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În calitate de autoritate public\ [i garant al interesului public în domeniul audiovizualului, Consiliul Na]ional
al Audiovizualului are misiunea de a implementa cadrul de reglementare armonizat cu practicile [i principiile
europene.

În 2001 C.N.A. a ini]iat proiectul "Adoptarea [i implementarea acquis-ului comunitar în domeniul audio-
vizualului - îmbun\t\]irea politicilor [i dezvoltarea capacit\]ii administrative" pe care Uniunea European\ l-a
finan]at din fonduri Phare.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini îndeplinirea de c\tre România a obliga]iilor privind
adoptarea [i implementarea acquis-ului comunitar în domeniul audiovizualului [i de a asigura, din acest punct
de vedere, accelerarea procesului de integrare european\. Beneficiarii acestui proiect sunt în principal Consiliul
Na]ional al Audiovizualului [i Ministerul Culturii [i Cultelor.

Numeroasele activit\]i subordonate acestui obiectiv sunt destinate elabor\rii [i implement\rii unei politici
echilibrate [i propor]ionale a sectorului audiovizual, în vederea asigur\rii atât a liberei competi]ii, cât [i a plu-
ralismului, a p\str\rii diversit\]ii culturale, dar în acela[i timp [i a promov\rii interesului public [i a identit\]ii
culturale, a cre[terii gradului de informare a popula]iei asupra standardelor europene în domeniul audiovizualu-
lui. În cadrul proiectului au fost elaborate studii asupra pie]ei audiovizualului din România, [i anume:

1. Utilizare, atitudini [i satisfac]ii ale consumatorilor de radio [i televiziune;
2. Expunerea copiilor la programele de radio [i televiziune;
3. Influen]a media asupra comportamentului civic [i a celui electoral.
Preocupat s\-[i fundamenteze deciziile pe date furnizate de cercet\ri [tiin]ifice [i în tradi]ia practicilor

autorit\]ilor de reglementare europene (în special Conseil Superieur de l'Audiovisuel din Fran]a [i Office for
Communications din Marea Britanie), care acord\ un loc [i un rol special cercet\rii în elaborarea [i imple-
mentarea unor ini]iative [i decizii legislative, C.N.A. a stabilit ca fiecare dintre cele trei studii s\ acopere un
segment [i o problematic\ specifice pentru peisajul audiovizual românesc [i anume:

Primul studiu, "Utilizare, atitudini [i satisfac]ii ale consumatorilor de radio [i televiziune", utilizând un
e[antion de propor]ii considerabile (peste 8.000 subiec]i), a urm\rit s\ ofere o reprezentare clar\ [i coerent\ a
segment\rii popula]iei României în calitate de consumatori de televiziune [i de radio, cu o focusare pe habi-
tusurile de utilizare, pe aptitudini [i pe nivelul de satisfac]ie. În final, a rezultat un profil al telespectatoru-
lui/ascult\torului român pe care ar fi benefic s\-l aib\ în vedere în primul rând strategiile de programe TV
[i Radio, dar [i industria de publicitate.

Al doilea studiu, "Expunerea copiilor la programele de radio [i televiziune", care evalueaz\ expunerea copi-
ilor la programele de radio [i televiziune, în compara]ie cu alte practici culturale [i de consum media
("tradi]ionale" vs. "noi"), a utilizat pentru prima dat\ în România, simultan în aceea[i cercetare, un e[antion
de copii cu vârsta cuprins\ în intervalul  6-14 ani [i un e[antion de p\rin]i, în total aproximativ 8.000 de
subiec]i.

Studiul a determinat de asemenea rolul jucat de p\rin]i în consumul media al copiilor [i m\sura în care
ace[tia îi protejeaz\ de con]inuturile programelor care le pot afecta dezvoltarea.

4. Al treilea studiu, "Influen]a media asupra comportamentului civic [i a celui electoral", a inclus atât o
dimensiune individual\ (atitudini, reprezent\ri, motiva]ii) cât [i dimensiuni contextuale (re]eaua interac]iunilor
sociale [i comunica]ionale, opinia dominant\, etc.).

Cei 5.000 de subiec]i ai e[antionului s-au pronun]at asupra importan]ei pe care o acord\ campaniilor sociale
[i electorale, furnizând astfel date interesante, necesare reglement\rilor privind acoperirea campaniilor sociale [i
a celor electorale, sau în promovarea unor anumite modele de atitudini [i comportamente civice.

Cele trei volume ap\rute sub titlul "Studii [i cercet\ri audiovizuale" prezint\ extrase semnificative din cele
trei cercet\ri realizate în cadrul proiectului finan]at de Uniunea European\ dar [i alte materiale (cercet\ri, studii
[i reglement\ri) reflectând o solid\ [i pertinent\ experien]\ interna]ional\ în aceast\ problematic\.

Monica Botnaru

Consilier cercetare, audien]\, monitorizare
Consiliului Na]ional al Audiovizualului

Primul proiect Phare de anvergur\ din România

pentru domeniul audiovizual
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Institutul de Marketing [i Sondaje - IMAS - a întreprins în prim\vara anului 2004, la soli-
citarea [i în beneficiul Consiliului Na]ional al Audiovizualului, un foarte cuprinz\tor studiu
privind specificul utiliz\rii, atitudinilor [i satisfac]iilor telespectatorilor [i ascult\torilor din
România.

Studiul face parte dintr-un proiect mai larg al Uniunii Europene, finan]at din fonduri    
Phare, intitulat: "Adoption and implementation of the acquis communautaire in the audio-
visual field".

Rezultatele studiului IMAS ofer\ date [i informa]ii cantitative [i calitative asupra rela]iilor
extrem de complexe dintre media audiovizuale [i consumatorii interni de toate categoriile.
Acestea furnizeaz\ CNA o imagine realist\ asupra domeniului [i totodat\, o baz\ util\ de
evaluare [i reglementare în spiritul normelor comunitare.

STUDIUL
„UTILIZARE, ATITUDINI {I A{TEPT|RI

ALE CONSUMATORILOR ROMÂNI DE RADIO {I TV“

Structura e[antionului este urm\toarea:

METODOLOGIE
În vederea elabor\rii acestui studiu s-a utilizat meto-
da sondajului de opinie, intervievarea f\cându-se la
domiciliul subiec]ilor, fa]\ în fa]\. Interviurile au fost
realizate între 1 aprilie [i 8 mai 2004, de c\tre 410
operatori din re]eaua IMAS.

Universul e[antionului: popula]ia României în vârst\
de 15 ani [i peste;
Volumul e[antionului: 8244 responden]i; eroarea de
e[antionare este de ± 1.1%
Tipul e[antionului: stratificat, probabilist, tri-stadial;

Criterii de stratificare: 11 regiuni de dezvoltare eco-
nomic\, mediul reziden]ial (urban - rural), m\rimea
localit\]ilor (5 categorii);

Stadii de probabilitate: selec]ie probabilistic\ aleatoare
a localit\]ilor, a sec]iilor de votare din cadrul fiec\rei
localit\]i [i a persoanelor intervievate. Selec]ia respon-
den]ilor de 18 ani [i peste a fost realizat\ din listele
electorale utilizate la Referendumul din noiembrie
2003, prin pas statistic, iar persoana tân\r\ (15 - 17
ani) a fost selectat\, folosind metoda drumului aleator
de la ultima adres\ trecut\ în fi[a de selec]ie.



TELEVIZIUNE

Telespectatori numai 
ai posturilor 

române[ti: 43,5% 

Totalul telespectatorilor de 
posturi str\ine : 48,7% 

Telespectatori atât ai 
posturilor române[ti cât [i 

str\ine: 48,1% 

Telespectatori numai de 
posturi str\ine : 0,6% 

Totalul popula]iei: 
100% 

Cei care nu se 
uit\ la televizor: 

7,8% 

Obi[nuin]e de vizionare

Segmentarea popula]iei pe tipuri de telespectatori
- baza: 8244 responden]i -

6-7 zile pe 
s=pt=mân=

68%

1-2 zile pe 
s=pt=mân=

5%

Mai rar
6%

3-5 zile pe 
s=pt=mân=

13%

Se uit= la TV
92%

Nu se uit= la TV
8%

7
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De obicei, cât de des v\ uita]i la televizor 
(acas\ sau în alt loc) în cursul unei s\pt\mâni obi[nuite?

Într-o zi obi[nuit\ de lucru (luni - vineri), cam cât timp 
v\ uita]i de obicei la televizor (acas\ sau în alt loc)?

Baza: to]i responden]ii (8244)

Baza: to]i telespectatorii (7606)

1-2 zile pe 
s=pt=mân=

5%
6-7 zile pe 
s=pt=mân=

68% Mai rar
6%

3-5 zile pe 
s=pt=mân=

13%

Deloc 
8%

Nu [tie, nu 
r=spunde

0%

Media: 3.44 ore 

Deloc 
1% Nu [tie, nu 

r=spunde
0%

Între 4 [i 6 ore
20%

Mai mult de 8 
ore
4%

Între 2 [i 4 ore
40%

Între 6 [i 8 ore
7%

Între 1 [i 2 ore
24%

Mai pu]in de o 
or=
4%



9

Într-o zi obi[nuit\ de lucru (luni - vineri), la ce ore v\ uita]i 
de obicei la televizor (acas\ sau în alt loc)? 

Ora Procent  Ora Procent 
6 – 7  3.7%  16 – 17  10.7% 
7 – 8 10.2%  17 – 18 24.9% 
8 – 9  7.7%  18 – 19 33.7% 
9 – 10  6.8%  19 – 20 77.0% 
10 – 11 5.3%  20 – 21 76.9% 
11 – 12 4.1%  21 – 22 62.1% 
12 – 13 3.5%  22 – 23 36.3% 
13 – 14 3.6%  23 – 24  13.5% 
14 – 15  4.8%  24 – 6  2.3% 
15 – 16  5.2%  Nu [tie, nu r\spunde 0.8% 

Media: 4.55 ore 

Într-o zi obi[nuit\ de la sfâr[itul s\pt\mânii (sâmb\t\ - duminic\), 
cam cât timp v\ uita]i la televizor (acas\ sau în alt loc)? 

Deloc 
2% Nu [tie, nu 

r=spunde
0%Între 4 [i 6 ore

29% Mai mult de 8 
ore

12%

Între 2 [i 4 ore
27%

Între 6 [i 8 ore
15%

Între 1 [i 2 ore
13% Mai pu]in de o 

or=
2%

Baza: to]i telespectatorii (7606)

R\spuns multiplu. Baza: to]i telespectatorii din zilele lucr\toare (7504)
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Într-o zi obi[nuit\ de la sfâr[itul s\pt\mânii (sâmb\t\ - duminic\), 
la ce ore v\ uita]i de obicei la televizor (acas\ sau în alt loc)?
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Preferin]e de vizionare

La ce posturi române[ti de televiziune v-a]i uitat în ultimele 3 luni 
[i care este postul românesc de televiziune preferat?

Baza: to]i telespectatorii (7606)

75%

72%

69%

49%

31%

29%

27%

17%

16%

16%

12%

11%

8%

5%

4%

1%

2%

0%

27%

28%

18%

5%

2%

6%

3%

0%

0%

3%

1%

1%

0%

0%

0%

3%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

România 1

PRO TV

Antena 1

Prima TV

TVR 2

Acas=

Realitatea TV

B1 TV

Na]ional TV

Atomic TV

Etno TV

TV Sport

Tele 7 abc

România Cultural

România Interna]ional

Nici unul

Altul (sub 1% fiecare)

Nu r=spunde

Post românesc vizionat în ultimele 3 luni Post românesc preferat
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La ce posturi str\ine de televiziune v-a]i uitat în ultimele 3 luni 
[i care este postul str\in de televiziune preferat?

Baza: to]i telespectatorii (7606)

35%

24%

15%

12%

11%

11%

11%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

5%

47%

19%

6%

5%

1%

3%

4%

3%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

3%

49%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Discovery

Animal Planet

Eurosport

National Geographic

Hallmark

HBO

MTV România

Euronews

Cartoon Network

CNN

Fox Kids

Minimax

TV5

Duna

MCM

RTL

Rai 1

Reality TV

M6

Altul (sub 1% fiecare)

Nici unul

Nu r=spunde

Post TV str=in vizionat \n ultimele 3 luni Post TV str=in preferat
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Profilul telespectatorilor

În primul rând trebuie s\ [tim cine sunt cei care se uit\ la televizor 
[i mai ales cine nu se uit\.

 % pe coloan\ Total popula]ie  
Cei care nu se uit\ la 

televizor 
Cei care se uit \ la 

televizor 
Masculin - 15 - 17 
ani 

2.9 0.6 3.1 

Masculin - 18 - 29 
ani 

11.6 7.0 11.9 

Masculin - 30 - 44 
ani 

12.8 6.6 13.3 

Masculin - 45 - 59 
ani 

11.0 10.5 11.1 

Masculin - 60+ ani 9.8 18.7 9.0 
Feminin - 15 - 17 ani 2.8 0.6 3.0 
Feminin - 18 - 29 ani 11.6 4.7 12.1 
Feminin - 30 - 44 ani 12.6 7.7 13.0 
Feminin - 45 - 59 ani 11.7 8.0 12.0 

Sex/Vârst\ 

Feminin - 60+ ani 13.3 35.5 11.4 
pân\ la 8 clase 36.6 76.1 33.3 
sc. prof., tr.I liceu  25.5 15.2 26.4 
liceu, [c. postlic.  29.4 7.7 31.2 Educa]ie 

studii superioare  8.5 1.0 9.2 
Patron/manager  2.4 0.3 2.6 
Intelectual 5.1 0.1 5.5 
Func]ionar 9.5 2.3 10.1 
Muncitor 18.0 6.6 19.0 
Agricultor 5.7 8.5 5.5 

Ocupa]ie 

Inactiv 59.2 82.1 57.3 
Înalt 11.9 1.5 12.8 
Mediu 28.5 5.4 30.4 Statut 
Sc\zut 59.6 93.1 56.8 
Rural 44.7 77.2 41.9 

Mediu 
Urban 55.3 22.8 58.1 
Oltenia 10.7 12.4 10.6 
Muntenia 18.9 23.1 18.6 
Dobrogea 4.5 3.3 4.6 
Moldova 21.4 30.8 20.6 
Transilvania 17.6 16.2 17.7 
Cri[ana-Maramure[ 9.0 6.9 9.2 
Banat 6.6 4.8 6.8 

Regiune 

Bucure[ti 11.2 2.6 11.9 
Total  100 100 100 

Pentru o mai bun\ vizualizare a diferen]elor dintre
tipurile de telespectatori am optat pentru calcularea
unui "indice de afinitate". Acest indice este egal cu
raportul dintre procentul pe un anumit sube[antion [i
procentul din popula]ie înmul]it cu 100. Dac\ cele
dou\ procente sunt egale indicele ia valoarea 100. Cu
cât valoarea indicelui de afinitate este mai mare decât
100 pentru o anumit\ caracteristic\, cu atât caracteris-
tica respectiv\ este asociat\ mai puternic cu catego-

ria sube[antionului respectiv de telespectatori. [i
invers, cu cât valoarea indicelui de afinitate este mai
mic\ decât 100, cu atât caracteristica respectiv\ nu
este asociat\ cu sube[antionul respectiv de telespecta-
tori.
În tabelul urm\tor vom reg\si valorile indicelui de
afinitate pentru tipurile de telespectatori prezentate în
tabelul anterior.
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Masculin - 15 - 17 
ani 
Masculin - 18 - 29 
ani 
Masculin - 30 - 44 
ani 
Masculin - 45 - 59 
ani 

Masculin - 60+ ani 

Feminin - 15 - 17 ani 

Feminin - 18 - 29 ani 

Feminin - 30 - 44 ani 

Feminin - 45 - 59 ani 

Sex/Vârst\ 

Feminin - 60+ ani 

pân\ la 8 clase 

[c. prof., tr.I liceu  

liceu, [c. postlic.  
Educa]ie 

studii superioare  

Patron/manager  

Intelectual 

Func]ionar 

Muncitor 

Agricultor 

Ocupa]ie 

Inactiv 

Înalt 

Mediu Statut 

Sc\zut 

Rural Mediu 
Urban 

Oltenia 

Muntenia 

Dobrogea 

Moldova 

Transilvania 

Cri[ana-Maramure[

Banat 

Regiune 

Bucure[ti 

20
61

52

96

191

22

40

62

68

267

208

60

26

11

13

3

25

37

149

139

12

19

156

173

41

116

122

72

144

92

76

72

24

107
103

104

100

92

107

105

103

103

86

91

103

106

107

107

108

106

105

96

97

107

107

95

94

105

99

98

102

96

101

102

102

106

Cei care nu se uit= 
la televizor

Cei care  se uit= 
la televizor
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Interes / Satisfac]ie emisiuni TV

V\ rog s\-mi spune]i cât de mult v\ intereseaz\ fiecare dintre urm\toarele genuri de programe.

Baza: to]i telespectatorii (7606)

-4

-9

-12

-11

-14

-20

-19

-16

-18

-17

-16

-20

-24

-18

-22

-26

-14

-14

-17

-16

-14

-18

-3

-10

-11

-12

-13

-22

-27

-33

-33

-37

-38

-37

-35

-42

-40

-36

-50

-50

-52

-58

-63

-64

16

33

27

30

34

33

32

17

25

22

22

23

24

22

21

24

18

13

17

13

12

11

77

49

24

24

23

20

17

18

18

14

17

22

13

12

10

7

48

46

39

25

22

33

85 65 45 25 5 15 35 55 75 95

Programe de [tiri

Emisiuni de divertisment

Filme artistice

Programe muzicale

Emisiuni umoristice

Emisiuni despre oameni obi[nui]i

Emisiuni de investiga]ie, reportaje

Emisiuni sportive 

Emisiuni cu camera ascuns=

Seriale

Emisiuni de dezbateri (talk show)

Emisiuni religioase

Concursuri cu premii

Filme documentare

Emisiuni de [tiin]=

Emisiuni culturale

Emisiuni pentru femei

Telenovele 

Emisiuni despre mod=

Emisiuni pe teme auto

Reality shows (Big Brother)

Filme cu desene animate 

Nu prea interesat Deloc interesat Oarecum interesat Foarte interesat

Diferen]ele pân= la 100% reprezint= non-r=spunsurile
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Pe care dintre urm\toarele genuri de programe le-a]i urm\rit în ultimele 3 luni?
R\spuns multiplu? 

