30’
1h 8’
3h 23’
4h 54’
47’
3h 30’
47’
18h 54’
191h 40’

%
40,39
21,32
19,49
0,85
0,95
0,63
1,90
2,17
0,41
2
0,41
9,48
100

100

TVR 3
Maghiari
Germani
Rromi
Sârbi
Croaţi
Bulgari
Ruşi lipoveni
Turci
Tătari
Ucrainieni
Cehi
Greci
Slovaci
Alte minorităţi
Total

ore
419h 30’
71h
29h
35h 30’
6h
7h 30’
17h 30’
16h
16h 6’
40h 30’
9h 5’
10h 54’
14h
33h
725h 35’

%
57,80
9,78
4,06
4,89
0,82
1,03
2,41
2,20
2,21
5,58
1,26
1,50
1,92
4,54
100

TVR Timişoara
TITLUL EMISIUNII

CANALUL DE DIFUZARE
TVR 3 / TVR Timişoara

DURATA/
DIFUZARE
45’

MINUTE
DIFUZATE
45h 75’

„Toţi împreună”
(limba maghiară)
„Toţi împreună”
(limba germană)
„Toţi împreună”
(limba sârbă)
„Toţi împreună”
(limba croată)
„Toţi împreună”
(limba ucraineană)
„Toţi împreună”
(limba romani)
„Toţi împreună”
(limba bulgară)
„Toţi împreună”
(limba slovacă)

TVR 3 / TVR Timişoara

34’

34h 56’

TVR 3 / TVR Timişoara

20’

20h 33’

TVR 3 / TVR Timişoara

15’

15h 25’

TVR 3 / TVR Timişoara

15’

15h 25’

TVR 3 / TVR Timişoara

35’

35h 58’

TVR 3 / TVR Timişoara

15’

15h 25’

TVR 3 / TVR Timişioara

15’

15h 25’

TVR Tîrgu-Mureş
De la înfiinţare, TVR Tîrgu-Mureş a realizat şi difuzat programe destinate minorităţii
de limbă maghiară aflată în aria de acope-

Sursa : TVR Timişoara

rire a studioului. Începând cu toamna anului 2011 a început şi realizarea şi difuzarea
unei emisiuni săptămânale destinată minorităţii germane.
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Minoritate
Maghiari

Germani

Titlul emisiunii
Jurnal
Bufetul de la teatru
Gânduri de duminică
Din lemn, roată de fier
Portret
Origo
Urechi de măgăruş
Punctul azi
Magazin agrar
Revista presei vechi
Cutia muzicală
După fluierul final
Stil verde
Legătura la Bruxelles
O carte pe săptămână
InforMed
Retrospectiva săptămânii
Capuccino
Toţi împreună
Ora germană

Durata
15’
20’
30’
15’
20’
20’
20’
20’
30’
5’
60’
30’
15’
5’
10’
10’
60’
30’
48’
60’

Total
52h
17h 20’
26h
6h 30’
17h 20’
17h 20’
17h 20’
69h 20’
26h
4h 20’
52h
26h
6h 30’
4h 20’
8h 40’
2h 10’
52h
26h
41h
13h

Canalul de difuzare
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR Tg. Mureş
TVR 3
TVR Tg. Mureş
Sursa: TVR Tg. Mureş

TVR CLUJ
Emisiunile Redacţiei Minorităţi Naţionale ajung la telespectatorii din întreaga ţară
prin intermediul canalului TVR 3. Emisiunile minorităţilor naţionale, difuzate pe TVR 3,
încep la ora 12.00, cu reluare la ora 24.00.
Pe canalul regional TVR Cluj emisiunile în
limba maghiară sunt difuzate de luni până
ETNIE
Evrei
Germani
Rromi
Maghiari
Ucraineni
Alte minorităţi
Total

TVR 2
52 h
52 h

TVR 3
24 h 16’
32 h 24 ‚
13 h 6’
166 h 24’
34 h 40’
270 h 50’

vineri între orele 16.00 şi 17.00, cu o reluare
a doua zi de la ora 9.00, iar emisiunea despre alte minorităţi este difuzată luni, între
orele 17.00 - 18.00. Pentru ca programele
Redacţiei Minorităţi să poată fi recepţionate de cât mai mulţi telespectatori, luăm în
calcul realizarea unui site al emisiunilor în
limba maghiară.
TVR Cluj
12 h
3h
24 h
520 h
12 h
3h
574 h

Total/etnie
36 h 16’
35 h 24’
37 h 6 ‚
738 h 24’
46 h 40’
3h
896 h 50’

%
4.04
3.95
4.14
82.33
5.2
0.33
100
Sursa : TVR Cluj
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Minoritate
Maghiari

Titlul emisiunii
„Observator Transilvan”
„Toţi împreună”
„Împreună în Europa”
Rromi
„Transilvania Policromă”
„Amari emisiunea”
Germani
„Transilvania Policromă”
„Emisiunea în limba
germană”
Ucraineni
„Transilvania Policromă”
„Emisiunea în limba
ucraineană”
Evrei
„Transilvania Policromă”
„Shalom”
Alte minorităţi „Transilvania Policromă”

Durata
60’
48’
60’
60’
34’
60’
34’

TOTAL
520h
166h 24’
52h
24h
13h 6’
3h
32h 12’

Canalul de difuzare
TVR Cluj
TVR 3
TVR 2
TVR Cluj
TVR 3
TVR Cluj
TVR 3

60’
20’

12h
34h 40’

TVR Cluj
TVR 3

60’
14’
60’

12h
24h 16’
3h

TVR Cluj
TVR 3
TVR Cluj
Sursa : TVR Cluj

5. POSTURI REGIONALE
1 TVR CLUJ

1. Consideraţii generale - acoperire,
identitate
TVR Cluj este un canal regional al TVR
care acoperă opt judeţe din Transilvania şi
este unul dintre cei mai importanţi actori de
pe piaţa regională.
Anul 2011 a însemnat pentru TVR Cluj,
în ansamblu, o perioadă de creştere a solicitărilor. Pe de o parte, resursele umane şi
materiale s-au restrâns, iar pe de altă parte, volumul producţiei a crescut. TVR Cluj
difuzează un program regional, precum şi
producţii complexe pentru TVR 3 şi alte canale ale TVR sau terţi contractanţi.
Această creştere a solicitărilor în 2011
a dus la diversificarea strategiilor de marketing (până la 31 decembrie 2011 s-au încheiat contracte în valoare de 115.457 euro
- 92.137 euro din publicitate şi servicii şi
23.320 euro din sponsorizări).
TVR Cluj este o platformă media multiculturală, multietnică din mai multe considerente: în structura TVR Cluj funcţionează
Redacţia Minorităţi Naţionale, care produ-

ce emisiuni realizate de jurnalişti de etnie
maghiară, rromă, ucraineană, germană şi
evreiască. Emisiunile redacţiei promovează cultura, tradiţia, obiceiurile acestor etnii, materialele fiind realizate în bună parte
în limbile minorităţilor naţionale. Sloganul
„TVR Cluj pentru Transilvania” se adevereşte şi prin acest aspect: TVR Cluj reflectă
existenţa minorităţilor naţionale din Transilvania, prezentând viaţa şi istoria lor în
limbile proprii, cu titrare în limba română.
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2. Strategia la începutul anului 2011şi
obiectivele propuse şi realizate
• Consolidarea grilelor de programe.
Obiectiv realizat parţial din cauza modificării structurii bugetare pe anul 2011.
• Realizarea de programe pentru toate
canalele TVR, în special TVR 3 şi TVR INFO.
• Decorurile şi elementele de scenografie pentru emisiunile TVR Cluj şi TVR 3 au
fost făcute cu resurse proprii.
• Modernizarea fluxului de producţie:
editorii de imagine s-au adaptat la utilizarea exclusivă a liniilor de editare digitale, la
folosirea fluxului digital de emisie pentru
programul TVR Cluj şi pentru jurnalele TVR
3 sau celelalte emisiuni pentru acest canal,
transmise direct de la Cluj-Napoca, precum
şi la folosirea, practic exclusivă, a transmiterii prin satelit a materialelor montate
pentru TVR 3 şi alte canale ale TVR.
• A crescut numărul producţiilor de înaltă definiţie (HD).
• A fost implementat fluxul digital de
producţie şi s-a trecut la un workflow bazat pe transferul de fişiere (inclusiv pentru
contribuţiile TVR Cluj pentru TVR 3).
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• A fost optimizată schema de personal
prin redistribuire şi reconversie profesională.
• A început producţia de emisiuni cu sunet stereo.

Obiectivele propuse şi neîndeplinite
în anul 2011 sunt:
• Arhivarea digitală.
• Realizarea unui proiect de site interactiv cu transmisia programului TV regional.

3. Analiză comparativă a activităţii în
2011 vs. 2010.
Faţă de anul 2010, volumul producţiilor
complexe (emisiuni concurs, emisiuni magazin în direct, transmisiuni sportive şi alte
transmisiuni directe) a crescut, mai ales în
primul semestru al anului, rămânând aproximativ la acelaşi nivel cu perioada similară
din 2010 pe durata semestrului al doilea.
De asemenea, a crescut volumul producţiilor montate pentru TVR 3.
TVR Cluj a avut şi contractări cu terţi în
vederea realizării a două filme documentare cu durata de 55 minute fiecare.

Ponderea programelor regionale TVR Cluj, în număr de ore şi procente din
totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
2010
Gen emisiune
Ştiri
Sport
Publicistică
Divertisment
Cultură
Minorităţi
Publicitate
Altele
Total

2011

Ore
282h 54’
190h 39’
2.083h 6’
812h
975h 1’
465h 20’
105h 12’
4.914h 12’

%
6
4
42
17
20
9
2
100

Ore
262h 27’
70h 13’
1.996h 34’
755h 34’
1.098h 33’
600h
12h 11’
111h 47’
4.908h 22’

%
5
1
42
15
23
12
0
2
100
Sursa: TVR Cluj

Ponderea programelor naţionale TVR Cluj, în număr de ore şi procente din
totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
2010
Gen emisiune
Ştiri
Sport
Publicistică
Divertisment
Cultură
Minorităţi
Total

2011

Ore
132h 43’
116h 14’
310h 40’
207h 58’
175h 44’
170h 25’
1.113h 44’

%
12
10
28
19
16
15
100

Ore
81h 30’
48h 26’
254h 59’
213h 54’
186h
180h 10’
964h 59’

%
8
5
27
22
19
19
100
Sursa: TVR Cluj

Contribuţia TVR Cluj la programele naţionale difuzate pe principalele canale
ale Televiziunii Române
2010
Canalul
TVR 1
TVR 2
TVR 3
TVR Cultural
TVR Internaţional
TVR INFO
TVR HD
Total

Ore
13h 35’
89h 11’
996h 47’
3h 15’
10h 56’
1.113h 44’

2011
%
1
8
90
0
1
100

ore
18h 5’
68h 39’
819h 5’
16h 30’
9h 15’
30h 5’
3h 20’
964h 59’

%
2
7
85
2
1
3
0
100
Sursa: TVR Cluj
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Ca urmare a integrării capacităţilor de
producţie în fluxul digital şi extinderea capacităţilor de stocare a fişierelor s-a putut
trece la transferul acestora la Bucureşti
direct pe reţeaua de fibră optică, renunţându-se în acest fel la trimiterea prin curierat a casetelor. Aceste achiziţii au dus la o
creştere semnificativă a calităţii tehnice şi a
siguranţei în exploatare concomitent cu reducerea semnificativă a costurilor de producţie.

Numărul mediu de personal angajat este:
2010:
138
2011:
139
În cadrul Departamentului Marketing,
analiza comparativă a activităţii pentru anul
2011 vs. 2010 se reflectă obiectiv în creşterea valorii contractelor încheiate (publicitate, sponsorizări, prestări servicii etc.).
În 2011, această valoare este cu 197% mai
mare decât cea a contractelor pentru aceeaşi perioadă a anului 2010 şi cu 240% mai
mare decât cea din anul 2009.

Analiza comparativă a veniturilor şi cheltuielilor 2011 vs. 2010

Semestrul 1
2010
Semestrul 1
2011
Semestrul 2
2010
Semestrul 2
2011
2010
2011

Cheltuieli
directe
3.460.732

Cheltuieli
indirecte
1.238.002

Cheltuieli
generale
372.816

Total cheltuieli

4.008.177

755.121

271.292

5.034.590

3.697237

1.078.728

364.209

5.140.174

4.151.384

710.100

191.287

5.052.771

7.157.969
8.159.561

2.316.730
1.465.221

737.025
462.579

10.211.724
10.087.362

5.071.550

Sursa: TVR Cluj

Din totalul cheltuielilor TVR Cluj Regional
prezentate mai sus, cheltuielile cu salariile
personalului, onorariile colaboratorilor şi
cele pentru emisiuni se prezintă astfel:
a. Cheltuieli cu salariile pentru personalul TVR Cluj:
2010:
8.085.067 lei
2011:
7.874.134 lei

2010
2011
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b. C
 heltuieli cu onorarii colaboratori
(drepturi de autor + conexe):
2010:
146.280 lei
2011:
302.685 lei
c. Cheltuieli cu emisiunile realizate pentru alte canale ale TVR:

TVR 3
464.118 lei
221.443 lei

Alte canale TVR
190.766 lei
182.521 lei

Venituri:
2010
2011

Publicitate
115.206 lei
278.686 lei

Sponsorizare
92.865 lei
85.183 lei
Sursa: TVR Cluj

2 TVR CRAIOVA

1. Consideraţii generale
- acoperire, identitate
Studioul TVR Craiova acoperă şapte judeţe din sudul României şi anume: Mehedinţi,
Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş şi Teleorman.
Emisunile sale sunt receptate în Bulgaria
(Valea Timocului bulgăresc) şi Serbia (Valea
Timocului sârbesc).

2. Strategia şi obiectivele propuse la
începutul anului 2011
Obiective îndeplinite
Prin strategia de management a Redacţiei Programe, TVR Craiova şi-a propus să

reflecte cât mai obiectiv problemele din zonele unde emisiunile sale sunt recepţionate.
• Emisia TVR Craiova a avut un număr de
102 ore săptămânal, în intervalul orar 7.30 22.00 şi s-a axat pe programe proprii.
• TVR Craiova a realizat transmisiuni
sportive ale unor meciuri de baschet şi tenis pentru TVR 3 .
• Premii: Marele Premiu la Festivalul
SIMFEST („O zi de şcoală” de Bogdan Crisitian Drăgan şi Dan Manolache) - ediţia a
IX-a şi Premiul Special pentru autenticitate.
• Din februarie 2011 au fost introduse în
grilă două noi jurnale, de luni până vineri:
unul matinal (7.30 – 7.55) şi unul de prânz
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(13.30 – 13.45), pe lângă jurnalul principal
al zilei, difuzat la ora 18.00, cu o durată de
45 de minute, de luni până vineri şi 20 de
minute în weekend.
• Din luna martie, Redacţia Ştiri participă
cu transmisii live şi materiale la producţia
jurnalului TVR INFO şi la ediţiile jurnalului
TVR 1, de la orele 14.00 şi 20.00.
• Jurnalul TVR Craiova poate fi văzut şi
online, iar pe pagina de Facebook sunt postate zilnic ştiri şi informaţii.
• S-a înfiinţat o echipă de colaboratori în
judeţul Teleorman, ultimul din raza de activitate a studioului care nu avea reprezentare la ştiri.
• A fost asigurat backup pentru emisia

Economiile realizate sunt următoarele:
Plan
2011
7.040.422 lei

cu VectorBox-ul, trecerea de pe un echipament pe altul făcându-se uşor prin matricea AV.
• Au fost realizate trei linii digitale directe (două encodere şi un decoder) între studioul de la Craiova şi Bucureşti.
• Emisiunile sunt editate şi arhivate în
format digital.
• Concepţia şi proiectarea, respectiv execuţia lucrărilor de construcţie sau reparaţii - recondiţionări ale decorurilor tuturor
producţiilor TVR Craiova au fost realizate
cu forţe proprii. Au fost realizate grafica,
genericele, promourile şi fillerele folosite
în emisia regională a TVR Craiova şi pentru
canalul TVR 3.

Cheltuieli
6.749.872 lei

Economie
290.550 lei
Sursa: TVR Craiova
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Contribuţia TVR Craiova pe parcursul anului 2011 la programele naţionale difuzate pe principalele canale ale TVR este următoarea:
Canal
TVR 1
TVR 2
TVR 3
TVR Internaţional
TVR INFO
TVR Cultural
Total

Număr ore
19h 6’
22’
620h 20’
7h 10’
17h 13’
5h 38’
669h 50’
Sursa: TVR Craiova

Obiective neîndeplinite
În anul 2011 nu au fost suficiente resurse
materiale pentru a angaja corespondenţi
din judeţele arondate TVR Craiova, ceea ce
a făcut ca viteza de reacţie şi acoperirea

unor subiecte să lase de dorit. Studioul nu
are şi echipă de noapte.
Nu au fost fonduri pentru cumpărarea
unui DSNG (Digital Satellite News Gathering – car digital de transmisii).

3. Analiză comparativă a activităţii în anul 2011 vs. 2010
Anul 2010
96

Număr angajaţi

Anul 2011
93
Sursa: Serviciul Resurse Umane TVR Craiova

Ponderea programelor regionale TVR Craiova, în număr de ore şi procente
din totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
2010
Gen emisiune
Informaţii
Educaţie
Cultură
Religie
Divertisment
Film
Publicitate +
teleshoping
Total

2011

Ore
2.137h 51’
455h 21’
569h 40’
209h 6’
1.058h 28’
167h 16’
185’ + 150’ = 5h 35’

%
46,01
9,8
12,26
4,5
22,78
3,6
0,12

Ore
2.034h 42’
625h 32’
645h 14’
109h 8’
1.435h 16’
422h 10’
2h 41’

%
38,22
11,75
12,12
2,05
26,96
7,93
0,05

4.646h 30’

100

5.323h 40’

100

Sursa: Serviciul Editorial TVR Craiova
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Ponderea programelor regionale TVR Craiova, în număr de ore şi procente
din totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
2010
Gen emisiune
Informaţii
Educaţie
Cultură
Religie
Divertisment
Sport
Total

Ore
302h 22’
101h 12’
116h 58’
20h 18’
193h 15’
21h 46’
755h 11’

2011
%
39, 95
13, 40
15,49
2,69
25, 59
2,88
100

Ore
255h 12’
90h 26’
116h 5’
21h
175h 46’
11h 19’
669h 50’

%
38,22
13,50
17, 33
3,14
26, 31
1,69
100

Sursa: Serviciul Editorial TVR Craiova

3 TVR IAŞI

1. Consideraţii generale
- acoperire, identitate
Studioul teritorial TVR Iaşi emite zilnic
pe canalul propriu de satelit şi pe canalul
terestru 59, sub sigla TVR Iaşi, în medie
17h30’ pe zi. Programele sunt transmise în
cele opt judeţe ale Moldovei, dar pot fi recepţionate şi de telespectatorii din alte regiuni. Programele reflectă viaţa comunităţilor
din regiunea de nord-est a României, răspunzând, astfel, menirii de serviciu public.

2. Strategia şi obiectivele propuse la
începutul anului 2011
Obiective îndeplinite
• Menţinerea calităţii programelor difuzate în condiţiile reducerii bugetului de producţie în raport cu anul 2010
• Au fost produse 5.645 de ştiri din toate domeniile, ceea ce înseamnă circa 15,4
ştiri zilnic. În afara fluxului cotidian al ştirilor, Redacţia Ştiri a realizat trei emisiuni
informative săptămânale cu tematică social-economică şi sportivă: „Impact” (50
minute), „Audienţa TVR Iaşi” (50 minute) şi
„Arena” – magazin sportiv (50 minute).
• Programele TVR Iaşi s-au concentrat
pe emisiuni noi difuzate în prime time, dez-
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bateri social - economice, cultural - educative şi politice.
• În anul 2011, TVR Iaşi a produs şi primul scurt metraj artistic intitulat „Nişte dorinţe”, realizat de Violeta Gorgos în coproducţie cu OWH Studio Chişinău. Alte parteneriate prin care s-au produs emisiuni de
interes sunt: Festivalul internaţional de chitară clasică – Iaşi, 2011, Gala de premiere
„Star of Hope”, Gala excelenţei „Sărbătorile
Iaşilor”, Festivalul „În grădina cu flori multe” de la Cernăuţi etc.
• Reflectarea mai pregnantă a realităţilor din regiunea Moldovei prin intermediul
jurnalelor de ştiri şi a emisiunilor informative. Subliniem faptul că în Jurnalele regionale s-au difuzat 1.705 ştiri din celelalte judeţe ale Moldovei, cu excepţia Iaşului, ceea
ce reprezintă un procent de 36% din totalul
ştirilor difuzate. Acest lucru însemnă un
succes în condiţiile dificile ale anului 2011 resurse umane şi buget limitate.
În ceea ce priveşte programele, a existat
o bună acoperire cu deplasări: 36 de zile
în judeţul Iaşi şi 207 zile în celelalte judeţe
arondate (30 de zile pentru fiecare judeţ în
52 de săptămâni)
• S-a generalizat montajul digital (Avid
Liquid şi Final Cut). În acest moment producţia se realizează în proporţie de 100% în
sistem NLE ( Nonlinear, Avid Liquid şi Final

Cut) cu definirea fluxurilor de producţie (ingest, vizionare, montaj, emisie, arhivare)
• A fost introdus un sistem pentru automatizarea emisiei (captură, back-up emisie, arhivare, reluări), sistem utilizat curent
pentru emisia regională şi locală TVR Iaşi
• Pentru emisiunile TVR Iaşi au fost realizate unsprezece decoruri specifice, realizate cu fonduri şi forţe proprii
• S-a desfăşurat un amplu program de
modernizare şi reparaţii din fonduri proprii:
reorganizarea fluxurilor de producţie şi
emisie, cu digitalizare în proporţie de 70%;
implementarea unui sistem de arhivare a
producţiilor TVR Iaşi; înlocuirea camerelor
analogice cu camere Sony BetaCam Sx etc.
• Cu ajutorul TVR, angajaţii studioului
TVR Iaşi au participat la perfecţionări pentru jurnalism (cursuri CIRCOM - 1 reporter),
videojurnalism (internaţional - 1 reporter),
economic - contabilitate (2 salariaţi)
• În iunie a fost organizat seminarul
„Mass - media regionale şi locale şi comunitatea”, cu participarea unor lectori din

Marea Britanie, Germania, Franţa şi România
• Pe parcursul anului 2011, TVR Iaşi, prin
activităţile de marketing, a înregistrat o
creştere a încasărilor din publicitate, sponsorizare, prestări servicii etc. S-au realizat
venituri în valoare de aproximativ 291.000
lei, existând şi o restanţă la încasări de circa 7.000 lei. În 2011 s-au recuperat creanţe
mai vechi, în valoare de 13.000 lei. Valoarea
totală a contractelor este mai mare decât
cea a încasărilor deoarece unele contracte
se derulează şi pe parcursul anului 2012
• Au fost realizate materiale de promovare (inclusiv „Albumul TVR Iaşi 20”) în valoare de 23.300 lei. TVR Iaşi a încheiat parteneriate pentru 108 manifestări şi campanii desfăşurate de instituţii şi ONG-uri în
judeţele Moldovei.
• Calitatea producţiilor TVR Iaşi a fost
apreciată la Festivaluri de film în ţară şi
peste hotare, la care s-au câştigat 11 premii, toate acestea ducând la creşterea notorietăţii

91
raport de activitate 2011

Capitolul 04
• Proiectul „TVR Iaşi 20” a marcat, pe
ecran sau direct în mijlocul publicului din
regiunea Moldovei, 20 de ani de la înfiinţarea TVR Iaşi
În anul 2011, Studioul TVR Iaşi a avut
alocat un buget de 9.492.000 lei şi a înregistrat cheltuieli de 8.745.375 lei.
În anul 2011, contribuţia editorială cea
mai însemnată s-a înregistrat la TVR 3,
pentru care s-au realizat în medie 57 de ore
de programe şi jurnale de ştiri pe lună. De
la data de 1 mai s-a amplificat colaborarea
cu TVR INFO prin duplexuri şi ştiri pe aproape tot parcursul zilei. Pentru TVR 1 s-au
produs duplexuri la jurnale, ştiri, interviuri („Interviurile jurnalului”), anchete („Cu
ochii în patru”), apeluri video şi reportaje
(„Zona Zero”), reportaje („Interes general”,
„Universul credinţei”). Pentru TVR 2 s-au
produs duplexuri, ştiri, reportaje („Fraţi
de viţă”), pentru TVR Cultural - ştiri şi interviuri la Jurnalele culturale, pentru TVR
HD - reportaje şi documentare. Pentru TVR
Internaţional s-a produs lunar emisiunea
„Alo, România”.

