
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSELE PROBLEMELOR ACTUALE ÎN 
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ 

 Modelul de anii ’70, încă percepuţi 
ca “perioada de aur a televiziunii 
române” de mulţi realizatori de 
emisiuni şi de spectatorii rămaşi 

 Legea în vigoare (41/1994) ce 
datează dintr-o epocă când nu 
existau TV private, internet şi alte 
forme de concurenţă pe vizual 

 Spargerea şi diversificarea pieţei 
media în ultimii ani, offline şi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
online, atât pe orizontală cât şi pe 
verticală; apariţia televiziunii ca 
platformă multimedia 

 Absenţa unui executiv (director) 
profesionist, angajat prin concurs, 
cu un mandat de performanţă clar 
şi verificabil 

 Organizarea internă inflexibilă, de 
tip întreprindere industrială 
tayloristă cu sindicalizare  
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TVR este o televiziune generalistă construită pe model 
monopolist-terestru de anii ’60-’70, pentru un mediu fără 
concurenţă, ca serviciu naţional “de toate pentru toţi” controlat 
politic, fără conducere profesionistă. Acest concept e depăşit şi 
trebuie schimbat urgent, crede EFOR 
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predominantă pe partea de 
personal tehnic; prin contrast, 
astăzi dilemele relevante legate de 
statutul jurnalistului ţin de 
libertatea de opinie iar conflictele 
de muncă relevante e mai probabil 
să apară din (sau să fie 
escamotate în) această zonă.  

Pe scurt, atât conceptul pe care a fost 
creată TVR cât şi Legea în vigoare 
sunt depăşite de realităţi în schimbare 
rapidă. Televiziunea publică a pierdut 
audienţă şi relevanţă, lipsindu-i o 
identitate clară în spaţiul audio-vizual 
tot mai aglomerat. 

SCHEMĂ PENTRU CONSULTARE 
PUBLICĂ ŞI O CARTE ALBĂ A 
SERVICIULUI DE TELEVIZIUNE 
PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA 
1. TVR este o companie publică şi nu 
există motive să se abată de la 
principiile generale de policy aplicate 
în UE acestei categorii de entităţi. Ca 
atare redefinirea misiunii sale trebuie 
să fie făcută pe logica europeană a 
Services of General Interest (SGI)1 / 
SGEI2, pentru care există regulamente 
şi directive aplicabile companiilor 
publice / regiilor autonome. 

Services of general interest are not 
the ordinary services provided in the 
market, but services which exhibit 
special traits. They are usually 
performed by the state, regions or 
municipalities in the public interest 
and their special trait is that they 
would be under-supplied in the 
market or they would be supplied in 
lower quality or geographical scope if 
there was no financial compensation 
provided by public authorities. 
Legitimacy of such financial aid for 
services of general interest works on 
the assumption that the market fails, 
or partly fails, in these sectors. The 
market failures which are usually 

                                                
1 https://ec.europa.eu/info/topics/single-
market/services-general-interest_en  

mentioned in this argumentation are 
the basic four from microeconomic 
analysis. 

Aceasta logică de serviciu public 
impune separarea şi analiza cele două 
componente de bază pentru TVR ca 
SGI: 

A. Partea comercială (private good) 
de furnizare de bunuri pe piaţă 
competitivă 

B. Partea de public good care nu 
este oferit de piaţă (adică celelalte 
TV private) şi care astfel justifică 
intervenţia statului, prin finanţare 
sau alte reglementări care 
limitează piaţa; aceasta e partea 
de obligaţie socială a SGI-ului 
numit TVR 

Stabilirea proporţiei între A şi B ne va 
conduce şi către schema de 
finanţare: cât din buget (%) va fi 
resursă publică (transfer bugetar, taxă 
specială etc); şi cât va fi încasare din 
piaţă (reclamă, vânzare de programe 
etc). 

Pentru analiza TVR ca televiziune 
generalistă trebuie identificate apoi 
tipurile de programe pe categorii 
mari, pentru că este posibil ca raportul 
A/B (bun public / produse comerciale) 
să fie diferit pe fiecare din ele: 

 P1: programe de ştiri, informare, 
dezbateri de actualitate 

 P2: programe de cultură de masă / 
divertisment / film / sport 

 P3: programe de cultură înaltă / 
educaţie (dar nu tip teleşcoală, ci 
emisiuni în limbaj vizual autentic) / 
experiment cultural / film de artă 

 P4: programe speciale: 
conservarea identităţii (minorităţi) 
sau relaţia cu diaspora (TVR 
internaţional, studioul Chişinău etc) 

Legea actuală acoperă de fapt 
categoriile P1, P2, P3, dar o face într-

2 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/overview/public_services_en.html  
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un limbaj confuz şi învechit, aproape 
de anii ’80, care nu permite 
identificarea clară a misiunii postului 
şi concentrarea resurselor pe 
priorităţile corecte ale fiecărui tip de 
program. De asemenea, a folosi 
argumente potrivite pentru P2 pentru 
a denatura activitatea P1, ori a flutura 
priorităţi de tip P3 (cultura înaltă) 
pentru a justifica investiţii comerciale 
ilegitime în P2 este inacceptabil. 