Baza: to]i telespectatorii (7606)

91%

75%

63%

53%

53%

42%

36%

35%

34%

30%

26%

23%

21%

19%

18%

17%

17%

16%

15%

14%

13%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programe de [tiri

Filme artistice

Emisiuni de divertisment

Programe muzicale

Emisiuni umoristice

Emisiuni sportive 

Seriale

Emisiuni despre oameni obi[nui]i

Emisiuni de dezbateri (talk show)

Telenovele 

Emisiuni de investiga]ie, reportaje

Emisiuni cu camera ascuns=

Emisiuni religioase

Filme documentare

Emisiuni culturale

Emisiuni de [tiin]=

Concursuri cu premii

Emisiuni pentru femei

Reality shows (Big Brother)

Emisiuni pe teme auto

Emisiuni despre mod=

Filme cu desene animate 
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1 S-a calculat atribuindu-se 4 puncte pentru foarte satisfacut, 3 pentru oarecum satisfacut, 2 pentru nu prea

satisfacut, 1 pentru deloc satisfacut. Cu cât valoarea medie este mai mare, cu atât nivelul satisfactiei este

mai ridicat.

          medii 1 
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Baza: toþi telespectatorii 

postului …  5676 5210 5435 2375 367 3706 2193 1299 2018 1220 823 

Filme artistice  3.26 3.54 3.62 3.07 3.10 3.28 3.22 2.77 2.46 2.94 1.73 

Filme cu desene animate  3.01 2.95 3.03 2.96 2.27 2.73 2.61 2.29 2.00 2.32 1.77 

Emisiuni umoristice  3.12 3.62 3.58 2.86 2.63 3.38 2.86 2.54 2.50 2.90 1.89 

Programe de ºtiri  3.53 3.67 3.68 3.22 2.86 3.37 2.93 3.10 3.70 3.14 2.94 

Telenovele  3.12 3.15 2.91 3.23 2.50 2.84 3.83 2.32 2.32 2.50 1.70 

Emisiuni culturale  3.41 2.95 2.95 3.32 3.66 2.75 2.63 2.66 2.91 2.69 1.62 

Emisiuni pe teme auto  3.13 3.25 3.57 2.80 2.54 3.17 2.20 2.77 2.62 2.49 2.96 

Emisiuni despre oameni 
obiºnu iþi 3.60 3.43 3.31 3.16 2.89 3.16 3.38 2.87 3.19 2.86 2.08 

Emisiuni de investigaþie, 
reportaje  3.32 3.48 3.43 3.05 2.79 3.35 2.85 2.91 3.34 2.88 2.22 

Reality shows ( Big Brother ) 2.43 2.68 2.70 2.35 2.15 3.38 2.48 2.23 2.34 2.01 1.77 

Programe muzicale  3.40 3.10 3.15 3.25 3.07 3.07 3.03 2.84 2.48 2.78 1.84 

Emisiuni sportive  3.54 3.39 3.60 3.26 2.74 3.24 2.53 3.23 3.01 3.14 3.92 

Emisiuni de divertisment  3.37 3.65 3.58 3.02 2.74 3.38 3.07 2.82 2.61 2.92 2.09 

Concursuri cu premii  3.20 3.30 3.27 2.99 2.50 3.16 2.74 2.78 2.48 2.83 1.98 

Emisiuni de ºtiinþã  3.44 2.94 2.95 3.24 3.17 2.82 2.39 2.56 2.90 2.63 1.88 

Emisiuni religioase  3.70 2.84 2.89 3.27 3.15 2.64 2.40 2.73 2.63 2.41 1.56 

Emisiuni de dezbateri ( talk 

show) 3.05 3.72 3.20 2.71 2.70 2.87 2.61 3.41 3.52 2.83 2.34 

Seriale  3.24 3.29 3.42 3.26 2.83 3.04 3.60 2.69 2.35 2.69 1.55 

Emisiuni cu camera ascunsã  3.01 3.25 3.33 2.77 2.60 3.58 2.61 2.51 2.44 2.42 1.88 

Emisiuni despre modã  3.00 3.07 3.15 2.73 2.70 3.17 3.25 2.56 2.56 2.48 1.33 

Filme documentare  3.43 2.98 2.99 3.31 3.31 2.82 2.56 2.59 2.79 2.68 1.81 

Emisiuni pentru femei  3.06 3.12 3.15 2.90 2.74 3.00 3.63 2.58 2.82 2.50 1.67 

Cât de satisf\cut sunte]i de urm\toarele genuri de programe la …?
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Analiz\ de coresponden]\ ]inând cont de valorile medii ale satisfac]iei

Filme artistice  

Emisiuni umoristice  

Programe de [tiri

Telenovele  

Emisiuni culturale  

Emisiuni pe teme auto  

Emisiuni despre oameni obi[nui]i

Reality shows  

Programe muzicale  

Emisiuni sportive  

Emisiuni de divertisment  

Concursuri cu premii  

Emisiuni de [tiin]=

Emisiuni religioase  

Talk show  

Seriale  

Emisiuni despre  
mod= 

Filme documentare  

România 1 

TVR2 

România Cultural  

Prima TV 

Acas=

B1 TV 

Realitatea TV  

Na]ional TV 

Sport TV 

Emisiuni pentru femei  

Desene animate  Emisiuni de investiga]ie,  
reportaje  

PRO TV 
Antena 1 

Emisiuni cu camera ascunsã  

Posturi [i emisiuni TV

Practic imaginea de mai sus ne arat\ cu ce emisiuni
asociaz\ telespectatorii posturile române[ti principale
de televiziune.

Postul România 1 este asociat cu emisiuni
precum programe muzicale, emisiuni despre oameni
obi[nui]i.

Postul România Cultural este asociat cu emi-
siuni precum filme documentare, emisiuni de [tiin]\,
emisiuni culturale [i religioase.

PRO TV [i Antena 1 au o imagine
asem\n\toare [i mai diversificat\ [i anume aceea de
posturi la care po]i urm\ri emisiuni de divertisment [i
umoristice, emisiuni pe teme auto, programe de [tiri,
desene animate, filme artistice.

Postul Prima TV este asociat în primul rând
cu reality show, iar apoi cu emisiuni umoristice [i de
divertisment, precum [i emisiuni cu camera ascuns\.
Postul Acas\ este asociat cu emisiuni de genul: tele-
novele, seriale, emisiuni pentru femei, emisiuni despre
mod\.

Pentru a putea construi, totu[i, o gril\ de pro-
grame cât mai eficient\, posturile de televiziune tre-
buie s\ ia în cosidera]ie atât interesul pentru anumite

genuri de programe, cât [i satisfac]ia cu fiecare din-
tre aceste tipuri de emisiuni. Analiza urm\toare, pe
care am numit-o "Oportunit\]i de marketing - puncte
tari / puncte slabe pentru televiziuni" scoate în evi-
den]\ tocmai acest lucru.

Analiza prezint\ rela]ionat datele de "interes
general" [i "satisfac]ie specific\" pentru anumite seg-
mente de telespectatori. Datele de "interes" ("cât de
mult v\ intereseaz\ fiecare dintre urm\toarele genuri
de programe pe care le pute]i urm\ri la televiziune")
[i cele de "satisfac]ie" (pentru acelea[i genuri de pro-
grame de la întrebarea anterioar\, se întreab\ despre
principalele posturi române[ti de televiziune urm\rite
în ultimele 3 luni "cât de satisf\cut sunteti de … la
postul  ... ") se vor pozi]iona pe axe diferite (satis-
fac]ie-disatisfac]ie; interes-dezinteres), rezultând astfel
4 cadrane: 1) interes mare [i satisfac]ie mare = puncte
tari; 2) interes mare [i satisfac]ie mic\ = puncte slabe;
3) interes mic [i satisfac]ie mic\ = puncte de ni[\; 4)
interes mic [i satisfac]ie mare = puncte secundare.
Axele se intersecteaz\ în punctele care reprezint\ va-
lorile medii ale fiec\rei dimensiuni.
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În cadranul din dreapta sus al acestui grafic g\sim
punctele tari ale televiziunilor, adic\ acele genuri de
emisiuni neap\rat necesare oric\rui post de televiziune.
Pentru aceste acele genuri de emisiuni atât interesul
cât [i satisfac]ia au valori peste medie.
În cadranul din dreapta jos al graficului de mai sus

g\sim punctele slabe ale televiziunilor, adic\ acele
acele genuri de emisiuni pentru care interesul este
peste medie, dar satisfac]ia sub medie.
În cadranul din stânga jos al graficului de mai sus

g\sim punctele de ni[\ ale televiziunilor, adic\ acele
genuri de emisiuni pentru care atât interesul cât [i sa-
tisfac]ia sunt sub medie.
Punctele slabe [i punctele de ni[\ reprezint\ oportu-

nit\]i de dezvoltare a pozi]iei în pia]\.
În cadranul din stânga sus al graficului de mai sus

g\sim punctele secundare ale televiziunilor, adic\ acele
acele genuri de emisiuni pentru care nu este în mod
necesar depunerea unui efort special. Cu aceste genuri
de emisiuni atingi, atragi [i un alt target decât "core-
ul" televiziunii tale. Pentru aceste acele genuri de emi-
siuni interesul este sub medie, dar satisfac]ia este
peste medie.

Putem spune din graficul anterior urm\toarele:
Puncte tari, obligatorii pentru orice televiziune:

- Programele de [tiri
- Filmele artistice
- Emisiunile de divertisment
- Emisiunile umoristic
- Emisiunile sportive
- Emisiunile de investiga]ie, reportaje.

Puncte slabe, unde orice televiziune trebuie s\  
lucreze:

- Programele muzicale
Puncte de ni[\:

- Emisiunile pentru femei
Emisiuni despre mod\

- Concursuri cu premii
- Emisiuni culturale
- Emisiuni de [tiin]\

Filme documentare
- Reality shows
- Filme cu desene animate

Dac\ aplic\m acela[i procedeu pe sube[antioane de
telespectatori (pentru fiecare post în parte) vom vedea
cum punctele tari ale unor televiziuni devin punctele
slabe ale altora [i invers.
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Emisiuni sportive  

Talk show  

Seriale 

Emisiuni cu camera ascunsã  

Emisiuni despre modã  

Filme documentare  

Emisiuni pentru femei  

Emisiuni religioase  

Baza: to]i telespectatorii
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România 1

Baza: total telespectatori 
PRO



21

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

INTERES 

2.6 

2.8 

3.0 

3.2 

3.4 

3.6 

S
A

T
IS

F
A

C
}

IE
 

Filme artistice  

Filme cu desene 
animate  

Emisiuni umoristice  

Telenovele  

Emisiuni culturale  

Emisiuni pe teme auto  
Emisiuni despre oameni obi[ui]i  

Emisiuni de investiga]ie,  
 reportaje  

Reality shows  

Programe muzicale  

Emisiuni sportive  

Emisiuni de divertisment  

Concursuri cu  
 premii 

Emisiuni de [tiin]=

Emisiuni religioase  

Talk show  

Seriale  

Emisiuni cu camera ascuns=

Emisiuni pentru femei  

Programe de [tiri  

Emisiuni despre mod=

Filme documentare  

Baza: total telespectatori 
Prima TV

 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
INTERES 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

S
A

TI
S

F
A

C
}I

E

Filme artistice  

Filme cu desene 
animate  

Emisiuni  umoristice 

Programe de [tiri

Telenovele  

Emisiuni pe teme auto  

Emisiuni despre oameni obi[nui]i

Emisiuni de investiga]ie, reportaje  

Reality shows  

Programe muzicale  Emisiuni de divertisment  

Concursuri cu premii  

Emisiuni de [tiin]=
Emisiuni religioase

Talk show  

Seriale  

Emisiuni  cu camera ascuns=

Emisiuni despre mod=

Filme documentare  

Emisiuni pentru femei  

Emisiuni culturale  
Emisiuni sportive  

Baza: total telespectatori 
Acas\

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
INTERES 

2.2 

2.4 

2.6 

2.8 

3.0 

3.2 

3.4 

3.6 

S
A

T
IS

F
A

C
}

IE

Filme artistice  

Filme cu desene  
 animate  

Emisiuni umoristice 

Programe de [tiri

Emisiuni culturale  

Emisiuni pe teme auto  

Emisiuni despre oameni obi[nui]i

Emisiuni de investiga]ie, reportaje  

Reality shows  

Programe muzicale  

Emisiuni sportive  

Emisiuni de divertisment  Concursuri cu premii  

Emisiuni de [tiin]=
Emisiuni religioase  

Talk show  

Seriale  

Emisiuni cu camera ascuns=
Emisiuni despre mod=

Filme documentare  
Emisiuni pentru femei  

Telenovele  
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B1 TV
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Din toate graficele anterioare remarc\m c\ fa]\ de
imaginea general\ a unei televiziuni oarecare, dat\ de
to]i telespectatorii:

- România 1 [i TVR2 au ca punct slab emisiunile
umoristice [i ca punct tare programele muzicale

- Antena 1, B1 TV, Realitatea TV [i Na]ional TV
au ca punct tare talk show-ul

- PRO TV [i Prima TV au ca punct slab talk show-ul

- Acas\ are ca puncte tari telenovelele [i serialele

- România Cultural are ca puncte tari filmele docu-
mentare [i emisiunile culturale, iar ca puncte slabe
emisiunile de divertisment, emisiunile umoristice [i
talk show-ul.

Programe de [tiri 

În ce perioad\ a zilei urm\ri]i de obicei programele de [tiri la televizor?

R\spuns multiplu Baza: 
to]i telespectatorii (7606)

Când v\ uita]i la [tiri, obi[nui]i s\ urm\ri]i un singur program sau urm\ri]i mai multe 
programe de [tiri, difuzate în acela[i timp pe mai multe posturi TV?

Nu [tie, nu 
r=spunde

1%

Urm=resc un 
singur program 

de [tiri
55%

Urm=resc mai 
multe programe 
de [tiri difuzate 
în acela[i timp

44%

Baza: telespectatorii care urm\resc 
programe de [tiri (7257)



24

Ce genuri de [tiri v\ intereseaz\ mai mult în programele de [tiri?

R\spuns multiplu Baza: telespectatorii care urm\resc programe de [tiri (7257)
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Ce post românesc de televiziune are cele mai bune [tiri?

% pe rând 
 
Observator – Antena 1 

1 = 
apreciere 
minim\ 

2 3 4 5 =  
apreciere 
maxim\ 

Nu 
vizionez/ 
NS/ NR 

Media1 

Prezint\ [tiri în care am încredere  0.9% 1.7% 6.8% 20.2% 40.0% 30.4% 4.39 
Prezint\ [tiri complete despre 0.8% 1.5% 6.4% 20.8% 39.8% 30.7% 4.41 
Prezint\ [tiri în scurt timp de la 
producerea evenimentelor  

0.8% 1.3% 5.0% 18.2% 43.8% 30.8% 4.49 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

0.7% 1.3% 4.9% 18.7% 43.9% 30.5% 4.49 

[tirile PRO TV        
Prezint\ [tiri în care am încredere  1.0% 2.0% 6.9% 19.0% 43.9% 27.2% 4.41 
Prezint\ [tiri complete despre 0.8% 1.6% 6.7% 19.5% 43.8% 27.6% 4.43 
Prezint\ [tiri în scurt timp de la 
producerea evenimentelor  

0.8% 1.4% 4.7% 16.9% 48.4% 27.8% 4.54 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

0.8% 1.6% 5.5% 17.6% 47.1% 27.5% 4.50 

Jurnal România 1         
Prezint\ [tiri în care am încredere  1.9% 3.2% 10.9% 22.5% 38.8% 22.7% 4.20 
Prezint\ [tiri complete despre 1.5% 3.2% 11.1% 24.8% 36.4% 23.0% 4.18 
Prezint\ [tiri în scurt timp  de la 
producerea evenimentelor  

1.5% 3.2% 10.8% 24.1% 37.2% 23.3% 4.20 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

1.5% 2.7% 9.9% 21.3% 41.9% 22.9% 4.29 

Focus – Prima TV        
Prezint\ [tiri în care am încredere  0.8% 2.0% 7.8% 18.7% 20.2% 50.6% 4.12 
Prezint\ [tiri complete despre 0.7% 1.9% 8.2% 19.7% 18.7% 50.9% 4.10 
Prezint\ [tiri în scurt timp de la 
producerea evenimentelor  

0.8% 1.9% 7.8% 18.9% 19.5% 51.0% 4.11 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

0.7% 1.7% 7.1% 18.5% 21.0% 50.9% 4.17 

[tirile Na]ionale – B1 TV        
Prezint\ [tiri în care am încredere  1.1% 2.3% 6.5% 8.5% 5.7% 76.0% 3.64 
Prezint\ [tiri complete despre 0.9% 2.3% 6.4% 8.9% 5.3% 76.3% 3.65 
Prezint\ [tiri în scurt timp de la 
producerea evenimentelor  

0.9% 2.3% 6.3% 8.5% 5.7% 76.2% 3.66 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

1.0% 2.0% 6.0% 8.2% 6.5% 76.3% 3.73 

Jurnal TV – Realitatea TV        
Prezint\ [tiri în care am încredere  1.0% 1.6% 3.0% 9.4% 22.4% 62.6% 4.35 
Prezint\ [tiri complete desp re 0.9% 1.6% 3.2% 9.7% 21.8% 62.9% 4.35 
Prezint\ [tiri în scurt timp de la 
producerea evenimentelor  

0.9% 1.3% 3.1% 8.9% 22.9% 62.8% 4.39 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

1.0% 1.2% 2.9% 8.8% 23.2% 62.9% 4.40 

[tiri – Na]ional TV        
Prezint\ [tiri în care am încredere  1.0% 2.1% 5.6% 8.4% 5.6% 77.4% 3.68 
Prezint\ [tiri complete despre 1.0% 1.9% 5.8% 8.3% 5.4% 77.5% 3.68 
Prezint\ [tiri în scurt timp de la 
producerea evenimentelor  

1.0% 1.9% 5.3% 8.6% 5.5% 77.7% 3.70 

Prezint\ [tiri despre evenimentele 
importante 

0.9% 1.9% 5.1% 8.3% 6.1% 77.6% 3.75 

 
                                                           
1 S-a calculat ca medie de note de la 1 la 5. Cu cât valoarea medie este mai mare, cu atât caracteristica respectiv= este mai 
apreciat= la postul respectiv.  