Obiective neîndeplinite
• Modernizările preconizate s-au făcut în
proporţii reduse şi cu forţe proprii din cauza
lipsei investiţiilor de la bugetul TVR
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• Carul de transmisii TV este greu de folosit deoarece este foarte vechi. Cu toate
acestea, sunt mari solicitări de producţie:
85 de transmisiuni directe şi înregistrări cu
carul TVR Iaşi, însumând 182 de ore (evenimente sportive, manifestări culturale şi
religioase cu caracter naţional sau internaţional, alte programe TV)
• Multe dintre activităţile propuse au
rămas în stadiul de proiect din cauza bugetului limitat (de exemplu, înlocuirea carului
TV, a carului mobil digital - DSNG-ul -, a
serverelor de fişiere pentru emisie)
Disfuncţionalităţi întâmpinate în 2011 şi
soluţii de remediere
Considerăm că o problemă majoră o
constituie difuzarea inegală a canalului TVR
Iaşi prin intermediul reţelelor de cablu din
oraşele mijlocii, mici şi comune, şi chiar din
municipiile Galaţi şi Piatra Neamţ. În ultimii
doi ani au fost iniţiate discuţii cu distribuitorii şi, deşi au existat şi câteva reuşite, fără
ajutorul TVR efectul nu este cel aşteptat.
TVR Iaşi are în administrare o suprafaţă
de 5.000 mp, pe care sunt amplasate câteva
clădiri aflate într-o stare avansată de degradare. S-a solicitat în repetate rânduri ca
Televiziunea Română să ceară autorizaţia
de demolare. Între timp, TVR Iaşi a plătit
igienizarea zonei.

3. Analiză comparativă a activităţii în anul 2011 vs. 2010
Criteriu
Număr salariaţi la 31 decembrie 2011

2010
140

2011
137
Sursa: Seviciul Resurse Umane TVR Iaşi

Contribuţia TVR Iaşi pe parcursul anului 2011 la programele naţionale difuzate pe principalele canale ale TVR
Canal
TVR Iaşi
TVR 3
Alte canale TVR
Total

2010
5.897h
824h 50’
72h 30’
6.794h 20’

2011
5.580h
681h
56h
6.317h
Sursa: Seviciul Resurse Umane TVR Iaşi

Total ore produse de TVR Iaşi
2010
6.694h 30’

2011
6. 317 h
Sursa: Seviciul Resurse Umane TVR Iaşi

Ponderea programelor regionale TVR Iaşi, în număr de ore şi procente din
totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU (European
Broadcasting Union)
Gen program
Informativ
Educaţie
Cultură
Religie
Divertisment
Publicitate
Total

2010
3.774h
1.168h
405h
20h
413h
117h
5.897h

2011
64
20
6,67
0,33
7
2
100

3.125h
1.387h
508h
58h
335h
167h
5.580h

56
24,85
9,10
1,05
6
3
100

Sursa: Serviciul Marketing TVR Iaşi
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4 TVR TIMIŞOARA

1. Consideraţii generale
- acoperire, identitate
TVR Timişoara este studioul teritorial al
TVR din zona de vest a României.
Acest studio oferă un program cu un conţinut generalist, care acoperă actualitatea
din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi
Hunedoara.
Producţiile realizate de TVR Timişoara au
fost premiate la diverse festivaluri naţionale
şi internaţionale de televiziune. În palmaresul studioului figurează peste 130 de premii.

2. Strategia şi obiectivele propuse la
începutul anului 2011
Obiective îndeplinite
• În perioada 3-5 mai 2011, TVR Timişoara a organizat Conferinţa anuală CIRCOM Asociaţia televiziunilor regionale din Europa
- întâlnirea celor mai importante staţii regionale ale televiziunilor publice din Europa
• Crearea în grila săptămânală a unor
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tronsoane orare tematice bine definite: talk
show de actualitate („Semne de întrebare”),
emisiune tip magazin („Vezi ce-ţi doreşti”),
serial tv, jurnale, publicistică
• Demararea unei campanii de susţinere
şi promovare a grilei
• Realizarea unor emisiuni noi, reprezentative şi care să constituie un „motor”
al întregului program TVR Timişoara („Foto
show”, „Vocea populară”)
• Crearea unor pagini pe reţelele de socializare ale canalului TVR Timişoara şi pentru unele emisiuni ale postului
• TVR Timişoara a atras fonduri în valoare de 181.879 de lei prin proiecte/strategii
de marketing/publicitate
• TVR Timişoara a luat parte la următoarele acţiuni în anul 2011: Gărâna Jazz Festival, Semenic Folk Festival, Festivalul Plai,
Festivalul Dramaturgiei Româneşti; concerte: Al di Meola, Phoenix, Concerto di Natale,
Concertul din Peştera Româneşti, Duelul
viorilor, Cele 3 dive, Aniversarea Hollender;
evenimente sportive : Liga Europei Centrale
la box, Liga Balcanică la baschet masculin,

Liga Europei Centrale la baschet feminin
• TVR Timişoara a colaborat cu TV Novisad din Serbia, realizând schimburi de ştiri
şi programe
• TVR Timişoara a avut următoarele campanii tematice în 2011: „Vezi ce-ţi doreşti”,
campanie despre ce aşteptări are publicul
în legătură cu programele TV; „Sate care
renasc”, o campanie despre comunităţile
din zonă care reînvie
• Lansarea DVD-ului „Jais live la TVR Timişoara”
• TVR Timişoara a organizat, în luna mai
2011, împreună cu Departamentul de Relaţii Interetnice al Guvernului României, seminarul „Exprimarea minorităţilor în audiovizual”, la care au luat parte realizatori de
programe destinate minorităţilor naţionale
de la studiourile teritoriale ale Televiziunii
Române, de la studioul central, precum şi
de la Televiziunile din Novi Sad (Serbia) şi
Szeged (Ungaria)
• Au fost modernizate regia video şi audio existente
• A fost finalizată noua regie de emisie şi
a început realizarea platoului aferent acesteia, care va fi gata în cursul anului 2012
• S-a realizat arhivarea digitală a ştirilor
difuzate de TVR Timişoara. Realizarea site ului interactiv a fost preluată la nivel central
de TVR

3. Analiza comparativă a activităţii în
anul 2011 vs. 2010
Numărul de angajaţi ai TVR Timişoara:
Numărul personalului angajat la Studioul TVR Timişoara la 31.12. 2010 a fost de 125
de angajaţi, acesta fiind constant la data de
31.12.2011.
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Contribuţia TVR Timişoara la programele naţionale difuzate pe principalele
canale ale TVR
Numărul orelor de emisie TVR Timişoara
Canal
TVR Timişoara
TVR 3
Alte canale TVR
Total

2010
4.407h 30’
1.388h 34’
26h 5’
5.822h 9’

2011
4.532h 40’
1.406h 4’
48h 7’
5.986h 51’
Sursa: TVR Timişoara

Ponderea pe genuri în programul regional TVR Timişoara, conform clasificării
EBU (European Broadcasting Union)
Gen emisiune
Informaţii
Divertisment
Documentare, seriale
Educaţie
Cultură
Religie
Total

2010
Ore
Procent %
2.094h
47,51
1.088h
24,68
726h
16,48
191h
4,34
227h
5,16
80h
1,81
4.406h
100

2011
Ore
Procent %
2.208h
48,71
847h
18,68
498h
10,98
733h
16,18
195h
4,30
52h
1,15
4.533h
100
Sursa: TVR Timişoara

Ponderea pe genuri în programele naţionale a studioului TVR Timişoara conform clasificării EBU (European Broadcasting Union)
Gen emisiune
Ştiri
Sport
Factual,Informaţii
Muzică
Ştiinţă
Divertisment
Cultură
Documentare
Religie
Minorităţi
Total

Ore
156h
45h
374h
88h
54h
276h
163h
46h
25h
189h
1.416h

2010
Procent %
11
3,2
26,41
6,20
3,80
19,50
11,55
3,25
1,75
13,34
100

Ore
63h
108h
208h
69h
67h
430h
118h
138h
54h
200h
1.455h

2011
Procent %
4,32
7,42
14,28
4,76
4,61
29,56
8,09
9,48
3,73
13,75
100
Sursa: TVR Timişoara
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5 TVR Tîrgu-Mureş

1. Consideraţii generale
- acoperire, identitate
Studioul teritorial TVR Tîrgu-Mureş este
cel mai tânăr studio al TVR, care a debutat
cu emisia la începutul lunii mai 2008. Programele produse şi difuzate de TVR TîrguMureş, sub motto-ul „Lumea ta e lumea
noastră”, se adresează comunităţilor din
mai multe judeţe: Alba, Covasna, Braşov,
Harghita şi Mureş. Pe întreg parcursul anului 2011, pentru a reflecta mai bine activită-

ţile şi viaţa comunităţilor din regiune, TVR
Tîrgu-Mureş a încheiat mai multe contracte de parteneriat, coproducţie sau acorduri
culturale cu instituţii şi asociaţii aflate în
aria sa de acoperire.

2. Strategia şi obiectivele propuse la
începutul lui 2011
Obiective îndeplinite
•S-a reuşit o creştere a spaţiului de emisie în zilele de sâmbătă la 6 ore şi duminică
la 12 ore

Obiective neîndeplinite
• Nu s-au demarat procedurile de angajare a personalului de specialitate pentru
posturile vacante
• Nu s-au înfiinţat posturile necesare deservirii studiourilor de producţie şi a regiei
CDC (controlul general). Din această cauză
nu s-a putut extinde programul de emisie la
şase ore zilnic şi în timpul săptămânii
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3. Analiză comparativă
În anul 2011, faţă de anul 2010, numărul
angajaţilor de la TVR Tîrgu-Mureş a scăzut
uşor, din cauza încetării unor contracte şi a
faptului că nu s-au mai făcut noi angajări.

Preocuparea managementului pentru
utilizarea judicioasă a resurselor umane,
materiale şi financiare, a determinat o scădere a costurilor de producţie, încadrarea în
buget şi chiar realizarea unei economii de
aproximativ 20% faţă de bugetul alocat.

Numărul personalului angajat la TVR Tîrgu-Mureş
2010
68

2011
66
Sursa: TVR Tg. Mureş

Numărul orelor de emisie la TVR Tîrgu-Mureş:
2010
1.765h

2011
2.208h
Sursa: TVR Tg. Mureş

Ponderea programelor regionale TVR Tîrgu-Mureş, în număr de ore şi
procente din totalul emisiei, repartizate pe genuri, conform clasificării EBU
(European Broadcasting Union)
Programe
Ştiri
Sport
Educaţie
Divertisment
Documentar
Muzică
Artă, cultură
Religie
Factual, informaţii
Promo, publicitate
TOTAL

Procente %
17,17
4,54
7,31
16,30
7,30
9,57
3,30
2,27
32,17
0,06
99,99

Ore
358h
95h
152h
340h
152h
200h
69h
47h
670h
1h
2.084h
Sursa: TVR Tg. Mureş

Contribuţia Studioului Teritorial TVR Tîrgu-Mureş pe parcursul anului 2011 la
programele naţionale difuzate pe principalele canale ale TVR
Canalul
TVR INFO
TVR 1
TVR Cultural
TVR 3
TOTAL

Procent %
18,12
9,25
1,61
71,02
100

Ore
22h 30’
11h 30’
2h
88h
124h
Sursa: TVR Tg. Mureş
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În ansamblu, creşterea producţiilor şi a
spaţiului de emisie este cu 25% mai mare
în anul 2011 faţă de 2010. Acestă evoluţie a
fost posibilă printr-o mai bună redistribuire
a resurselor de producţie şi datorită efortului susţinut al tuturor angajaţilor TVR TîrguMureş.

6. DEPARTAMENTUL ARHIVĂ
MEDIA ŞI DOCUMENTARE
Departamentul Arhivă Media şi Documentare are ca activitate principală valorificarea fondului arhivistic de imagini al TVR,
atât prin utilizarea arhivei în producţia internă cât şi prin vânzarea de imagini.
În ceea ce priveşte utilizarea imaginilor
de arhivă, Departamentul Arhivă Media şi
Documentare asigură constant aproximativ
20% din producţia TVR.
Departamentul Arhivă Media şi Documentare a realizat, pe parcursul anului trecut, trei producţii proprii:
1. „TVR 55”, difuzată în perioada
15.03.2011 - 15.11.2011, cu o frecvenţă de cinci ediţii pe săptămână pentru
TVR 1 şi două ediţii pe săptămână pentru TVR 2;
2. „Retro - vizor”, difuzată în perioada
03.10.2011 - 31.12.2011, cu o frecvenţă de patru ediţii pe săptămână pentru
TVR 3.
3. „Retro - revelion”, difuzată pe
31.12.2011, cu o durată de trei ore,
pentru TVR 3.

De asemenea, în această categorie intră
şi redifuzarea integrală a colecţiilor de teatru TV şi filme seriale produse de TVR.
Pentru valorificarea eficientă şi în cele
mai bune condiţii a fondului arhivistic este
necesară depozitarea şi conservarea în parametri standard de temperatură şi umiditate, întreţinerea, refacerea şi transpunerea
peliculei de 16/35 mm, a benzilor de VPR şi
MGS şi a casetelor U-matic, suporţi ieşiţi
din circulaţie şi cu peste 50 de ani vechime,
aflaţi în depozitele Filmotecii TVR şi în Arhiva Jilava.
În anul 2011 au fost refăcute şi transpuse:
•1.748 de titluri - peliculă de 16 milimetri;
• 439 benzi magnetice MGS;
În ceea ce priveşte catalogarea, s-au arhivat:
• 2.880 de titluri - peliculă de 16milimetri;
• 439 benzi magnetice MGS;
• 3.031 casete Beta;
Astfel, în prezent, catalogul electronic al
TVR cuprinde 135.300 de titluri.
Pe parcursul anului 2011, s-au înregistrat 320 de solicitări de imagini de arhivă.
Prestarea de servicii arhivistice către terţi
este remunerată prin plata Costurilor Tehnice. Veniturile semnificative realizate prin
intermediul vânzării imaginilor de arhivă
sunt obţinute din licenţierea acestora.
În decursul anului 2011, prin proiectul
european EUscreen, s-au digitalizat 2.000
de titluri din Arhiva TVR. Dintre acestea,
1.500 de titluri din Arhiva TVR sunt vizibile
pe portalul EUscreen www.euscreen.eu.

99
raport de activitate 2011

100
raport de activitate 2011

05

PROGRAME DE ŞTIRI
ŞI SPORT

Capitolul
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Conform Legii 41/1994, TVR are misiunea de a prezenta în mod
obiectiv realităţile vieţii social - politice şi economice interne şi
internaţionale, să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra
activităţilor publice, să promoveze valorile democratice, civice, morale
şi sportive.
Potrivit unui studiu sociologic realizat de Centrul de Sociologie
Urbană şi Regională (CURS), la nivel naţional, în luna octombrie 2011,
majoritatea românilor cred că programele de ştiri ale TVR se află
pe primul loc în topul obiectivităţii, al imparţialităţii şi al respectării
agendei cetăţeanului. Conform sondajului, programele de ştiri ale
TVR conduc în topul despre obiectivitate (66%), imparţialitate (53%) şi
respectă agenda cetăţeanului (71%).
Jurnalele produse de Direcţia Emisiuni Informative şi Sport pentru
TVR 1, TVR 2, TVR 3 şi TVR INFO au însumat, în 2011, 2.563 de ore.
Corespondenţii TVR din străinătate au transmis peste 1.700 de
relatări şi reportaje.
Postul de ştiri TVR INFO, relansat în 2011, difuzează, în timpul
săptămânii, informaţii şi dezbateri 24 de ore din 24.
Departamentul Sport a produs ştiri, emisiuni şi transmisiuni sportive.
În topul celor mai vizionate 50 de producţii TV din 2011 sunt prezente
multe dintre producţiile Departamentului, cele mai vizionate fiind
partidele echipei naţionale de fotbal din preliminariile Campionatului
European. În top 50 al audienţei competiţiilor sportive pentru anul
2011, TVR are 13 prezenţe.
În 2011, TVR a avut în vedere menţinerea pe poziţia de lider al
transmisiunilor sportive şi, în urma unor negocieri directe sau
prin intermediul Euroviziunii, s-au obţinut drepturile de difuzare
pentru unele competiţii de interes major ce vor avea loc în viitor:
Campionatele Europene de Gimnastică, Campionatele Mondiale şi
Europene de Patinaj Artistic etc. În egală măsură, la finele anului,
s-a realizat o reeşalonare a plăţilor pentru contractul cu firma TEAM,
care are ca obiect meciurile din UEFA Champions League.
Prin sublicenţieri ale drepturilor unor competiţii sportive, TVR a atras
aproximativ 4 milioane de euro în anul 2011.
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1. ŞTIRI ŞI DEZBATERI
Direcţia Emisiuni Informative şi Sport
(DEIS) a încercat în anul 2011 să asigure un
flux regulat de informaţii pe parcursul întregii
zile, în acord cu misiunea publică a TVR şi cu
exigenţele impuse de concurenţa televiziunilor comerciale şi a canalelor de ştiri.
Direcţia Emisiuni Informative şi Sport şi-a
menţinut şi în anul 2011 producţiile existente
deja în a doua parte a anului 2010 pe TVR 1,
TVR 2 şi TVR 3. Excepţie fac emisiunile „Ultima Ediţie”, de pe TVR 1, şi „Operaţiuni Speciale”, de pe TVR 2, plus „Telejurnal”, de la
ora 12.00, de pe TVR 2, care au ieşit din grile.
Direcţia şi-a extins însă activitatea odată cu
relansarea, la începutul lunii mai, a canalului
TVR INFO. Astfel, numărul orelor produse a
crescut de la 2.495 în 2010 la 4.045 în 2011.
Relansarea TVR INFO a însemnat pentru
DEIS (Direcţia Emisiuni Informative şi Sport)
nu doar o creştere a volumului de producţii,
ci şi o regândire a fluxului de lucru, o alocare
diferită a resurselor – bazată pe noi priorităţi,

stabilirea unor noi identităţi pentru principalele emisiuni informative de pe TVR 1 şi TVR 2.
DEIS (Direcţia Emisiuni Informative şi
Sport) a alocat redactori, prezentatori, editori
şi producători dedicaţi activităţii TVR INFO.
În termeni de audienţă, produsele DEIS
(Direcţia Emisiuni Informative şi Sport) s-au
păstrat, în general, la nivelul anului 2010. Telejurnalul de la ora 20.00 (TVR 1) a avut o audienţă medie de 3,1% şi o cotă de piaţă de 8,3%,
target naţional. O tendinţă de uşoară creştere
faţă de 2010 au înregistrat emisiunile de publicistică „Prim Plan” (rating mediu de 1,6%
şi o cotă de piaţă de 3,7%, target naţional) şi
„Judecă tu!” (rating mediu de 1,5% şi o cotă
de piaţă de 3,6%, target naţional). Menţionăm
că audienţa emisiunilor difuzate pe TVR INFO
nu este măsurată.
Numărul ediţiilor speciale a fost mai mare
în 2011 faţă de 2010 (78 faţă de 43), unele dintre ele fiind difuzate pe TVR INFO. A crescut şi
numărul corespondenţelor din străinătate (de
la 1.357 la 1.759), în contextul unui an plin de
evenimente pe plan internaţional şi al stabili-
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rii de noi colaboratori ai DEIS - Direcţia Emisiuni Informative şi Sport - (în Spania şi Grecia, de exemplu). Jurnalele produse de DEIS
au difuzat o serie de reportaje şi transmisiuni
live în exclusivitate din Libia, Egipt, Tunisia,
Afganistan şi Pakistan pe tema „ Primăverii
Arabe” şi a capturării lui Osama Bin Laden.
În Jurnalele TVR s-au abordat şi problemele
comunităţii româneşti din Ucraina şi Italia, de
unde s-au realizat ample reportaje. În programele Jurnalului au fost realizate diverse serii
tematice, care s-au bucurat de succes, precum: „Dosarul Schengen”, „Europa la răscruce”, „Comori în paragină” sau „Nunta regală”
din Marea Britanie. Reporterii şi prezentatorii
noştri au obţinut o serie de exclusivităţi, preluate şi de alte media.

