TURUL TVR

STUDIOUL ŞTIRI

• Cel mai modern dintre
studiourile TVR a fost dat
în folosinţă în anul 2006 şi
măsoară 157 mp.;
• De aici se difuzează principalele jurnale de ştiri pentru
TVR 1, TVR 2 şi TVR 3.
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TURNUL TVR

• Destinat de la început spaţiilor de redacţie, Turnul TVR a fost construit, în anii ‘60, de arhitectul Tiberiu Ricci care a folosit planuri de
protecţie antiseismică de tip japonez.
• Pentru sediul actual au existat mai multe variante de amplasare,
printre care Bulevardul Kalinin (zona Floreasca, între Studioul Moliere şi Complexul Sportiv Floreasca), Şoseaua Nordului (în Parcul
Herăstrău), Şoseaua Piscului (zona Tineretului) ori Dealul Arsenalului (astăzi Palatul Parlamentului).
• Cel mai bine a corespuns cerinţelor spaţiul din Calea Dorobanţilor –
Parcul Mornand – datorită terenului liber suficient de mare, proximităţii
cu Studioul Moliere (vechiul sediu) şi pentru că era aproape de Piaţa
Aviatorilor, unde se făceau defilările de 23 August şi 1 Mai.
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TURNUL ÎN CIFRE:
1.000 – muncitori au lucrat la
sediul TVR din Calea Dorobanţilor
74 m – înălţimea la care e vârful
antenei
6,8 ha – terenul destinat
amplasării Televiziunii Române
8,5 tone – greutatea antenei de
pe Turn
13 – nivele are clădirea
76 – numărul de proiectanţi care au
lucrat la noul centru de televiziune

STUDIOUL 1

• Astăzi, Studioul Tudor Vornicu,
după numele fostului ziarist, realizator şi manager al TVR. Vornicu
a rămas şi astăzi un reper pentru
profesioniştii de televiziune;
• Are în dotare cele mai vechi lumini de televiziune în stare perfectă
de funcţionare;
• Studioul măsoară 550 mp.

Calea Dorobanţilor
STUDIOUL 2

• Astăzi, se numeşte Studioul Iosif
Sava, după numele celebrului
muzicolog, publicist, scriitor, om de
radio şi de televiziune;
• Aici se folosesc şi acum, cu foarte
bune rezultate, camere din generaţia
deceniului al VII-lea. Camere
asemănătoare mai foloseşte şi televiziunea pu
blică franceză
France
Televisions;
• Măsoară
550 mp.

STUDIOUL 3

• Cunoscut sub
numele de Studioul Alexandru
Bocăneţ, în memoria regizorului
de teatru, film şi televiziune;
• Este cel mai mare studio al TVR,
măsurând 783 mp;
• Valeriu Lazarov a revoluţionat
divertismentul TV din România prin
emisiunile pe care le-a realizat aici;
• Deţine singurul studio cu regie
care funcţionează în format de
ultimă ora, 16:9.

STUDIOUL 4

• Numit şi Studioul Revoluţiei;
• De aici s-a transmis, în direct,
în decembrie 1989, schimbarea
regimului politic din România;
• Timp de 38 de ani, a fost studio
de ştiri;
• Are 110 mp.

STUDIOUL PANGRATI

• Este o hală
de producţie
TV, care poate fi
compartimen
tată astfel încât
să găzduiască
variate
producţii tv;
• A fost dat
în folosinţă
în 2003;
• Aici se produc
emisiuni
complexe.