 

Definirea misiunii se face 
răspunzând la următoarele întrebări: 

(i) Care din categoriile P1-P3 
mai rămân a fi furnizate de 
TVR? (P4 are o situaţie specială 
şi e bine să fie discutat separat) 

(ii) Care e proporţia de bun 
public pe fiecare dintre ele, 
adică ce oferă TVR în 
contrapartidă pentru resursele 
publice primite de la stat, diferit 
faţă de ce există deja pe piaţă 
din partea TV private sau alte 
media noi (online)? 

Răspunsul se dă după schema din 
tabelul de mai jos. 

Opţiunile din căsuţele marcate trebuie 
să fie obiect de dezbatere publică şi 
decizie limpede, pentru că pe baza lor 
se vor defini: 

 Misiunea şi identitatea postului 
TVR (brandul) 

 Schema de finanţare 

 Contractul de management şi 
indicatorii de performanţă prin care 
este angajată şi evaluată 
conducerea TVR 

Observaţii: 

 Nu este obligatoriu să existe toate 
componentele A1-B3 în ofertă; se 
poate lua în cunoştinţă de cauză 
decizia renunţării la o parte dintre 
ele. De exemplu, renunţarea la 
emisiuni de divertisment de masă 
care există în formate similare pe 
piaţa comercială etc. 

 Chiar şi la o evaluare sumară pe ce 
oferă TVR în momentul de faţă, e 
puţin probabil să se justifice un 
buget compus din 90% subvenţie 
bugetară şi 10% încasări proprii. E 
greu de susţinut că 90% din ce 

 A. Bun public: produse unicat 
(absolut, sau prin nivel calitativ 
etc) care nu mai există pe piaţă 

B. Bun privat: produse similare 
care concurează cu ceea ce 

există deja 

P1: programe de ştiri, 
informare, dezbateri de 
actualitate 

A1: %? B1: %? 

P2: programe de cultură de 
masă / divertisment / sport A2: %? B2: %? 

P3: programe de cultură 
înaltă A3: %? B3: %? 

 Coloana A justifică finanţarea 
publică 

Coloana B justifică încasările; 
aici e permisă introducerea de 

reclamă 

 Aici se măsoară audienţă + 
calitate + identitate; este greu 

de comparat cu TV private 

Aici se măsoară doar audienţa, 
pe indicatori comparabili cu TV 

private 
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apare acum pe post sunt bunuri 
publice / produse unicat. 

 Incasările TVR aduse prin 
programe comerciale (B) pot 
cofinanţa emisiuni din categoria A 
– dar nu invers! Cu alte cuvinte, 
nu este permis să se consume 
fonduri publice pentru producţii pur 
comerciale, similare celor care 
există deja în piaţă. 

 Nu toate programele TVR trebuie 
produse inhouse; e perfect 
acceptabil ca TVR să funcţioneze 
ca o agenţie de stat care să 
organizeze şi să finanţeze 
competiţii deschise de proiecte 
pentru producţii tip A1, A2, A3, 
care o fac unică pe piaţă (dar nu şi 
pentru B). Nici CNAIR nu 
construieşte de una singură toate 
drumurile pe care le are în 
administrare, ci apelează la 
contractori selectaţi competitiv. 

 Legea 111/2016 pentru 
guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice (inclusiv 
regii autonome) oferă elemente 
tehnice importante ce pot fi 
preluate şi în cadrul normativ 
pentru TVR. De exemplu 
Scrisoarea de aşteptări 
(document al proprietarului către 
management, un fel de Termeni de 
Referinţă) sau Declaraţia de 
Intenţie (prin care candidaţii de 
CA sau PDG răspund Scrisorii de 
aşteptări), care ar pune într-un 
mai cadru precis şi relevant 
“proiectele de management” 
propuse de candidaţi, în momentul 
de faţă făcute la inspiraţie, fără o 
metodologie anume sau o grilă. De 
asemenea s-a putea clarifica mai 
bine incompatibilităţile mebrilor CA 
în raport cu instituţia TVR, aşa cum 
se procedează şi în alte regii 
publice.  

 

 

2. Definirea misiunii TVR în cadrele de 
mai sus trebuie făcută prin 
schimbarea Legii 41/1994 care nu 
permite în momentul de faţă 
angajarea prin concurs a unui 
executiv profesionist. 

Trebuie să existe o consultare publică, 
apoi totul trebuie sintetizat într-o 
Cartă Albă a TVR şi preluat în noua 
Lege a Serviciului Public de 
Televiziune. Ideal asta s-ar face pe 
modelul folosit de Comisia Europeană 
atunci când are în vedere reglementări 
noi: (i) se lansează public o temă pusă 
spre consultare, cu problemele clar 
definite şi întrebările la care publicul e 
chemat să răspundă; (ii) se adună 
răspunsurile şi se face o sinteză; (iii) 
se redactează Cartea Albă, ca un 
sumar de opţiuni pe întrebările 
formulate înainte, care să contureze 
soluţia adoptată; (iv) şi la final Cartea 
Albă este transpusă în text legislativ. 