La începutul anului 2011 s-a încheiat transferul redactorilor New Media la Ştiri, ceea ce
a permis o reacţie mai rapidă în mediul online
şi a creat noi oportunităţi de comunicare. Dintre realizările online DEIS (Direcţia Emisiuni
Informative şi Sport) amintim:
• urmărirea şi „împachetarea” pentru online a jurnalelor TVR şi TVR INFO, în ciuda numărului mic de redactori
• breaking news pe website-ul TVR
• live text pentru evenimentele în desfăşurare şi emisiunile DEIS (Direcţia Emisiuni Informative şi Sport)
• producerea tuturor ştirilor online, inclusiv a celor publicate în aplicaţiile Ipad ale TVR
INFO

Timpul total de emisie acoperit de DEIS (Direcţia Emisiuni Informative
şi Sport) a fost următorul:
TVR 1
TVR 2
Jurnale
953h 05’
171h
Emisiuni
103h 20’
466h 40’
Ediţii speciale
35h
TOTAL
1.091h 25’
637h 40’
TOTAL timpi de emisie DEIS

104
raport de activitate 2011

TVR 3
63h 10’
63h 10’

TVR INFO
1.375h 50’
1.712h 20’
90h 15’
3.178h 25’
4.970h 40’

Jurnale
Durată
Jurnal ora 14.00
rating mediu

Statistica pentru producţiile Departamentului Ştiri este:

Jurnal ora 20.00
rating mediu

Emisiuni
Număr emisiuni
Durată
Ora de Ştiri
rating mediu

Prim Plan

Judecă Tu
rating mediu

Ultima ediţie
rating mediu

Ora de business
rating mediu

Ediţii speciale
Număr ediţii
Durată
Total jurnale,
emisiuni, ediţii
speciale

2011
2.127h
Rtg% naţional
1,6
Shr% naţional
9,1
Rtg% urban
1,4
Shr% urban
7,9
Rtg% naţional
3,1
Shr% naţional
8,3
Rtg% urban
3
Shr% urban
7,6
2011
12
aproximativ 1.795h
Rtg% naţional
1
Shr% naţional
2,6
Rtg% urban
1
Shr% urban
2,5
Rtg% naţional
1,6
Shr% naţional
3,7
Rtg% urban
1,3
Shr% urban
3
Rtg% naţional
1,5
Shr% naţional
4,1
Rtg% urban
1,2
Shr% urban
3,2
Rtg% naţional
1,4
Shr% naţional
5,8
Rtg% urban
1
Shr% urban
4
Rtg% naţional
0,6
Shr% naţional
1,6
Rtg% urban
0,7
Shr% urban
1,7
2011
78
aprox. 123h
4.045h

2010
2.085h
Rtg% naţional
1,8
Shr% naţional
10,5
Rtg% urban
1,7
Shr% urban
9,4
Rtg% naţional
3,2
Shr% naţional
8,6
Rtg% urban
3,2
Shr% urban
8,1
2010
6
aproximativ 363h
Rtg% naţional
1
Shr% naţional
2,7
Rtg% urban
0,9
Shr% urban
2,3
Rtg% naţional
1,5
Shr% naţional
3,5
Rtg% urban
1,4
Shr% urban
3,1
Rtg% naţional
1,2
Shr% naţional
2,8
Rtg% urban
1,1
Shr% urban
2,3
Rtg% naţional
1,5
Shr% naţional
6,5
Rtg% urban
1,1
Shr% urban
4,6
Rtg% naţional
0,6
Shr% naţional
1,4
Rtg% urban
0,6
Shr% urban
1,5
2010
43
aprox. 46h
2.495h
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Raportul Putere - Opoziţie în programele de Ştiri

2011

Ian.
Feb.
Mart.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

Timp
Putere * Pondere OpoziConf.
ţie**
CNA
***
58,9
60
41,1
74,7
60
25,4
61,2
60
38,9
69
60
30,9
67,4
60
32,6
63,7
60
36,3
73,8
26,2
76,4
23,5
67
33
62,9
37,2
44,3
55,7
61,7
38,4

Apariţii
Pondere Putere * Pondere OpoziConf.
Conf.
ţie**
CNA
CNA
***
***
40
52,1
60
47,8
40
65,5
60
34,5
40
55
60
45
40
63,1
60
36,9
40
58,4
60
41,6
40
56,7
60
43,3
70,4
29,6
70,3
29,7
61,7
38,4
62,4
37,6
52,3
47,7
59,1
40,9

Pondere
Conf.
CNA
***
40
40
40
40
40
40

* Putere = Autoritate Publică Centrală + majoritate parlamentară
** Opoziţie = Opoziţie parlamentară + Independenţi + Partide neparlamentare
*** Din iulie 2011, conform Deciziei 220 a C.N.A. (art.69 alineat 1), raportul putere - opoziţie trebuie să fie echilibrat, în
funcţie de ponderea partidelor parlamentare şi importanţa temelor abordate
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2. PROGRAME SPORTIVE

2011 a fost un an fără competiţii sportive
majore, ceea ce a impus o strategie specială pentru menţinerea statutului TVR de important difuzor de sport din ţară.
Pentru a răspunde interesului publicului
faţă de fotbalul intern, după ce nu s-a reuşit
participarea la licitaţia Ligii Profesioniste
de Fotbal (LPF) pentru drepturile de difuzare a meciurilor din Liga I, au fost achiziţionate, printr-o compensare de plăţi, drepturile pentru cele mai interesante meciuri din
Liga a II-a, dar şi meciuri din Liga I, care vor
putea fi vizionate la TVR din returul acestui
sezon.
Pentru a îndeplini acest deziderat a fost
nevoie de o strategie care să îmbine politica de programe cu planificarea resurselor umane şi de producţie, pentru a asigura
realizarea în bune condiţii a emisiunilor şi
transmisiunilor cu tradiţie la TVR: campionatul naţional de fotbal, meciurile de calificare ale echipelor reprezentative ale echipei
naţionale şi ale formaţiilor de club în competiţii sportive internaţionale (Champions
League este cea mai importantă dintre ele),
transmisiuni din tenis, gimnastică, nataţie,
baschet, rugby etc.
În transmisiunile directe de pe TVR 1 şi
TVR 2 au fost difuzate meciurile din preliminariile Campionatului European de Fotbal şi
cele ale echipelor de club în cupele europene, Campionatele Europene şi Mondiale
de Gimnastică, performanţele scrimerilor,
canotorilor şi caiaciştilor, ale atleţilor, succesul echipei de tenis în Cupa Davis în confruntarea cu Ucraina etc.
Emisiunea retrospectivă „Replay”, care
valorifică imaginile din arhiva TVR, s-a bucurat de un mare succes şi a trecut de pe
TVR 2 pe TVR 1.
În paralel cu eforturile privind îmbunătăţirea calităţii comentariilor şi a intervenţiilor reporterilor prezenţi pe stadioane, s-a
pus accent pe îmbunătăţirea calităţii artistice (amplasament de camere, calitatea gra-

ficii) şi tehnice (număr de reluări, calitatea
semnalului etc.).
Campionatul European de Gimnastică
Aerobică de la Bucureşti, un alt produs exclusiv al TVR, a fost preluat şi de alte staţii
TV din străinătate.
Rubricile zilnice sau speciale ale ştirilor
sportive, care au însumat aproximativ 650
de ore, s-au axat pe următoarele direcţii de
prezentare a actualităţii:
• relatări despre pregătirea şi participarea sportivilor români la competiţiile internaţionale
• subiecte legate de echipa naţională de
fotbal a României
• prezentarea meciurilor şi evenimentelor din campionatul intern de fotbal
• reportaje de la competiţiile şi evenimentele sportive cu performanţe româneşti
• tratarea unor cazuri conflictuale, de
actualitate, din mai multe discipline
• realizarea de anchete
• promovarea unor emisiuni şi transmisiuni ale TVR
• realizarea de duplexuri din ţară şi din
străinătate şi a unor ediţii speciale, care au
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asigurat TVR un loc important în rândul televiziunilor generaliste
De o apreciere deosebită s-au bucurat
ediţiile speciale, prilejuite de evenimentele
de excepţie, cum au fost meciurile de fotbal
din preliminariile Campionatului European
şi din UEFA Champions League, meciurile de Cupa Davis, performanţa de excepţie
obţinută de echipa naţională de scrimă sau
reportajele legate de situaţia gimnasticii româneşti.
De altfel, în topul celor mai vizionate 50
de producţii TV din 2011 sunt prezente şi
transmisiile şi emisiunile sportive ale Departamentului Sport, cele mai vizionate fiind partidele echipei naţionale de fotbal din
preliminariile Campionatului European. În
top 50 al audienţei competiţiilor sportive
pentru anul 2011, TVR are 13 prezenţe.
Cel mai vizionat eveniment al anului
a fost meciul de fotbal România – Franţa,
care a înregistrat un rating mediu de 20,3%
şi un share de 46,7% (target urban). Şi alte
meciuri au avut audienţe bune (FC Barcelona – Manchester United, rating mediu de
10,1% şi un share de 25,2%, pe urban; FC
Basel - Oţelul Galaţi, rating mediu de 8,2%
şi un share de 21,6%, target urban; Oţelul
Galaţi – Manchester United, rating mediu
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de 8,1% şi un share de 21,6%).
Meciurile echipei naţionale de fotbal
din preliminariile Campionatului European
au fost, de asemenea, apreciate de public,
audienţele fiind de top: România - BosniaHerţegovina, rating mediu de 14,8% şi un
share de 35,9%, în mediul urban; România
– Luxemburg, rating mediu de 12,3% şi un
share de 25,2% (target urban); România –
Belarus, rating mediu de 10,4% şi un share
de 26,8% (target urban).
Redacţia de Ştiri Sportive şi-a întărit poziţia pe piaţa rubricilor de profil prin prezentarea atractivă a subiectelor de largă
audienţă, a celor mai importante reacţii
în raport cu evenimentele petrecute, prin
relatări „de la faţa locului”. Redacţia şi-a
propus să prezinte cât mai multe subiecte
având suport de imagini din actualitate. Rubricile de ştiri sportive ale TVR sunt apreciate în piaţa de specialitate din România
pentru că nu sunt „tabloidizate” şi pun în
prim-plan evenimentele şi performanţele
sportive şi nu elementele mondene, care nu
au relevanţă în lumea sportului.
Am început profilarea tematică a unor
rubrici, cum ar fi cea de seară de pe TVR
2, care să înfăţişeze evenimentele interne şi
internaţionale într-un mod original.
Emisiunile sportive au avut cote de audi-

enţă peste media altor emisiuni, în vreme
ce rubrica de ştiri sportive de la ora 19.45
s-a situat în mod constant între primele
audienţe ale zilei, dintre toate emisiunile
difuzate de TVR. Astfel, media de audienţă
a celor 360 de ediţii ale ştirilor sportive, în
mediul urban, a fost de 2,1 puncte de rating,
cu o cotă de piaţă de 5,7%.
În anul 2011 ne-a preocupat menţinerea
TVR în poziţia de lider al transmisiunilor
sportive şi, în urma unor negocieri directe
sau prin intermediul Euroviziunii, am obţinut drepturile de difuzare pentru unele
competiţii de interes major, ce vor avea loc
în viitor: Campionatele Europene de Gimnastică, Campionatele Mondiale şi Europene de Patinaj Artistic etc. În egală măsură,
la finele anului, s-a realizat o reeşalonare
a plăţilor pentru contractul cu firma TEAM,
care are ca obiect meciurile din UEFA
Champions League.
2011 a reprezentat şi un an cheie pentru
pregătirea editorială, logistică şi tehnică a

transmisiilor de la cele două mari evenimente ale anului 2012, la care vor fi prezenţi
şi sportivii români: Turneul Final al Campionatului European de Fotbal din Polonia şi
Ucraina şi Jocurile Olimpice de Vară de la
Londra.
Pentru creşterea rentabilităţii financiare a unor contracte de achiziţii şi adaptării
la reglementările UE, care are o legislaţie
foarte complexă în domeniul liberei concurenţe, la propunerea departamentului a fost
creat la nivelul instituţiei un organism care
să negocieze contracte de sublicenţiere. De
altfel, aceste sublicenţieri au adus sume
importante în TVR, aproximativ 4 milioane
de euro în anul 2011.
Pentru 2012 ne propunem creşterea rentabilităţii şi a audienţei prin difuzarea Campionatului European de Fotbal şi a altor competiţii sportive interne şi internaţionale (de la
nataţie la patinaj) care îşi au publicul lor fidel.
Vom continua şi valorificarea celor mai importante momente sportive din arhiva TVR.
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În 2011, Televiziunea Română şi-a propus să-şi redefinească
strategia de dezvoltare online. Site-ul TVR - www.tvr.ro, lansat în
2007 - a fost gândit drept o extensie a canalelor TVR în zona online,
structura care se ocupă de reactualizarea site-ului având un rol pasiv,
de preluare a conţinutului tv şi a informaţiilor corporate şi de postare
pe Internet . Acum, rolul Internetului a crescut. Televiziunea clasică
tinde să devină istorie, o extensie a Internetului. Astfel, dezvoltarea
online a TVR este imperios necesară.
TVR doreşte să vină în întâmpinarea unui public ale cărui obiceiuri
de consum se schimbă accelerat. România are peste 8 milioane de
utilizatori de Internet şi, deşi penetrarea e inferioară mediei Uniunii
Europene, în privinţa calităţii conexiunilor România este în top 10
mondial, potrivit unui studiu realizat în 2010 de Saïd Business School
(Oxford University), la comanda Cisco. Iar televiziunea publică are
cu adevărat ce oferi celor peste 8 milioane de utilizatori de Internet.
Chiar şi fără să luăm în calcul arhiva, în fapt o adevărată „mină de
aur”, nici un post comercial din România nu poate concura cu TVR în
termeni de diversitate a conţinutului video ori de volum al producţiei.
Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare online a TVR a revenit
Departamentului TVR Interactiv, prin redefinirea rolului site-ului
dintr-un instrument pasiv într-unul activ.
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1. DEPARTAMENTUL
TVR INTERACTIV
Consideraţii generale
Anul 2011 a fost pentru Departamentul
TVR Interactiv - structura care gestionează
prezenţa online a televiziunii publice - o perioadă de redefinire a direcţiilor strategice,
de elaborare a proiectelor prin care conţinutul produs de TVR urmează să fie valorificat pe Internet şi, în final, o perioadă de
reorganizare internă (în termeni de resurse
umane, logistică, echipamente, procese) şi
de derulare a paşilor administrativi impuşi
de lege pentru demararea noilor proiecte.
Ca structură instituţională, Departamentul TVR Interactiv a început să funcţioneze
în actuala formulă în ianuarie 2011, după
reorganizarea internă care a primit girul
Consiliului de Administraţie al TVR în toamna anului 2010. TVR Interactiv a fost creat
- ca urmare a acestei reorganizări - prin
aducerea împreună, în aceeaşi structură, a
patru redactori din fostul Departament New
Media - ale căror atribuţii au rămas cele de
actualizare a teletextului TVR şi a site-ului
tvr.ro (cu excepţia ştirilor, segment preluat
de compartimentul subordonat DEIS - Direcţia Emisiuni Informative şi Sport - şi a 14
angajaţi din cadrul colectivului InfoCrawl,
subordonat până în noiembrie 2010 Direcţiei Editoriale, a căror activitate consta în
actualizarea informaţiilor de pe crawl-ul a
două canale ale TVR: TVR INFO şi TVR Internaţional.

Direcţii de acţiune în 2011
Pornind de la această structură, TVR Interactiv şi-a propus, în 2011, să înainteze pe
următoarele trei direcţii:
a. Evaluarea eficienţei şi calităţii cu
care se desfăşoară activităţile de reactualizare a site-ului, teletextului şi InfoCrawlului; proiecte punctuale online pe evenimente date.

TVR Interactiv a reorganizat activitatea
departamentului nou-format, separând activitatea de actualizare a site-ului tvr.ro de
cea a teletextului şi constituind echipe de
redactori dedicate fiecărui produs în parte.
• Pentru teletext: a fost restructurat conţinutul teletextului TVR şi s-a constituit un
corp distinct, format din patru redactori,
care se ocupă exclusiv de teletext; în prezent, numărul sesizărilor privitoare la greşeli pe paginile de teletext (scoruri greşite,
informaţii neactualizate etc.) venite prin
Serviciul de Relaţii cu Publicul tinde către
zero.
• Pentru InfoCrawl: autoritatea editorială pentru conţinutul InfoCrawl - ului a fost
delegată, cu titlu permanent, directorului
TVR INFO, care a restructurat şi eficientizat activitatea echipei. În plus, parte dintre
redactorii de InfoCrawl au preluat atribuţii
de redactare a ştirilor pentru jurnalele TVR
INFO.
• Pentru site-ul tvr.ro: fiecare dintre redactorii alocaţi site-ului a primit sarcini distincte legate de actualizarea anumitor tipuri
de informaţii, la care s-au adăugat atribuţii de pregătire a materialelor necesare în
alte proiecte online (de exemplu, portalul
video).
De asemenea, pentru o mai bună colaborare, TVR Interactiv a solicitat şi a obţinut
integrarea în echipa site-ului a celor patru angajaţi cu atribuţii în zona online din
structura Direcţiei Tehnice (programator,
webdesigner, inginer de sistem) şi a făcut
demersurile pentru amenajarea unui spaţiu
comun, care să favorizeze comunicarea şi
dezvoltarea proiectelor comune.

Proiecte online noi
În perioada selecţiei naţionale şi a finalei Eurovision, site-ul dedicat acestui eveniment (www.tvr.ro/eurovisionromania) a
fost principala „poartă de intrare” online
a vizitatorilor TVR. De asemenea, în zilele
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de marţi şi miercuri, cei interesaţi au putut
viziona live, pe tot parcursul anului 2011,
meciurile din UEFA Champions League, în
direct pe site-ul www.tvr.ro/ucl.
TVR Interactiv a oferit suport pentru realizarea celui mai mare proiect online dedicat unei campanii interne, „TVR 55”, dedicat împlinirii - la 31 decembrie 2011 - a 55
de ani de la prima transmisie a Televiziunii
Române. Pe site-ul campaniei (intern.tvr.
ro/tvr55) au fost postate, pentru a fi votate,
cele mai frumoase 55 de mini - interviuri făcute cu angajaţii TVR.
Cel mai important proiect online finalizat
de TVR Interactiv în 2011 a fost website-ul
dedicat Festivalului „George Enescu” (www.
tvr.ro/festivalenescu). Pentru prima dată în
istoria festivalului, TVR a transmis în direct
şi exclusiv online o serie de concerte; de
asemenea, timp de aproape o lună, utilizatorii site-ului au avut acces, pe site, la interviuri în exclusivitate, la Agenda zilnică a
festivalului şi la informaţiile şi comentariile
de pe blog.
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b. Redefinirea rolului Departamentului
TVR Interactiv în strategia pe termen mediu
a televiziunii publice.
Actualul site al TVR - www.tvr.ro, lansat
în 2007 - a fost gândit drept o extensie a canalelor TVR în zona online, structura care
se ocupă de reactualizarea site - ului având
un rol pasiv, de preluare a conţinutului tv şi
a informaţiilor corporate şi de postare pe
Internet.
Noua strategie online a TVR prevede
schimbarea rolului structurii dintr-unul pasiv în unul activ, scopul fiind acela de a pune
în valoare următoarele puncte tari ale televiziunii publice:
• notorietatea mare a brandului TVR
(plus branduri solide pentru producţii proprii precum „Garantat 100%”, „O dată-n viaţă” etc.)
• TVR deţine, de departe, cel mai vast
conţinut video din România; vorbim de producţie de televiziune pentru şase canale
(TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internaţional, TVR

Cultural şi TVR INFO) plus un canal experimental (TVR HD)
• televiziunea publică deţine cea mai
bogată arhivă video din România, rămasă
nevalorificată online; nu e deloc exagerat
să vorbim de TVR ca fiind deţinătorul memoriei video a ultimilor 55 de ani din istoria
României
• TVR are resurse greu de egalat de
personal cu specializări editoriale şi mulţi
jurnalişti, realizatori şi producători gata să
contribuie la transferul propriei munci în
zona online
• din punctul de vedere al ştirilor, avem
singura echipă de jurnalişti care respectă
sistematic criteriile de relevanţă şi impact
al ştirilor; în plus, începând din mai 2011 de la relansarea TVR INFO -, TVR are un flux
continuu de ştiri care-i poate furniza conţinut pentru a deveni jucător - cheie şi în zona
online; suntem singura instituţie TV din România care acoperă în mod consistent, prin
cele cinci studiouri teritoriale, întregul teritoriu al ţării
c. Paşii necesari pentru implementarea
noii strategii a TVR Interactiv; elaborare de
proiecte, inventar de resurse, paşi administrativi şi logistici necesari pentru valorificarea online a conţinutului produs de televiziunea publică.
Departamentul TVR Interactiv a decis,
împreună cu managementul editorial al Televiziunii Române, că primul pas care trebuie făcut pentru o mai bună valorificare a
producţiilor TVR este separarea conţinutului de informaţie (ştiri) de cel de emisiuni
şi, implicit, realizarea, într-o primă etapă, a
două site-uri distincte de content.

Obiective pentru anul 2011
A. electronic programming guide (EPG)
• crearea unei aplicaţii în care redactorii
de programe să introducă toată informaţia
despre programele TV necesară realizării
grilelor TVR; scopul a fost acela de a elimina

munca redundantă şi de a fluidiza fluxurile
de informaţie despre programele TVR, lucru esenţial pentru anumite proiecte online
• training pentru cei 13 redactori de programe care urmează să utilizeze softul
• testarea aplicaţiei şi remedierea disfuncţionalităţilor
• asistenţă tehnică pentru utilizatorii
aplicaţiei
• înlocuirea definitivă a sistemului actual
de redactare a programelor TV şi a grilelor
(fişiere text şi tabel) cu noul program
Toate obiectivele legate de aplicaţia pentru gestionarea informaţiei despre programele TV au fost îndeplinite. Am înregistrat
o singură întârziere şi anume înlocuirea
definitivă a vechiului sistem a fost făcută în
ianuarie 2012 din motive ce ţin de faptul că
o parte dintre redactorii de programe aveau
echipamente depăşite, pe care noua aplicaţie nu putea rula.
B. portalul video al TVR
• elaborarea proiectului (scop, rol, poziţionare, surse de conţinut)
• evaluarea şi analiza resurselor şi nevoilor necesare (tehnice şi redacţionale)
• împreună cu Serviciul Drepturi de Autor, TVR Interactiv şi-a propus să analizeze
situaţia drepturilor online pentru emisiunile curente, ale celor de arhivă şi ale producţiilor achiziţionate
• crearea unei echipe de proiect din care
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să facă parte angajaţi din toate structurile
TVR implicate în valorificarea online a producţiilor video
• suport pentru organizarea unei cereri
de ofertă de parteneriat tehnologic (non cash) cu un ofertant de servicii de livrare de
conţinut video online
• asistenţă la realizarea webdesign-ului
şi la definirea funcţionalităţilor portalului
• alcătuirea şi organizarea metadatei
online asociate fiecărei emisiuni/producţii
TVR (fişa tehnică a fiecărei emisiuni, prezentări etc.)
• definirea relaţiilor şi fluxurilor de lucru
cu celelalte structuri interne
• testarea şi lansarea portalului în noiembrie/decembrie 2011
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Ultimul obiectiv - intrarea în teste şi lansarea portalului - nu a fost îndeplinit din cauza unor bariere tehnologice.
C.proiect site de informaţii
• desemnarea unui manager de proiect
• elaborarea proiectului (scop, rol, poziţionare, surse de conţinut)
• evaluarea şi analiza resurselor şi nevoilor necesare (tehnice şi redacţionale)
• organizarea selecţiei de oferte din partea posibililor dezvoltatori externi
• suport în elaborarea webdesign-ului,
funcţionalităţilor şi programării site-ului
Toate obiectivele legate de proiectul siteului de ştiri au fost îndeplinite.
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Direcţia Marketing şi Vânzări este organizată ca o structură
funcţională subordonată direct Directorului General.
Scopul principal al direcţiei este acela de a asigura buna
funcţionalitate a principiilor şi strategiilor de marketing şi vânzări la
nivel de instituţie prin implementarea viziunii, misiunii şi strategiilor
în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor TVR.