V\ rug\m s\ aprecia]i programele de [tiri ale principalelor posturi de televiziune în func]ie de
câteva caracteristici.
Pentru fiecare dintre acestea v\ rug\m s\ acorda]i o not\ de la 1 la 5, unde 1 înseamn\ "apreciere
minim\", iar 5 înseamn\ "apreciere maxim\"
Baza: telespectatorii care urm\resc programe de [tiri (7257)
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{tiri în care am încredere  

{tiri complete despre evenimente  

{tiri în scurt timp de la producerea evenimentelor  

{tiri despre evenimentele importante  

Observator–Antena1  

{tirile PROTV  

Jurnal România1  

Focus–PrimaTV 

{tirile Na]ionale –B1TV 

JurnalTV–RealitateaTV  

{tiri–Na]ionalTV  

33%

23%

22%

8%

4%

1%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

PRO TV

România 1

Antena 1

Realitatea TV

Prima TV

Altul (sub 1% fiecare)

Nu [tie, nu r=spunde, nu se uit=

1.  {tirile PRO TV 33.4%
2. Jurnal România 1 26.7%
3. Observator - Antena 1 23.7%
4. Jurnal TV - Realitatea TV 7.1%
5. Focus - Prima TV 3.5%
6. Altul (sub 1% fiecare) 1.8%
7. Nici unul 0.6%
8. Nu [tie, nu r=spunde 3.1%

Care este programul de [tiri preferat de dumneavoastr=? 
|ntrebare deschis= Baza: telespectatorii care urm=resc programe de [tiri (7257)
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Exist\ vreun aspect legat de con]inutul programelor 

actuale de televiziune care v\ îngrijoreaz\?

VIOLEN}A LA TELEVIZIUNE

~ntrebare deschisa Baza: telespectatorii îngrijorati de

continutul pogramelor TV (2892)

1. Violen]\ 48.0%

2. Criminalitatea / infrac]ionalitatea 12.7%

3. Prea multe scene de sex, erotism, 
pornografie 11.8%

4. Limbaj vulgar / agresiv 9.4%

5. Nuditate 5.6%

6. Vulgaritatea, obscenitatea 5.6%

7. Big Brother 4.5%

8. Prea multa publicitate/ reclame 4.3%

9. Violuri, droguri, prostitu]ie 3.8%

10. Scenele cu copii maltrata]i 3.0%

11. Corup]ia 2.6%

12. {tirile de la ora 17:00 2.3%

13. Distorsionarea adevarului 
(deformarea realita]ii), minciuna 2.2%

14. Agresivitatea 1.4%

15. Prea multe [tiri cu aspecte negative 3.0%

16. Imoralitatea (lipsa moralit\]ii) 1.2%

17. Emisiuni despre situa]ia 
copiilor abandona]i 1.1%

18. Multe scene indecente / 

Emisiuni indecente 1.1%

19. Altceva (sub 1% fiecare) 21.4%

20. Nu [tie, nu r\spunde 2.0%

~ntrebare deschis\ Baza: total telespectatori (7606)

1. Violen]\ 18.2%

2. Criminalitatea/ infrac]ionalitatea 4.8%

3. Prea multe scene de sex, 
erotism, pornografie 4.5%

4. Limbaj vulgar / agresiv 3.6%

5. Nuditate 2.1%

6. Vulgaritatea, obscenitatea 2.1%

7. Big Brother 1.7%

8. Prea multa publicitate/ reclame 1.6%

9. Violuri, droguri, prostitu]ie 1.4%

10.Scene cu copii maltrata]i 1.1%

11.Corup]ia 1.0%

12.{tirile de la ora 17:00 0.9%

13.Distorsionarea adevarului
(deformarea realitatii), minciuna 0.8%

14.Agresivitatea 0.5%

15.Prea multe [tiri cu aspecte negative 0.5%

16.Imoralitatea (lipsa moralit\]ii) 0.4%

17.Emisiuni despre situa]ia
copiilor abandona]i 0.4%

18.Multe scene indecente /
Emisiuni indecente 0.4%

19.Altceva 8.5%

20.Nu [tie, nu r\spunde 0.7%

21.Nu îi îngrijoreaz\ nimic 61.9%

Da

38%

Nu

62%

Ce anume v\ îngrijoreaz\ în mod deosebit?
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În ce masur\ sunte]i îngrijorat de …?

Considera]i c\ programele posturilor române[ti de televiziune con]in acum mai mult\,
mai pu]in\ sau la fel de mult\ violen]\ ca în urm\ cu doi ani?

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Cât de des vi s-a întâmplat s\ schimba]i postul sau s\ închide]i televizorul deoarece
continutul programului era prea violent? 

Baza: to]i telespectatorii (7606)

% pe rând 
 
 
Baza: telespectatorii \ngrijora]i de con]inutul 
pogramelor TV (2892)  Fo
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utilizarea unui limbaj agresiv la TV  36.6% 37.4% 13.3% 7.5% 4.4% 0.8% 

utilizarea unui limbaj vulgar la TV 41.2% 37.7% 10.5% 6.4% 3.6% 0.6% 

apari]ia unor imagini de nuditate la TV  39.7% 31.3% 14.2% 7.4% 6.7% 0.8% 

apari]ia unor scene de sex la TV  43.7% 28.7% 12.7% 6.9% 6.9% 1.1% 

apari]ia unor scene cu copii maltrata]i la 
TV 57.8% 32.9% 4.8% 2.4% 1.3% 0.8% 

apari]ia unor scene de violen]= la TV  58.9% 31.1% 4.9% 2.9% 1.6% 0.6% 
 

% pe rând 
 
 
Baza: total telespectatori (7606)  
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utilizarea unui limbaj agresiv la TV  13.9% 14.2% 5.0% 2.8% 63.7% 0.3% 

utilizarea unui limbaj vulgar la  TV 15.7% 14.3% 4.0% 2.4% 63.4% 0.2% 

apari]ia unor imagini de nuditate la TV  15.1% 11.9% 5.4% 2.8% 64.5% 0.3% 

apari]ia unor scene de sex la TV  16.6% 10.9% 4.8% 2.6% 64.6% 0.4% 

apari]ia unor scene cu copii maltrata]i la 
TV 22.0% 12.5% 1.8% 0.9% 62.5% 0.3% 

apari]ia unor scene de violen]= la TV  22.4% 11.8% 1.9% 1.1% 62.6% 0.2% 
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La fel
27%

Mai mult=
59%

Nu [tie, nu 
r=spunde

9%

Mai pu]in=
5%

Cât de folositor considera]i sistemul de
avertizare prin buline ro[ii a accesului
minorilor la programele TV?

Cât de folositor considera]i sistemul de
avertizare prin buline ro[ii a accesului
minorilor la programele TV?

Cât de des vi s-a întâmplat s\ interzice]i copi-
ilor din gospodaria dvs. s\ se uite la anumite
programe TV?

Cât de des vi s-a întâmplat s\ schimba]i
postul sau s\ închide]i televizorul

deoarece con]inutul programului era prea
violent?

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Rar
17%

Foarte des
9%

Foarte rar
14%

Des
18%

Niciodat=
38%

r=spunde
4%

Nici folositor, 
nici nefolositor

15%

Foarte folositor
26%

Oarecum 
nefolositor

8%

Oarecum 
folositor

31%

Total nefolositor
12%

Nu [tie, nu 
r=spunde

8%

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Rar
6%

Foarte des
2%

Foarte rar
3%

Des
7%

Niciodat=
16%

Nu sunt copii 
în gospod=rie

/NS/NR
66%
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Întrebare deschis\. Baza: telespectatorii care au

copii în gospodarie [i care le-au interzis copiilor

cel pu]in o data s\ se uite la TV (1312)

1. Filme cu scene 

erotice (pentru adulti) 18.3%

2. Filme 16.6%

3. Big Brother 15.2%

4. Filme cu scene de violen]\ 6.4%

5. Scene de violen]\ /

Emisiuni cu violen]\ 5.7%

6. Filme de groaz\ 5.1%

7. {tiri 4.0%

8. La postul PRO TV 3.2%

9. La postul Prima TV 3.0%

10.Vacan]a Mare 2.9%

11.Ciao Darwin! 2.5%

12.{tirile de la ora 17:00 2.4%

13.Desene animate cu violen]\ 2.3%

14.Filme cu nuditate / 

Emisiuni cu nuditate 1.8%

15.La postul Antena 1 1.7%

16.Emisiuni despre sex / 

Emisiuni erotice / Scene erotice 1.4%

17.{tiri violente (cu violen]\) 1.5%

18.Telenovele 1.1%

19.Altceva (sub 1% fiecare) 9.6%

20.Nu [tie, nu r\spunde 28.4%

Întrebare deschis\  Baza: to]i telespectatorii (7606)

1. Filme cu scene erotice (pentru adul]i) 3.2%

2. Filme 2.9%

3. Big Brother 2.6%

4. Filme cu scene de violen]\ 1.1%

5. Scene de violen]\ /Emisiuni cu violen]\ 1.0%

6. Filme de groaz\ 0.9%

7. {tiri 0.7%

8. La postul PRO TV 0.6%

9. La postul Prima TV 0.5%

10.Vacan]a Mare 0.5%

11.Ciao Darwin! 0.4%

12.{tirile de la ora 17:00 0.4%

13.Desene animate cu violen]\ 0.4%

14.Filme cu nuditate / 

Emisiuni  cu nuditate 0.3%

15.La postul Antena 1 0.3%

16.[tiri violente (cu violen]\) 0.3%

17.Emisiuni despre sex /

Emisiuni erotice / scene erotice 0.2%

18.Telenovele 0.2%

19.Altceva 1.6%

20.Nu [tie, nu r\spunde 4.9%

21.Nu au copii în gospod\rie sau 

nu le-au interzis niciodat\ 

s\ se uite la TV 82.8%

V\ rog s\-mi spune]i care au fost ultimile dou\ programe TV la care le-a]i interzis
copiilor s\ se uite
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% pe rând 
 
Baza: to]i telespectatorii (7606)  N
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Lumea devine pe zi ce trece un loc însp=imânt=tor.  10.4% 15.3% 18.1% 26.3% 26.1% 3.9% 
Pe zi ce trece pare s= fie din ce în ce mai mult= 
violen]= la televizor.  3.9% 9.2% 14.7% 30.1% 38.7% 3.4% 
Este atât de mult= violen]= în jurul t=u ast=zi încât 
ajungi s= te obi[nuie[ti s= o vezi.  9.8% 18.1% 23.0% 25.9% 19.1% 4.2% 
O bun= parte din violen]a care se manifest= în 
societate este cauzat= de ceea ce v=d oamenii la 
televizor.  

8.7% 14.6% 18.0% 28.2% 25.3% 5.1% 

Violen]a de la televizor ajut= oamenii s= scape de 
sentimentele lor de agresiune.  28.0% 26.6% 18.6% 8.5% 5.4% 12.8% 
Multor oameni le place s= se uite la programe TV 
cu multe b=t=i, sânge [i crime.  12.5% 14.9% 18.9% 23.7% 16.7% 13.4% 
Violen]a de la televizor este nimic în compara]ie cu 
ceea ce g=sim ast=zi pe casete video, CD-uri sau 
DVD-uri. 

3.9% 5.6% 15.2% 17.1% 22.2% 36.0% 

Nu este r=u s= vezi scene violente dac= agresorii 
din aceste scene sunt pedepsi]i.  12.8% 19.5% 22.9% 23.1% 14.3% 7.6% 
Nu este r=u s= ar=]i scene violente dac= acest lucru 
este important pentru a în]elege mai bine subiectul 
filmului sau al [tirii respective.  

12.9% 20.6% 25.3% 22.1% 11.7% 7.4% 

Scenele de b=taie/lupt= care apar în desenele 
animate nu sunt luate în serios.  13.1% 16.6% 18.5% 20.9% 16.9% 14.0% 
Nu este nici o problem= s= ar=]i scene de 
b=taie/lupt= în programele de sport.  12.2% 17.0% 22.2% 20.4% 16.1% 12.1% 
În filmele de comedie scenele de violen]= nu sunt 
luate în serios.  7.2% 12.5% 19.8% 25.8% 23.1% 11.6% 
Programele care arat= reconstituiri ale unor scene 
reale de violen]= m= sperie cel mai tare.  11.8% 18.1% 23.6% 24.1% 18.1% 4.3% 
Unele scene de violen]= v=zute la televizor m= 
tulbur= foarte mult, deoarece m= gândesc c= ar 
putea s= mi se întâmple mie personal.  

9.7% 14.6% 17.1% 27.4% 28.0% 3.4% 

P=rin]ii ar trebui s= controleze ceea ce vizioneaz= 
copiii lor la TV.  2.1% 3.1% 7.9% 22.1% 62.1% 2.7% 
Oamenii ar trebui s= poat= viziona la televizor tot 
ceea ce-[i doresc.  3.1% 7.0% 14.9% 25.1% 45.6% 4.2% 
Ar trebui s= fie mult mai bine controlat= frecven]a 
apari]iei la TV a unor scene de violen]=.  1.9% 3.5% 12.7% 27.7% 50.3% 3.8% 
Programele de [tiri prezint= scenele de violen]= 
într-un mod spectaculos, impresionant.  4.0% 9.2% 22.0% 32.2% 26.1% 6.5% 
Programele de [tiri de la posturile române[ti arat= 
lumea a[a cum este.  3.4% 9.6% 20.6% 33.5% 26.7% 6.1% 
Este normal ca în programele de [tiri  s= vezi prim -
planuri cu accidente [i tragedii, deoarece [tirile 
arat= ceea ce se întâmpl= în realitate.  

11.7% 17.6% 20.6% 26.7% 19.3% 4.1% 

Îmi place când reporterii de la [tiri iau interviuri 
unor persoane care au fost victime ale unor 
accidente, tragedii sau rudelor acestora.  

19.1% 24.1% 21.6% 17.5% 13.9% 3.8% 

La [tiri cred c= ar trebui ar=tate scene cu sânge.  52.1% 26.2% 10.7% 4.5% 3.1% 3.4% 
La [tiri cred c= ar trebui ar=tate cadavre.  56.7% 23.2% 9.7% 4.1% 3.1% 3.3% 
{tirile în care apar scene de violen]= ar trebui s= fie 
difuzate numai seara târziu.  8.0% 8.0% 14.4% 21.9% 43.2% 4.5% 

În ce m\sur\ sunte]i de acord cu fiecare dintre urm\toarele afirma]ii ?



32

S-a pornit de la premiza c\ atitudinea fa]\ de
violen]a de la televiziune se contureaz\, cristalizeaz\
în func]ie de modul în care fiecare persoan\ în parte
prive[te violen]a pe un continuum de la o "simpl\
problem\ social\" la o "problem\ care m\ afecteaz\
personal". Gradul de implicare, rela]ionare a fiec\rui
individ în parte cu aceast\ problem\ d\ m\sura atitu-
dinii acestuia fa]\ de violen]a de la televiziune.
Fiecare respondent au fost invitat s\ indice m\sura

în care este el personal este de acord sau nu (folosind
o scal\ cu 5 trepte) cu o serie de 24 de afirma]ii.
Aceste afirma]ii au fost grupate în 5 categorii [i
anume:

1) Violen]\ [i societate

Afirma]iile din aceast\ categorie ne dau m\sura ati-
tudinii responden]ilor fa]\ de violen]a din societate [i
cea de la televiziune, precum [i leg\tura care poate fi
între cele dou\.
Afirma]iile care fac parte din aceast\ categorie sunt

urm\toarele:
- Lumea devine pe zi ce trece un loc însp\imânt\tor;
-Pe zi ce trece pare s\ fie din ce în ce mai mult\

violen]\ la televizor;
-Este atât de mult\ violen]\ în jurul t\u ast\zi încât

ajungi s\ te obi[nuie[ti s\ o vezi;
- O bun\ parte din violen]a care se manifest\ în soci-

etate este cauzat\ de ceea ce v\d oamenii la televizor;
-Violen]a de la televizor ajut\ oamenii s\ scape de

sentimentele lor de agresiune;
- Multor oameni le place s\ se uite la programe TV

cu multe b\t\i, sânge [i  crime;
- Violen]a de la televizor este nimic în compara]ie

cu ceea ce g\sim ast\zi pe casete video, CD-uri sau
DVD-uri.

2) Contexte justificative

Afirma]iile din aceast\ categorie ne arat\ care pot fi
contextele care au o influen]\ semnificativ\ asupra
nivelului de acceptare a violen]ei de la televiziune.
Afirma]iile care fac parte din aceast\ categorie sunt

urm\toarele:
- Nu este r\u s\ vezi scene violente dac\ agresorii

din aceste scene sunt pedepsi]i;
- Nu este r\u s\ ar\]i scene violente dac\ acest lucru

este important pentru a în]elege mai bine subiectul fil-
mului sau al [tirii respective;
- Scenele de b\taie/lupt\ care apar în desenele ani-

mate nu sunt luate în serios;
- Nu este nici o problem\ s\ ar\]i scene de

b\taie/lupt\ în programele de sport;
- În filmele de comedie scenele de violen]\ nu sunt

luate în serios.

3) Influen]\ personal\

Afirma]iile din aceast\ categorie ne arat\ impactul
emo]ional personal al violen]ei de la televiziune.
Afirma]iile care fac parte din aceast\ categorie sunt

urm\toarele:
- Programele care arat\ reconstituiri ale unor scene

reale de violen]\ m\ sperie cel mai tare;

- Unele scene de violen]\ v\zute la televizor m\ tul-
bur\ foarte mult, deoarece m\ gîndesc c\ ar putea s\
mi se întâmple mie personal;

4) Controlul

Afirma]iile din aceast\ categorie ]in de modalit\]ile
de control al violen]ei de la televiziune.
Afirma]iile care fac parte din aceast\ categorie sunt

urm\toarele:
- P\rin]ii ar trebui s\ controleze ceea ce vizioneaz\

copiii lor la TV;
- Oamenii ar trebui s\ poat\ viziona la televizor tot

ceea ce-[i doresc;
- Ar trebui s\ fie mult mai bine controlat\ frecven]a

apari]iei la TV a unor scene de violen]\.

5) Violen]a [i programele de [tiri de la televiziune

Afirma]iile din aceast\ categorie ]in de modalit\]ile
de control al violen]ei de la televiziune.
Afirma]iile care fac parte din aceast\ categorie sunt

urm\toarele:
- Programele de [tiri prezint\ scenele de violen]\

într-un mod spectaculos, impresionant;
- Programele de [tiri de la posturile române[ti arat\

lumea a[a cum este;
- Este normal ca în programele de [tiri s\ vezi prim-

planuri cu accidente [i tragedii, deoarece [tirile arat\
ceea ce se întâmpl\ în realitate;
- Îmi place când reporterii de la [tiri iau interviuri

unor persoane  care au fost victime ale unor acci-
dente, tragedii sau rudelor acestora;
- La [tiri cred c\ ar trebui ar\tate scene cu sânge;
- La [tiri cred c\ ar trebui ar\tate cadavre;
- {tirile în care apar scene de violen]\ ar trebui s\

fie difuzate numai seara târziu.