TVR - TELEVIZIUNE PUBLICĂ

TVR este televiziunea care şi-a luat ca partener publicul.
DIVERSITATE. Avem cea mai mare diversitate a
producţiilor din audio-vizualul românesc: ştiri şi dezbateri, evenimente sportive majore, documentare, cultură,
programe pentru minorităţi.
IMPLICARE. TVR produce şi difuzează campanii jurnalistice
pe teme relevante pentru români.
AGENDA PUBLICĂ. TVR este un reper pentru agenda
publică. Aproape trei sferturi dintre români cred că ştirile
TVR respectă agenda cetăţeanului*.
DESCHIDERE. Primim anual aproximativ 800 de vizitatori în
Turul TVR şi aproximativ 20.000 de apeluri telefonice pe an,
la call-center.
DIALOG. TVR este o platformă de dezbatere cu tinerii, pe
teme relevante pentru societate.
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. TVR acoperă cele mai importante
ştiri la nivel naţional, prin cele cinci studiouri teritoriale:
Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, Tîrgu Mureş.
CUM FUNCŢIONĂM. TVR îşi desfăşoară activitatea sub
controlul Parlamentului, în conformitate cu Legea nr.
41/1994. Preşedintele Consiliului de Administraţie este
votat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani.
CUM SUNTEM FINANŢAŢI. Principala sursă de finanţare
a televiziunii publice o reprezintă taxa TV, cea mai scăzută
din UE la ora actuală (11 Euro pe an). Fondurile de la
bugetul de stat merg în proporţie de 98% direct către
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, pentru
transmisia terestră. Veniturile din publicitate sunt
limitate din cauza restricţiilor legislative.
CE NE DORIM. TVR a demarat în 2011 un proces amplu de
redefinire a misiunii sale. La finalul acestuia, va rezulta
Carta TVR - un document comprehensiv de poziţie, care va
stabili în detaliu valorile fundamentale ale televiziunii publice.
Un alt obiectiv strategic este acela de a conserva şi digitaliza
arhiva TVR, pentru a pune în valoare acest patrimoniu de
interes naţional. Pe termen lung, TVR îşi propune să devină un
reper în materie de jurnalism responsabil şi un spaţiu public de
dezbatere, pe teme relevante pentru România.
*Sondaj CURS la nivel naţional, 2011

ALB NEGRU ŞI COLOR.

1956 – Televiziunea începe să emită.
1957 – Televiziunea emite 600 de ore pe an.
1959 – Televiziunea are 1.000 de abonaţi şi emite 13 ore pe zi.
1965 – Programul TV se poate recepţiona pe 40% din teritoriul ţării.
1968 – Începe să funcţioneze un telecentru nou, cu 6 studiouri.
Televiziunea are 700 de angajaţi şi emite 3.000 de ore pe an.
Începe să emită al doilea program al Televiziunii
1985 – Începe transmisiunea color zilnică.
1985 – Programul de emisie se reduce la două ore pe zi.
1989 – Televiziunea Română este singura televiziune din lume
care transmite în direct o schimbare de regim politic.
1993 – Televiziunea Română devine membru al Uniunii Europene
de Radio şi Televiziune (EBU).
1994 – Este adoptată legea Legea 41/1994, prin care se
înfiinţează Societatea Română de Televiziune.
1997 – Începe producţia digitală.
2004 –TVR are o nouă identitate vizuală, unitară.
2008 – TVR lansează canalul experimental TVR HD.
2011 – TVR lansează aplicaţii mobile pentru conţinut video şi dă
startul unui proiect de platformă online (bibliotecă video).

Turul TVR

Anual, aproximativ 800 de oameni
– copii, studenţi, grupuri organizate
de adulţi – vizitează TVR. Turul
TVR este un proiect strategic în
interacţiunea cu publicul.
Procedura e simplă. Cei care vor să
vadă turnul TVR, studiourile, regiile de emisie şi culisele producţiei
de ştiri ne pot scrie pe adresa de e-mail vizita@tvr.ro.

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
ADRESĂ:
Calea Dorobanţilor nr. 191,
sector 1, Bucureşti
INTRAREA PENTRU PUBLIC:
str. Pangrati nr. 8-10

MIJLOACE DE TRANSPORT:
metrou Aviatorilor; autobuze:
282, 330, 335, 331, 301, 131
Telefonul telespectatorului:
021.208.07.20
Centrala TVR:
021.319.91.12; 021.319.91.54
www.tvr.ro
www.facebook.com/televiziunea.romana
www.twitter.com/_TVR