Principalele obiective pentru anul 2011
au fost definirea strategiei de marketing,
vânzări şi relaţii publice a organizaţiei, maximizarea veniturilor, precum şi stabilirea
liniilor de marketing pe fiecare brand, program, vedetă, eveniment şi direcţie în comunicarea online, în vederea creşterii numărului de telespectatori, fidelizarea acestora şi creşterea reputaţiei TVR.
În acelaşi timp, având în vedere contextul
economic, criza financiară globală, TVR a
analizat cu atenţie situaţia vânzărilor de publicitate şi a încasărilor financiare în relaţia
profesională cu Regia de vânzări Splendid
Media S.A., gestionarul spaţiului de publicitate. Acest aspect a determinat decizia de
a defini o nouă strategie a vânzărilor media
pentru canalele TVR: reducerea costurilor,
creşterea volumului de vânzări prin realizarea unui mix de proiecte, punând accent pe
abordările inovative, interactive, integrate şi
deschise, care duc la o prezenţă mai activă,
implicată, în relaţionare directă cu inves-
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titorii de publicitate. Totodată, am urmărit
securizarea încasării banilor din publicitate,
direct în conturile TVR, şi minimizarea pierderilor considerate „bad debds”. Realizarea
unui marketing agresiv şi profesionist al
vânzărilor a vizat o apropiere tot mai mare
de clienţi, prin oferte integrate şi mult mai
creativ prezentate.
Alte obiective ale Direcţiei de marketing
şi vânzări sunt:
• crearea unui pol important de programe şi vedete cu reputaţie, consistenţă şi
audienţă pentru TVR care vor deveni liderii
de opinie ai „pieţei” media, precum şi stabilirea unei strategii agresive de comunicare
a vedetelor TVR şi a brandurilor de reputaţie
• reorganizarea şi redefinirea activităţilor şi acţiunilor Direcţiei prin redefinirea
fiecărui serviciu şi poziţii ocupate de angajaţi, prin redefinirea obligaţiilor, responsa-

bilităţilor şi drepturilor acestora. Orientarea spre un marketing online agresiv, care
este noul trend al comunicării în secolul XXI
• redefinirea liniilor de creaţie on - air
si off - air, atât la nivel de prezentare grafică, linii de promo, concepte de creaţie şi
promovare, dar şi de comunicare off - air a
brandurilor TV
• realizarea şi asocierea în campanii
de comunicare corporate, de responsabilitate socială sau educaţionale pentru a
creşte nivelul de notorietate, de reputaţie,
expunerea, audienţa pe programe, brand şi
vedete TVR
Dezvoltarea componentei de e - marketing la nivel de brand TVR, dar şi definirea
şi dezvoltarea unei strategii de vânzări online la nivel de platformă pe marketing au
constituit priorităţi ale Direcţiei Marketing
şi Vânzări pe anul 2011, acesta fiind doar
startul unei noi ere de comunicare.
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Acţiuni şi campanii ample de
marketing pentru producţii
difuzate la TVR 1:
• Identitate grafică nouă în acord cu poziţionarea canalului TVR1
• „TVR 55” - program special dedicat aniversării a 55 ani de TVR, realizat în cele trei
zile de Crăciun
• „Revelionul vedetelor” - program special
de Revelion, crearea de vectori de identitate şi
lideri de comunicare cu reputaţie
• Eurovision - Dusseldorff 2011
• Fotbal Premium: UEFA Champions League şi calificările echipei naţionale de fotbal
• Lansare de programe noi şi de succes:
„Distractis Show”, „Exclusiv”, „Documentarele TVR”, „Cu ochii’n patru” etc.
• Seriale de succes: „Dr House”, „Anatomia
lui Grey”, „Mad Man”, „Legendele Palatului”
• Festivalul „George Enescu” – promovare agresivă prin crearea unor proiecte vizuale specifice, moderne, cu o identitate vizuală
unică; transmisii cu sute de ore de concerte,
interviuri şi making off
• Campanii umanitare: „ Oamenii Deltei”,
UNICEF, „Crucea Roşie”, Fundaţia „Sheherezade”, Gala Persoanelor cu Dizabilităţi; Campania Avon împotriva cancerului la sân - susţinută de vedetele TVR
• Alte evenimente realizate în coproducţie
cu TVR 1: Festivalul Internaţional al Filmului
de Comedie „Comedy Cluj”, Astra Film Festival, Festivalul „Viaţa e frumoasă!”, Festivalul
Naţional de Folclor „Strugurele de Aur”, Gala
Electrecord.
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Acţiuni şi campanii ample de
marketing pentru producţii
difuzate la TVR 2:
• Identitate grafică şi poziţionare nouă
pentru canalul TVR 2
• Lansarea conceptului „Prietenii TVR 2
văd primii cele mai bune filme” şi „Ore magice la TVR 2” (proiecte on - air şi facebook )
realizate în parteneriat extern
• 1 iunie la TVR, „Ziua porţilor deschise”
• Lansare programe: „Ora de business”,
„La mustaţă”, „Confesiuni”, „Arena Leilor”,
„Răzushow”, „Fraţi de viţă”
• Concerte şi festivaluri: „George Enescu”
- transmisii concerte; concert Al Bano şi
Paula Seling, concert UB 40, Budapest Gypsy
Symphony Orchestra, Jazz Festival, concert Vassilis Tsabropoulos, „Noaptea lungă a filmelor scurte”, Festivalul „Sighişoara
Medievală”, Festivalul „Gărâna”, Festivalul
„Imagine Romania”, Film istoric „Râşnov”,
„Arhetipuri”, Festivalul de Film „Anonimul”,
Gala Premiilor VIP, concert Anouar Brahem,
spectacolul „Sankt Petersburg State Ballet
on Ice”, concert Proconsul, concert Celalalte
cuvinte, concert Engelbert Humperdinck
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Acţiuni şi campanii ample de
marketing pentru producţii
difuzate la TVR INFO:
• Relansare - repoziţionare: canalul de
ştiri al televiziunii publice are, din 2 mai 2011,
o nouă identitate, atât la nivel vizual, cât şi
în conţinut. Relansat sub sloganul „Televiziunea de ştiri a românilor”, TVR INFO are o
nouă grilă de programe, cu emisiuni de ştiri
şi dezbateri pe teme de actualitate internă,
politică externă, economie, afaceri şi sport
• Relansarea a presupus şi o nouă identitate vizuală, în ton cu poziţionarea TVR INFO
ca post de ştiri. Astfel, a fost creat un nou pachet grafic care a inclus generice de staţie şi
generice de emisiuni
• Începând cu luna mai 2011, strategia de
marketing a vizat promovarea TVR INFO ca
televiziune de ştiri şi promovarea punctuală
a programelor staţiei. Toate acţiunile de comunicare au avut la bază mesajul „TVR INFO
– Televiziunea de ştiri a românilor îţi prezintă
în mod obiectiv cele mai proaspete ştiri din
România şi de peste hotare”
• Pentru promovarea staţiei au fost derulate campanii de imagine susţinute, în principal, prin autopromo-uri ce au rulat pe toate
staţiile Televiziunii Române. Cele mai importante campanii de imagine derulate în 2011
au fost „Solicită-i operatorului tău de cablu
TVR INFO” - campanie derulată în mai 2011
şi „Un om minunat” - campanie de imagine
derulată în preajma sărbătorilor de iarnă
• O altă acţiune, parte din strategia de
marketing pe 2011, a fost asocierea TVR
INFO cu evenimente al căror public se suprapune cu publicul ţintă al staţiei

Acţiuni şi campanii ample de
marketing pentru producţii
difuzate la TVR 3:
• În 2011, strategia de promovare a TVR 3
s-a axat pe realizarea şi difuzarea de promouri pe toate staţiile Televiziunii Române
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• O componentă importantă a strategiei
de promovare în 2011 a fost asocierea staţiei cu evenimente care au acelaşi public cu
targetul postului. Cele mai importante evenimente pe care TVR 3 le-a susţinut în 2011
sunt „Mamaia Copiilor”, Festivalul Mangalia,
„Duelul Viorilor” şi „Bookland”

Acţiuni şi campanii ample de
marketing pentru producţii
difuzate la TVR Cultural:
• Concertele Filarmonicii de Stat din Moscova la Ateneul Român - 28 şi 29 mai 2011, la
care se adaugă editarea unei serii de CD-uri
şi DVD-uri în coproducţie cu TVR Cultural
• „Turneul Naţional Stradivarius 2011” ediţia a 4-a, perioada 5 - 29 mai
• Festivalul Internaţional „George Enescu”
- ediţia a XX-a, 1 - 25 septembrie 2011 şi Zilele TVR Cultural în Piaţa Festivalului „George
Enescu”
• Campania „Premiile TVR Cultural” - aniversarea a 10 ani de TVR Cultural, 2 octombrie 2011 - 22 aprilie 2012
• Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră Sonoro 2011 ediţia a VI-a
• Târgul de carte Bookfest, iunie 2011, şi
„Târgul Internaţional Gaudeamus - Carte de
învăţătură”, noiembrie 2011.

Serviciul Vânzări
şi Parteneriate
În anul 2011, vânzările de publicitate ale
TVR - şase staţii TVR, site şi teletext - au fost
gestionate de Splendid Media (regia care
a gestionat şi vândut spaţiul media al TVR
începând cu anul 2006) până în data de 30
septembrie 2011. Începând cu data de 1 octombrie 2011 gestionarea vânzării de publicitate a fost preluată intern, de către Serviciul
Vânzări şi Parteneriate, Direcţia Marketing şi
Vânzări.
Decizia internalizării activităţii de vânzare de publicitate, de la 1 octombrie 2011, s-a
luat în urma unei analize atente a activităţii
prestate de către Regia Splendid Media S.A.
atât la nivelul volumului de vânzări şi încasări, în acord cu oferta avansată TVR în urma
licitaţiei din 2008 pentru o perioada de trei
ani, dar şi în acord cu nivelul încasărilor TVR
de la Splendid Media S.A. S-a avut în vedere
ca prin noua strategie de vânzare să se obţină o maximizare a veniturilor, funcţie de minutele alocate staţiei publice - 8 minute/oră
versus 12 minute/oră la staţiile comerciale,
vizându-se o integrare a proiectelor speciale:
sponsorizare – online – PR - fonduri europene - relaţionare directă cu producătorii de
emisiuni în vederea „vânzării” programului
încă din faza de concept/proiect şi vânzările
clasice, prin inventarul de GRP’s.
Specialiştii Direcţiei Marketing şi Vânzări,
cu competenţe şi experienţă în vânzarea de
publicitate/proiecte speciale, sponsorizare
– comunicare, au analizat împreună cu top
managementul TVR contextul economic, regional, local şi mondial, noile direcţii şi noile concepte de comunicare şi valorificare a
elementelor deţinute de broadcasteri, inclusiv de TVR, şi au propus o nouă strategie de
integrare a comunicării de marketing TV cu
un marketing al vânzărilor mai agresiv şi mai
targetat. Ne-am propus crearea unor oferte
media integrate în conţinut şi expunere, integrând şi staţiile regionale printr-un mix

media de vânzare/valorificare a produsului
de televiziune, mai creativ şi mai inovativ, folosind intens şi platforma online.
Noua abordare strategică la nivel de marketing şi vânzare a urmărit atât eficientizarea
activităţii prin minimizarea şi chiar eliminarea costurilor inutile, cât şi, mai ales, maximizarea veniturilor din valorificarea celor
8 minute de publicitate pe oră, cu plasare
de pauze publicitare doar între programe şi
multe restricţii de creaţie publicitară. Mai
mult, s-a urmărit în mod special securizarea
încasărilor din publicitate prin încasări direct
în conturile TVR.
Perioada de criză economică a redefinit
modelele de afaceri ale multor companii media. Bugetele de marketing ale clienţilor s-au
redus considerabil, piaţa de televiziune s-a
schimbat radical printr-o aglomerare puternică dar şi o tabloidizare exagerată, comportamentul consumatorului TV s-a schimbat.
Toate acestea au dus la pierderea masivă a
audienţei staţiei publice şi au făcut tot mai
greu de „vândut” clasicul produs „spotul/
GRP-ul TV”. Alinierea marketingului de vânzări la nişte modele profesioniste şi în acord
cu noile tendinţe şi platforme de comunicare,
problemele tot mai mari de încasări din prestaţiile publicitare şi la un nivel de cost ridicat
au obligat TVR să-şi redefinească strategia
de vânzări, să urmeze modele europene ale
companiilor de broadcasting cu reputaţie,
precum ARDF, RBF, France Television etc,
dar şi de pe piaţa internă (televiziuni care şiau creat propriile departamente de vânzări).
Acest model poate genera venituri consistente printr-o redefinire a ofertei de vânzări, un
mix de expunere media şi un grad mai înalt
de securizare a veniturilor. TVR are acum un
control mult mai bun asupra mecanismului
de vânzare publicitate şi de încasări.
Veniturile din publicitate raportate de către Regia de vânzări Splendid Media SA, în
perioada 01.01.2011 - 30.09.2011 (9 luni), au
fost în valoare de 4.879.967,73 euro.
Veniturile totale din publicitate pentru TVR
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Total SRTv
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
TOTAL

Realizat 2010
408.444,62 euro
460.194,31 euro
782.777,44 euro
780.144,13 euro
705.906,35 euro
1.756.770,91 euro
1.404.163,47 euro
492.856,14 euro
659.211,01 euro
7.450.468,38 euro

Realizat 2011
343.539,00 euro
485.785,41 euro
655.028,60 euro
693.489,35 euro
604.964,99 euro
561.831,00 euro
465.907,43 euro
464.539,59 euro
604.884,36 euro
4.879.967,73 euro

Variaţie 2010-2011
-16.0%
5.6%
-16.31%
-11.10%
-14.29%
-68.53%
-66.81%
-5.54%
-8.24%
-36.00%

Sursa: Direcţia Marketing şi Vânzări

(televiziune, site şi teletext) înseamnă totalul vânzărilor de publicitate la nivel de GRP’s
efectuate, incluzând rebate - ul pentru agenţii şi comisionul regiei de vânzări Splendid
Media precum şi influenţa asupra veniturilor
totale înregistrat prin nealocarea minutelor
de publicitate conform grilei de programe.
Suma de mai sus este diminuată de rebate
- ul acordat agenţiilor, comisionul Splendid
Media în valoare de 5% şi valoarea minutelor
neacordate.
În perioada octombrie - decembrie 2011
(trei luni), vânzările de publicitate au fost realizate de către Direcţia Marketing şi Vânzări,

Total SRTv
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Realizat 2010
723.588,77 euro
696.126,94 euro
785.677,01 euro
2.205.392,72 euro

care a redefinit politica de vânzare realizând
un mix integrat al vânzărilor clasice, inventarul GRP’s, cu proiecte speciale şi venituri din
proiecte cu fonduri europene, proiecte de PR
şi sponsorizare. Preluarea activităţii de vânzare, planificare şi management al vânzărilor
s-a făcut într-un interval de 10 zile, departamentul având un număr de patru persoane
dedicate.
Veniturile din publicitate din vânzări clasice - inventar GRP’s/spoturi publicitare cu
plasare în pauze, 8 minute/oră, în perioada
octombrie - decembrie 2011 (3luni) sunt în
valoare de 2.346.102,24 euro net.

Realizat 2011
775.681,15 euro
836.266,68 euro
734.154,41 euro
2.346.102,24 euro

Variaţie 2010-2011
7,19%
20.14%
-6.56%
6.37%

Sursa: Direcţia Marketing şi Vânzări

Costul derulării activităţii de vânzare în sistem intern înseamnă:
- rebate acordat în cuantum de 210.672,57 euro
- economisirea comisionului de 5% acordat Splendid Media şi a ponderii minutelor nealocate
publicităţii conform grilei de program cu efect financiar asupra venitului total
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O analiză simplă arată că:

Venitul mediu net (Inventar GRP’s)

1. venitul net mediu, lunar, generat de
Direcţia Marketing şi Vânzări TVR este de
782.034 euro (3 luni, include rebate)
2. venitul net mediu, lunar, generat de
Regia Splendid Media este de 542.218 euro
(9 luni, include comision 5%, rebate, valoare
minute nealocate)

EURO

782.034

800.000
700.000
600.000

542.218

500.000
400.000
300.000
200.000

Per total, în 2011, veniturile din publicitate, în acord cu inventarul de GRP’s au fost cu
24,06% mai mici faţă de anul 2010.

Total TVR
Bucureşti
Studiouri Teritoriale
TOTAL

Realizat 2010
9.655.861,1
88.467
9.744.328,1

100.000
0

Splendid Media SA

Realizat 2011
7.226.069,97
129.063
7.355.132,97

TVR - Dir. MK&V

Variaţie 2010-2011
-25.16%
45.88%
-24.06%

În evidenţele Direcţiei Economice, în anul 2011, există 209 contracte de sponsorizare doar
în bani, cu o valoare totală de 2.275.793 lei (circa 542.855 euro) şi un venit de 1.171.200 euro din
proiecte speciale şi proiecte cu fonduri europene. Totalul veniturilor nete înregistrate din alte
activităţi de publicitate decât vânzarea clasică de publicitate este de 1.713.055 euro.
Venituri nete 2011 - TVR Direcția Marketing & Vânzări

5.000.000
4.060.157

4.000.000
3.000.000

2.346.102

2.000.000
1.171.200

1.000.000

0

542.855

Inventar GRP’s
(3 luni)

Sponsorizare

Proiecte speciale

Total 2011

125
raport de activitate 2011

Capitolul 07
Este evident faptul că noua politică de
vânzări definită de către TVR trebuie să
continue, să fie tot mai mult orientată spre
identificarea de noi oportunităţi, în vederea
maximizării veniturilor din acţiuni de publicitate. Marketingul vânzărilor şi oferta integrată de media poate duce la minimizarea
pierderilor datorate minutelor limitate de
publicitate (8 minute/oră) şi plasarea acestora doar între programe şi chiar la o creştere a volumului de încasări.

Venituri 2011
EURO

5.000.000

4.879.968
4.060.157

4.000.000
542.218

3.000.000

2.000.000

1.000.000

Veniturile din activitatea de vânzare publicitate în 2011 - un an fără evenimente majore
care să genereze venituri suplimentare, cu o
fragmentare tot mai mare a audienţei şi veniturilor, cu negociere şi transfer a activităţii de vânzare dinspre Regia Splendid Media
S.A. către Direcţia Marketing şi Vânzări a TVR
sunt prezentate grafic în continuare:

Scăderea veniturilor din publicitate pe inventar GRP’s s-a datorat următorilor factori:
• obligativitatea plasării publicităţii între
programe. Este cunoscut faptul că audienţa spoturilor de publicitate dintre programe
este scăzută
• scăderea continuă a bugetelor de publicitate din cauza scăderii bugetelor de marketing ale clienţilor, ca urmare a crizei economice
• scăderea continuă a interesului clienţilor pentru vânzările clasice de publicitate
şi reorientarea unui procent semnificativ pe
zona online, dar şi direcţionarea bugetelor
către proiecte integrate de media, mult mai
inovative (de exemplu, „Ora de business”, cu
Moise Guran - TVR2)
• lipsa pauzelor şi nealocarea a 8 minute
de publicitate pe aproape toate tronsoanele
orare, mai ales în prime time, din cauza programelor mai mari de 60 minute
• scăderea audienţei generale a programelor TVR, în special TVR Cultural şi TVR 3.
70% dintre spoturi au înregistrat audienţe 0,
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Splendid Media SA

TVR

*SPLENDID MEDIA SA -include rebate, comision,
valoare minute nealocate grilă
** TVR - include rebate doar la vânzare GRP’s

deci nu au generat venituri. Unul dintre motivele veniturilor scăzute este legat şi de faptul
că staţiile regionale nu au personal suficient
care să poată identifica oportunităţi de vânzare în regiune
• lipsa proiectelor integrate şi inovative
oferite clienţilor, care să ducă la creşterea
de extra - bugete în prima perioadă a anului
2011
• Divizia Online a TVR nu este una consolidată, puternică şi orientată spre atragerea
de venituri din proiecte dedicate online - ului,
astfel că nu s-au putut oferi multe pachete
speciale integrate cu online
• anul 2011 a fost unul lipsit de evenimente
importante, mai ales sportive, care sunt mari
generatoare de audienţă. Spre deosebire de
anul 2010, când TVR a difuzat Campionatul
Mondial de Fotbal şi Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver, meciuri de calificare ale
echipei naţionale, meciuri din UEFA Champions League, anul 2011 a fost un an „plat” din
acest punct de vedere
• lipsa unei strategii integrate de vânza-

re a proiectelor/programe speciale din cauza
unei comunicări defectuoase între departamentele interne ale TVR şi Regia de vânzări
• preocuparea scazută şi lipsa strategiei orientate spre proiecte inovative, creative, care sa integreze partea de GRP’s cu
proiectele speciale şi online încă din faza de
idee, din partea unui intermediar, Regia de
vânzări. S-a limitat astfel vânzarea doar la
un inventar minim de GRP’s, condiţionat de
audienţa per spot şi afinitate şi numărul de
pauze/minute alocate
Direcţia Marketing şi Vânzări a încercat în
anul 2011 să fie mult mai activă în zona de
proiecte inovative/sponsorizare/PR, să aducă un aport semnificativ la creşterea veniturilor totale de publicitate, dar şi să creeze o
legătură directă, strânsă, cu clientul, eliminând cât se poate poziţia „doar de vânzător
de GRP’s”.

Mesaje de interes public
În calitate de televiziune publică, Televiziunea Română a acordat, ca şi în anii precedenţi, o atenţie deosebită difuzării de mesaje
de interes public pe toate canalele sale, fie că
au venit de la instituţii ale statului (ministere, Guvern, agenţii guvernamentale), sau de
la fundaţii şi asociaţii non-profit. În 2011, au
fost promovate peste 136 de astfel de campanii. Ţinând cont de conţinutul şi importanţa
mesajului, TVR a difuzat:
• campanii cu caracter umanitar („Preţuieşte viaţa”, „Ajută un copil să meargă la
şcoală”, „Fii mamă socială”, campanii de
strângere de fonduri în scopul construirii
sau modernizării unor unităţi spitaliceşti sau
şcoli)
• campanii de interes naţional şi de informare a populaţiei („Recensământul populaţiei”, „Campanie 112 - număr unic” „Campanie
A.P.I.A. - de informare a fermierilor)
• campanii de sprijinire a românilor abuzaţi, plecaţi la muncă în străinătate, iniţiate

de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale
• campanii de prevenire a accidentelor rutiere şi de prevenire a consumului de droguri
• campanii de interes general despre prevenţie şi educaţie medicală
• campanii pentru protejarea mediului înconjurător („Pentru o Românie curată”), sociale (Campanie pentru sprijinirea integrării
copiilor rromi”), pentru protecţia animalelor
(„Sterilizează! Stop abandonului”)
• campanii culturale, cum ar fi cele pentru festivaluri naţionale şi internaţionale de
film, teatru şi muzică simfonică (Festivalul de
teatru de la Sibiu, Bookfest, Sighişoara Film
Festival, Festivalul de chitară clasică etc.).