Acest proces  este important pentru 
legitimitatea deciziei finale. Pe parcurs 
sunt necesare materiale analitice care 
să susţină procesul de consultare şi 
decizie, dar şi eventuala nouă 
conducere; ele trebuie redactate rapid 
(sau contractate). De exemplu: 

 Un raport comparativ pe 
experienţa TV publice din state 
europene cu situaţie socio-
economică cât de cât 
asemănătoare cu a noastră, cu 
lecţiile lor bune şi proaste; 

 Un sumar de probleme ale TVR 
aşa cum se reflectă el în diverse 
rapoarte ale controalelor în 
instituţie (Curte de Conturi, etc) ori 
alte documente disponibile. Există 
multe date interesante în aceste 
rapoarte, care stau nefolosite. 

Fără astfel de rapoarte la dispoziţie va 
fi mai greu pentru decidenţii publici, 
dar chiar şi pentru candidaţii şi 
membrii CA, să-şi formeze o părere 
avizată cu privire la direcţia reformei 
în TVR.  
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Dacă asemenea documente vor 
exista, va fi mai simplu să avem şi un 
consens de opinie între decidenţi, 
după ce s-au putut dezbate şi elimina 
în prealabil, pe bază de dovezi, 
eventuale opţiuni nerealiste pe care 
le-ar fi avut unul sau altul. Acesta 
este sensul noţiunii de evidence-based 
policy. 

3. După definirea misiunii şi 
organizării TVR în parametri generali, 
la nivelul de detaliere următor 
trebuie stabilite nişte standarde 
profesionale minimale pentru 
producţiile TVR care să justifice 
resursele (importante) puse la 
dispoziţia instituţiei, precum şi faptul 
că acesta este un canal de televiziune, 
nu post de radio sau platformă de 
discuţii tip Zoom, cum lasă acum 
impresia multe emisiuni. 

Accentul trebuie să fie pe limbajul 
vizual al programelor. Identitatea 
aparte a TVR trebuie dată şi de alte 
elemente precum tonul, ritmul, stilul; 
toate suferă în momentul de faţă. 
Ieşirea din studiouri în teren şi 
naraţiunea vizuală de calitate pot fi 
elemente de diferenţiere între TVR şi 
concurenţii săi privaţi, care fac genul 
ăsta de performanţă din ce în ce mai 
greu pe fondul lipsei de resurse şi 
interes, în condiţii de capturare 
politică, non-comercială, a 
“televiziunilor de ştiri”; şi ar fi 
elementul de diferenţiere faţă de 
online.  

Valorificarea arhivelor de imagine în 
mod creativ şi interesant, ori 
promovarea producţiei naţionale a 
tinerilor creatori din vizual, pot fi de 
asemenea elemente de diferenţiere, 
inclusiv sub forma de concursuri de 
proiecte.  

Însă toate aceste lucruri enumerate 
mai sus şi multe altele de aceeaşi 
natură – e bine să fie lăsate ca decizii 
strategice în sarcina CA, cu 
obligaţia explicită să se ocupe de ele; 
non-decizia nu este o opţiune. Pe de 
altă parte, Parlamentul şi alţi 

decidenţi politici trebuie să se abţină 
de la tentaţia de a face micro-
managementul instituţiei, supra-
specificând în Lege elemente de 
decizie operaţională. La urma urmei, 
pentru aia există un CA şi noul 
Director angajat prin concurs, cu un 
contract şi ţinte de management.  

4. Probleme speciale care trebuie 
discutate separat, probabil nu la 
nivelul cadrului legislativ, dar putând fi 
integrate în procesul de consultare: 

 Ce se întâmplă cu studiourile 
teritoriale? Care este rolul lor în 
grila de analiză de mai sus (le ce 
programe din categoriile A1-B3 
contribuie) şi cum se integrează cu 
studioul central? 

 Cum se defineşte mai concret 
misiunea TVR Internaţional? Mai 
are canalul vreun rost, la cum 
arată trendurile actuale de consum 
de media în diaspora? A studiat 
cineva această chestiune? 

 O strategie realistă pentru 
studioul TVR din Chişinău, care 
funcţionează pe o piaţă media 
complet diferită de cea din 
România, într-un mediu extrem de 
competitiv dar orientat după alte 
coordonate, chestiuni pe care puţini 
decidenţi din România le înţeleg. 
Trebuie comisionat un Raport 
pentru Strategia TVR în Republica 
Moldova, ori măcar 2-3 dezbateri 
incluzând oameni din piaţa mass-
media moldovenească, pentru ca 
toată lumea, inclusiv noul CA şi 
PDG, să poată decide în cunoştinţă 
de cauză. 
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