În func]ie de aprecierile f\cute de responden]ii la
aceste afirma]ii, popula]ia investigat\ a putut fi seg-
mentat\ în func]ie de atitudinea pe care o au fa]\ de
violen]a de la televiziune în 4 clase (segmente) prin
analiza cluster. 
Aceste segmente difer\ prin relevan]a celor 24 de

item-uri. Pentru fiecare segment în parte am conside-
rat ca o m\sur\ a relevan]ei fiec\rui item abaterea
standard de la medie, calculat\, pentru fiecare item în
parte, astfel:

abaterea de la medie = (media pentru seg-
mentul respectiv - media pe total e[antion)/abaterea
standard pe total e[antion
Cu cât abaterea de la medie este mai mare decât

zero, cu atât persoanele din segmentul respectiv sunt
într-o mai mare m\sur\ de acord cu afirma]ia respec-
tiv\, adic\ respectivul item este o caracteristic\ asoci-
at\ pozitiv cu respectivul segment de popula]ie.
Cu cât abaterea de la medie este mai mic\ decât

zero, cu atât persoanele din segmentul respectiv sunt
într-o mai mic\ m\sur\ de acord (pân\ la dezacord
total) cu afirma]ia respectiv\, adic\ respectivul item
este o caracteristic\ asociat\ negativ cu respectivul
segment de popula]ie.

Atitudinea fa]\ de violen]a de la televiziune
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 Segmentul 
1 

Segmentul 
2 

Segmentul 
3 

Segmentul 
4 

Lumea devine pe zi ce trece un loc \nsp=imânt=tor. -0.57 -0.63 0.66 0.43 
Pe zi ce trece pare s= fie din ce \n ce mai mult= violen]= la televizor. -0.51 -0.71 0.55 0.54 
Este atât de mult= violen]= \n jurul t=u ast=zi \ncât ajungi s= te obisnuie[ti 
s= o vezi. -0.41 -0.52 0.72 0.19 
O bun= parte din violen]a care se manifest= \n societate este cauzat= de 
ceea ce v=d oamenii la televizor. -0.64 -0.50 0.54 0.51 
Violen]a de la televizor ajut= oamenii s= scape de sentimentele lor de 
agresiune. -0.21 -0.07 0.69 -0.28 
Multor oameni le place s= se uite la programe TV cu multe b=t=i, sânge [i 
crime. 0.04 -0.34 0.46 -0.13 
Violen]a de la televizor este nimic \n compara]ie cu ceea ce g=sim ast=zi 
pe casete video, CD-uri sau DVD-uri. 0.10 -0.49 0.45 -0.03 
Nu este r=u s= vezi scene violente dac= agresorii din aceste scene sunt 
pedepsi]i. 0.43 -0.41 0.71 -0.62 
Nu este r=u s= ar=]i scene violente dac= acest lucru este important pentru a 
\n]elege mai bine subiectul filmului sau al [tirii respective. 0.51 -0.33 0.69 -0.73 
Scenele de b=taie/lupt= care apar \n desenele animate nu sunt luate \n 
serios. 0.55 -0.36 0.59 -0.65 
Nu este nici o problem= s= ar=]i scene de b=taie/lupt= \n programele de 
sport. 0.57 -0.32 0.51 -0.65 
|n filmele de comedie scenele de violen]= nu sunt luate \n serios. 0.55 -0.45 0.53 -0.56 
Programele care arat= reconstituiri ale unor scene reale de violen]= m= 
sperie cel mai tare. -0.46 -0.53 0.46 0.43 
Unele scene de violen]= v=zute la televizor m= tulbur= foarte mult, 
deoarece m= gândesc c= ar putea s= mi se \ntâmple mie personal. -0.48 -0.66 0.51 0.50 
P=rin]ii ar trebui s= controleze ceea ce vizioneaz= copiii lor la TV. -0.10 -0.63 0.27 0.34 
Oamenii ar trebui s= poat= viziona la televizor tot ceea ce-[i doresc. 0.28 -0.37 0.33 -0.23 
Ar trebui s= fie mult mai bine controlat= frecven]a apari]iei la TV a unor 
scene de violen]=. -0.22 -0.60 0.25 0.42 
Programele de [tiri prezint= scenele de violen]= \ntr-un mod spectaculos, 
impresionant. -0.13 -0.48 0.42 0.15 
Programele de [tiri de la posturile române[ti arat= lumea a[a cum este. 0.17 -0.42 0.46 -0.20 
Este normal ca \n programele de [tiri s= vezi prim-planuri cu accidente [i 
tragedii, deoarece [tirile arat= ceea ce se \ntâmpl= \n realitate. 0.45 -0.31 0.62 -0.64 
|mi place când reporterii de la [tiri iau interviuri unor persoane care au 
fost victime ale unor accidente, tragedii sau rudelor acestora. 0.30 -0.25 0.66 -0.58 
La [tiri cred c= ar trebui ar=tate scene cu sânge. 0.18 0.05 0.40 -0.49 
La [tiri cred c= ar trebui ar=tate cadavre. 0.14 0.06 0.41 -0.47 
{tirile \n care apar scene de violen]= ar trebui s= fie difuzate numai seara 
târziu. -0.02 -0.43 0.22 0.16 

 

Valorile acestor abateri de la medie sunt urm\toarele:
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Segmentul 1:
- consider\ c\ violen]a din societate nu-i o problem\

îngrijor\toare, violen]a de la televiziune este acceptat\
indiferent de forma ei, nu-i afecteaz\ deloc [i în con-
seci]\ nu tebuie controlat\;
- Sunt mai ales persoane b\rba]i, tineri, pân\ în 30

de ani, elevi sau studen]i dintre persoanele inactive
sau manageri ([efi de departamente) dintre persoanele
active, cu educa]ie medie, nec\s\torite, din Oltenia [i
Dobrogea;
- 11% dintre ei au men]ionat spontan c\ violen]a

este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod deosebit la
televiziune;
- se uit\ la televizor, dar nu mai mult decât cele-

lalte segmente în special la emisiuni sportive, pro-
grame muzicale, filme [i emisiuni de divertisment;
- în rândul lor reg\sim cel mai mare procent al celor

care niciodat\ nu au schimbat postul sau nu au închis
televizorul din cauza con]inutului prea violent al pro-
gramului (52%).

Vom numi acest segment "Cei ce accept\ violen]a
sub orice form\"

Segmentul 2:
- consider\ c\ exist\ violen]\ la televiziune, dar ea

nu este un pericol, nu ^i afecteaz\ personal [i nici nu
trebuie controlat\;
- Sunt mai ales b\rba]i, tineri, persoane pân\ în 30

de ani, nec\s\tori]i sau divor]a]i, elevi sau studen]i
dintre persoanele inactive sau întreprinz\tori particu-
lari, manageri ([efi de departamente) dintre persoanele
active, cu educa]ie înalt\, care au statut ridicat, din
Bucure[ti, Banat sau Cri[ana-Maramure[;
- 13% dintre ei au men]ionat spontan c\ violen]a

este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod deosebit la
televiziune;
- se uit\ la televizor cel mai pu]in;
- dac\ au copii în gospod\rie sunt foarte toleran]i cu

ace[tia, în sensul c\ foarte rar le interzic s\ se uite
la televizor.

Vom numi acest segment "Cei ce tolereaz\ violen]a"

Segmentul 3: 
- consider\ c\ în societate este din ce în ce mai

mult\ violen]\, [i una din cauze este televiziunea
deoarece violen]a de la TV îi afecteaz\ personal. 
Contextual în]eleg violen]a, o ra]ionalizeaz\, dar în
acela[i timp consider\ c\  violen]a la TV a crescut
în ultimii ani [i pledeaz\ pentru controlarea ei;
- Sunt mai ales persoane peste 45 de ani, inactive,

cu educa]ie sc\zut\, care au statut sc\zut, din
Muntenia [i Dobrogea;

- 17% dintre ei au men]ionat spontan c\ violen]a
este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod deosebit la
televiziune;
- se uit\ la televizor mai mult decât celelalte seg-

mente în special la emisiuni despre oameni obi[nui]i,
telenovele, seriale [i emisiuni de divertisment;
- 66% dintre ei consider\ c\ programele de la pos-

turile române[ti de televiziune con]in mai mult\
violen]\ ca în urm\ cu doi ani, fa]\ de 58% din total
telespectatori;
- 59% dintre ei consider\ c\ avertizarea cu buline

este folositoare, fa]\ de 57% din total telespectatori.

Vom numi acest segment "Cei ce se opun violen]ei
necontrolate"

Segmentul 4:
- consider\ c\ violen]a din societate este o problem\

îngrijor\toare, îi însp\imânt\  violen]a de la televi-
ziune [i o consider\ de neacceptat, ea trebuie contro-
lat\;
- Sunt mai ales femei, persoane peste 45 de ani,

c\s\torite sau v\duve, cu func]ii  de conducere sau
speciali[ti dac\ sunt persoane active, cu educa]ie
înalt\, care au statut ridicat, din Moldova.
- 30% dintre ei au men]ionat spontan c\ violen]a

este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod deosebit la
televiziune;
- se uit\ la televizor mai pu]in decât media, iar 

atunci când se uit\ prefer\ emisiunile culturale sau
religioase sau talk show-urile;
- 73% dintre aceste persoane consider\ c\ pro-

gramele de la posturile române[ti de televiziune con]in
mai mult\ violen]\ ca în urm\ cu doi ani, fa]\ de
58%  din total telespectatori;
- 47% închid televizorul des [i foarte des din cauza

con]inutului violent al programului, fa]\ de 27% din
total telespectatori.

Vom numi acest segment "Cei însp\imâta]i de
violen]\"

Cei ce accept=

violen]a sub orice

form=

25%

Cei ce se opun

violen]ei

necontrolate

23%

Cei ce tolereaz=

violen]a

22%

Cei \nsp=imânta]i

de violen]=

30%
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Profilul celor 4 segmente
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Motiva]ii de vizionare

V\ rog s\-mi spune]i în ce m\sur\ sunte]i de acord cu fiecare dintre urm\toarele

afirma]ii. Nu exist\ r\spunsuri corecte sau incorecte, ne intereseaz\ doar opinia dvs.
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Gruparea telespectatorilor dup\ motiva]iile de
vizionare

Pentru o mai bun\ în]elegere a modului cum se aso-
ciaz\ aceste afirma]ii la crearea unei imagini de
ansamblu despre motiva]iile de vizionare, am analizat
varia]ia comun\ a 10 dintre acestea prin analiza fac-
torial\. Afirma]iile care au intrat în analiza factorial\
au fost:
- M\ uit la TV pentru a în]elege mai bine ceea ce

se întâmpl\ în lume;
- M\ uit la TV pentru c\ îmi place s\ discut despre

cele v\zute cu prieteni/ rude/ cuno[tin]e;
- M\ uit la TV pentru a vedea [i altfel de lucruri

decât cele pe care le vedem via]a de zi cu zi;
- M\ uit la TV pentru a-mi umple timpul liber;
- M\ uit la TV pentru a vedea lucruri emo]ionante;
- M\ uit la TV pentru c\ lucrurile pe care le v\d

pot s\ m\ ajute în via]\;
- M\ uit la TV pentru c\ nu am alt\ posibilitate de

distrac]ie;
- M\ uit la TV pentru a vedea al]i oameni care au

p\reri [i convingeri asem\n\toare cu ale mele;
- M\ uit la TV pentru a ob]ine informa]ii despre

ceea ce se întîmpl\ în lume;
- M\ uit la TV pentru c\ m\ ajut\ s\ m\ dezvolt

[i s\ cap\t mai mult\ încredere în mine.

Analiza factorial\ permite eviden]ierea unor "variabile
latente" (factori) care determin\ varia]ia comun\ a
unor variabile m\surabile, în cazul nostru m\sura în
care responden]ii sunt sau nu de acord cu anumite
afirma]ii legate de motivele de vizionare. Prin defi-
ni]ie, factorii eviden]ia]i sunt independen]i între ei.
În cazul nostru, am determinat existen]a a trei fac-

tori semnificativi (ei explicând 63% din varia]ia total\

a celor 10 motiva]ii incluse în analiz\). Tabelul de
mai jos red\ matricea coeficien]ilor de corela]ie  din-
tre fiecare afirma]ie [i factori:

Cei trei factori pot fi caracteriza]i, în func]ie de afir-
ma]iile (variabilele) cu care coreleaz\ mai puternic,
astfel:
factorul 1
- Ceea ce vezi la televizor te ajut\ s\ te integrezi

în societate; 
- îmi place s\ discut despre cele v\zute cu pri-

eteni/rude/cuno[tin]e;
- lucrurile pe care le v\d pot s\ m\ ajute în via]\
- v\d [i al]i oameni care au p\reri [i convingeri

asem\n\toare cu ale mele;
- m\ ajut\ s\ m\ dezvolt [i s\ cap\t mai mult\

încredere în mine.
factorul 2
- Televiziunea este un mijloc de distrac]ie, de petre-

cere a timpului liber;
- Îmi umple timpul liber v\d lucruri emo]ionante;
- Nu am alt\ posibilitate de distrac]ie.
factorul 3
- Televiziunea este un mijloc, surs\ de informare;
- În]eleg mai bine ceea ce se întâmpl\ în lume ob]in

informa]ii despre ceea ce se întâmpl\ în lume.

Coeficien]ii variaz\ între -1 [i +1. Cu cât valoarea absolut\ este mai aproape de 1, cu

atât legatura dintre factorul respectiv [i variabila m\surat\ este mai puternic\. O valoare

apropiat\ de 0 indic\ absen]a unei leg\turi dintre variabil\ [i factor. Valorile negative

indic\ o corela]ie negativ\ (factorul determin\ dezacordul cu afirma]ia respectiv\).

Coeficien]ii au fost calcula]i prin metoda Varim.
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Pentru fiecare individ, fiecare din ace[ti factori are
o importan]\ variabil\, determinându-i o motiva]ie
general\ de vizionare. Un individ poate fi influen]at
în percep]iile [i atitudinile sale de c\tre unul din fac-
tori, de mai mul]i (în m\sur\ egal\ sau diferit\), sau
de c\tre niciunul din factori.

Mai departe, prin analiza cluster  am determinat
existen]a a 4 tipuri (clase) ale telespectatorilor din
e[antion. Ele difer\ prin relevan]a celor trei factori
(exprimate prin valorile medii ale scorurilor factori-
ale), astfel:

Clasa 1 cuprinde acele persoane care cred c\ tele-
viziunea este atât un mijloc de integrare [i
reprezentare în societate cât [i mijloc de distrac]ie, de
petrecere a timpului liber [i chiar o surs\ de infor-
mare. Sunt mai ales femei, cu vârst\ de peste 30 de
ani, cu studii cel mult medii, cu statut social sc\zut,
persoane inactive, mediul rural. Îi vom numi persoane
dependente de televiziune, pentru ei televiziunea este
un "mod de via]\".

Clasa 2 cuprinde acele persoane care consider\ c\
televiziunea este un instrument necesar de integrare [i
reprezentare în societate [i resping func]ia de diver-
tisment a acesteia. Acestea sunt persoane care se ori-
enteaz\ dup\ status. Sunt mai ales persoane pân\ în

44 de ani, b\rba]i, persoane active care de]in func]ii
de conducere sau sunt func]ionari, cu educa]ie [i statut
social ridicat, din mediul urban. Îi vom numi persoane
pentru care televiziunea este un instrument social
necesar, un "formator de opinie".

Clasa 3 cuprinde acele persoane care cred c\ tele-
viziunea nu este nici mijloc de integrare în societate,
nici surs\ de informare, nici chiar surs\ de divertis-
ment. Ei nu au un motiv serios de a se uita la tele-
vizor, se uit\ pentru a-[i umple timpul. Sunt mai ales
persoane tinere (pân\ în 30 de ani), cu educa]ie
sc\zut\, [i active [i inactive în egal\ m\sur\, atât din
mediul rural cât [i urban. Îi vom numi persoane pen-
tru care televiziunea este un mod pasiv de a]i umple
timpul, un "divertisment ocazional".

Clasa 4 cuprinde acele persoane care consider\ c\
televiziunea este numai o surs\ de informare. Acestea
sunt mai ales persoane cu vârsta peste 45 de ani, cu
educa]ie peste medie, cu statut înalt, patroni sau man-
ageri. Îi vom numi persoane pentru care televiziunea
este numai o "surs\ de informare".
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Profile socio-demografice ale celor 4 grupuri

În continuare vom încerca s\ contur\m imaginea acestor 4 grupuri prin prisma obi[nui]elor [i preferin]elor de vizionare.

Într-o zi obi[nuit\ de …, cam cât timp v\ uita]i de obicei la televizor (acas\ sau în alt\ parte)?
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Într-o zi obi[nuit\ de lucru (luni-vineri), la ce ore v\ uita]i de obicei 
la televizor (acas\ sau în alt\ parte)?

Într-o zi obi[nuit\ de la sfâr[itul s\pt\mânii (sâmb\t\-duminic\), 
la ce ore v\ uita]i de obicei la televizor (acas\ sau în alt\ parte)?



42

Post de televiziune românesc vizionat în ultimele 3 luni

Genuri de programe vizionate în ultimele 3 luni
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Interesul pentru anumite genuri de programe  (distribu]ia r\spunsurilor "
foarte interesat" + "interesat")

Atitudinea fa]\ de violen]a de la televiziune

% pe coloan= 
persoane 

dependente de 
televiziune 

persoane pentru care 
televiziunea este un 
instrument social 

necesar 

persoane pentru 
care televiziunea 
este un mod pasiv 

de a-[i umple 
timpul 

persoane pentru 
care televiziunea 

este numai o surs= 
de informare 

Total 
telespecta

tori 

Programe de [tiri 94.3 93.6 85.4 94.9  92.4 
Filme artistice  86.0 83.5 75.8 79.5 81.6 
Emisiuni de divertisment  79.8 80.8 77.5 72.1 77.5 
Emisiuni umoristice  79.3 80.4 72.9 72.4 76.4 
Programe muzicale  77.5 77.4 70.3 69.2 73.8 
Emisiuni sportive  67.7 58.8 48.0 57.5 59.0 
Seriale 60.0  62.7 45.5 51.9 55.4 
Emisiuni de dezbateri (talk 
show ) 

50.4 61.7  47.4 48.2 51.6 

Emisiuni despre oameni 
obi[nui]i  53.2 60.4 46.2 41.2 50.1 

Telenovele  48.0 54.2 39.3 44.7 46.6 
Emisiuni de investiga]ie, 
reportaje 

55.6  43.3 44.5 39.1 46.3 

Emisiuni cu camera 
ascuns= 

47.7 42.5 38.8 39.9 42.7 

Emisiuni religioase  50.5  44.7 36.2 34.1 42.0 
Filme documentare  38.8 54.4  34.7 36.0  40.6 
Emisiuni culturale  37.7 52.5  35.2 35.5  39.8 
Emisiuni de [tiin]=  39.1 46.9  33.1 36.4  38.8 
Concursuri cu premii  41.9  38.6 33.8 29.9 36.3 
Emisiuni pentru femei  47.2  29.2 34.6 27.2 35.4 
Reality shows  33.8 36.5 30.6 24.1 31.2 
Emisiuni pe teme auto  22.0 36.2  24.0 24.4 26.1 
Emisiuni despre mod=  22.3 24.5 24.7 18.9 22.4 
Filme cu desene animate 19.1 23.0 18.1 11.8 17.8 
Total   100  100  100  100  100  
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Persoanele dependente de televiziune se uit\ cel
mai mult la TV, în special la sâr[it de s\pt\mân\
(indiferent de or\). Prefer\ s\ urm\reasc\ posturile
România 1, TVR2 [i Acas\ (mai mult decât totalul
telespectatorilor). Sunt interesate de orice tip de emi-
siune mai mult decât media telespectatorilor, dar se
remarc\ interesul pentru seriale, telenovele, emisiuni
pentru femei, emisiuni religioase, concursuri cu premii,
emisiuni despre oameni obi[nui]i. Ele sunt persoane
care citesc sau r\sfoiesc ziare, reviste [i c\r]i mult mai
rar decât media telespectatorilor. 81.4% dintre ei nu
au utilizat niciodat\ internetul (fa]\ de 72.5% din totat-
ul telespectatorilor).