Serviciul Promovare
Serviciul promovare asigură suportul şi
produce proiecte speciale dedicate vânzărilor, dar şi proiecte comandate de către clienţi.
În anul 2011, Serviciul Promovare a fost
principalul mijloc de promovare al Direcţiei
Marketing şi Vânzări pentru canalele TVR.
Serviciul Promovare a realizat:
- pentru TVR 1: peste 614 spoturi de autopromovare, 86 de modificări, 95 de contracte,
13 ID-uri, 49 semne CNA, 7 somaţii CNA, 6
spoturi de prezentare pentru echipa de vânzare, 15 spoturi pentru ecrane stradale şi
peste 6.570 de calupuri promo.
- pentru TVR 2: peste 473 spoturi de autopromovare, 43 de modificări, 60 de contracte,
57 semne CNA, două spoturi de prezentare
pentru echipa de vânzări, 7 spoturi pentru
ecrane stradale şi peste 6.205 de calupuri de
promo.
- pentru TVR 3: peste 239 spoturi de autopromovare, 46 de modificări, 11 contracte şi
peste 5.475 de calupuri promo.
- pentru TVR Cultural: peste 311 spoturi
de autopromovare, 29 de modificări, 23 de
contracte şi peste 5.110 de calupuri promo.
- pentru TVR INFO: peste 47 spoturi de au-
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topromovare, 12 de modificări, 4 contracte,
48 semne CNA şi peste 5.475 de calupuri de
promo.
- pentru TVR Internaţional: peste 235 spoturi de autopromovare, 114 adaptări spoturi,
204 de modificări, 12 spoturi CNA şi peste
6.570 de calupuri promo.
Principalele campanii susţinute au fost:
„Mândru de România”, „Demn în Europa”,
„HOT BIRD”, Premiile TVR Internaţional şi
„TVR Internaţional aduce România în casa
ta”.
- pentru TVR HD: peste 86 spoturi de autopromovare şi 11 modificări.
- pentru TVR Corporate: peste 365 de next-uri pentru TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INFO,
TVR Cultural. Au fost realizate aproximativ 15
spoturi radio pentru promovarea canalelor
TVR.

Relaţii publice
Pe parcursul anului 2011 au fost trimise
peste 1.000 de comunicate de presă şi recomandări de programe şi au fost date răspunsuri la nenumăratele solicitări venite din partea telespectatorilor şi jurnaliştilor.
Activitatea de Relaţii Publice a inclus şi negocierea şi realizarea de numeroase materiale ample în presa scrisă sau cea electronică
despre vedetele şi programele TVR. Activitatea de Relaţii Publice a inclus, de asemenea,
furnizarea informaţiilor pentru conturile de
Facebook şi pentru site-ul www.tvr.ro, dar şi
pentru mini - site-urile diverselor programe,
cu precădere la apariţia noilor grile. Separat
de materialele generate de comunicatele şi
recomandările trimise, activităţile de Relaţii
Publice s-au concretizat şi în aproximativ 30
de coperte în diverse publicaţii şi numeroase interviuri cu vedetele TVR. Deasemenea,
nenumărate articole ample sau ştiri au fost
generate în print sau/şi online despre evenimentele şi programele TVR (gale umanitare,
premiere, campanii, schimbări de grile, programe speciale, competiţii sportive etc.)
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Colectivul de
cercetare – monitorizare
I. Activitatea de cercetare presupune:
• analiza şi raportarea structurii pe genuri
a programelor TVR pe anul 2011 (date incluse în acest raport, transmise către EBU - European Broadcasting Union şi către Institutul
Naţional de Statistică)
• elaborarea unui chestionar pentru sondajul intern, privind îmbunătăţirea comunicării interne, realizat la cererea Departamentului de Comunicare
• prelucrarea datelor din sondajul intern
realizat pentru Departamentul de Comunicare
• elaborarea ghidului de interviu pentru
cele şase focusuri realizate în instituţie pentru cunoaşterea zonelor problematice şi redefinirea misiunii publice a TVR, precum şi
selecţia eşantioanelor pentru analiza calitativă. Prelucrarea şi analizarea datelor rezultate

TVR în mediul online
Definirea unei strategii coerente de activitate a TVR în mediul online şi în mod
special în mediul social media (facebook,
twitter etc.) este una dintre principalele
preocupări ale departamentului.
La jumătatea lunii februarie 2011, Televiziunea Română făcea primii paşi în Social
Media (SM) prin rezervarea unui canal de
YouTube (www.youtube.com/fanTVR) şi crearea unor pagini de Facebook pentru toate
canalele publice.
La finele anului 2011, TVR 1 este canalul care a adunat cei mai mulţi fani, 11.000,
fiind urmat de TVR 2 (5.000), TVR Cultural
(4.000), TVR INFO, TVR Internaţional, TVR 3
şi TVR HD. Comunicarea corporate pentru
TVR este realizată pe Facebook şi Twitter
prin intermediul unui cont – TVR Pagina
Oficială, administrat de Departamentul de
Comunicare, în timp ce paginile dedicate canalelor sunt administrate de Direcţia

Marketing şi Vânzări.
Echipa de Marketing a televiziunii publice a realizat un ghid intern pentru utilizarea SM (Social Media) şi a încurajat realizatorii emisiunilor să folosească acest
mediu pentru a comunica mai eficient cu
telespectatorii şi a primi feedback mult mai
rapid din partea lor. Grafica paginilor, integrarea unor aplicaţii sau concursuri, precum şi strategiile adaptate pentru fiecare
emisiune şi canal în parte au fost dezvoltate
intern, prin folosirea resurselor existente,
fără alocarea unui buget suplimentar.
Pentru a promova noua direcţie adoptată de Televiziunea Română în mediul online
şi grilele de primăvară, pe canalul TVR de
YouTube, în luna martie, a apărut primul
clip interactiv realizat de o televiziune din
România (http://youtu.be/uINAeePmo4E)
care permite celor care-l vizionează să afle
informaţii punctuale despre filme, seriale şi
emisiuni.
Principalele emisiuni ale canalelor TVR
au beneficiat de clipuri cu potenţial viral
lansate în toate platformele video populare în România (YouTube, Trilulilu, 220), iar
pentru spaţiul prime time al TVR 1 („ÎnTrecerea Anilor”) şi TVR 2 („La Mustaţă”) au
fost realizate canale dedicate pe Trilulilu.ro,
unde au fost încărcate secvenţe cu potenţial
viral, clipuri de promovare, şi au fost purtate discuţii cu utilizatorii platformelor chiar
în interiorul canalelor. Pentru promovarea
prin publicitate clasică (bannere) au fost
realizate parteneriate cu: Medien Holding,
Lagardere Romania, Legal Net, Internet
Corp, Machteam Soft, 5secunde.ro, Gazeta
de Sud, Ringier Romania, Evensys, Port.ro.
Pentru prima oară în istoria sa, Televiziunea Română a început să realizeze campanii de comunicare online prin bannere,
branding de site-uri, constituirea unor canale proprii de comunicare în afara tvr.ro şi
a adoptat o comunicare mult mai transparentă şi flexibilă pe Social Media (SM). Începând cu luna decembrie, canalele TVR au
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pagini şi în reţeaua Google+.
Direcţia Marketing şi Vânzări a accesat
un fond european de la Comisia Europeana,
promovând tema „Politica agricolă comună”, în valoare de 365.000 euro, cu deducerea a jumătate din costurile de susţinere a
proiectului prin aportul TVR.

Concluziile Direcţiei
Marketing şi Vânzări 2012:
1. Televiziunea publică înregistrează un
continuu declin al audienţei, element valabil pentru staţiile publice din Europa, şi totodată un declin al pieţei de publicitate şi al
preţurilor per punct de audienţă. În acelaşi
timp, trebuie remarcat şi că piaţa înregistrează un trend pozitiv deoarece:
- media de business este din ce în ce mai
dinamică şi mult mai adaptată şi pregătită
schimbărilor
- oamenii de vânzări sunt tot mai alerţi
şi orientaţi către clienţi şi nevoile acestora, mai pregătiţi să livreze concepte tot mai
inovative, dinamice şi în acord cu noile direcţii de comunicare şi cu inovaţiile în domeniul multimedia
- Televiziunea şi Internetul vor fi marii
câştigători ai bugetelor de publicitate
- Televiziunea va continua să-şi păstreze locul 1 şi, într-un mix perfect cu oferta
complementară pe online, va genera venituri consistente pentru broadcasterii care
au un marketing al vânzărilor
- televiziunea care va livra un brand solid, cu reputaţie, consistenţă şi audienţă îşi
va păstra/creşte cota de piaţă, va genera
venituri suplimentare
Noi vom continua campaniile de comunicare de brand şi produs păstrând decenţa şi
poziţionarea de televiziune publică. De asemenea, continuăm să păstrăm poziţionarea de televiziune premium, unică printr-o
ofertă de programe cu consitenţă, reputaţie, oferind cele mai importante informaţii,
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echidistante şi echilibrate, programe de divertisment de calitate, programe culturale
şi educative.
Direcţia Marketing şi Vânzări va fi tot mai
prezentă pe platformele de distribuţie de
conţinut, pentru a creşte frecvenţa comunicării şi a livra un mesaj tot mai ancorat în
noile politici de comunicare.
Ne propunem să oferim clienţilor pachete integrate într-un mix media pentru a
creşte volumul vânzărilor şi a securiza încasările. Apropierea de client şi oferta solidă către acesta prin noi formate – audienţă
– consistenţă – inovaţie – interes – forţă de
vânzări pregătită şi proactivă vor fi permanent în atenţia noastră.
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COMUNICARE DE
ORGANIZAŢIE

Capitolul

08

Comunicarea corporate (de
organizaţie) este un proces
strategic în relaţia televiziunii
naţionale cu publicul său. Se
află în directa subordonare
a Preşedintelui - Director
General.

Toate proiectele Departamentului de Comunicare iniţiate şi implementate pe parcursul anului 2011 au avut la bază obiectivul
îmbunătăţirii relaţiei de comunicare a Televiziunii Române cu toate segmentele sale de
public:
• plătitorii de taxă TV (telespectatorii)
• publicul care vizitează TVR
• societatea civilă (reprezentată de ONG
- urile care activează în domeniul media, al libertăţii de exprimare şi nu numai)
• comisiile de media şi cultură din Parlamentul României, care controlează activitatea TVR
• diversele organizaţii de media cu care
TVR intră în contact (de exemplu, European
Broadcasting Union şi Circom, organisme ce
reunesc interesele serviciilor publice de radio
şi televiziune din Europa)
• jurnaliştii
• publicul intern
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1. 2011 – AN DE ANALIZĂ şI
ACŢIUNE
Planul de acţiune pe 2011/2012 a avut
la bază o diagnoză a relaţiei de comunicare dintre organizaţie şi publicul său. Procesul de analiză şi planificare strategică a
activităţii de comunicare a inclus o evaluare
a proceselor, resurselor şi instrumentelor
de comunicare existente (utilizate sub fosta
administraţie), pe de o parte, şi o sondare a
segmentelor de public menţionate mai sus,
pe parcursul anului 2011, pe de altă parte.
Ca urmare a acestei diagnoze, în anul
2011, au rezultat:
- Procedurile de comunicare operaţională şi de criză, care stau la baza activităţii de
comunicare corporate curente. Aceste proceduri stabilesc în detaliu modul de alocare
a resurselor de comunicare, fluxul de lucru
intern şi inter – departamental, prototipurile de acţiune şi răspuns pentru situaţii
specifice de comunicare, respectiv pentru
managementul crizei.
- Un plan strategic de comunicare pe termen mediu (2011 şi 2012), cu obiective, etape, resurse, rezultate scontate şi indicatori
de performanţă clar formulate. Mare parte
dintre acţiunile incluse în acest plan au fost
deja iniţiate/implementate în 2011 şi vor
fi descrise în detaliu la punctul al II-lea al
acestui capitol.

- Noi instrumente de lucru. Printre acestea, amintim analizele acţiunilor de comunicare de amploare şi analizele calitative
zilnice ale mesajelor - cheie corporate diseminate în exteriorul instituţiei. Aceste
analize monitorizează punctual felul în care
sunt atinse obiectivele de comunicare corporate.
- Noi canale de comunicare directă şi interacţiune cu diversele segmente de public
(cum ar fi dezbaterile tematice cu tinerii, întâlnirile informale cu diverşi jurnalişti sau
ONG-uri, la iniţiativa televiziunii publice sau
a acestora, un sistem de comunicare internă inovator, multi-media, la sediul central,
un newsletter corporate, electronic, distribuit săptămânal).
- Un proiect de importanţă strategică, pe
termen lung: Carta TVR (detalii în subcapitolul următor) – parte integrantă a planului
de comunicare amintit mai devreme.
- Acţiuni care aduc prestigiu televiziunii
publice, care o diferenţiază pe piaţa media
şi o implică social (Corporate Social Responsability). Aici amintim participarea TVR
la licitaţia pentru aducerea în ţară a manuscriselor şi obiectelor personale ale filosofului Emil Cioran, din aprilie 2011. A fost
pentru prima oară, în istoria de 55 de ani a
televiziunii publice, când TVR a încercat să
aducă în ţară obiecte cu valoare de patrimoniu naţional.
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2. PROIECTELE
ANULUI 2011
Planul de activităţi al Departamentului
de Comunicare pentru 2011/2012 a vizat
patru obiective SMARTER*, din care au derivat proiectele detaliate mai jos:
1. TVR+
2. TVR pentru public
3. TVR Happy Home
4. Vot pentru TVR
1 TVR+
Acest proiect a vizat îmbunătăţirea percepţei publicului despre televiziunea publică, prin intermediul unei abordări noi – o
schimbare la 180 de grade - în comunicarea de organizaţie: o comunicare directă,
interactivă. Printre acţiunile dezvoltate în
această direcţie se numără:
- Turul TVR: Implicarea directă a Departamentului de Comunicare în primirea,
gestionarea şi comunicarea de follow-up cu
vizitatorii TVR. Turul TVR este un program
de vizite care a atras circa 800 de vizitatori
în anul 2011, în principal elevi şi studenţi
a) În 2011, am simplificat şi comunicat
procedura de înscriere în programul de vizită a televiziunii publice (prin e-mail la adresa: vizita@tvr.ro)
b) Am elaborat o hartă a Turului TVR,
care descrie în detaliu studiourile, turnul,
istoria, modalitatea de funcţionare şi finanţare a televiziunii publice
c) Pentru o mai bună ghidare a publicului
vizitator - dar şi pentru angajaţii studioului din Bucureşti, deopotrivă - am denumit
anumite culoare şi locuri din TVR (de exemplu, Strada Divertismentului, Strada Operatorilor, Piaţa Revoluţiei, Piaţa TVR 55)
- Reamenajarea punctului de acces
al publicului în TVR din strada Pangratti.
Acesta a fost regândit şi transformat întrun spaţiu de primire prietenos şi funcţional. Proiectul a fost desenat, pro bono, de
o studentă la Arhitectură (Sînziana Tudor)
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şi implementat cu resurse interne. Printre
modificările aduse intrării din Pangratti se
numără un nou pupitru de recepţie, gândit
să faciliteze comunicarea cu vizitatorii cu
dizabilităţi, care se deplasează în cărucior,
un spaţiu modern şi elegant de aşteptare
pentru public, amplasarea unor monitoare
TV şi a unor hărţi cu Turul TVR
- Newsletter săptămânal. Începând cu
luna septembrie 2011, Departamentul de
Comunicare al TVR trimite saptămânal către un public divers - un newsletter electronic care conţine informaţii despre proiectele televiziunii publice, recomandări de
programe, modelele de funcţionare ale altor televiziuni publice din Europa, tendinţe
internaţionale în consumul şi businessul
de media şi publicitate. Newsletter-ul este
distribuit către o listă de peste 6.500 de persoane (Preşedinţie, Parlament, presă, angajaţi TVR, ONG-uri, CNA, instituţii publice,
parteneri interni şi internaţionali, studenţi
în practică, vizitatori TVR). Rata de dezabonare a fost foarte mică, de 0,5%, în descreştere de la lansarea newsletter-ului până la
data întocmirii prezentului raport
- Unitate vizuală şi de mesaje-cheie în
suporturile de comunicare folosite: newsletter-ul electronic, broşura, filmul de
prezentare corporate, DVD-ul “Best of TVR
2011”
În octombrie 2011, Departamentul de
Comunicare a coordonat realizarea unui
studiu de percepţie despre televiziunea publică la nivel naţional. Realizat de Centrul
de Sociologie Urbană şi Regională (CURS)*,
studiul a relevat că:
- Televiziunea Română este cel mai credibil post de televiziune
- 58% dintre români cred că TVR e un
post care progresează, se modernizează
- 45% dintre români consideră că schimbările care s-au petrecut în ultimul timp
(2011, n.n.) în materie de programe la TVR
merg într-o direcţie bună, procentul fiind

aproape dublu faţă de cei care consideră că
lucrurile merg într-o direcţie greşită (24%)
- Programele de ştiri ale TVR conduc în
topul despre obiectivitate (66%), imparţialitate (53%) şi respectă agenda cetăţeanului
(71%)
*Rezultatele studiului, pe larg, pot fi găsite pe site-ul tvr.ro

2 TVR pentru public
Sub această denumire de proiect, planul amplu de acţiuni începute în 2011 a fost
menit să deschidă mai mult TVR către public. Printre cele mai importante acţiuni se
numără:
- proiectul Carta TVR - un document de
poziţie menit să stabilească valorile fundamentale ale televiziunii publice
- îmbunătăţirea Turului TVR - un program
de vizite care a atras circa 800 de vizitatori
anul trecut (în principal elevi şi studenţi)
- Reamenajarea punctului de acces al
publicului în TVR din strada Pangratti, care
acum este mult mai prietenos şi funcţional
- „Întâlniri în afara cutiei” - o serie de
întâlniri, proiecţii şi dezbateri cu tinerii la
sediul Fundaţiei Friends For Friends (FFFF)
Noua abordare a comunicării TVR se bazează pe interacţiunea şi implicarea publicului telespectator în proiectele cu relevanţă pentru acesta.

Carta TVR
TVR a demarat, în 2011, un proces amplu de redefinire a misiunii sale ca serviciu
public de televiziune. La finalul acestuia va
rezulta Carta TVR, un document comprehensiv de poziţie, care va stabili în detaliu
valorile fundamentale ale televiziunii publice şi modul său de funcţionare.
Prin definirea şi comunicarea explicită
a valorilor şi a misiunii sale, TVR îşi doreşte ca plătitorii de taxă TV, pe de o parte, şi
angajaţii TVR, pe de altă parte, să se regăsească în ceea ce Televiziunea Română oferă. Simultan cu documentarea altor modele
de operare în rândul televiziunilor publice
din Europa, printre care şi BBC, TVR a început propria cercetare în rândul principalelor sale segmente de public, inclusiv cel
intern. Demersul a presupus consultarea
angajaţilor şi a publicului asupra percepţiei
despre rolul pe care televiziunea publică îl
joacă/ar trebui să îl joace pe piaţa media,
în calitate de serviciu finanţat preponderent
din taxa TV.
TVR a demarat proiectul Cartei printrun parteneriat strategic cu Centrul pentru
Jurnalism Independent (CJI), organizaţie
non - guvernamentală care acţionează pentru păstrarea standardelor jurnalistice.

*SMARTER
S (specific) = Specific, în concordanță cu
scopul. Obiectiv clar exprimat
M (measurable) = Măsurabil, ce poate fi
cuantificat
A (achievable) = Posibil de atins, ușor de
internalizat de către oameni
R (realistic) = Fezabil, prin prisma
bugetului, a capacității tehnologice și a
resursei umane disponibile
T (timing) = planificat în timp; posibil a
fi îndeplinit în intervalul de timp aflat la
dispoziție pentru implementare
E (empower) = energizator, care oferă
energie şi ne face să simțim că suntem
proprietari ai obiectivului
R (rewarding) = recompensatoriu,
motivant
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„Întâlniri în afara cutiei”
În noiembrie 2011, Departamentul de
Comunicare a dat startul unui proiect de
comunicare creativă şi neconvenţională cu
publicul tânăr, „Întâlniri în afara cutiei”.
Proiectul constă într-o serie de întâlniri regulate cu tinerii, în cadrul cărora TVR proiectează diverse documentare şi producţii
proprii, pe care le supune apoi dezbaterii.
Fiecare întâlnire are o temă specifică - de
pildă influenţa crimelor comuniste de război asupra hărţii geopolitice şi economice
europene actuale sau migrarea creierelor
româneşti.
Prin acest proiect, TVR îşi propune:
- să atragă public tânăr şi de calitate,
prin comunicare creativă
- să fie singura televiziune din România
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care stă de vorbă cu publicul său - pe teme
care îi preocupă pe telespectatori şi care
sunt relevante pentru români, în general prin interacţiune directă
„Întâlniri în afara cutiei” este mai mult
decât un proiect de comunicare. Este un
proiect corporate complex deoarece:
- TVR stabileşte agenda corect, supunând dezbaterii teme care nu se regăsesc
în grilele staţiilor comerciale
- Promovăm în mod inteligent producţiile, documentarele şi profesioniştii de televiziune: ţintit, convingător, creativ şi fără
costuri
- Avem o nouă abordare a relaţiilor publice: proaspătă, originală, interactivă, nemijlocită

3 TVR Happy Home
Unul dintre obiectivele Departamentului
de Comunicare în anul 2011 a fost revigorarea spiritului intern, prin acţiuni punctuale
menite să apropie angajaţii, să stimuleze
spiritul de echipă, interactivitatea şi - nu în
ultimul rând - să scoată la iveală sentimente pozitive legate de locul de muncă. Toate
aceste acţiuni - printre care amintim organizarea Campionatului anual de Fotbal Intern şi campania aniversară TVR 55 - au fost
grupate sub numele de proiect TVR Happy
Home.
Cel mai amplu proiect de comunicare internă în 2011 a fost TVR 55, care s-a întins
pe o perioadă de şase luni şi care este descris în cele ce urmează:
În decembrie 2011, TVR a aniversat 55
de ani de existenţă. Pentru a marca acest
moment, Departamentul de Comunicare a
dezvoltat şi implementat - cu resurse interne - o campanie internă inedită, neconvenţională şi originală: TVR 55. Prin inter-

mediul acestei campanii, ne-am propus să
scoatem la iveală şi să împărtăşim poveşti,
poate nespuse încă, despre TVR şi oamenii
săi. Pentru prima oară, protagoniştii campaniei au fost chiar angajaţii TVR.
Campania a debutat în luna iulie cu un
teasing (acţiune menită să atragă atenţia asupra unei întâmplări, a unui mesaj, a
unui eveniment). O echipă de reporteri din
cele şase studiouri a mers prin redacţii, pe
holuri, la machiaj, în studiouri etc. şi au li-
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pit pe colegii pe care îi întâlneau bileţele pe
care scria „Ţi se pregăteşte ceva”. Ulterior,
aceiaşi reporteri au continuat o vânătoare
internă de poveşti video şi testimoniale pe
care le-am încărcat pe un site intern, dedicat campaniei. După care, timp de 55 de zile
lucrătoare angajaţii au putut vota clipurile
preferate.
Primele 55 de clipuri din clasament au
fost premiate în decembrie (luna aniversară
a TVR), câştigătorii primind tricouri cu propriile lor autografe şi testimoniale, culese
în timpul campaniei. La final, am urcat în
mediul online (Facebook, Twitter, Youtube,
site-ul TVR) o parte dintre clipurile campaniei. În doar o lună, clipurile viralizate au
atras câteva zeci de mii vizualizări. La sediul
de la Bucureşti am creat o stradă şi o piaţă
cu numele campaniei - TVR 55 - unde am
expus fotografii cu angajaţii TVR din timpul
campaniei, dar şi testimonialele acestora.
Campania a fost foarte bine receptată pe
plan intern, feedback-ul de la colegi fiind
pozitiv şi încurajator pentru acţiuni similare
ulterioare.
4 Vot pentru TVR
În 2011, ne-am propus o îmbunătăţire a
relaţiei de comunicare a televiziunii publi-
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ce cu parlamentarii din Comisiile de cultură, care să fie proactivă şi directă. În acest
sens, în planul de comunicare pe 2011 (şi pe
mai departe), am inclus resurse de comunicare speciale pentru relaţia cu acest tip de
public. Un specialist PR al Departamentului
de Comunicare ţine în mod curent legătura
cu deputaţii şi senatorii şi le furnizează informaţii despre TVR, relevante pentru activitatea parlamentară.
Mai mult, pentru a identifica soluţii de
îmbunătăţire a comunicării TVR cu reprezentanţii Parlamentului, am realizat un
sondaj printre membrii celor două Comisii,
în toamna lui 2011. Ulterior, am început să
furnizăm constant către aceştia - uneori
customizat - informaţii despre Televiziunea Română, despre obiectivele de management şi direcţiile de dezvoltare ale TVR,
despre funcţionarea altor televiziuni publice etc.
Toate activităţile de comunicare corporate desfăşurate în 2011, dar şi cele derulate
în prezent, au gravitat în jurul motto-ului
„Comunicăm creativ. Comunicăm integrat”
şi a următoarelor valori: onestitate, creativitate, inovaţie, implicarea publicului.

09

RELAŢII CU PUBLICUL
ŞI PROTOCOL
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La intrarea TVR din strada Ermil Pangrati este deschis zilnic un birou
de relaţii cu publicul care centralizează sugestii şi mesaje. TVR are,
pe lângă telefonul telespectatorului, şi un call-center dedicat, unde
sunt primite aproximativ 20.000 de apeluri pe an.

Consideraţii generale
Serviciul Relaţii Publice şi Protocol al TVR
se subordonează Preşedintelui – Director
General şi are relaţii de colaborare cu toate
compartimentele din instituţie. Serviciul este
alcătuit din: Colectiv Relaţii cu Publicul, Colectiv Registratură Generală şi Colectiv Protocol.
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Activitatea derulată în cadrul acestui serviciu constă în punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor de interes public ce privesc
activitatea Societăţii Române de Televiziune,
formularea răspunsurilor la petiţiile venite
din partea a diferite instituţii sau a telespectatorilor prin intermediul scrisorilor, telefonului
şi poştei electronice, elaborarea unor sinteze

ale mesajelor venite de la telespectatori şi
trimiterea lor la structurile vizate, precum şi
asigurarea aplicării Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public.

Obiective realizate în anul 2011
În 2011, Biroul de Relaţii cu Publicul şi
Protocol şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu caietul de sarcini. S-au primit
opinii de la telespectatori sau alte instituţii
prin intermediul telefonului telespectatorului (021.319.91.11, 021.319.91.12 interior 312),
prin poşta electronică (relatiicupublicul@tvr.
ro), prin poşta scrisă (Calea Dorobanţilor,
nr.191, Sector 1, Bucuresti, cod 010.565), prin
robotul telefonic (021.208.07.20) sau direct,
la Oficiul pentru Relaţii cu Publicul şi Protocol aflat în incinta clădirii de acces din strada
Emil Pangrati nr. 8-10.
La numerele de telefon disponibile de luni
până vineri între orele 08.00 – 20.00, s-a răspuns, în medie, la 80 de apeluri pe zi (aproximativ 20.800 pe an) şi s-au rezolvat cu promptitudine toate solicitările. La începutul fiecărei
săptămâni se face o sinteză a mesajelor telespectatorilor, care se transmite prin intermediul poştei electronice tuturor structurilor
vizate. Robotul telefonic este disponibil non

stop. Mesajele stocate în format electronic
sunt ascultate şi se răspunde telefonic sau
prin alte mijloace în funcţie de modalităţile
de contact lăsate de telespectator. În sinteza
săptămânală sunt trecute şi opiniile venite
prin intermediul robotului electronic.
Poşta electronică este disponibilă non stop
şi se primesc, în medie, 50 de mailuri pe zi
(aproximativ 13.000 de mailuri pe an).
La Oficiul de Relaţii cu Publicul se primesc
de la Registratura Generală aproximativ 200
de petiţii pe an, în conformitate cu Legea
233/2002 care aprobă OG 27/2002, ele fiind
rezolvate în termenele legale. Tot la acest
serviciu, în anul 2011 s-au primit 15 solicitări,
dintre care 13 on line, în baza Legii 544/2001.
La toate s-a răspuns în termenul legal.
La Oficiul Relaţii cu Publicul – Protocol se
prezintă, în medie, 10 persoane pe zi (aproximativ 2.600 de persoane pe an) care solicită
diverse informaţii. De asemenea, s-au condus în turul turistic al TVR (pe post de ghid)
un număr de 36 de persoane.
La Registratura Generală se înregistrează
o medie de 6 documente pe zi (1.600 documente înregistrate în anul 2011), se primesc
şi se înregistrează o medie de 11 colete pe zi
sosite prin poşta rapidă şi se distribuie corespondenţa către toate structurile din interior.
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Sugestii referitoare la emisiuni, programarea lor,
propuneri de emisiuni, laude sau critici la adresa TVR
Legea 544/2001
Taxa TV
Probleme cu recepţia semnalului TVR
Nu au legătură cu TVR (inclusiv spam la mail)
Corespondenţă tehnică
Concursuri la diferite emsiuni
Altele
Teletext
TOTAL
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86,13% 61,25% 79,99%
0
1%
2,37%
0
0,1%
3,19%
7,21%
80/zi

0,1%
3,84%
0,1%
20,35%
2%
0
7,12%
5,24%
50/zi

0,01
4%
1%
15%
0
0
0
0
10/zi

Procent din scrisori

Procent din solicitările
sosite la TVR

Procent din e-mail

Colectivul Protocol a preluat şi însoţit, în
anul 2011, aproximativ 4.300 de persoane. Activităţile în care s-a implicat de-a lungul anului au fost: Eurovision 2011, delegaţii din străinătate, diferite Gale organizate de TVR (Gala
Premiilor UNITER, Gala Oamenii Deltei, Gala
Crucii Roşii, Gala persoanelor cu dizabilităţi,
Gala TVR 55 Sport, Gala Teatrului şi Filmului)
etc.

Procent din mesajele
telefonice

De asemenea, se expediază corespondenţa
instituţiei, în medie fiind procesate 76 de plicuri pe zi (aproximativ 20.000 de plicuri pe an).
Secţia de sortare a corespondenţei primeşte zilnic o medie de 200 scrisori imprimate şi colete mici (aproximativ 52.000 pe
an). Acestea se distribuie în ziua sosirii către
structurile vizate.

35,26 %
0
30,27 %
0,02 %
0,03 %
7,77 %
9,40 %
17,25%
0
74.600/an
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Prezenţa TVR pe piaţa media internaţională este gestionată de Serviciul
Relaţii Internaţionale, care reprezintă interfaţa dintre televiziunea
publică şi diverşi parteneri, atât externi, cât şi interni. Pe parcursul
anului 2011, activitatea Serviciului Relaţii Internaţionale a constat, printre
altele, în organizarea unor evenimente media internaţionale (precum
cea de-a 29-a Conferinţă CIRCOM Regional - Uniunea difuzorilor publici
regionali), în negocierea protocoalelor de colaborare bilaterale sau
multilaterale cu televiziuni din străinătate, în trimiterea reprezentanţilor
şi a producţiilor TVR la sesiunile de lucru şi festivalurile organizate de
asociaţii profesionale internaţionale etc. Serviciul Relaţii Internaţionale
şi-a desfăşurat activitatea în anul 2011 respectând misiunea serviciului
public de televiziune de a promova în exterior imaginea României.

Consideraţii generale
Serviciul Relaţii Internaţionale a gestionat relaţia cu parteneri externi ai TVR, respectiv cu organizaţii internaţionale media
din întreaga lume (Uniunea Europeană de
radio şi televiziune – EBU (European Broadcasting Union), Uniunea difuzorilor publici
regionali - CIRCOM Regional etc.), dar şi cu
organisme ale administraţiei din România
(Preşedinţie, Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Culturii şi Cultelor etc.).
Acest obiectiv este îndeplinit prin cumularea funcţiilor de coordonare, analiză,
organizare a activităţii de relaţii internaţionale, precum şi prin rolul de prezentare/reprezentare a Televiziunii Române în raport
cu partenerii externi.
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Principalele evenimente
Serviciul Relaţii Internaţionale a coordonat comunicarea cu structuri similare din
străinătate şi cu organisme internaţionale
de profil.
Serviciul Relaţii Internaţionale a continuat coordonarea activităţilor ce îi revin în
calitate de membru cu drepturi depline în
cadrul EBU (European Broadcasting Union),
CIRCOM Regional, Asociaţia europeană de
marketing pentru televiziune - EGTA, Universitatea Internaţională de Radio şi Televiziune - URTI, Conferinţa Permanentă a
Audiovizualului Mediteranean – Co.Pe.AM,
Euronews.
De asemenea, Serviciul Relaţii Internaţionale a oferit sprijin pentru evenimente,
proiecte, competiţii internaţionale (Eurovision Song Contest, emisiunea „Paşaport de
România”), diverse conferinţe şi semwinarii
organizate de parteneri (câştigarea selecţiei de dosare pentru Grantul oferit de Guvernul japonez „Japonia după cutremur”,
Zilele franco - române ale cinematografiei

şi audiovizualului).
În colaborare cu studioul teritorial TVR
Timişoara, Serviciul Relaţii Internaţionale a
organizat cea de-a 29-a Conferinţă CIRCOM
Regional. Serviciul a primit, împreună cu
conducerea TVR, membri ai misiunilor diplomatice acreditate la Bucureşti (Armenia,
Brazilia, Coreea de Sud, China, Republica
Moldova, Franţa, Iran, Azerbaidjan, Palestina, Tunisia, Irak), care au solicitat sprijinul
şi implicarea organizaţiei noastre în diverse
proiecte care au fost derulate şi finalizate.
De asemenea, au fost primite delegaţii de
jurnalişti străini (France3, Teleradio Moldova, Koreean Broadcasting System, Seul
Broadcasting Service, Radio China International) şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (EGTA, EBU - European Broadcasting Union).
Televiziunea Română, prin Serviciul Relaţii Internaţionale, a fost singura televiziune din centrul şi estul Europei care a avut
un reprezentant în cadrul grupei de lobby
a EBU (European Broadcasting Union) cu
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sediul la Bruxelles în perioada noiembrie
- decembrie 2011. Serviciul Relaţii Internaţionale a trimis reprezentanţi şi producţii
TV la sesiunile de lucru şi festivalurile organizate de EBU (European Broadcasting
Union), CIRCOM Regional, CMCA, CoPeAM,
URTI, Prix Italia; s-a obţinut difuzarea liberă de drepturi a unor filme şi s-au făcut
schimburi de programe în baza protocoalelor deja existente (China, Coreea, Polonia).

Obiective propuse la
începutul anului 2011
În perioada 2 - 7 mai 2011, Serviciul Relaţii Internaţionale a organizat, în colaborare cu studioul teritorial TVR Timişoara,
cea de-a 29-a Conferinţa CIRCOM Regional.
Desfăşurată sub tema „Mai multă calitate,
mai puţini bani” - „Doing It Better, Spending
Less”, conferinţa a adus în prim - plan probleme actuale ale televiziunilor regionale.
În cadrul Conferinţei CIRCOM Regional
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au avut loc mai multe ateliere de lucru, sesiuni de training, dezbateri, precum şi o întâlnire a directorilor generali ai televiziunilor membre ale CIRCOM - Uniunea difuzorilor publici regionali, în care s-au analizat
soluţii concrete de colaborare şi s-au făcut
schimburi de idei pe tema creşterii calităţii
producţiilor de televiziune, în condiţiile pieţei actuale. Au fost decernate premii pentru
cele mai bune producţii realizate de televiziunile regionale în cadrul ceremoniei „Prix
CIRCOM”.
Organizarea acestui eveniment a constituit un succes internaţional şi a adus un
mare beneficiu de imagine TVR - ului. Toţi
reprezentanţii Serviciului Relaţii Internaţionale au contribuit, timp de aproape nouă
luni, la organizarea şi definitivarea problemelor logistice aferente manifestării.
Reprezentanţii Serviciului Relaţii Internaţionale au iniţiat, analizat şi negociat
documente de colaborare bilaterale şi multilaterale, în ţară şi străinătate, realizân-

du-se protocoale (Televiziunea regională
Transcarpatia din Ucraina, KBS – Coreea
de Sud, RCI - Republica Populară Chineză,
Teleradio Moldova – Republica Moldova),
precum şi negocieri pentru acorduri cadru
(Polonia, Turcia, Grecia, Siria, Palestina,
Republica Vietnam, Coreea de Sud, Algeria,
Kuweit, Irak, Indonezia).
Serviciul Relaţii Internaţionale a participat la negocierile pe care Ministerul Afacerilor Externe le-a purtat cu partenerii
omologi (Bulgaria, Serbia, Mexic, Japonia,
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei
de Nord, Palestina, Algeria, Kuweit) în vederea stabilirii şi definitivării formei finale
a „Programului de colaborare în domeniile
culturii, mass-media, tineretului, sportului
şi turismului” între Guvernul României şi
Guvernele ţărilor respective; a realizat fişe
de sinteză în vederea organizării vizitelor la
nivel înalt, privind relaţiile bilaterale de cooperare cu parteneri din peste 20 de ţări;
a trimis periodic partenerilor din Corpul

Diplomatic informaţii legate de audienţele
programelor difuzate la TVR.
TVR a participat la 25 de festivaluri, cu 60
de producţii proprii, dintre care două programe au luat premii şi mai multe au fost
selecţionate şi au rulat în afara competiţiilor.
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RESURSE UTILIZATE
ÎN 2011
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În 2011, TVR a demarat un proces de regândire a activităţii sale, pe mai
multe paliere, obiectivele principale fiind optimizarea costurilor, pe de o
parte, şi redefinirea misiunii sale de serviciu public de media, pe de altă
parte.
Ca urmare a noii viziuni manageriale în domeniul resurselor umane,
bazată şi pe permisivitatea noilor reglementări legislative în domeniu, a
crescut numărul angajărilor pe perioadă determinată comparativ cu cele
pe perioadă nedeterminată.
În 2001, stagiile de practică au fost mult mai numeroase, numărul de
studenţi fiind de 11 ori mai mare şi durata practicii de 20 de ori mai mare
decât în 2010, datorită în special protocolului semnat cu Universitatea
Politehnică din Bucureşti.
Din punct de vedere tehnic, planul de dezvoltare a sistemului care
susţine producţia şi difuzarea programelor a pus accent pe modernizări
şi realizarea unor facilităţi de producţie noi, a unor softuri şi sisteme
integrate noi. În vederea reducerii cheltuielilor, a fost reorganizată
activitatea parcului auto.
Direcţia Artistică şi Producţie realizează producţii pentru toate
emisiunile difuzate de canalele TVR (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural,
TVR Internaţional, TVR INFO, TVR HD), de la conceperea şi montarea
decorurilor, la editarea imaginilor, a sunetului, la realizarea filmărilor
(în studiouri, cu carele de producţie sau pe teren) sau a vestimentaţiei
şi machiajului ori montarea luminilor. În 2011, orele de producţie din
studiouri şi cu carele au însumat aproape 10.000 de ore.
Din punct de vedere financiar, veniturile totale ale TVR au fost, în 2011, de
583.033.757 lei, iar cheltuielile totale de 743.841.666 lei.
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1. RESURSE UMANE
Activitatea Departamentului Resurse
Umane (DRU) în 2011 a vizat, în principal,
evaluarea, dezvoltarea şi perfecţionarea
angajaţilor TVR, furnizarea de noi resurse
umane corespunzătoare cerinţelor instituţiei, dar şi organizarea muncii şi aplicarea
normelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Principala schimbare, cu implicaţii în toate activităţile de resurse umane, a fost adusă
de modificările care s-au produs la nivelul
conducerii departamentului, deci, implicit, o
nouă viziune managerială în acest domeniu.

Obiective propuse la începutul
anului 2011
• la capitolul formare profesională, s-a
urmărit definitivarea procedurii de formare
profesională, refacerea regulamentului de
formare profesională internaţională, elaborarea regulamentului de inserţie profesională, conturarea strategiei de formare
profesională ca parte a strategiei de resurse
umane. Procedura şi regulamentul au fost
depuse la comisia care se ocupă de centralizarea acestora, iar strategia este în continuă
actualizare şi redefinire
• schimbarea imaginii TVR sub aspectul
activităţii de recrutare şi selecţie. Astfel,
TVR a devenit mai atractivă pe piaţa forţei de
muncă
• continuarea şi finalizarea acţiunii de reactualizare a fişelor de post cadru, urmând
ca pe baza lor să fie actualizate toate fişele
de post individuale. Obiectivul a fost parţial
îndeplinit ca urmare a modificărilor structurii organizatorice a instituţiei (efect al re-

CONCURSURI
CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI
CONTESTAŢII

organizării TVR de la sfârşitul anului 2010)/
a demarării, în a doua parte a anului 2011,
a procesului de reformă instituţională în
TVR/a modificărilor legislative importante
din 2011)
• toate celelalte obiective propuse pentru anul 2011, referitoare la actualizarea/
înlocuirea unor proceduri existente, elaborarea şi/sau implementarea unor proceduri
noi, aprobarea unui nou sistem de evaluare
a performanţelor profesionale, au fost finalizate parţial din aceleaşi cauze amintite anterior, iar cele referitoare la acţiuni legate
de securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor (determinări privind condiţiile de
muncă), din raţiuni de natură financiară
• recrutarea şi selecţia de personal, conform Procedurii de recrutare şi selecţie a
personalului din TVR, folosind surse interne şi externe - presă, Internet, site-uri
specializate. În 2011 au fost finalizate 101
concursuri dintre care 24 pentru posturi de
conducere (la 4 dintre ele nu a fost declarat
admis niciun candidat) şi 77 pentru posturi
de execuţie
• asistenţă de specialitate acordată şefilor de compartimente pentru stabilirea
obiectivelor de performanţă profesională şi
a criteriilor de evaluare
• în luna iunie 2011, DRU (Departamentul
Resurse Umane) a organizat o acţiune la nivelul instituţiei pentru a stabili dacă activitatea reală a salariaţilor coincide cu sarcinile
prevăzute în fişa postului, precum şi pentru
a analiza problemele legate de muncă ridicate de angajaţii din structurile supuse analizei. Astfel, DRU a elaborat un chestionar
care a fost completat de salariaţii Direcţiei
Emisiuni Informative şi Sport şi de salariaţii
Direcţiei Editoriale

2010
122
(171 posturi)
2.781
14

2011
101
(126 posturi)
1.289
14
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Activitatea de formare
profesională
La acest capitol, principalul eveniment a
fost programul complex dedicat Serviciului
Emisie, editorilor de imagine şi redactorilor
- şefi. Astfel, 350 de participanţi s-au familiarizat cu fluxul tehnologic şi aplicaţiile din
zona emisiei.
Importante au fost şi cursul de stabilire a
obiectivelor şi indicatorilor de performanţă,
organizat pentru manageri (86 de persoane), precum şi cele şase traininguri privind

controlul intern (pentru 40 de salariaţi).
Departamentul Resurse Umane a organizat 22 de cursuri interne, în cadrul cărora
au fost instruiţi 629 cursanţi, pe parcursul a
514 ore.
În acelaşi interval, 101 salariaţi ai TVR au
participat la 1.518 ore de pregătire în cadrul
a 28 de cursuri externe, organizate la sediile
lor de firme specializate din ţară.
La 13 seminarii internaţionale desfăşurate în străinătate (totalizând 224 de ore) au
plecat 15 angajaţi.

Cursuri interne
Perioadă
2010
2011

Cursuri
10
22

Cursanţi
296
629

Ore
231
514

Cursuri
10
28

Cursanţi
47
101

Ore
1.320
1.518

Cursuri
10
28

Cursanţi
47
101

Ore
1.320
1.518

Cursuri
7
44

Cursanţi
31
358

Ore
1.084
21.305

Cursuri externe
Perioadă
2010
2011

Cursuri internationale
,
Perioadă
2010
2011

Cursuri externe
Perioadă
2010
2011

Departamentul Resurse Umane a coordonat practica studenţească, timp de 21.305
de ore, pentru 358 de studenţi.
Stagiile de practică de şase ori mai numeroase, numărul de studenţi de 11 ori mai
mare şi durata practicii de 20 de ori mai
mare în anul 2011 comparativ cu anul 2010,
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datorate în special protocolului semnat cu
Universitatea Politehnică din Bucureşti, au
solicitat eforturi mult mai mari din partea
Departamentului Resurse Umane.
Anul 2011 a însemnat şi deschiderea către parteneriate bazate pe finanţare europeană nerambursabilă, precum şi intensifi-

carea colaborării cu universităţi şi licee.
Un alt demers important al TVR este şi
înfiinţarea Fundaţiei „TVR COLLEGIUM”,
care pune bazele dezvoltării activităţii de învăţământ şi cercetare în beneficiul televiziunii publice.

Organizarea muncii
În privinţa organizării muncii, modificările structurii organizatorice, inclusiv reorganizările unor compartimente, au avut ca
obiective propuse eficientizarea activităţii,
reproiectarea fluxurilor informaţionale şi de
producţie, înfiinţarea unor activităţi noi absolut necesare pentru funcţionarea instituţiei, ceea ce a presupus înfiinţarea a 13 posturi
noi, dintre care 5 la studiourile teritoriale.
Principalele evenimente din 2011 care au
marcat semnificativ administrarea personalului şi organizarea muncii în TVR au fost
cele legate de demararea procesului de reformă instituţională şi de modificările majore apărute în legislatia muncii (noul Cod al

Muncii, noua Lege a pensiilor, varianta nouă
a REVISAL - Registrul General de Evidenţă
al salariaţilor, în format electronic -, schimbarea COR - Clasificarea Ocupaţiilor din România).
Ca urmare a noii viziuni manageriale în
domeniul resurselor umane, bazată şi pe
permisivitatea noilor reglementări legislative în domeniu, a crescut numărul angajărilor pe perioadă determinată comparativ cu
cele pe perioadă nedeterminată.

Securitate şi sănătate
în muncă
La acest capitol, DRU (Departamentul
Resurse Umane) a întocmit Planul de măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor din TVR, a aplicat normele
şi normativele din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi a efectuat instructaje
privind securitatea şi sănătatea în muncă a
angajaţilor. De asemenea, a asigurat echipamentele de lucru şi de protecţie pentru
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personalul care lucrează în condiţii de risc.
Compartimentul de protecţie a muncii a
întocmit dosarul de cercetare a unui accident de muncă ce a avut loc la sediul TVR. În
2011, au fost două accidente în afara muncii
şi un accident de circulaţie.