Persoanele pentru care televiziunea este un instru-
ment social nu se uit\ la TV mai mult decât media
telespectatorilor, dar orele de vizionare sunt întrucâtva
diferite: în zilele lucr\torare în special între orele 22
[i 24, iar la sfâr[it de s\pt\mân\ în special între orele
21-24. Prefer\ s\ urm\reasc\ posturile PRO TV,
Antena 1, Prima TV, Realitatea TV, B1 TV [i Sport
TV mai mult decât totalul telespectatorilor, sunt intere-
sa]i de orice tip de emisiune mai mult decât media
telespectatorilor, dar se remarc\ interesul pentru emi-
siuni de dezbatere, filme documentare, emisiuni cul-
turale, emisiuni de [tiin]\, emisiuni de investiga]ie,
reportaje, emisiuni pe teme auto. În general aceste per-
soane urm\resc multe genuri de emisiuni (26.3% din-
tre ele au urm\rit în ultimele 3 luni peste 12 tipuri
de emisiuni, fa]\ de doar 17.1% media pentru total
telespectatori pentru acela[i num\r de programe). Ele
sunt persoane care citesc sau r\sfoiesc ziare, reviste [i
c\r]i mult mai mult decât media telespectatorilor.
18.2% dintre ei nu au utilizat internetul în ultimele 7
zile (fa]\ de 11.1% din totatul telespectatorilor). Sunt
persoane mult mai active social decât media telespec-
tatorilor (în ultimele 7 zile: a) 70% dintre ei [i-au viz-
itat rudele sau prietenii, fa]\ de doar 56% din total
telespectatori; b) 12% dintre aceste persoane au fost
la restaurant fa]\ de doar 6.9% din total telespectatori.

Persoanele pentru care televiziunea este un mod
pasiv de a-[i umple timpul se uit\ cel mai pu]in la
TV, atât în zilele de lucu cât [i la sfâr[it de 
s\pt\mân\ (indiferent de or\). Prefer\ s\ urm\reasc\

postul PRO TV în primul rând [i apoi România 1,

preferin]a pentru postul Acas\ trece înaintea postului
TVR2, iar preferin]a pentru postul Atomic TV trece
înaintea posturilor B1TV [i Na]ional TV (fa]\ de
totalul telespectatorilor). Urm\resc mult mai pu]in
orice tip de emisiune decât media telespectatorilor, dar,
în special emisiunile de divertisment, umoristice, emi-
siunile despre oameni obi[nui]i [i talk show-urile. Par
s\ fie mai interesa]i de emisiuni de genul: reality
shows, telenovele, emisiuni cu camera ascuns\. În gen-
eral aceste persoane urm\resc mai pu]ine genuri de
emisiuni (39.3% dintre ele au urm\rit în ultimele 3
luni cel mult 4 tipuri de emisiuni, fa]\ de 29.3%
media pentru total telespectatori pentru acela[i num\r
de programe). Ele sunt persoane care citesc sau r\sfoi-
esc ziare, reviste [i c\r]i la fel de mult ca [i media
telespectatorilor. Par s\ utilizeze internetul ceva mai
mult decât media telespectatorilor (19.5% dintre ai au
utilizat internetul în ultima lun\ fa]\ de 16.5% din
totatul telespectatorilor).

Persoanele pentru care televiziunea este o surs\ de
informare se uit\ la TV aproape la fel de pu]in ca [i
persoanele pentru care televiziunea este un mod pasiv
de a]i umple timpul, deci mai pu]in decât media tele-
spectatorilor, ora de vizionare preferat\ este între 19-
20 atât în zilele lucr\torare cât [i la sfâr[it de
s\pt\mân\. Fa]\ de totalul telespectatorilor nu au un
post de televiziune preferat. Sunt interesa]i de pro-
grame de [tiri mai mult decât media telespectatorilor
[i prefer\ talk show-urile serialelor [i emisiunile de
investiga]ie, reportajele telenovelelor. În general aceste
persoane urm\resc mai pu]ine genuri de emisiuni (doar
11.4% dintre ele au urm\rit în ultimele 3 luni peste
12 tipuri de emisiuni, fa]\ de 17.1% media pentru
total telespectatori pentru acela[i num\r de programe).
Ele sunt persoane care citesc sau r\sfoiesc ziare,
reviste [i c\r]i, utilizeaz\ internetul tot atât de mult ca
[i media telespectatorilor.
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Da
71%

Nu
29%

Percep]ii legate de Consiliul Na]ional al Audiovizualului

A]i auzit de Consiliul
Na]ional al Audiovizualului?

Dup\ p\rerea dumneavoastr\,
Consiliul Na]ional al
Audiovizualului a f\cut ceva
util pentru a reduce violen]a
la televiziune?

Considera]i c\ CNA intervine prea mult, prea
pu]in sau atât cât trebuie cu reglement\ri
privind con]inutul programelor de televiziune?

În general, cât de mul]umit sunte]i de activi-
tatea Consiliului Na]ional al Audiovizualului?

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Baza: to]i telespectatorii (7606)

Baza: telespectatorii care au auzit de CNA (5398)

Baza: telespectatorii care au auzit de CNA (5398)

Da
59%

Nu
27%

Nu r=spunde
14%

Nici mul]umit, 
nici nemul]umit

35%

Foarte mul]umit
8%

Mai degrab= 
nemul]umit

15%

Mai degrab= 
mul]umit

30%

Foarte 
nemul]umit

5%

Nu [tie, nu 
r=spunde

7%

Prea pu]in
41%

Nu [tie, nu 
r=spunde

11%

Prea mult
9%

Atât cât 
trebuie
39%
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% pe rând 

Baza: to]i telespectatorii (7606) 

Foarte 
des 

Des Rar 
Foarte 

rar 
Nicio-
dat= 

NS/NR 

închide]i televizorul  4.5% 6.1% 12.7% 17.5% 57.0% 2.2% 

schimba]i canalul  26.3% 21.8% 14.1% 10.4% 23.5% 3.9% 

nu schimba]i canalul, dar începe]i s= comenta]i emisiunile 

de dinainte cu persoanele care se afl= în camer= cu dvs.  
4.6% 20.1% 21.1% 23.1% 26.4% 4.7% 

nu schimba]i canalul, dar v= duce]i s= face]i diverse treburi  12.8% 31.3% 21.5% 16.0% 15.1% 3.3% 

considera]i c= este o pauz= binevenit=  4.8% 15.5% 21.1% 26.1% 27.6% 5.0% 

urm=ri]i toat= publicitatea din comoditate  2.9% 12.4% 19.6% 26.5% 34.4% 4.3% 

urm=ri]i doar reclamele care v= plac  8.6% 25.3% 24.6% 21.5% 16.9% 3.1% 

urm=ri]i toat= publicitatea pentru divertisment  3.2% 9.9% 17.1% 26.4% 39.1% 4.5% 

chema]i rudele [i prietenii care sunt în cas= s= vad= [i ei 

publicitatea 
0.2% 1.8% 6.1% 14.7% 73.9% 3.4% 

v= uita]i la toat= publicitatea pentru c= v= plac reclamele  3.1% 8.8% 18.2% 29.5% 36.7% 3.5% 

Care crede]i c= sunt principalele avantaje, pentru
telespectatori, ale difuz=rii publicit=]ii comerciale
la TV? 
R\spuns multiplu Baza: to]i telespectatorii (7606)

1) Ofer\ informa]ii despre apari]ia 
unor produse/servicii noi 57.7%

2) Asigur\ televiziunilor comerciale 
resurse financiare pentru achizi]ionarea
[i difuzarea programelor TV 50.6%

3) Ofer\ informa]ii despre 
calit\]ile diferitelor produse existente 21.7%

4) Ofer\ informa]ii despre campanii 
promo]ionale/reduceri de pre]uri 19.6%

5) Este o surs\ de divertisment 6.0%

6) Altul (sub 1% fiecare) 0.1%

7) Nu sunt avantaje 1.1%

8) Nu [tie, nu r\spunde 2.6%

Care crede]i c\ sunt principalele dezavantaje, pen-
tru telespectatori, ale difuz\rii publicit\]ii comer-
ciale la TV? 
R\spuns multiplu Baza: to]i telespectatorii (7606)

1) Sunt prea multe 66.1%

2) Sunt plictisitoare 34.1%

3) Ofer\ informa]ii false despre 
calitatea unor produse/servicii 19.1%

4) Incit\ oamenii s\ cumpere [i 
s\ consume lucruri de care nu au nevoie 14.0%

5) Creeaz\ confuzie 
în rândul cump\r\torilor 12.8%

6) Sunt prost realizate 9.4%

7) Altul (sub 1% fiecare) 0.9%

8) Nu sunt dezavantaje 1.0%

9) Nu [tie, nu r\spunde 2.7%

Comportamente legate de publicitatea de la televiziune

Atunci când începe publicitate la TV, cât de des vi se întâmpl\ s\ … ?
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RADIO

1-2 zile pe 
s=pt=mân=

7%

6-7 zile pe 
s=pt=mân=

35%

Mai rar
12%

3-5 zile pe 
s=pt=mân=

13%

Deloc 
32%

Nu [tie, nu 
r=spunde

1%

Obi[nuin]e de ascultare

De obicei, cât de des asculta]i radioul (acas\ sau în alt loc) în cursul unei s\pt\mâni obi[nuite? 

Într-o zi obi[nuit\ de lucru (luni - vineri), 
cam cât timp asculta]i de obicei radioul (acas\ sau în alt loc)?

Baza: to]i responden]ii (8244)

Baza: to]i cei care ascult\ radio (5495)

Media: 3.08 ore 

Deloc 
2% Nu [tie, nu 

r=spunde
1%

Între 4 [i 6 ore
11%

Mai mult de 8 
ore
9%

Între 2 [i 4 ore
23% Între 6 [i 8 ore

7%

Între 1 [i 2 ore
33%

Mai pu]in de o 
or=
14%
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Ora Acas=         |n ma[in=  La 
serviciu Alt loc NS/NR Nu ascult= 

la ora … 
6 – 7  26.0% 1.3% 1.2% 0.2% 0.1% 71.2% 
7 – 8 32.2% 3.1% 4.0% 0.3% 0.1% 60.4% 
8 – 9  23.3% 2.6% 7.4% 0.3% 0.1% 66.4% 
9 – 10  17.3% 2.4% 8.3% 0.3% 0.2% 71.4% 
10 – 11 13.8% 2.0% 8.6% 0.3% 0.2% 75.1% 
11 – 12 11.4% 1.9% 8.1% 0.3% 0.1% 78.2% 
12 – 13 12.4% 1.7% 7.7% 0.5% 0.1% 77.7% 
13 – 14 12.0% 2.0% 7.3% 0.4% 0.1% 78.2% 
14 – 15  11.5% 1.9% 6.1% 0.4% 0.1% 80.0% 
15 – 16  11.5% 2.1% 4.7% 0.3% 0.0% 81.4% 
16 – 17  13.9% 1.6% 2.7% 0.4% 0.1% 81.3% 
17 – 18 15.3% 1.1% 1.9% 0.4% 0.1% 81.2% 
18 – 19 16.6% 1.0% 1.3% 0.6% 0.1% 80.3% 
19 – 20 13.8% 0.6% 0.9% 0.5% 0.0% 84.2% 
20 – 21 11.9% 0.3% 0.7% 0.3% 0.1% 86.8% 
21 – 22 8.4% 0.2% 0.6% 0.3% 0.0% 90.6% 
22 – 23 5.7% 0.1% 0.4% 0.2% 0.0% 93.6% 
23 – 24  3.3% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 96.1% 
24 – 6  1.7% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 97.9% 
Nu [tie, nu 
r=spunde 1.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 97.7% 

Într-o zi obi[nuit\ de lucru (luni - vineri), la ce ore [i unde asculta]i de obicei radioul
(acas\ sau în alt loc)?

R\spuns multiplu Baza: to]i ascult\torii din zilele lucr\toare (5325)
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Ora Acas=         |n ma[in=  La 
serviciu Alt loc NS/NR Nu ascult= 

la ora …  
6 – 7  15.6% 0.4% 0.3% 0.0% 0.1% 83.6% 
7 – 8 29.2% 0.6% 0.6% 0.1% 0.2% 69.4% 
8 – 9  35.9% 0.7% 0.8% 0.2% 0.2% 62.2% 
9 – 10  33.8% 1.0% 0.9% 0.2% 0.2% 64.0% 
10 – 11 29.0% 1.3% 1.0% 0.4% 0.2% 68.1% 
11 – 12 23.3% 1.1% 1.0% 0.4% 0.2% 74.1% 
12 – 13 22.5% 1.2% 0.8% 0.4% 0.2% 74.9% 
13 – 14 20.1% 1.0% 0.8% 0.5% 0.1% 77.6% 
14 – 15  18.4% 1.1% 0.6% 0.5% 0.1% 79.3% 
15 – 16  16.1% 1.1% 0.5% 0.4% 0.1% 81.8% 
16 – 17  15.4% 0.7% 0.5% 0.5% 0.1% 82.8% 
17 – 18 15.9% 0.7% 0.4% 0.6% 0.1% 82.3% 
18 – 19 14.7% 0.6% 0.3% 0.6% 0.2% 83.6% 
19 – 20 12.2% 0.3% 0.2% 0.5% 0.1% 86.7% 
20 – 21 10.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.1% 89.0% 
21 – 22 7.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.0% 92.1% 
22 – 23 4.6% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 94.9% 
23 – 24  2.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 97.0% 
24 – 6  1.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 98.2% 
Nu [tie, nu 
r=spunde 

1.8% 0.3% 0.0% 0.2% 0.2% 97.5% 

Deloc 
19%

Nu [tie, nu 
r=spunde

2%

Între 4 [i 6 ore
10%

Mai mult de 8 
ore
6%

Între 2 [i 4 ore
22%

Între 6 [i 8 ore
5%

Între 1 [i 2 ore
27%

Mai pu]in de o 
or=
9%

Într-o zi obi[nuit\ de la sfâr[itul
s\pt\mânii (sâmb\t\ - duminic\),
cam cât timp asculta]i de obicei
radioul (acas\ sau în alt loc)?

Într-o zi obi[nuit\ de la sfâr[itul s\pt\mânii (sâmb\t\ - duminic\), la ce ore [i unde ascul-
ta]i de obicei radioul (acas\ sau în alt loc)?

Baza: to]i cei care ascult\ radio
(5495)

R\spuns multiplu Baza: to]i ascult\torii din zilele de sfâr[it de s\pt\mân\ (4344)

Media: 2.54 ore 
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52%

41%

11%

5%

1%

1%

0% 20% 40% 60%

Împreuna cu al]i membri
ai familiei

Singur 

Împreun= cu colegii de
serviciu

Împreun= cu prietenii

Alt= situa]ie

Nu [tie, nu r=spunde

De obicei asculta]i radioul singur sau împreun\ cu alte persoane?

Când asculta]i împreun\ cu alte
persoane, cine selecteaz\ de obicei
postul?

R\spuns multiplu. Baza: to]i cei care ascult\ radio (5495)

B=rbatul
44%

Femeia
31%

Copilul (copiii)
5%

Nu [tie, nu 
r=spunde

5%

Nu e cazul, avem 
mai multe radiouri

2%

Altcineva
2%

Un coleg de serviciu
5%

Un prieten 
2%

P=rin]ii mei
4%

Baza: to]i cei care ascult\ radio (5495)
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 Procent 

Baza: 
ascult=torii care fac [i altceva \n 

timp ce ascult= radioul (4814)  to]i ascult=torii (5495) 

Treburi gospod=re[ti  71.6% 62.7% 
Activit=]i profesionale/treburi de serviciu  20.1% 17.6% 
Conduc ma[ina 12.6% 11.0% 
Iau masa 41.8% 36.6% 
Discu]ii 25.4% 22.3% 
Lectur= 7.5% 6.5% 
Gimnastic= 2.0% 1.7% 
Altceva (sub 1% fiecare)  2.2% 1.9% 
Ascult doar radioul  - 12.4% 

 

În timp ce ave]i aparatul de radio deschis, obi[nui]i 
s\ asculta]i doar radioul sau mai face]i [i altceva în acela[i timp?

Ce altceva obi[nui]i s\ face]i în timp ce asculta]i radioul?
R\spuns multiplu

Baza: to]i cei care ascult\ radio (5495)

De cele mai multe 
ori fac [i altceva în 

timp ce ascult 
radioul
31%

Ascult doar radioul
12%

Întotdeauna fac [i 
altceva în timp ce 

ascult radioul
23%

Uneori fac [i altceva 
în timp ce ascult 

radioul
34%



52

Preferin]e de ascultare

Ce posturi de radio române[ti a]i ascultat în ultimele 3 luni [i care este postul
de radio românesc preferat?