Evaluări medicale şi
psihologice, intervenţii
medicale în situaţii de
urgenţă, medicina muncii
Personalul specializat a acordat asistenţă
medicală salariaţilor TVR, permanent între
orele 7.00 - 22.00, inclusiv sâmbăta şi duminica, a intervenit în cazul unor accidente
de muncă, a efectuat examene medicale la
angajare sau la reluarea activităţii, controale medicale periodice pentru toţi salariaţii,

Număr posturi
Total TVR / Stud. Central / Stud.
Teritoriale
- ocupate
- vacante
- temporar vacante
Număr posturi de conducere
Număr salariaţi
Număr personal de execuţie
Număr personal de conducere
Pondere personal de conducere în
total salariaţi
Număr angajaţi/an
Număr plecaţi/an

evaluări psihologice periodice şi la angajare,
servicii de medicina muncii, a acordat consiliere psihologică.

Statistică:

• 15.000 de consultaţii medicale
• 4.115 de tratamente, electrocardiograme, tratamente ambulatorii
• 420 de urgenţe medico-chirurgicale rezolvate
• 201 examene medicale la angajare sau
la reluarea activităţii şi 1.294.673 de examene medicale periodice, încheiate cu rezoluţia „apt” (52%) şi „apt cu recomandări specifice” (48%)
• 7.868 de zile de concediu medical
• 425 de examinări psihologice
150 de şedinţe de consiliere psihologică

Decembrie 2010
3.665,5*/3.045,5*/620

Decembrie 2011
3.679/3.051/628

3.236,5*/2687,5*/549
340/291/49
97/75/22
115/83/32
3.311/2.738/573
3.224/2.673/551
87**/65/22
2,63%

3.283,5*/2.738/545,5*
280,5*/227/53,5*
115/86/29
115/83/32
3.372/2804/568
3.276/2.736/540
96**/68/28
2,85%

225/175/50
161/144/17

213/193/20
152/126/26

*Sunt incluse şi jumătăţile de normă;** fără Coordonator Sursa:Departamentul Resurse Umane
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2. RESURSE TEHNICE ŞI
MODERNIZĂRILE 			
TEHNOLOGICE
Consideraţii generale
În cursul anului 2011, planul de dezvoltare a sistemului tehnic, ce susţine producţia
şi difuzarea programelor, elaborat de Direcţia Tehnico - Administrativă, a pus accent pe
modernizări şi realizarea unor facilităţi de
producţie noi, a unor softuri şi sisteme integrate noi. În vederea reducerii cheltuielilor,
a fost reorganizată activitatea parcului auto.
1 Departamentul Transmisii TV
Având în vedere faptul că, până în ianuarie 2015, emisia terestră analogică trebuie
să fie înlocuită cu emisia terestră digitală,
aceasta însemnând că orice emisie terestră
analogică trebuie închisă, TVR şi Societatea
Naţională de Radiocomunicaţii – Radiocom
derulează un program pilot ce cuprinde
emiţătoarele digitale din Bucureşti şi Sibiu.

În cadrul acestui program experimental,
multiplexorul aferent canalului 54 (Bucureşti şi Sibiu) este format în cadrul Centrului de Control şi Emisie prin Satelit, din TVR
fiind emise programele aferente canalelor
TVR 1, TVR 2, TVR INFO şi TVR HD. Multiplexorul canalului 59 este operat de Radiocom,
iar prin acesta sunt emise programele canalelor TVR 3 şi TVR Cultural.
În cursul anului 2011 au avut loc schimbări importante în ceea ce priveşte extinderea transferului de materiale audio - video
prin protocol FTP (File Transfer Protocol).
Această modalitate de transmitere a producţiilor de televiziune a fost implementată
la toate studiourile teritoriale şi este folosită în cadrul Compartimentului Ingest pentru pregătirea în vederea emisiei. Producţiile, atât cele standard definition (SD), cât
şi cele high definition (HD) sunt transmise
către un server FTP de unde sunt preluate,
verificate din punct de vedere tehnic, astfel
încât parametrii audio şi video să corespundă standardului de calitate impus în Televi-
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ziunea Română, şi apoi transferate în serverul video de emisie.
Pentru transmisiile de tip video over IP
sunt utilizate, în regim de main şi back-up,
două reţele de date, prin doi operatori diferiţi.
Peste 97% dintre sarcini sunt îndeplinite
cu resursele aflate în dotare: autospeciale
de radioreleu, unităţi mobile pentru transmisia prin satelit (DSNG - uri) şi echipe de
reacţie rapidă – Jurnalistică Electronică.
Transmisiile analogice terestre ale programelor TVR 1, TVR 2 şi ale studiourilor
regionale sunt efectuate folosind liniile de
modulaţie şi emiţătoarele Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii.
În cazul transmisiilor prin satelit se folosesc serviciile unui operator extern - GlobeCast. Pachetul de programe TVR 1, TVR
2, TVR 3, TVR Internaţional, TVR Cultural,
TVR HD, TVR INFO, TVR Iaşi, TVR Cluj, TVR
Timişoara, TVR Craiova şi TVR Tîrgu-Mureş
este format în cadrul Centrului de Control
şi Emisie prin Satelit din cadrul Serviciului Transmisii, aici realizându-se formarea
stream - ului de emisie, adăugarea cheilor
de criptare şi emisia semnalului prin propria staţie de sol. Contractul cu operatorul
satelitului Eutelsat W3C 16°E GlobeCast
prevede preluarea semnalului transmis şi
redistribuirea lui pe teritoriul Europei, nordul Africii şi Orientul Apropiat. În plus, este
asigurată emisia programului TVR Internaţional în format FTA (necriptat) pe teritoriul
Americii de Nord, Australiei şi Noii Zeelande.
Printre evenimentele majore pentru care
Departamentul Transmisii TV a folosit toate
echipamentele tehnice din dotare se numără Festivalul de Muzică „George Enescu”,
produs şi transmis în format high definition
(HD), şi Adunarea Parlamentară NATO.
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Obiective propuse în 2011
Dintre obiectivele propuse în vederea implementării în cursul anului 2011, o parte
au fost finalizate, iar cele pentru care nu a
existat finanţare au fost îngheţate.

Obiective realizate:
• dezvoltarea sistemului de teleficare din
interiorul Telecentrului Dorobanţi prin introducerea transmisiei de tip DVB-C. Acesta permite transmisia mai multor programe
şi o calitate îmbunătăţită a recepţiei.
• îmbunătăţirea sistemelor audio de prelucrare şi emisie, prin instalarea de echipamente automate de control şi corecţie a
parametrilor semnalelor audio analogice şi
digitale – obiectiv finalizat parţial prin instalarea echipamentelor de măsură şi control
în toate regiile de producţie, emisie şi pe ca-

rele TV. Următoarea etapă presupune controlul semnalelor audio folosind procedura
implementată de EBU (European Broadcasting Union) prin măsurarea loudness-ului.
• creşterea capacităţilor de stocare pe
videoserver şi îmbunătăţirea actualului sistem prin adăugarea de noi facilităţi: short/
long time archive, control prin accesarea
bazei de date în format low resolution.
În cursul anului 2011 a fost dată în exploatare regia de transmisie a canalului
TVR INFO, în cadrul platformei digitale multicanal. Comparativ cu anul 2010, emisia tuturor canalelor din portofoliul TVR se desfăşoară în cadrul regiei de emisie multicanal.
De asemenea, în 2011, a fost dată în exploatare aplicaţia Colossus, dezvoltată în
cadrul Serviciului Emisie, ce permite dezvoltarea unei baze de date on - line privind
materialele trecute prin Serviciul Emisie.
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2 Departamentul Dezvoltare

şi Întreţinere
Prin intermediul acestei structuri este
asigurată mentenanţa echipamentelor şi a
sistemelor folosite în producţia şi difuzarea
semnalelor de televiziune, dar şi conceperea, planificarea şi realizarea proiectelor de
dezvoltare.

Realizări în anul 2011
• confecţionarea şi montarea la studioul teritorial Tîrgu-Mureş a grilelor de lumini din platouri, precum şi a pupitrelor,
meselor de montaj, mese tehnice, dulapuri
(rack-uri), subansamblelor acestora, necesare regiilor de emisie
• lucrări de modernizare şi dotare la Carul 6 HD (high definition);
1. Serviciul Video Audio pentru Producţie
TV
Activităţi de dezvoltare:
• modernizarea şi reechiparea studioului
10 pentru satisfacerea cerinţelor TVR INFO
• instalarea regiei de emisie pentru TVR
INFO, în multicanal
• instalarea echipamentelor de transmisiune la Cotroceni
• cablarea instalaţiei de afişare internă a
TVR, în colaborare cu colectivul Serviciului
Sisteme Informatice şi Dezvoltare IT
2. Serviciul Sisteme Informatice şi Dezvoltare IT
Dezvoltare de soluţii software specifice :
• aplicaţia TRANSFER.TVR VIDEOFAT
– transfer de fişiere video (implementare)
permite transferul şi stocarea fişierelor video de dimensiuni mari sau a oricăror tipuri
de fişiere
• aplicaţia DOCUMENT.TVR (dezvoltare
şi implementare) asigură managementul
documentelor din şedinţele de Consiliu de
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Programe (CP), Comitet Director (CD) şi
Consiliu de Administraţie (CA)
• aplicaţia FISIERE.TVR (dezvoltare şi
implementare) este o aplicaţie tip „file manager” şi permite gestionarea diferitelor tipuri de fişiere în vederea arhivării lor. Există
implementate şi configurate cinci variante
• Mediafusion este un sistem informatic
de management al programelor. Modulele software ale sistemului informatic sunt
instalate şi sunt funcţionale pe un server
al TVR, urmând faza de import de date în
sistem şi analiza activităţii diverselor departamente care vor beneficia de sistemul
Mediafusion

Probleme întâmpinate în 2011:
• număr limitat de servere fizice existente, dispozitive de stocare şi a altor echipamente
• defecţiuni ale unor echipamente, ceea
ce a creat o ameninţare la integritatea sistemului informatic al TVR
• creşterea numărului de servere, ceea
ce a condus la o încărcare mare a camerei
serverelor TVR
3 Departamentul Utilitare
1. Serviciul Energo -Tehnologic
Serviciul a efectuat lucrări în regie proprie, cum ar fi: realizarea instalaţiei de electroalimentare a două instalaţii de climatizare în CDC (controlul general), studioul teritorial Tîrgu-Mureş; realizarea instalaţiei de
alimentare electrică pe UPS a patru grupuri
de montaj şi Staţia Grafică la studioul teritorial Tîrgu-Mureş; refacerea instalaţiei de
alimentare electrică şi distribuţie la laboratorul de sunet studiouri, regia şi studioul
TVR INFO, Redacţia TVR INFO, Arhiva din
subsolul Corpului Redacţional, instalaţiile
de sunet portabile în Studiourile 1, 2 şi 3,
monitoarele montate în diferite corpuri.

2. Transporturi Auto
La sfârşitul anului 2011, Serviciul Transporturi Auto deţinea un parc format din 217
autovehicule, dintre care 151 autoturisme
de diferite tipuri şi mărci şi 66 de autovehicule de peste 3,5 tone (microbuze, care de
reportaj, anexe care de reportaj, autobuz,
camioane).
În cursul anului 2011 s-au efectuat un
număr de 2.792.226 kilometri, rezultaţi în
urma a 1.305 deplasări în ţară şi a activităţilor zilnice din Bucureşti.
De menţionat că în cursul anului 2011
consumul de combustibil a scăzut faţă de
anii 2009 şi 2010 cu 4,3%, respectiv 2,1%.
Preţul pe litrul de combustibil în cursul
anului 2011 a fost însă mai mare decât în
anii precedenţi.
În anul 2011, la atelierul de întreţinere
şi reparaţii al Serviciului Transporturi Auto
s-au executat un număr de 808 reparaţii şi
revizii tehnice.
4 Colectivul grafică on-line

şi aplicaţii interactive
Obiective îndeplinite în anul 2011:
• realizarea şi implementarea pachetului
grafic în sistemul integrat digital de difuzare a ştirilor pentru TVR INFO
• implementarea sistemului ORAD
Morpho la Studioul regional TVR Tîrgu
Mureş pentru grafica offline (proiect în desfăşurare, urmând faza de training)
• realizarea şi implementarea în emisie
a proiectelor grafice online „inserţii publicitate” în timpul transmisiunilor sportive
• realizarea şi implementarea proiectelor pentru meniurile zilnice de promovare
pentru TVR 1 şi TVR 2 în urma modificării
pachetelor grafice ale canalelor
• elaborarea pachetului de identitate
grafică TVR HD
• colaborarea cu Direcţia Editorială şi

implementarea în emisie a pachetelor grafice pentru sezonul 3 – „ÎnTrecerea Anilor”
şi pentru Festivalul Mamaia copiilor
• realizarea, implementarea şi operarea
aplicaţiilor ORAD, în cadrul transmisiunilor
TVR, pentru competiţii precum: Cupa Davis, Campionatul European de Gimnastică
Aerobică, Campionatul Naţional de Scrimă,
Cupa Mondială la Judo, BCR Ladies Open,
Preliminariile Euro 2013 şi Campionatul
European de Fotbal 2012
• operarea echipamentelor şi aplicaţiilor
de analiză post meci pentru faze cheie din
cadrul competiţiilor UEFA Champions League, în cadrul emisiunilor dedicate
• transmiterea pachetelor de grafică pe
specificul fiecărui sport (polo, volei, baschet, handbal şi tenis) pentru implementarea acestora pe echipamentele din cadrul
studiourilor teritoriale
5 Corpul de specialişti
Principalele sarcini ale specialiştilor din
cadrul acestui colectiv au fost:
• participarea la întocmirea contractelor
Direcţiei Tehnico-Administrative şi urmărirea derulării acestora din punct de vedere
tehnic
• realizarea periodică de analize asupra
cheltuielilor Direcţiei şi identificarea soluţiilor de reducere a acestora
• informarea constantă asupra evoluţiei
tehnicilor şi tehnologiilor de televiziune şi
aplicarea acestora în activitatea Direcţiei
Tehnico-Administrative
• întocmirea situaţiilor privind execuţia
bugetară
• întocmirea situaţiei cu necesarul de
lucrări de construcţii în televiziune pe anul
2011 şi a costurilor aferente
• urmărirea respectării de către proiectanţi şi executanţi a prevederilor avizelor şi
autorizaţiilor privind construcţiile
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3. DIRECŢIA ARTISTICĂ ŞI
PRODUCŢIE
Consideraţii generale
Direcţia Artistică şi Producţie este organizată ca un compartiment de producţie
subordonat direct Preşedintelui – Director
General, fără a avea relaţii de subordonare
faţă de celelalte compartimente din organigramă, ci doar relaţii de colaborare şi cooperare cu acestea.
Atribuţiile Direcţiei Artistice şi Producţie vizează în special realizarea de producţii
pentru toate emisiunile difuzate de canalele
TVR (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR
Internaţional, TVR INFO, TVR HD), căutând
să ofere o viziune unitară asupra activităţii
desfăşurate.
În 2011, la nivelul Direcţiei Artistice şi
Producţie au fost duse la îndeplinire şi urmărite permanent principalele sale activităţi, respectiv:
• realizarea, împreună cu compartimentele editoriale, tehnice şi economice a de-
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mersurilor necesare privind planul de măsuri pentru buna desfăşurare a producţiei
curente, în interiorul şi în exteriorul TVR
• stabilirea bazelor urmăririi din punct de
vedere operativ - economic a activităţii artistice şi de producţie în ansamblu
• furnizarea de servicii de producţie în
studiouri şi în spaţiile exterioare Televiziunii
Române
• asigurarea concepţiei şi execuţiei artistice unitare pentru scenografie, imagine,
montaj emisiuni, editare imagine, machiaj,
în colaborare cu redactorii şi producătorii
• asigurarea regiei artistice, a comentariului muzical/coloanei sonore/înregistrarea
şi transmisia producţiilor muzicale pentru
programe
• asigurarea regiei de montaj şi a tuturor
activităţilor specifice regiei de studio, pentru
programele TVR, atât în cazul înregistrărilor
cât şi în cel al transmisiunilor în direct
• efectuarea activităţilor specifice de ordin artistic şi operaţional, pentru transmisiuni directe şi înregistrări din studiouri şi care

de reportaj
• realizarea montajelor producţiilor de televiziune
• asigurarea activităţilor specifice de ordin
artistic şi operaţional pentru echipele care
utilizează camere mobile de înregistrare sau
transmisie, echipamente mobile de sunet şi
echipamente mobile de iluminat tehnologic
• realizarea activităţilor de creaţie scenografică, a lucrărilor de grafică comandate, a
activităţilor de execuţie a decorului şi costumelor, a montării decorului, recuzitei, machiajului şi coafurii la înregistrări şi emisiuni
în direct
• operarea echipamentelor video şi audio
aflate pe care de reportaj, care de procesare
sunet, echipamente mobile de sonorizare şi
teleficare, echipamente mobile de jurnalistică electronică etc.
• operarea echipamentelor video şi audio
în studiourile de producţie şi de ştiri
• coordonarea proiectelor de creştere a
capacităţilor de producţie, identificarea şi
propunerea de soluţii alternative, pentru îmbunătăţirea activităţilor specifice Direcţiei
• urmărirea permanentă a evoluţiilor şi
tendinţelor artistice şi tehnice pe plan mondial, în scopul găsirii unor noi soluţii de realizare a emisiunilor

Strategia şi obiectivele propuse
pentru anul 2011
Principalele activităţi artistice şi de producţie în anul 2011, reprezentate de o serie
de transmisiuni şi emisiuni reprezentative
au fost:
• realizarea unui car propriu HD al TVR
prin modernizarea carului 6 (cu asistenţă din
partea Direcţiei Tehnico - Administrative)
• Festivalul şi Concursul Internaţional
„George Enescu”: peste 20.000 de minute
de program din şapte puncte de transmisie,
pentru o perioadă de 25 zile; 95 de transmisii:
72 în format SD şi 23 în format HD (high definition), cu şase care de reportaj; evenimen-

tul a marcat o premieră în istoria TVR: prima
transmisie în direct în format HD realizată cu
propriul car retehnologizat – carul 6 HD al
TVR; în premieră, majoritatea manifestărilor
Festivalului au fost transmise online;
• transmisiunile realizate de TVR şi materialele informative despre Festivalul „George
Enescu” au fost difuzate de posturi de televiziune internaţionale (Euronews, CNN, Mezzo, Arte)
• producţia în format HD pentru meciurile
de fotbal din UEFA Champions League, realizate cu echipamente şi personal din cadrul
Direcţiei şi cu ajutorul unui car închiriat; în
premieră, am folosit şi tehnologia HD instalată pe carul 6; asigurarea cu energie electrică a complexului tehnic internaţional de
la stadion şi coordonarea tehnică generală
au revenit tot specialiştilor noştri, în virtutea
obligaţiilor de „Host Broadcaster” ale TVR
consfinţite în Manualul de producţie UCL
(UEFA Champions League)
• pentru emisiunile din grilele canalelor
TVR, Direcţia a realizat decoruri de complexitate mare şi medie, a alocat resursele
tehnice şi artistice în funcţie de specificul
formatelor, regimul de difuzare, notorietatea unor producţii sau necesitatea impunerii
programelor noi în conştiinţa publicului
• în 2011, TVR a continuat să fie producătorul unor evenimente importante precum:
Festivalul „Mamaia Copiilor 2011” şi Festivalul „Callatis”, „Gala Crucii Roşii”, Galele „TVR
55”, Gala „Oamenii Deltei”, Gala Persoanelor
cu Dizabilităţi „Angajează abilitatea”, „Gala
Premiilor Radio România”. În premieră, un
concurs de scrimă a fost organizat într-unul
dintre studiourile TVR
• realizarea transmisiilor Sesiunii anuale
a Adunării Parlamentare NATO, în octombrie
2011
• reluarea producţiilor de teatru de televiziune care s-au înregistrat în studiourile TVR
în vara anului 2011
• asigurarea componentelor artistice şi
de producţie pentru noi emisiuni de ştiri şi
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dezbateri pe teme de actualitate, care se
transmit zilnic, în direct, pentru TVR INFO
• modernizarea studioului 10, pentru relansarea TVR INFO. Pe lângă echipamentele
aferente sistemului de automatizare ştiri a
fost upgradată capacitatea pupitrului audio,
s-a realizat schimbarea sistemului de monitorizare video în regia tehnică, au fost suplimentate camerele video din platou şi s-a realizat un nou sistem de traducere simultană
• înfiinţarea şi organizarea Dispeceratului
de Resurse Tehnice Suplimentare la nivelul
Serviciului Studiouri Producţie TV, ceea ce a
permis optimizarea modului de gestionare a
unor echipamente şi accesorii mobile folosite în mod curent la producţiile ce se desfăşoară în studiouri

Obiective îndeplinite:
În 2011, managementul Direcţiei Artistice şi Producţie s-a orientat către realizarea
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treptată a obiectivelor sale strategice:
• creşterea eficienţei
• continuarea activităţilor din zona de
producţie şi postproducţie, în colaborare cu
responsabilii editoriali
• impunerea unui flux de producţie: concepţie → preproducţie →producţie propriuzisă → postproducţie → produs finit, care
aliniază producţiile TV la standarde profesionale, comparabile cu cele ale unor instituţii
similare din alte ţări
• eficientizarea filmărilor pe teren prin
urmărirea activităţii de producţie, de la constituirea echipei de filmare până în faza de
montaj. Colaborarea dintre responsabilii
editoriali şi Serviciul Filmări Teren a dus la o
mai bună alocare a resurselor
Calitatea artistică a imaginilor emisiunilor transmise în direct (din studio sau de
pe teren) s-a realizat prin repartizarea echipelor specializate pe genuri de emisiuni,
în funcţie de complexitatea lor, precum şi

prin îmbunătăţirea experienţei profesionale
a personalului tânăr. S-a urmărit creşterea
numărului de cameramani tineri specializaţi
în lucrul cu echipamente speciale.
Serviciul de creaţie scenografică şi montare decor a asigurat realizarea, montarea
şi demontarea decorurilor în cele mai bune
condiţii. Pentru a se face economii, la realizarea decorurilor s-au folosit, în special,
elemente de decor, recuzită şi mobilier aflate deja în TVR.
Au fost recondiţionate elemente de mobilier şi instrumente muzicale de epocă de
mare valoare istorică, aflate în stare avansată de degradare.
La nivelul Serviciului Care Producţie, în
anul 2011 a crescut flexibilitatea personalului: un angajat poate presta o gamă mai largă de activităţi. În acest fel, în momentele de
vârf de activitate, pe anumite compartimente
din cadrul Serviciului Care Producţie, suplimentarea de personal s-a realizat cu specialişti din alte compartimente, ceea ce a dus
la reducerea orelor suplimentare.
Deşi s-a reuşit retehnologizarea carului
de grafică şi dotarea carelor mari cu sisteme de grafică electronică proprie, o serie
de obiective care vizau modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de producţie au
fost amânate, ca urmare a lipsei fondurilor
de investiţii. Acestea vor rămâne priorităţi
pentru anii următori.