Baza: to]i cei care ascult\ radio (5495)

48%

28%

25%

24%

11%

7%

11%

4%

6%

5%

3%

3%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

19%

1%

25%

13%

13%

9%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9%

2%

0% 20% 40% 60%

România Actualit=]i

Radio Europa FM

Radio Kiss FM (Contact)

Radio Pro FM

Radio Ia[i

Radio Craiova

Radio 21

Radio Timi[oara

Radio Star (Uniplus)

Radio Cluj

Radio Tg. Mure[

Radio Constan]a

Antena Satelor

Radio Re[i]a

Radio Romantic

Radio Transilvania

Radio Total

Radio Mix FM

Radio Alfa

România Cultural

România Tineret (Radio 3)

Radio Bucure[ti (Antena Bucure[tilor)

Antena Bra[ovului

Radio România Muzical

România Interna]ional

Altul

Nu r=spunde 

Post românesc ascultat în ultimele 3 luni Post românesc preferat
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Postul de radio preferat  % pe coloanã  

Motivul        ? 
Romania 

Actualitati  
Pro FM Kiss FM Europa FM 

Baza: cei care preferã…  1363 510 694 737 

Muzicã bunã 23.1% 67.9% 74.9% 60.4% 
Program de º tiri bun/ ºtiri 39.2% 29.5% 15.3% 37.7% 
Divertisment/ glume bune  0.8% 7.4% 18.5% 0.7% 
Se recepþioneazã bine 14.9% 4.2% 1.4% 3.4% 
Program diversificat  8.1% 1.9% 2.7% 6.3% 
Cronica cârcotaºilor  0.0% 0.5% 13.9% 0.0% 
Multe ºtiri  4.2% 1.5% 1.3% 5.1% 
Multã muzicã  0.3% 4.7% 2.9% 4.1% 
Îmi place / este bun  4.0% 2.2% 2.1% 2.4% 
Informaþii utile  4.0% 1.8% 0.8% 2.5% 
Din obiºnuinþã 3.8% 1.7% 1.1% 1.5% 
Program serios  4.9% 0.8% 0.6% 1.6% 
Credibilitate  4.0% 1.6% 0.4% 1.8% 
ªtiri din toatã þara / informaþii diverse  4.4% 0.0% 0.2% 1.5% 
Prezentatori veseli/ simpatici  0.6% 3.2% 2.1% 0.1% 
Emisiuni de calitate  1.2% 2.4% 0.9% 1.4% 
Emisiuni interesante  1.9% 1.6% 1.4% 1.0% 
Buletin meteo bun  3.2% 0.8% 0.8% 1.0% 
Programe bune 1.7% 1.4% 0.8% 1.6% 
Program de ºtiri locale bun  0.6% 1.4% 2.6% 0.7% 
Informatii sportive  2.1% 1.4% 0.3% 1.0% 
Obiectivitatea  1.5% 0.4% 0.0% 1.6% 
Profesionalism  1.4% 0.2% 0.9% 0.9% 
Post dinamic  0.1% 0.7% 0.3% 1.9% 
Dezbateri cu ascultã torii 0.5% 0.8% 0.2% 1.4% 
Emisiuni pentru tineri  0.0% 1.3% 0.8% 0.8% 
Puþine ºtiri 0.1% 0.4% 1.5% 0.9% 
Post relaxant  0.2% 1.7% 0.6% 0.2% 
Post moderm 0.0% 0.2% 0.9% 1.6% 
Dezbateri 0.2% 0.4% 0.3% 1.4% 
Îmi place Robert Turcescu  0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 
Altul 8.5% 7.5% 8.8% 8.4% 
NS / NR 8.9% 6.7% 4.1% 5.3% 

10%

4%

2%

4%

85%

9%

2%

2%

1%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BBC

Radio Europa Liberã

Radio Vocea Americii

Altul (sub 1% fiecare)

Nu rãspunde

Nu ascult posturi

strãine de radio

Post strãin ascultat în ultimele 3 luni Post strãin preferat

Care sunt principalele dou\ motive pentru care prefera]i postul …?

Ce posturi de radio str\ine a]i
ascultat în ultimele 3 luni [i
care este postul de radio st\in
preferat?

Baza: to]i cei care ascult\ radio

(5495)
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Pentru o mai bun\ vizualizare a diferen]elor dintre
tipurile de ascult\tori am optat pentru calcularea unui
"indice de afinitate". Acest indice este egal cu rapor-
tul dintre procentul pe un anumit sube[antion [i pro-
centul din popula]ie înmul]it cu 100. Dac\ cele dou\
procente sunt egale indicele ia valoarea 100. Cu cât
valoarea indicelui de afinitate este mai mare decât 100
pentru o anumit\ caracteristic\, cu atât caracteristica

respectiv\ este asociat\ mai puternic cu categoria
sube[antionului respectiv de ascult\tori. [i invers, cu
cât valoarea indicelui de afinitate este mai mic\ decât
100, cu atât caracteristica respectiv\ nu este asociat\
cu sube[antionul respectiv de ascult\tori.
În tabelul urm\tor vom reg\si valorile indicelui de

afinitate pentru tipurile de ascult\tori prezentate în
tabelul anterior.

 % pe coloan=  Total popula]ie  Cei care nu ascult= 
radioul Cei care ascult= radioul  

Masculin - 15 - 17 ani 2.9 2.2 3.3 
Masculin - 18 - 29 ani 11.6 9.2 12.7 
Masculin - 30 - 44 ani 12.8 10.9 13.7 
Masculin - 45 - 59 ani 11.0 10.3 11.4 
Masculin - 60+ ani 9.8 11.4 9.0 
Feminin - 15 - 17 ani 2.8 1.3 3.6 
Feminin - 18 - 29 ani 11.6 8.9 12.9 
Feminin - 30 - 44 ani 12.6 10.9 13.4 
Feminin - 45 - 59 ani 11.7 13.8 10.7 

Sex/Vârst=  

Feminin - 60+ ani 13.3 21.0 9.4 
pân= la 8 clase  36.6 50.1 29.8 
{c. prof., tr.I liceu  25.5 24.9 25.8 
liceu, {c. postlic.  29.4 21.1 33.6 Educa]ie 

studii superioare  8.5 3.8 10.9 
Patron/manager  2.4 1.4 3.0 
Intelectual  5.1 2.0 6.7 
Func]ionar  9.5 4.6 11.9 
Muncitor 18.0 15.8 19.2 
Agricultor  5.7 6.4 5.3 

Ocupa]ie  

Inactiv 59.2 69.7 54.0 
Înalt 11.9 6.1 14.8 
Mediu 28.5 20.4 32.5 Statut 
Sc=zut 59.6 73.5 52.6 
Rural 44.7 51.7 41.1 Mediu Urban 55.3 48.3 58.9 
Oltenia 10.7 11.3 10.4 
Muntenia 18.9 20.8 18.0 
Dobrogea 4.5 4.1 4.7 
Moldova 21.4 20.1 22.0 
Transilvania 17.6 18.4 17.2 
Cri[ana-Maramure[  9.0 10.2 8.4 
Banat 6.6 5.8 7.0 

Regiune 

Bucure[ti  11.2 9.3 12.1 
Total  100 100 100 

Profilul ascult\torilor

În primul rând trebuie s\ [tim cine-s cei care ascult\ radioul [i mai ales cine nu ascult\.
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Masculin - 15 - 17 ani 

Masculin - 18 - 29 ani 

Masculin - 30 - 44 ani 

Masculin - 45 - 59 ani 

Masculin - 60+ ani 

Feminin - 15 - 17 ani 

Feminin - 18 - 29 ani 

Feminin - 30 - 44 ani 

Feminin - 45 - 59 ani 

Sex/Vârst=  

Feminin - 60+ ani 

pân= la 8 clase  

{c. prof., tr.I liceu  

liceu, {c. postlic.  
Educa]ie 

studii superioare  

Patron/manager  

Intelectual  

Func]ionar  

Muncitor 

Agricultor  

Ocupa]ie  

Inactiv 

Înalt 

Mediu Statut 

Sc=zut 

Rural Mediu 
Urban 

Oltenia 

Muntenia 

Dobrogea 

Moldova 

Transilvania  

Cri[ana-Maramure[  

Banat 

Regiune 

Bucure[ti  
 

76
80

86

93

116

45

77

87

118

158

137

98

72

45

56

40

49

88

113

118

51

72

123

116

87

105

110

91

94

104

113

88

83

112
110

107

103

92

128

111

106

91

71

81

101

114

127

122

130

126

106

94

91

124

114

88

92

106

97

95

104

103

98

93

106

108

Cei care nu ascult= 
radioul 

Cei care 
ascult= radioul  
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Interes / Satisfac]ie emisiuni radio

V\ rog s\-mi spune]i cât de mult v\ intereseaz\ fiecare dintre urm\toarele genuri
de programe. Baza: to]i ascult\torii (5495)
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32
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16

14
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13

14

17

15

12

10

63

52

31

32

42

36

85 65 45 25 5 15 35 55 75 95

Informa]ii despre vreme (meteo)

{tiri na]ionale

{tiri locale

{tiri interna]ionale

Emisiuni de divertisment

Emisiuni despre s=n=tate

Muzic= popular=

Muzic= disco

Muzic= latino

Emisiuni sportive 

Horoscop

Informa]ii rutiere

Interviuri cu celebrit=]i

Emisiuni culturale

Dezbateri politice

Dezbateri economice

Emisiuni de [tiin]=

Muzica rock

Re]ete culinare

Auto/moto

Muzic= clasic=

nu prea interesat deloc interesat oarecum interesat foarte interesat

Diferen]ele pân= la 100% reprezint= non-r=spunsurile
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Posturi [i emisiuni radio

Analiz\ de coresponden]\ ]inând cont de valorile medii ale satisfac]iei

{tiri locale  

{tiri na]ionale

{tiri interna]ionale  

Muzic= popular=  

Muzic= clasic=  

Muzic= disco  

Muzic= latino  

Muzic= rock  

Emisiuni culturale  

Emisiuni despre s=n=tate  

Emisiuni sportive  

Emisiuni de [tiin]=  

Auto/moto  

Emisiuni de divertisment  

Dezbateri politice  Dezbateri economice  

Interviuri cu celebrit=]i  

Meteo 

Informa]ii rutiere  

Horoscop  

Re]ete culinare  

România Actualit=]i 

România Cultural  

Radio Star 

PRO FM  

KISS FM 

Europa FM  

Radio 21 

Practic imaginea de mai sus ne arat\ cu ce emisiu-
ni asociaz\ ascult\torii posturile române[ti principale
de radio.
Postul România Actualit\]i este asociat cu emisiuni

precum dezbateri economice [i politice, emisiuni de
[tiin]\ [i emisiuni despre s\n\tate.
Postul România Cultural este asociat cu emisiuni pre-

cum, emisiuni culturale, muzic\ clasic\ [i muzic\ pop-
ular\. PRO FM [i KISS FM au o imagine
asem\n\toare [i anume aceea de posturi la care po]i
asculta informa]ii rutiere, interviuri cu celebrit\]i, [tiri
na]ionale [i interna]ionale, informa]ii despre vreme.
Postul Radio 21 este asociat în primul rând cu muz-

ica disco [i latino [i apoi cu emisiunile de divertis-
ment urmate de [tiri locale.
Postul Europa FM este asociat cu dezbaterile eco-

nomice [i politice, emisiunile auto/ moto.

Pentru a putea construi, totu[i, o gril\ de programe
cât mai eficient\, posturile de radio trebuie s\ ia în
cosidera]ie atât interesul pentru anumite genuri de pro-
grame, cât [i satisfac]ia cu fiecare dintre aceste tipuri

de emisiuni. Analiza urm\toare, pe care am numit-o
"Oportunit\]i de marketing - puncte tari/ puncte slabe
pentru radio-uri" scoate în eviden]\ tocmai acest lucru.

Analiza prezint\ rela]ionat datele de "interes gener-
al" si "satisfac]ie specific\" pentru anunite segmente
de ascult\tori. Datele de "interes" ("cât de mult v\
intereseaz\ fiecare dintre urm\toarele genuri de pro-
grame pe care le pute]i asculta la radio ) si cele de
"satisfac]ie" (pentru acelea[i genuri de programe de la
întrebarea anterioar\, se întreab\ despre principalele
posturi române[ti de radio urm\rite în ultimele 3 luni
"cât de satisfacut sunteti de…la postul …. ") se vor
pozi]iona pe axe diferite (satisfac]ie-disatisfac]ie;
interes-dezinteres), rezultând astfel 4 cadrane: 1)
interes mare [i satisfac]ie mare = puncte tari; 2)
interes mare [i satisfac]ie mic\ = puncte slabe; 3)
interes mic [i satisfac]ie mic\ = puncte de ni[\; 4)
interes mic [i satisfac]ie mare = puncte secundare.
Axele se intersecteaz\ în punctele care reprezint\

valorile medii ale fiec\rei dimensiuni.
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În cadranul din dreapta sus al acestui grafic g\sim
punctele tari ale posturilor de radio, adic\ acele genuri
de emisiuni neap\rat necesare oric\rui post de radio.
Pentru aceste acele genuri de emisiuni atât interesul
cât [i satisfac]ia au valori peste medie.
În cadranul din dreapta jos al graficului de mai sus

g\sim punctele slabe ale posturilor de radio, adic\
acele acele genuri de emisiuni pentru care interesul
este peste medie, dar sa-tisfac]ia sub medie.
În cadranul din stânga jos al graficului de mai sus

g\sim punctele de ni[\ ale posturilor de radio, adic\
acele acele genuri de emisiuni pentru care interesul
cât [i satisfac]ia sunt sub medie.
Punctele slabe [i punctele de ni[\ reprezint\ oportu-

nit\]i de dezvoltare a pozi]iei în pia]\.
În cadranul din stânga sus al graficului de mai sus

g\sim punctele secundare ale posturilor de radio, adic\
acele acele genuri de emisiuni pentru care nu este în
mod necesar depunerea unui efort special. Cu aceste
genuri de emisiuni atingi, atragi [i un alt target decât
"core-ul" radioului t\u. Pentru aceste acele genuri de
emisiuni interesul este sub medie, dar satisfac]ia este
peste medie.

Putem spune din graficul anterior urm\toarele:
Puncte tari, obligatorii pentru orice post de radio:

- Informa]ii despre veme (meteo )
- {tiri na]ionale, interna]ionale, [i chiar locale
- Muzic\ disco, popular\ [i latino
- Emisiuni despre s\n\tate

Puncte slabe, unde orice post de radio trebuie s\
lucreze:

- Emisiuni de divertisment

Puncte de ni[\:
- Emisiuni de dezbateri
- Interviuri cu celebrit\]i
- Re]ete culinare
- Muzic\ rock
- Muzic\ clasic\
- Emisiuni culturale
- Emisiuni de [tiin]\
- Auto/moto

Dac\ aplic\m acela[i procedeu pe sube[antioane de
ascult\tori (pentru fiecare post în parte) vom vedea
cum punctele tari ale unor posturi de radio devin
punctele slabe ale altora [i invers.
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Baza: total ascult\tori
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Baza: total ascult\tori
Radio 21

Din toate graficele anterioare remarc\m c\ fa]\ de
imaginea general\ a unui post de radio, dat\ de to]i
ascult\torii:
- România Actualit\]i [i Europa FM au ca punct slab
[tirile locale [i tind s\ aib\ ca punct tare emisiunile
sportive

- România Cultural are ca puncte tari emisiunile cul-
turale [i emisiunile de divertisment.
- PRO FM [i KISS FM au ca puncte tari emisiu-

nile de divertisment, horoscopul [i tind s\ aib\ ca punct
tare informa]iile rutiere
- Radio Star are ca punct slab emisiunile sportive.

32%

13%

7%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

11%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

România Actualit=]i

Europa FM

Pro FM

Kiss Fm

Ia[i

Craiova

Timi[oara

Radio 21

Tg. Mure[

Altul (sub 1% fiecare)

Nu [tie, nu r=spunde, nu ascult=

11%

8%

6%

5%

3%

2%

2%

8%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

România Actualit=]i

Europa FM

Kiss Fm

Pro FM

Ia[i

Radio 21

Craiova

Altul (sub 1% fiecare)
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Ce post românesc de radio are cele mai bune programe de [tiri?

Ce post românesc de
radio are cele mai bune
emisiuni interactive cu
publicul?

Baza: to]i 
ascult\torii (5495)

Baza: to]i 
ascult\torii (5495)
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Ce post românesc de radio are cele mai bune emisiuni de dezbateri (talk show)?

Baza: to]i ascult\torii (5495)

Motiva]ii de ascultare

V\ rog s\-mi spune]i în ce m\sur\ sunte]i de acord cu fiecare dintre urm\toarele afir-
ma]ii. Nu exist\ r\spunsuri corecte sau incorecte, ne intereseaz\ doar opinia dvs.
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Ascult radioul pentru a afla [tiri despre ultimele 
evenimente ap=rute în cursul zilei. 

3.8% 4.1% 6.7% 26.0% 58.0% 1.4% 

Ascult radioul pentru comentarii [i dezbateri despre 
evenimentele curente.  

10.1% 10.8% 16.5% 26.3% 33.4% 2.9% 

Ascult radioul pentru a afla informa]ii despre vreme.  3.6% 3.2% 8.3% 26.0% 57.6% 1.3% 
Ascult radioul pentru a afla informa]ii despre traficul rutier.  17.7% 14.2% 18.2% 20.0% 26.5% 3.3% 
Ascult radioul pentru a afla informa]ii sportive.  18.6% 12.7% 15.2% 19.2% 31.2% 3.0% 
Ascult radioul pentru muzic=. 1.6% 2.3% 5.9% 20.3% 68.5% 1.4% 
Ascult radioul pentru a avea un fond sonor în timp ce 
desf=[or alte activit=]i (lucrez, conduc ma[ina, fac treburi 
prin cas= etc.).  

7.7% 7.4% 10.8% 23.6% 48.3% 2.2% 

Ascult radioul pentru c= îmi ofer= subiecte de discu]ie cu 
cei din jur. 

18.0% 20.7% 24.0% 18.7% 15.8% 2.8% 

Ascult radioul pentru a vedea dac= al]i oameni au p=reri [i 
convingeri asem=n=toare cu ale mele.  

19.0% 20.2% 23.4% 17.5% 16.3% 3.6% 

Ascult radioul pentru c= m= stimuleaz= intelectual. 19.1% 17.0% 23.2% 18.0% 18.0% 4.6% 
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Gruparea ascult\torilor dup\ motiva]iile de vizionare

Pentru o mai bun\ în]elegere a modului cum se aso-
ciaz\ aceste afirma]ii la crearea unei imagini de
ansamblu despre motiva]iile de ascultare, am analizat
varia]ia comun\ a celor 10 motiva]ii prin analiza fac-
torial\. Afirma]iile care au intrat în analiza factorial\
au fost:

- Ascult radioul pentru a afla [tiri despre
ultimele evenimente ap\rute în cursul zilei;

- Ascult radioul pentru comentarii [i dezba-
teri despre evenimentele curente;

- Ascult radioul pentru a afla informa]ii
despre vreme;

- Ascult radioul pentru a afla informa]ii
despre traficul rutier;

- Ascult radioul pentru a afla informa]ii
sportive;

- Ascult radioul pentru muzic\;
- Ascult radioul pentru a avea un fond sonor

în timp ce desf\[or alte activit\]i (lucrez, conduc
ma[ina, fac treburi prin cas\ etc.);

- Ascult radioul pentru c\ îmi ofer\ subiecte
de discu]ie cu cei din jur;

- Ascult radioul pentru a vedea dac\ al]i oameni
au p\reri [i convingeri asem\n\toare cu ale mele.