Disfuncţionalităţi întâmpinate
pe parcursul anului trecut şi
soluţii pentru remediere
Mare parte a disfuncţionalităţilor în derularea activităţilor specifice Direcţiei Artistice
şi Producţie apar ca urmare a unor momemente cu vârfuri de sarcină imprevizibile.
Există perioade în care sunt identificate solicitări multiple din partea responsabililor

editoriali, ca urmare a apariţiei de producţii
curente sau de portofoliu. Pe de altă parte,
intervin şi situaţii în care se renunţă la solicitări aprobate în prealabil prin anularea spaţiilor sau abandonarea proiectului.
Atenuarea unor asemenea situaţii s-ar
putea face prin planificarea mai riguroasă a
unor evenimente deja cunoscute. Instituirea
unui sistem de planificare a producţiei pe
termen lung şi mediu ar permite utilizarea
mai eficientă a resurselor umane şi a celor
de producţie. Evitarea apariţiei vârfurilor de
sarcină ar avea consecinţe şi în materie de
costuri cu forţa de muncă şi ar permite repartizarea personalului existent în funcţie de
necesităţi, cu evitarea aprobării unor ore suplimentare sau atragerii de terţi colaboratori
pentru anumite perioade de timp.
O serie întreagă de disfuncţionalităţi sunt
provocate şi de lipsa fondurilor pentru investiţii. Avem capacităţi de producţie care, deşi
sunt uzate moral şi fizic, sunt totuşi utilizate
şi provoacă, astfel, sincope în activitate, întârzieri sau chiar împiedică finalizarea unor
producţii. Asemenea neajunsuri se reflectă
în costul unor producţii, care trebuie refăcute sau care sunt de slabă calitate. Din aceată
cauză, pierderile financiare sunt mai mari
decât în cazul cumpărării unor echipamente noi. De asemenea, pentru că unele echipamente lipsesc, se recurge la închirierea
acestora, ceea ce implică, firesc, o creştere
a costurilor.

Analiza comparativă a
activităţii în anul 2011 vs. 2010
Comparativ cu anul 2010, activitatea Direcţiei Artistice şi Producţie s-a desfăşurat
în parametri similari. Eforturile personalului
direcţiei au fost îndreptate către producţia
emisiunilor - eveniment ale TVR.
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Analiza comparativă a volumului activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Artistică şi
Producţie în anul 2011 vs. 2010:
Ore producţie studiouri şi care
CANAL

2010

2011

TVR 1

2.715h

2.931h 30’

TVR 2

1.407h 30’

1.604h

TVR 3

1.532h

971h

TVR Internaţional

678h 30’

3.36h 30’

TVR Cultural

950h 30’

1.218h 30’

TVR INFO

340h

2.782h

Total

7.623h 30’

9.843h 30’

I. RESURSE FINANCIARE
Societatea Română de Televiziune, înfiinţată în baza Legii numărul 41/1994, şi-a încheiat
activitatea în anul 2011 cu următorii indicatori economico-financiari:
• Venituri totale: 583.033.757 lei, din care venituri din exploatare 571.391.57 lei şi venituri
financiare 11.642.178 lei
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2011

Venituri financiare

• Cheltuieli totale: 743.841.666 lei, din care cheltuieli de exploatare 726.765.022 lei şi
cheltuieli financiare 17.076.644 lei
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2011

• Cifra de afaceri netă: 544.416.845 lei
• Rezultatul net al exerciţiului: deficit în valoare de 160.807.909 lei
1 SITUAŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
A. Rezultatul din exploatare
a) Veniturile din exploatare realizate de S.R.Tv. în anul 2011 au fost de 571.391.579 lei, cu
2,10% mai mari faţă de anul 2010 şi se prezintă în următoarea structură:
venit din taxa TV
venit publicitate
venit subvenții
alte venituri
diferența de curs
sconturi
imobilizări financiare
dobânzi
alte venituri financiare

- Venituri din taxa pentru serviciul public de televiziune în valoare de 319.848.041 lei, cu
o pondere de 55,97% din total venituri din exploatare, cu 5,70 % mai mari faţă de anul 2010
- Venituri din publicitate în valoare de 29.551.980 lei, cu o pondere de 5,17% din total venituri din exploatare, cu 20,94% mai mici faţă de anul 2010
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- Venituri din subvenţii din exploatare în valoare de 187.053.246 lei, cu o pondere de
32,73% din total venituri din exploatare, cu 2,12% mai mari faţă de anul 2010. Din aceste venituri, alocaţia de la bugetul statului primită conform Legii 41/1994, pentru anul 2011, a fost
de 186.854.306 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat numărul 286/2010 şi numărul
293/2011
- Alte venituri din exploatare, în valoare de 34.938.312 lei, cu o pondere de 6,13% din total
venituri din exploatare, cu 4,27% mai mici faţă de anul 2010 din care:
a) prestări servicii în valoare de 3.098.067 lei, reprezentând vânzări licenţe
b) prestări servicii în valoare de 1.775.257 lei, reprezentând servicii tehnice, închirieri
circuite transmisii etc.
c) alte venituri în valoare de 30.064.988 lei, reprezentând venituri din penalizări, sponsorizări etc.
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b) Cheltuielile de exploatare realizate de TVR în anul 2011 au fost de 726.765.022 lei, cu
1,68 % mai mari faţă de anul 2010.
Pe elemente de cheltuieli, cheltuielile de exploatare realizate de TVR în anul 2011 se
prezintă astfel:
cheltuieli de personal
cheltuieli prestații externe
cheltuieli cu impozite si taxe
cheltuieli amortismente imobilizări
cheltuieli materiale, utilități
cheltuieli ajustări aferente provizioane risc
cheltuieli ajustări aferente activelor
alte cheltuieli (penalizări etc)
cheltuieli financiare
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Cheltuieli cu personalul, în valoare de 203.039.153 lei, cu o pondere de 27,94% din totalul
cheltuielilor de exploatare, cu 0,51% mai mici faţă de anul 2010. Structura cheltuielilor cu
personalul este următoarea:

salarii
tichete masă
asigurări sociale

- salarii şi indemnizaţii: 154.446.780 lei
- contravaloare tichete de masă: 4.072.630 lei
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială: 44.519.743 lei
Cheltuielile cu personalul sunt aferente persoanelor angajate cu carte de muncă şi membrilor Consiliului de Administraţie.
Salariile personalului sunt îngheţate la nivelul lunii iulie 2008. Nu s-au acordat prime
de Paşte şi Crăciun, prime în conformitate cu articolul ”h” din CCM (Contractul Colectiv de
Muncă), s-a diminuat numărul orelor suplimentare şi, începând cu luna octombrie, nu au
mai fost acordate tichete de masă.
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Cheltuieli privind prestaţiile externe, în valoare de 292.929.508 lei, cu o pondere de 40,31%
din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 11,34% mai mici faţă de anul 2010, din care:
stații și circuite

servicii bancare

licențe sport

servicii telefonice

comisioane taxa TV

abonamente știri

satelit

chirii

colaborări drept autor

închiriere circuite transmisii

organisme de gestiune colectivă

internet

deplasări

colaborări colective civile

licențe programe

- cheltuieli cu staţii şi circuite datorate Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, în valoare de 134.796.794 lei
- cheltuieli cu licenţe interne şi externe sport, în valoare de 66.610.237
lei
- cheltuieli privind comisionul cuvenit societăţilor Electrica pentru
colectarea taxei TV, în valoare de 23.107.933 lei
- cheltuieli cu canalul satelit, în valoare de 15.491.163 lei
- cheltuieli cu colaboratorii reprezentând drepturi de autor, în valoare de 10.236.763 lei
- cheltuieli cu drepturile de radiodifuzare a operelor, interpretărilor
sau execuţiilor artistice cuvenite organismelor de gestiune colectivă, în valoare de 9.182.057 lei
- cheltuieli cu deplasările, în valoare de 4.591.534 lei
- cheltuieli cu servicii telefonice şi telecomunicaţii, în valoare de
3.519.360 lei
- cheltuieli cu abonamente agenţii de ştiri, în valoare de 2.789.706 lei
- cheltuieli privind licenţele de programe interne şi externe, în valoare de 2.318.128 lei
- cheltuieli cu colaboratorii - contracte civile de prestări servicii, în
valoare de 2.194.077 lei
- cheltuieli servicii bancare, în valoare de 2.061.257 lei
- cheltuieli cu cotizaţiile interne şi internaţionale, în valoare de
1.791.210 lei
- cheltuieli cu chiriile, în valoare de 1.722.941 lei
- cheltuieli salubrizare, în valoare de 1.640.074 lei
- cheltuieli închiriere circuite transmisii, în valoare de 1.066.495 lei
- cheltuieli privind comisionul cuvenit pentru încasarea veniturilor
din publicitate, în valoare de 938.786 lei
- alte prestaţii externe reprezentând servicii tehnice, întreţinere şi
reparaţii, prime asigurare etc., în valoare de 8.870.993 lei
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Cheltuieli cu impozite şi taxe, în valoare de 71.526.557 lei, cu o pondere de 9,84% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu 23,09% mai mari faţă de anul 2010, din care:
- cheltuieli reprezentând taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere, aferentă activităţii de televiziune (conform articolului 141, alineat 1, litera o, din Codul fiscal), în
valoare de 64.779.013 lei
- cheltuieli reprezentând contribuţii pentru constituirea fondului cinematografic, către
CNC (Centrul Naţional al Cinematografiei), în conformitate cu OG numărul 39/2005, în
valoare de 4.432.797 lei
- impozite pe teren, clădiri şi mijloace de transport, în valoare de 1.743.549 lei
- alte taxe, în valoare de 571.198 lei
Cheltuieli cu amortismentele şi ajustările la imobilizările corporale şi necorporale, în valoare de 60.411.302 lei, cu o pondere de 8,31% din totalul cheltuielilor de exploatare, cu
9,47% mai mici faţă de anul 2010.
Alte cheltuieli din exploatare (penalizări) în valoare de 44.434.835 lei, cu o pondere de
6,11% din totalul cheltuielilor de exploatare.
Cheltuieli cu materialele consumabile, obiectele de inventar, energie, apă, etc., în valoare
de 12.041.433 lei, cu o pondere de 1,66% din totalul cheltuielilor de exploatare.
Cheltuieli privind ajustările aferente provizioanelor de risc şi cele aferente activelor circulante în valoare de 42.382.234 lei , cu o pondere de 5,83% din totalul cheltuielilor de exploatare.
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Rezultatul de exploatare al anului 2011, calculat ca diferenţă între veniturile din exploatare şi cheltuielile din exploatare, reprezintă un deficit de 155.373.443 lei.

B. Rezultatul financiar
1. Veniturile financiare ale anului 2011 au fost în valoare de 11.642.178 lei şi sunt constituite din:
a) Venituri din diferenţe de curs, în valoare de 11.586.237 lei, cu o pondere de 99,51% din
totalul veniturilor financiare
b) Alte venituri financiare în valoare de 55.941 lei, cu o pondere de 0,49% din totalul veniturilor financiare
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2. Cheltuielile financiare ale anului 2011 au fost în valoare de 17.076.644 lei şi sunt constituite din:
a) Cheltuieli din diferenţe de curs valutar nefavorabile, în valoare de 15.176.431 lei, cu o
pondere de 88,87% din totalul cheltuielilor financiare
b) Cheltuieli privind dobânzile, în valoare de 1.900.213 lei, cu o pondere de 11,13% din
totalul cheltuielilor financiare
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Rezultatul financiar al anului 2011, calculat ca diferenţă între veniturile financiare şi cheltuielile financiare, reprezintă un deficit de 5.434.466 lei.

C. Rezultatul exerciţiului 2011
În concluzie, activitatea economică în anul 2011 s-a încheiat cu un deficit brut de
160.807.909 lei, cu 0,71% mai mic decât în anul 2010.
Pierderea netă
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-17.158.538 -29.451.567 -53.834.115 -48.018.957 -161.956.130 -160.807.900
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2 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

LA 31 DECEMBRIE 2011
A. Activele imobilizate sunt în sumă de 956.182.000 lei şi sunt compuse din:
a. imobilizări necorporale					
28.378.567 lei
b. imobilizări corporale		
			
927.216.735 lei
c. imobilizări financiare		
			
586.698 lei
B. Activele circulante sunt în sumă de 131.192.885 lei şi sunt compuse din:
a. stocuri							
3.648.032 lei
b. creanţe							
120.497.585 lei
c. casă şi conturi în bănci					
7.047.268 lei
C. Cheltuieli în avans 						
52.260.542 lei
D. Datorii totale							
553.881.806 lei
E. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
		
1.305.786 lei
F. Venituri înregistrate în avans					
1.765.895 lei
G. Subvenţii pentru investiţii 					
31.133.196 lei
H. Capitaluri proprii						
551.548.744 lei
		
3 CREANŢE ŞI DATORII LA 31 DECEMBRIE 2011
A. Creanţele TVR sunt în sumă de 120.497.585 lei, din care:
1. Clienţi – total, din care :					
68.356.802 lei
a. Clienţi interni, din care :					
67.404.749 lei
		
- taxa tv - curente					
16.454.077 lei
		
- taxa tv – creanţe restante			
23.723.856 lei
		
- Splendid Media 					
17.293.489 lei
b. Clienţi externi						
598.109 lei
c. Clienţi - litigii						
353.944 lei
2. Alte creanţe							
51.759.342 lei
din care, principale
a. Subvenţii pentru investiţii				
38.056.434
b. Debitori penalizări					
12.501.939 lei
B. Datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 531.100.943 lei, din care:
1. Datorii comerciale, din care:					
210.165.261 lei
-UEFA (Uniunea Europeană de Fotbal Amatori)		
51.976.051 lei
- EBU (European Broadcasting Union)			
48.797.022 lei
- Illirios							
10.458.406 lei
2. Alte datorii către personal					
5.519.287 lei
3. Datorii faţă de bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale					
271.877.114 lei
din care –TVA							
56.045.025 lei
4. Datorii faţă de bugetul fondurilor speciale			
18.493.033 lei
din care - CNC							
17.931.146 lei
5. Alţi creditori							
230.140 lei
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6.
7.

Credit pe termen scurt					
Sume datorate entităţilor afiliate				

23.044.802 lei
1.771.306 lei

C. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an sunt în sumă de
22.780.863 lei, din care:
1. Datorii comerciale						
13.060.863 lei
2. Alte datorii faţă de bugetul fondurilor speciale 		
9.720.000 lei
Până la această dată, din datoriile pe termen scurt s-a achitat valoarea de 49.504.655 lei.
Sumele restante sunt înregistrate la UEFA, 51.976.051 lei, plata contribuţiei pentru susţinerea producţiei naţionale de film conform O.G.39/2005 (CNC), în sumă de 13.498.347 lei şi la
plata obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, în sumă de 271.877.114
lei.
Obligaţiile către bugetul statului, bugetele locale şi bugetele asigurărilor sociale au fost
constituite conform reglementărilor legale în vigoare şi onorate conform disponibilităţilor
existente în conturile societăţii, asigurându-se achitarea cu prioritate a drepturilor de natură salarială.
La 31.12.2011, Societatea Română de Televiziune avea următoarele angajamente:
• Scrisoare de garanţie bancară în valoare de 18.900.000 euro pentru achiziţia licenţei de
difuzare a Campionatului European de fotbal, în favoarea UEFA
• Credite în valoare de 23.044.802 lei pentru acoperirea deficitului de cash-flow
La data întocmirii prezentelor situaţii financiare, scrisoarea de garanţie bancară
diminuat cu 2.000.000 euro.

s-a

La 31.12.2011, disponibilităţile băneşti în conturile societăţii au fost de 7.046.108 lei.
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Capitolul 11
4 CONTUL DE EXECUŢIE

al cheltuielilor alocate din bugetul de stat, pe anul 2011
DENUMIRE INDICATOR

COD

CHELTUIELI - TOTAL
Cultură, recreere şi religie

67.01

Alte servicii în domeniile
culturii, recreerii şi religiei
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli salariale în bani
Îndemnizaţii de delegare ale
TV România Internaţional
Bunuri si servicii
Bunuri şi servicii
Materiale şi prestări de
servicii
Plata pentru închirierea
staţiilor şi circuitelor datorată agenţilor economici
din sistemul Comunicaţiilor
Închirierea canalului satelit
Închiriere transmisii video
over IP
Funcţionarea TVR
Internaţional
Deplasări, detaşări,
transferări
Deplasări în străinătate
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active fixe
Maşini, echipamente şi
mijloace de transport
Alte active fixe
Licenţe difuzare filme
Româneşti - Funcţionarea
TVR Internaţional
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PREVEDERI PROGRAM REALIZAT
Sume
INIŢIALE ACTUALIZAT 31.12.2011 neutiliza2011
2011
te
173.138.000 173.138.000 172.471.308 666.692
173.138.000 173.138.000 172.471.308 666.692

67.01.50 173.138.000 173.138.000 172.471.308

666.692

67.01.01 166.157.000 166.157.000 166.129.293
67.01.10
63.000
63.000
56.565
10.01
63.000
63.000
56.565
10.01.13
63.000
63.000
56.565

27.707
6.435
6.435
6.435

67.01.20 166.094.000 166.094.000 166.072.728
20.01 165.838.000 165.838.000 165.838.000

21.272
0

20.01.09 165.838.000 165.838.000 165.838.000

0

145.761.000 146.322.533 146.322.533

0

19.300.000
700.000

19.010.000
445.795

19.010.000
445.795

0
0

77.000

59.672

59.672

0

20.06

256.000

256.000

234.728

21.272

20.06.02
67.01.70
67.01.71
71.01
71.01.02

256.000
6.981.000
6.981.000
6.981.000
6.508.000

256.000
6.981.000
6.981.000
6.981.000
6.508.000

234.728
6.342.016
6.342.016
6.342.016
5.869.016

21.272
638.984
638.984
638.984
638.984

71.01.30

473.000
473.000

473.000
473.000

473.000
473.000

0
0

Alocaţiile bugetare primite în conformitate cu Legea bugetului de stat numărul 286/2010
au fost în sumă totală de 173.138.000 lei, din care au fost efectuate plăţi în valoare de
172.471.308 lei. Diferenţa de 666.692 lei neutilizată a fost restituită conform prevederilor
legale în vigoare.
Creanţa reprezentând subvenţia nealocată, aferentă prestaţiilor efectuate până la 31 decembrie 2011, în sumă de 38.117.741,48 lei, a fost încasată în lunile februarie şi martie 2012,
în baza Legii bugetului de stat numărul 293/2011.
Execuţia bugetară a fost raportată şi înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub
numărul 394.145/15.02.2012.
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 compuse din bilanţ, cont de profit şi
pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxului de trezorerie, notele
explicative la situaţiile financiare anuale, au fost întocmite în conformitate cu Politicile contabile aplicabile în Societatea Română de Televiziune aprobate prin Hotărârea Consiliul de
Administraţie numărul 204/2009, Legea contabilităţii numărul 82/1991 republicată, Ordinul
ministrului finanţelor numărul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului finanţelor publice numărul 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea
şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice.
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12

OBIECTIVE PE TERMEN
SCURT ŞI MEDIU

Capitolul

12

1. Obiective majore
Pe termen scurt (2012), TVR va trebui să
profite cât mai inteligent de transmiterea,
în acest an, a patru evenimente majore,
două sportive (Jocurile Olimpice şi Campionatul European de Fotbal) şi două politice
(alegerile locale şi cele generale). În aceste
condiţii, există premise bune pentru a asigura o creştere a audienţelor, a notorietăţii
şi a imaginii publice a TVR. Grilele principalelor canale ale TVR trebuie construite în
jurul acestor piloni de audienţă.
O altă prioritate este necesitatea definirii
identităţii clare a fiecărui canal.
În situaţia actuală a pieţei TV, cea mai
bună soluţie pentru TVR este aceea de a
oferi emisiuni mai puţine, dar de mare impact. În acest sens, TVR îşi propune o scădere a producţiilor cu 30%. În afara valorii
lor în sine, emisiunile de impact pot genera
resurse materiale, pe mai multe căi: publicitate, sponsorizări, alte forme de finanţare.
Un obiectiv prioritar pe termen mediu şi
lung va fi dezvoltarea unui segment consistent de producţie de televiziune, de tip ficţiune, documentar etc., cu parteneri externi,
fie pe relaţia producţiilor artistice finanţate
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de TVR pe filiera CNC (prin lege o cotă parte de 15% din veniturile din publicitate sunt
dirijate către CNC), fie prin alte forme de
colaborare, care să aducă un aport financiar şi/sau capacitatea de distribuţie pe plan
internaţional.
Pe termen mediu (2013 - 2014), TVR trebuie să-şi consolideze poziţia de lider în
ceea ce priveşte adaptarea la noile tehnologii, profitând şi de faptul că are cel mai
ridicat potenţial de creator de conţinut. În
acest sens, ne propunem realizarea unor
programe atractive, care să se materializeze în produse vandabile pe o piaţă TV care
va deveni non-lineară, publicul alegând
emisiuni, nu canale TV. Pentru aceasta, TVR
se află în cea mai bună poziţie: portalul video (TVRplus.ro) se află în curs de finalizare
şi urmează să fie lansat în curând, iar TVR
INFO este primul canal TV de ştiri din România care a început să transmită live conţinut video pe mobil şi pe tabletă, 24/24.

2. Alte obiective:
• creşterea interactivităţii cu publicul;
• creşterea capacităţii de transmisie „în
direct”, de pe teren, la TVR INFO;

• implementarea pe scară largă a conceputului de videojurnalism, pentru eficientizarea procesului de producţie şi difuzare de
ştiri;
• finalizarea şi lansarea site-ul de ştiri,
precum şi refacerea www.tvr.ro, care va deveni site corporate şi poartă de acces spre
celelalte site-uri ale TVR;
• creşterea capacităţii de reacţie în cazul
evenimentelor de tip „breaking news”, prin
eficientizarea modalităţilor de lucru ale reţelei de corespondenţi ai TVR;
• creşterea notorietăţii programelor şi
brandurilor TVR;
• creşterea producţiei HD;
• realizarea, în luna aprilie, la Iaşi, a sesiunii de jurizare „Prix Circom” cu cele mai
bune producţii realizate de televiziunile regionale, membre CIRCOM Regional;
• găzduirea, în luna mai 2012, a Adunării
Generale a Grupei Managerilor de Resurse
Umane EBU, o importantă întâlnire a directorilor şi specialiştilor de resurse umane şi
training din cadrul organizaţiilor membre.
În cadrul acesteia vor fi prezentate programe şi metode de specializare pe diverse domenii de activitate din mass-media,
studii, analize şi strategii de management,
precum şi soluţii specifice activităţii de resurse umane. Tema propusă pentru această şedinţă este măsurarea performanţelor, îndeplinirii obiectivelor, eficacităţii etc.
Rezultatele pe termen lung ale organizării
acestor evenimente sunt stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor, dar şi asigurarea
unor oportunităţi (cursuri de pregătire profesională) pentru salariaţii TVR;
• îmbunătăţirea bazei tehnice, în principal în zona capacităţii de transmisiuni de pe
teren şi a producţiei HD.
TVR va continua să acorde prioritate unor
evenimente importante (Gala UNITER, Festivalul Internaţional George Enescu, Festivalul Internaţional Shakespeare etc.) şi va
avea în vedere reluarea Festivalului „Cerbul
de Aur”.
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Valorile TVR
Interesul public şi încrederea publicului în noi
Pluralismul ideilor şi opiniilor, în condiţii de imparţialitate şi echilibru
Jurnalismul responsabil. Promovăm înalte standarde profesionale şi etice
Inovaţie şi creativitate
Diversitate în programe şi abordări

Calea Dorobanţilor nr. 191
sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.319.91.12; 021.319.91.54
www.tvr.ro
www.facebook.com/televiziunea.romana