- Ascult radioul pentru c\ m\ stimuleaz\ inte-
lectual.

Analiza factorial\ permite eviden]ierea unor "variabile
latente" (factori) care determin\ varia]ia comun\ a
unor variabile m\surabile, în cazul nostru m\sura în
care responden]ii sunt sau nu de acord cu anumite
afirma]ii legate de motivele de ascultare. Prin defini]ie,
factorii eviden]ia]i sunt independen]i între ei.

În cazul nostru, am determinat existen]a a trei
factori semnificativi (ei explicând 67% din varia]ia
total\ a celor 10 motiva]ii incluse în analiz\). Tabelul
de mai jos red\ matricea coeficien]ilor de corela]ie
dintre fiecare afirma]ie [i factori:

Coeficientii variaza între -1 si +1. Cu cât valoarea
absoluta este mai aproape de 1, cu atât legatura din-
tre factorul respectiv si variabila masurata este mai
puternica. O valoare apropiata de 0 indica absenta
unei legaturi dintre variabila si factor. Valorile nega-
tive indica o corelatie negativa (factorul determina
dezacordul cu afirmatia respectiva). Coeficientii au
fost calculati prin metoda Varimax.

Cei trei factori pot fi caracteriza]i, în func]ie de afir-
ma]iile (variabilele) cu care coreleaz\ mai puternic,
astfel:

factorul 1 - Radioul este un mijloc, surs\ de informare
-aflu [tiri despre ultimele evenimente ap\rute

în cursul zilei;
-aflu informa]ii despre vreme;
-ascult comentarii [i dezbateri despre eveni-

mentele curente;
-aflu informa]ii despre traficul rutier;
-aflu informa]ii sportive.

factorul 2 - Radioul are func]ie de integrare [i
reprezentare în societate v\d dac\ al]i oameni au
p\reri [i convingeri asem\n\toare cu ale mele

-m\ stimuleaz\ intelectual;
-îmi ofer\ subiecte de discu]ie cu cei din jur;

factorul 3 - Radioul constituie un fundal pentru
activit\]i conexe: 

-ascult muzic\;
-am un fond sonor în timp ce desf\[or alte

activit\]i.
Pentru fiecare individ, fiecare din ace[ti fac-

tori are o importan]\ variabil\, determinându-i o moti-
va]ie general\ de vizionare. Un individ poate fi influ-
en]at în percep]iile [i atitudinile sale de c\tre unul din
factori, de mai mul]i (în m\sur\ egal\ sau diferit\),
sau de c\tre niciunul din factori. 

Mai departe prin analiza cluster  am deter-
minat existen]a a 3 tipuri (clase) ale ascult\torilor de
radio din e[antion. Ele difer\ prin relevan]a celor trei
factori (exprimate prin valorile medii ale scorurilor
factoriale), astfel:
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Clasa Propor]ia din e[antion  Factor 1  Factor 2  Factor3  

1 23% atrac]ie 
puternic=  0.327 respingere 

slab=  -0.144 respingere 
puternic=  -1.260 

2 49% atrac]ie 
puternic=  0.479 neutru -0.076 atrac]ie 

puternic=  0.468 

3 28% respingere 
puternic=  -1.125 atrac]ie  0.254 atrac]ie 0.203 

 

Clasa 1 cuprinde acele persoane care consider\ c\
radioul este numai o surs\ de informare. Acestea sunt
mai ales persoane cu vârsta peste 45 de ani, b\rba]i,
cu educa]ie sub medie, cu statut social sc\zut, per-
soane inactive sau agricultori, din mediul rural. Îi vom
numi persoane pentru care radioul este numai o "surs\
de informare".

Clasa 2 cuprinde acele persoane care cred c\ radioul
este un mijloc, o surs\ de informare, dar în aceea[i
m\sur\ [i un fundal pentru alte activit\]i. Sunt per-
soane cu vârst\ între 30 [i 59 de ani, b\rba]ii sunt
chiar ceva mai tineri, cu studii medii, persoane active,
atât din mediul rural cât [i urban. Îi vom numi per-

soane dependente de radio, pentru ele radioul este un
"ambient muzical/vocal".

Clasa 3 cuprinde acele persoane care consider\ c\
radioul este un instrument necesar de integrare [i
reprezentare în societate precum [i un instrument care
te ajut\ s\ desf\[ori alte activit\]i, nu este numai surs\
de informare. Sunt mai ales persoane pân\ în 29 de
ani, femei, persoane cu educa]ie sub medie [i inac-
tive sau persoane active, intelectuali cu studii supe-
rioare, au status social ridicat. Îi vom numi persoane
pentru care radioul este un instrument social necesar,
un "formator de opinie [i un mediu interactiv".

 % pe rând  
persoane pentru care 
radioul este numai o 
surs= de informare  

persoane  dependente 
de radio 

persoane pentru care 
radioul este un instrument 

social necesar  
Masculin 24.4 52.0 23.6 Sex Feminin 21.3 46.9 31.8 
15-17 ani 7.7 34.0 58.4 
18-29 ani 12.8 48.3 38.9 
30-44 ani 20.1 57.8 22.0 
45-59 ani 28.2 52.0 19.8 

Vârst= 

60 ani [i peste  40.0 41.6 18.4 
Masculin - 15 - 17 ani 7.3 37.2 55.5 
Masculin - 18 - 29 ani 12.6 52.9 34.4 
Masculin - 30 - 44 ani 20.0 61.7 18.3 
Masculin - 45 - 59 ani 31.9 53.7 14.5 
Masculin - 60+ ani 44.6 39.4 16.0 
Feminin - 15 - 17 ani 8.0 31.0 61.0 
Feminin - 18 - 29 ani 13.0 43.7 43.3 
Feminin - 30 - 44 ani 20.3 53.8 25.8 
Feminin - 45 - 59 ani 24.3 50.2 25.5 

Sex/Vârst=  

Feminin - 60+ ani 35.6 43.7 20.7 
pân= la 8 clase  28.9 41.5 29.6 
{c. prof., tr.I liceu  21.5 52.9 25.6 
liceu, {c. postlic.  18.8 54.1 27.1 Educa]ie 

studii superioare  22.0 48.7 29.3 
Înalt 18.4 49.2 32.4 
Mediu 21.0 50.2 28.9 

Statut 
social Sc=zut 25.3 49.1 25.7 

Patron/manager 18.8 60.4 20.8 
Intelectual  17.2 52.4 30.4 
Func]ionar  18.2 54.3 27.5 
Muncitor  18.3 56.2 25.6 
Agricultor  30.6 53.6 15.8 

Ocupa]ie  

Inactiv 25.6 44.6 29.7 
Rural 25.6 47.8 26.6 Mediu Urban 20.9 50.6 28.5 
Oltenia 25.9 51.4 22.8 
Muntenia 24.5 51.4 24.1 
Dobrogea 21.1 52.3 26.6 
Moldova 24.0 51.4 24.6 
Transilvania  22.8 44.6 32.7 
Cri[ana-Maramure[  20.3 51.4 28.3 
Banat 22.2 49.1 28.6 

Regiune 

Bucure[ti 18.6 46.0 35.4 
Total  22.8 49.5 27.7 
 

Profile socio-demografice ale celor 3 grupuri



Media în ore  
persoane pentru care 
radioul este numai o 
surs= de informare  

persoane  
dependente 

de radio 

persoane pentru care 
radioul este un 

instrument social necesar  

Total 
ascult=tori  

Zi de lucru (luni -vineri) 2.52 3.41 2.94 3.08 
Zi de la sfâr[itul s=pt=mânii 
(sâmb=t=-duminic=)  2.26 2.78 2.36 2.54 

În continuare vom încerca s\ contur\m imaginea acestor 3 grupuri prin prisma obi[nui]elor [i preferin]elor
de ascultare.
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Într-o zi obi[nuit\ de …, cam cât timp asculta]i de obicei radioul (acas\ sau în alt\ parte)?

Într-o zi obi[nuit\ de lucru (luni-vineri), la ce ore asculta]i de obicei radioul (acas\ sau
în alt\ parte)?

Într-o zi obi[nuit\ de la sfâr[itul s\pt\mânii (sâmb\t\-duminic\), la ce ore asculta]i de obicei
radioul (acas\ sau în alt\ parte)?
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% pe coloan= 
persoane pentru care 
radioul este numai o 
surs= de informare 

persoane 
dependente de radio 

persoane pentru care 
radioul este un instrument 

social necesar 

Total 
ascult=tori 

România Actualit=]i 61.9 48.2 37.0 48.2 
Radio Europa FM 18.6 30.5 31.1 27.9 
Radio Kiss FM 13.8 25.9 30.7 24.5 
Radio Pro FM 15.3 25.5 27.7 23.7 
Radio Ia[i 12.0 12.5 8.0 11.1 
Radio 21 5.7 10.6 15.8 10.9 
Radio Craiova 9.5 6.4 5.5 6.9 
Radio Star (Uniplus) 3.7 5.8 7.6 5.8 
Radio Cluj 7.0 4.4 4.1 4.9 
Radio Timi[oara 5.3 4.5 3.2 4.3 
Antena Satelor 5.2 4.3 2.5 4.0 
România Cultural 4.7 3.6 3.0 3.7 
Radio Tg. Mure[ 2.5 2.7 3.7 3.0 
Radio Constan]a 2.6 2.8 2.3 2.6 
Radio Romantic 1.6 2.5 2.5 2.3 
Radio Mix FM 1.2 2.0 3.0 2.1 
România Tineret 2.2 1.6 1.8 1.8 
Radio Re[i]a 2.2 1.7 1.7 1.8 
Radio Total 1.1 1.7 2.2 1.7 
Radio Bucure[ti 1.9 1.6 0.9 1.5 
Antena Bra[ovului 1.1 0.7 1.6 1.0 
România Interna]ional 0.5 1.1 0.7 0.8 
Radio România 1.0 0.5 0.5 0.6 
Radio Activ FM 0.0 0.1 0.5 0.2 
Radio Delta RFI 0.1 0.2 0.2 0.2 
Total 100 100 100 100 

% pe coloan= 
persoane pentru care 
radioul este numai o 
surs= de informare 

persoane 
dependente de 

radio 

persoane pentru care 
radioul este un instrument 

social necesar 

Total 
ascult=tori 

{tiri na]ionale 84.2 82.9 60.9 77.1 
{tiri locale 68.4 75.2 59.5 69.3 
Informa]ii despre vreme 
(meteo) 71.9 72.4 50.1 66.1 

{tiri interna]ionale 63.6 68.0 46.3 61.0 
Muzic= disco 29.6 57.5 64.2 52.9 
Muzic= popular= 60.4 53.0 38.0 50.6 
Muzic= latino 21.4 48.1 52.5 43.2 
Emisiuni de divertisment 28.4 42.3 32.6 36.4 
Emisiuni sportive  29.1 41.9 26.2 34.6 
Horoscop 22.6 38.5 33.1 33.4 
Emisiuni despre s=n=tate 36.3 36.2 20.8 32.0 
Informa]ii rutiere 21.2 36.2 16.2 27.2 
Muzic= rock 12.3 25.7 31.0 24.1 
Dezbateri politice 25.1 23.5 11.3 20.5 
Emisiuni culturale 17.1 20.2 12.3 17.3 
Interviuri cu celebrit=]i 11.2 19.9 15.1 16.6 
Dezbateri economice 17.6 20.0 9.0 16.4 
Muzic= clasic= 9.8 15.0 12.0 13.0 
Re]ete culinare 10.2 15.6 9.0 12.5 
Emisiuni de [tiin]= 12.2 14.4 8.2 12.2 
Auto/moto 7.7 13.0 7.3 10.2 
Total 100 100 100 100 

Post de radio românesc ascultat în ultimele 3 luni?

Genuri de programe ascultate în ultimele 3 luni la radio?
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% pe coloan= 

persoane pentru 
care radioul este 
numai o surs= de 

informare 

persoane 
dependente de 

radio 

persoane pentru care 
radioul este un 

instrument social 
necesar 

Total 
ascult=tori 

Ascult doar radioul 22.4 9.6 9.2 12.4 
Uneori fac [i altceva în timp ce 
ascult radioul 36.0 30.4 35.5 33.1 
De cele mai multe ori fac [i altceva 
în timp ce ascult radioul 24.8 34.9 30.7 31.4 
Întotdeauna fac [i altceva în timp ce 
ascult radioul 16.8 25.2 24.7 23.1 
Total 100 100 100 100 

 

Interesul pentru anumite genuri de programe  (distribu]ia r\spunsurilor "foarte interesat"
+ "interesat")

În timp ce ave]i aparatul de radio deschis, obi[nui]i s\ asculta]i doar radioul sau mai face]i
[i altceva în acela[i timp?
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Persoanele pentru care radioul este numai o surs\ de
informare ascult\ cel mai pu]in radioul, în special
diminea]a între ora 6 [i ora 8. Prefer\ s\ asculte pos-
turile România Actualit\]i, radiourile teritoriale precum
Radio Craiova, Radio Cluj, radio Timi[oara, Antena
Satelor (mai mult decât totalul ascult\torilor). Sunt
interesate în primul rând de programele de [tiri, de
dezbaterile politice [i ascult\ în primul rând muzic\
popular\. În rândul lor reg\sim cel mai mare procent
al celor care doar ascult\ radioul (22.4% fa]\ de
12.4% din total ascult\tori). Ele sunt persoane care
citesc sau r\sfoiesc ziare, reviste [i c\r]i mult mai rar
decât media telespectatorilor. 80.6% dintre ei nu au
utilizat niciodat\ internetul (fa]\ de 68.4% din totatul
ascult\torilor).

Persoanele dependente de radio ascult\ radioul mai
mult decât media ascult\torilor, atât în zilele lucr\toare
(mai ales între orele 8 - 17) cât [i în zilele de sfâr[it
de s\pt\mân\ (mai ales între orele 8 - 15). Nu au un
post de radio preferat fa]\ de totalul ascult\torilor,
sunt interesa]i de aproape orice tip de emisiune mai
mult decât media ascut\torilor. În ge-neral aceste per-
soane urm\resc multe genuri de emisiuni (20.5% din-
tre ele au urm\rit în ultimele 3 luni peste 12 tipuri
de emisiuni, fa]\ de doar 14.9% media pentru total
ascult\torilor pentru acela[i num\r de programe). Ele
sunt persoane care citesc sau r\sfoiesc ziare, reviste
[i c\r]i pu]in peste media ascult\torilor, mai ales ziare.
Sunt persoane active social (în ultimele 7 zile 62%

dintre ei [i-au vizitat rudele sau prietenii, fa]\ de 59%
din total ascult\torilor).

Persoanele pentru care radioul este un instrument
social necesar ascult\ radioul ceva mai pu]in decât
media ascul\torilor [i mai ales în cursul s\pt\mânii.
Prefer\ s\ asculte posturi precum Europa FM, KISS
FM, PRO FM, Radio 21 sau Radio Star mai mult
decât totalul ascult\torilor. Urm\resc mult mai pu]in
orice tip de emisiune decât media ascult\torilor cu
exce]ia emisiunilor muzicale (cu muzic\ disco, latino
sau rock) [i chiar a emisiunilor de divertisment [i a
interviurilor cu celebrit\]i. Par s\ fie mai interesa]i de
emisiuni interactive.

În general aceste persoane urm\resc mai pu]ine
genuri de emisiuni (39.6% dintre ele au urm\rit în
ultimele 3 luni cel mult 4 tipuri de emisiuni, fa]\ de
28.3% media pentru totalul ascult\torilor pentru acela[i
num\r de programe). Ele sunt persoane care citesc sau
r\sfoiesc ziare, reviste [i c\r]i mult mai mult decât
media ascult\torilor, poate cu excep]ia ziarelor. 

Ascult\ casete sau CD-uri cel mai des (59.3% din-
tre aceste persoane au ascultat în ultimele 7 zile, fa]\
de 51.7% din total ascult\tori) 19.9% dintre ei nu au
utilizat internetul în ultimele 7 zile (fa]\ de 13.0% din
totatul ascult\torilor). Merg mai des la restaurante sau
evenimente sportive, decât media ascult\torilor.
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I. Televiziune

A) OBI{NUIN}E DE VIZIONARE

În România, televiziunea continu\ s\ fie principalul
mijloc de divertisment pentru cea mai mare parte a
popula]iei. Publicul se uit\ la televizor masiv, des [i
mult.

Câ]i se uit\ la televizor?
În cursul unei s\pt\mâni obi[nuite, aproape întreaga

popula]ie în vârst\ de 15 ani [i peste (92%)
obi[nuie[te s\ se uite la televizor.

Cît de des se uit\ la televizor?
a) Aproape 70% urm\resc programele TV în

fiecare zi, [i peste 80% cel pu]in 3 zile pe s\pt\mîn\. 
b) Profilul general al publicului care se uit\

cel mai des la televizor: femei, adolescen]i (15-17 ani)
[i persoane mature (30-59 ani), rezidente în mediul
urban, cu studii profesionale, liceale [i superioare, din
toate categoriile ocupa]ionale (mai pu]in agricultori),
din Bucure[ti, Banat, Dobrogea [i Transilvania.

Cât timp se uit\ la televizor?
a) Publicul românesc obi[nuie[te s\ se uite la

televizor nu numai foarte des, ci [i foarte mult: media
zilnic\ este de 3,75 ore, ceea ce ne plaseaz\ peste
media european\ (3,43 ore) [i al\turi de ]\rile aflate
în top: Grecia (3,88 ore), Marea Britanie (3,72 ore),
Italia (3,66 ore), Spania (3,55 ore) [i Portugalia (3,45
ore). 

b) Profilul general al publicului care se uit\
cel mai mult la televizor: adolescen]i, tineri [i per-
soane mature mai în vârst\ (45-49 ani), cu studii pro-
fesionale [i liceale, muncitori, func]ionari [i inactivi,
reziden]i în mediul urban, din Dobrogea [i Bucure[ti.

Exist\ diferen]e ale obiceiurilor de vizionare în zilele
lucr\toare fa]\ de zilele de la sfâr[itul s\pt\mânii:

a) Durata de vizionare: în medie 3,44 ore în
zilele lucr\toare [i 4,55 ore la sfâr[itul s\pt\mânii;

b) Profilul telespectatorilor: 
" Zile lucr\toare: femei, adolescen]i, tineri [i

persoane mature mai în vârst\ (45-59 ani), studii pro-
fesionale [i medii, inactivi, reziden]i în mediul urban,
din Oltenia, Muntenia, Dobrogea [i Bucure[ti;

" Sfîr[it de s\pt\mân\: b\rba]i, adolescen]i,
tineri [i toate persoanele mature, cu studii profesio-

nale [i liceale, muncitori [i func]ionari, reziden]i în
mediul urban, din Moldova, Dobrogea [i Bucure[ti.

" Categoriile de public a c\ror expunere la
televizor cre[te cel mai mult la sfâr[itul s\pt\mânii
sunt b\rba]ii, toate persoanele mature (30-59 ani), cu
studii profesionale [i liceale, manageri, intelectuali,
muncitori, func]ionari [i agricultori, din Moldova [i
Cri[ana-Maramure[.

c) Evolu]ia audien]ei pe parcursul zilei: 
" În zilele lucr\toare apare un vârf de audi-

en]\ diminea]a, între orele 7-8 (în jur de 11%), dup\
care num\rul persoanelor care se uit\ la televizor
scade constat pân\ dup\-amiaza, apoi reîncepe s\
creasc\ în jur de ora 16, pentru a atinge cotele
maxime în prime time (între orele 19-22);

" În zilele de la sfâr[itul s\pt\mânii obi-
ceiurile de vizionare difer\ substan]ial în cursul
dimine]ii: oamenii încep s\ se uite la televizor ceva
mai târziu (dup\ ora 8) [i audien]a cre[te constant
pân\ spre prânz (18-19%). În intervalul 13-16 audi-
en]a scade u[or, dar se men]ine la un nivel mult mai
mare fa]\ de dup\-amiezele din zilele lucr\toare. Dup\
ora 16 oamenii se a[eaz\ în fa]a televizorului într-o
propor]ie mai mare comparativ cu zilele lucr\toare, iar
între orele 18-19 apare un salt ceva mai vizibil, care
face trecerea spre vârfurile de audien]\ din prime
time. De asemenea, în zilele de sâmb\t\ [i duminic\
se men]ine o audien]\ relativ ridicat\ pân\ spre ore
ceva mai târzii.

Pentru publicul româ-
nesc, vizionarea pro-
gramelor de televiziune
se men]ine înc\ în anu-
mite tipare tradi]ionale:
un fenomen casnic [i
familial. Majoritatea
covâr[itoare se uit\ la
televizor acas\ (în jur
de 95%) [i împreun\
cu membrii familiei
(87%).

Tot dup\ tipare tradi]ionale se pare c\ func]ioneaz\
[i decizia asupra programelor vizionate de grupul
familial. În cele mai multe cazuri, cel care de]ine con-
trolul acestei selec]ii este b\rbatul (38%), urmat de
femeie (23%), copii (7%), p\rin]i (6%) etc. Ceea ce

CONCLUZII
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corespunde mai degrab\ modelului familiei
tradi]ionale, în care structura rela]iilor de autoritate
este dominat\ de b\rbat, în calitatea sa de cap al fa-
miliei. Atunci când sunt la comand\, membrii grupu-
lui familial prefer\ s\ selecteze programele astfel:

a) So]ul: programe de [tiri (68.7%), programe
de sport (42.8%), filme artistice (26.6%);

b) So]ia: programe de [tiri (50.6%), filme
artistice (42.5%), seriale (31.3%), emisiuni de diver-
tisment (23.8%);

c) Copiii: filme artistice (40.4%), emisiuni de
divertisment (24.9%), programe de sport (24.1%), pro-
grame de [tiri (22.2%), desene animate (19.1%);

d) P\rin]ii: programe de [tiri (68.6%), filme
artistice (27.0%), emisiuni de divertisment (16.2%),
programe de sport (17.1%).

Majoritatea celor care urm\resc programele de tele-
viziune este acaparat\ de micul ecran, dar aceast\
majoritate nu este una foarte mare (57%). O parte
important\ a publicului obi[nuie[te s\ desf\[oare [i
alte activit\]i în timpul vizion\rii. Acestea sunt, în
ordine descresc\toare: diverse activit\]i gospod\re[ti,
servirea mesei, discu]ii etc.

B) PREFERIN}E DE VIZIONARE

Sub aspectul provenien]ei posturilor de televiziune
pe care le vizioneaz\, popula]ia se împarte în dou\
categorii distincte, dar relativ apropiate ca pondere: o
prim\ categorie urm\re[te atât posturile române[ti cât
[i pe cele str\ine (48%), în timp ce cealalt\,
provenind mai ales din zonele rurale, vizioneaz\
numai posturi române[ti (44%).

Posturile române[ti cele mai vizionate în ultimele 3
luni sunt în ordine descresc\toare: România 1 (de

75% dintre telespectatori), PRO TV (72%), Antena 1
(69%), Prima TV (49%), TVR2 (31%), Acas\ (29%),
Realitatea TV (27%), B1 TV (17%), Na]ional TV
(16%), Atomic TV (16%).

Posturile str\ine cele mai vizionate în ultimele 3
luni sunt în ordine descresc\toare: Discovery (de 35%
dintre telespectatori), Animal Planet (24%), Eurosport
(15%), National Geographic (12%), Hallmark (11%),
HBO (11%) [i MTV România (11%).

Imaginea posturilor TV func]ie de emisiunile aso-
ciate lor, de satisfac]ia cu emisiunile respective:

- Postul România 1 este asociat cu emisiuni
precum programe muzicale, emisiuni despre oameni
obi[nui]i ;

- Postul România Cultural este asociat cu
emisiuni precum filme documentare, emisiuni de
[tiin]\, emisiuni culturale [i religioase;

- PRO TV [i Antena 1 au o imagine
asem\n\toare [i mai diversificat\ [i anume aceea de
posturi la care po]i urm\ri emisiuni de divertisment [i
umoristice, emisiuni pe teme auto, programe de [tiri,
desene animate, filme artistice;

- Postul Prima TV este asociat în primul rând
cu reality show, iar apoi cu emisiuni umoristice [i de
divertisment, precum [i emisiuni cu camera ascuns\;

- Postul Acas\ este asociat cu emisiuni de
genul: telenovele, seriale, emisiuni pentru femei, emi-
siuni despre mod\.

Interes / Satisfac]ie emisiuni TV:
Puncte tari, obligatorii pentru orice televiziune

(interes [i satisfac]ie mare):
- Programele de [tiri
- Filmele artistice
- Emisiunile de divertisment
- Emisiunile umoristice
- Emisiunile sportive
- Emisiunile de investiga]ie, reportaje

Puncte slabe, unde orice televiziune trebuie s\
lucreze (interes mare [i satisfac]ie 
mic\):

- Programele muzicale
Puncte de ni[\ (interes [i satisfac]ie mic\):

- Emisiunile pentru femei; emisiuni despre
mod\

- Concursuri cu premii
- Emisiuni culturale
- Emisiuni de [tiin]\; filme documentare
- Reality shows
- Filme cu desene animate

Puncte secundare (interes mic [i satisfac]ie mare):
- Emisiunile despre oameni obi[nui]i
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- Seriale
- Telenovele
- Talk show
- Emisiuni pe teme auto

Fa]\ de aceast\ imagine general\ a unei televiziuni
oarecare, dat\ de to]i telespectatorii putem spune c\:

- România 1 [i TVR2 au ca punct slab emi-
siunile umoristice [i ca punct tare programele muzicale.

- Antena 1, B1 TV, Realitatea TV [i Na]ional
TV au ca punct tare talk show- ul;

- PRO TV [i Prima TV au ca punct slab talk
show-ul;

- Acas\ are ca puncte tari telenovelele [i se-
rialele;

- România Cultural are ca puncte tari filmele
documentare [i emisiunile culturale, iar ca puncte
slabe emisiunile de divertisment, emisiunile umoristice
[i talk show-ul.

Programe de [tiri: 
- 95% dintre telespectatori urm\resc acest tip

de emisiune, mai ales [tirile de la începutul serii (ora
19 - 20) care sunt urm\rite de 84% dintre telespec-
tatori;

- 44% dintre telespectatorii programelor de
[tiri urm\resc mai multe programe de [tiri difuzate
simultan;

- cel mai mare interes prezint\ în programele
de [tiri informa]iile despre vreme (77%), informa]iile
cu caracter social (57%), informa]iile politice (54%),
cele de tip "fapt divers" (53%), informa]iile
interna]ionale (53%);

- programul de [tiri preferat este: [tirile PRO
TV (33.4%), Jurnal România 1 (26.7%), Observator -
Antena 1 (23.7%).

Filme artistice:
- 86% dintre telespectatori urm\resc filme

artistice, mai ales comediile (45%), filmele de
ac]iune/suspans (45%) [i cele de dragoste (33%);

- telespectatorii care urm\resc filme artistice
le aleg mai ales în func]ie de genul filmului (67%)
[i de actorii care joac\ în film (50%);

- postul românesc de televiziune cu cele mai
bune filme este: PRO TV (31%), Antena 1 (20%)
urmate de România 1 (16%).

Seriale:
- 61% dintre telespectatori urm\resc seriale

(din care 30% foarte des [i des);
- pove[tile preferate în seriale sunt: cele de

dragoste (53% - preferate mai ales de c\tre femei),
despre oameni obi[nui]i (38% - preferate mai ales de
c\tre femei), pove[tile comice (34%), cele poli]iste
(28%) [i întâmpl\rile neobi[nuite (23%), ultimele 3
genuri de pove[ti fiind preferate mai ales de c\tre
b\rba]i;

- cele mai urm\rite seriale sunt: "Tân\r [i

nelini[tit" (13%), "Sânge de ]igan" (12%), "Leg\turi
de familie" (5%), "Rauzan" (4%) [i "La bloc" (4%);

- postul românesc de televiziune cu cele mai
bune seriale este: Acas\ (16%), urmat de PRO TV
(13%) [i România 1 (9%);

- telespectatorii serialelor sunt mai ales femei,
tinere pân\ în 29 de ani, inactive.

Emisiuni de divertisment: 
- 89% dintre telespectatori se uit\ la emisiuni

de divertisment;
- genul preferat de divertisment fiind: emi-

siunile umoristice (47%) - preferate mai ales de c\tre
b\rba]i, emisiunile despre oameni obi[nui]i (40%) -
preferate mai ales de c\tre femei [i spectacolele de
variet\]i (22%);

- emisiunile de divertisment preferate sunt:
Surprize, surprize (24%) Divertis Parc (15%), Vacan]a
Mare (15%), Ciao Darwin (6%), Teo (6%) [i Cronica
Cârcota[ilor (5%);

- postul românesc de televiziune cu cele mai
bune emisiuni de divertisment este: PRO TV [i
Antena 1 (24%), urmate de România 1 (21%) [i
Prima TV (8%).

Emisiuni de dezbateri (talk show): 
- Doar 55% dintre telespectatori se uit\ la

emisiuni de dezbateri [i prefer\ subiecte precum: via]a
politic\ din România (23%), probleme ale oamenilor
obi[nui]i (13%), via]a economic\ din România (13%),
corup]ia/frauda (12%), s\n\tate [i medicin\ (11%),
probleme ale protec]iei sociale (11%) sau sport (11%);

- Talk show-ul preferat este: Marius Tuc\
Show (49.5%), urmat la distan]\ considerabil\ de
Na[ul (8.8%) [i 100% - Robert Turcescu (6.2%);

- Antena 1 este postul românesc de televi-
ziune cu cele mai bune emisiuni de dezbateri (29%),
urmat de România 1 (5%), Realitatea TV (5%),  B1
TV (4%) [i PRO TV (4%).

Emisiuni de sport:
- Doar 49% dintre telespectatori se uit\ la

emisiuni de sport;
- postul de televiziune cu cele mai bune emi-

siuni de sport este PRO TV (15%), urmat de România
1 (13%), TV Sport (10%), Antena 1 (5%) [i Eurosport
(3%).

C) EFECTELE VIZION|RII

Deoarece vizionarea TV este un fenomen casnic [i
familial era de a[teptat ca aproape to]i telespectatorii
(92%) s\ discute cu cel pu]in o alt\ persoan\ despre
cele v\zute, iar 63% dintre ei o fac chiar des [i foarte
des. În prinul rând se comenteaz\ cele v\zute la TV
cu so]ul/so]ia (35%), apoi cu prietenii (32%), colegii
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de serviciu/[coal\ (23%), cu vecinii (17%), cu copiii
(17%) [i în ultimul rând cu p\rin]ii (11%). Copiii
între 15 [i 17 ani discut\ mai des cele v\zute la TV
decât media telespectatorilor (75% dintre ace[tia dis-
cut\ des [i foarte des cu cel pu]in o alt\ persoan\)
[i mai ales cu prietenii (63%) [i cu colegii (60%),
iar cu p\rin]ii 29%.

Cel mai discutat program TV este cel de [tiri (52%
- des [i foarte des), urmat de emisiunile de divertis-
ment (34%), filmele (33%), emisiunile sportive (26%),
talk show-urile (23%) [i seriale (22%).

În general telespectatorii nu-[i doresc s\ fie, s\ se
identifice cu nici un gen de personaj v\zut la televi-
zor (peste 55% dintre telespectatori declar\ c\ nicio-
dat\ nu [i-au dorit s\ fie…), dar cel mai pu]in doresc
s\ se identifice cu un politician (70% declar\ c\ nicio-
dat\ nu [i-au dorit s\ fie un politician v\zut la TV).
Cel mai des doresc s\ fie un om de afaceri v\zut la
TV (20.8%).

Vizionarea unor programe TV i-a ajutat s\ în]eleag\
mai bine:

- probleme din societatea româneasc\ precum
corup]ia [i criminalitatea pe 55% dintre telespectatori

- situa]ia copiilor maltrata]i/abandona]i pe
54% dintre telespectatori

- situa]ia politic\ din România pe 53% din-
tre telespectatori

- situa]ia economic\ din România pe 51%
dintre telespectatori

- problemele legate de educa]ia tinerilor pe
50% dintre telespectatori

- situa]ia politic\ interna]ional\ pe 49% din-
tre telespectatori

- via]a cultural\ din România pe 41% dintre
telespectatori.

D) VIOLEN}A LA TELEVIZIUNE

38% dintre telespectatori consider\ c\ exist\ cel
pu]in un aspect legat de con]inutul programelor TV
care îi îngrijoreaz\. Cele mai îngrijorate fiind femeile,
mai ales cele cu vârsta între 30 [i 59 de ani, per-
soanele cu educa]ie medie [i peste, din mediul urban,
cu func]ii de conducere sau intelectuali.

Spontan 18.2% dintre telespectatori au men]ionat
violen]a ca fiind principalul aspect care îi îngrijoreaz\
la TV, el fiind urmat de Criminalitate/infrac]ionalitate
(4.8%), Prea multele scene de sex, erotism,
pornografie (4.5%) [i Limbajul vulgar / agresiv
(3.6%). Procentul celor îngrijora]i de apari]ia unor
scene violente la TV se ridic\ pân\ la 34% atunci
când telespectatorilor li se citesc câteva posibile

aspecte care i-ar putea îngrijora. Acest procent este
egalat de apari]ia unor scene cu copii maltrata]i (34%)
[i urmat de: utilizarea unui limbaj vulgar la TV
(30%), utilizarea unui limbaj agresiv la TV (28%),
apari]ia unor scene de sex la TV (28%) [i apari]ia
unor imagini de nuditate (27%).

59% dintre telespectatori consider\ c\ programele
posturilor române[ti de televiziune con]in mai mult\
violen]\ decât în urm\ cu doi ani.

27% declar\ c\ li s-a întâmplat s\ închid\ televizorul
des [i foarte des deoarece con]inutul programului era
prea violent.

26% dintre telespectatori consider\ c\ sistemul de
avertizare prin buline ro[ii a accesului minorilor la
programele TV este foarte folosior, lor ad\ugându-li-
se al]i 31% care consider\ c\ acest sistem este oare-
cum folositor.

9% dintre telespectatori au interzis des copiilor din
gospod\rie s\ se uite la anumite programe TV, al]i
9% rar, 16% niciodat\, iar 66% nu au copii în gos-
pod\rie. Filmele cu scene erotice, pentru adul]i, le-au
fost interzise copiilor de c\tre 3.2% dintre telespecta-
tori, urmeaz\ filmele (2.9%), emisiunea Big Brother
(2.6%) [i filmele cu scene de violen]\ (1.1%).

În func]ie de atitudinea fa]\ de violen]a de la tele-
viziune telespectatorii au fost împ\r]i]i în 4 grupe [i
anume:
1) Cei ce accept\ violen]a sub orice form\ (25%):

- consider\ c\ violen]a din societate nu-i o
problem\ îngrijor\toare, violen]a de  la televiziune este
acceptat\ indiferent de forma ei, nu-i afecteaz\ deloc
[i în  consecin]\ nu trebuie controlat\;

- sunt mai ales persoane b\rba]i, tineri, pân\
în 30 de ani, elevi sau studen]i dintre persoanele inac-
tive sau manageri ([efi de departamente) dintre per-
soanele active, cu educa]ie medie, nec\s\torite, din
Oltenia [i Dobrogea;

- 11% dintre ei au men]ionat spontan c\
violen]a este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod
deosebit la televiziune;

- se uit\ la televizor, dar nu mai mult decât
celelalte segmente în special la emisiuni sportive, pro-
grame muzicale, filme [i emisiuni de divertisment;

- în rândul lor reg\sim cel mai mare procent
al celor care niciodat\ nu au schimbat postul sau nu
au închis televizorul din cauza con]inutului prea vio-
lent al programului (52%).
2) Cei ce tolereaz\ violen]a (22%):

- consider\ c\ exist\ violen]\ la televiziune,
dar ea nu este un pericol, nu-i afecteaz\ personal [i
nici nu trebuie controlat\;
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- sunt mai ales b\rba]i, tineri, persoane pân\
în 30 de ani, nec\s\tori]i sau divor]a]i, elevi sau stu-
den]i dintre persoanele inactive sau întreprinz\tori par-
ticulari, manageri ([efi de departamente) dintre per-
soanele active, cu educa]ie înalt\, care au statut ridi-
cat, din Bucure[ti, Banat sau Cri[ana-Maramure[;

- 13% dintre ei au men]ionat spontan c\
violen]a este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod
deosebit la televiziune;

- se uit\ la televizor cel mai pu]in;
- dac\ au copii în gospod\rie sunt foarte tol-

eran]i cu ace[tia, în sensul c\ foarte rar le interzic s\
se uite la televizor.
3) Cei ce se opun violen]ei necontrolate (23%):

- consider\ c\ în societate este din ce în ce
mai mult\ violen]\, [i una din cauze este televiziunea
deoarece violen]a de la TV îi afecteaz\ personal.
Contextual în]eleg violen]a, o ra]ionalizeaz\, dar în
acela[i timp consider\ c\ violen]a la TV a crescut în
ultimii ani [i pledeaz\ pentru controlarea ei;

- sunt mai ales persoane peste 45 de ani,
inactive, cu educa]ie sc\zut\, care au statut sc\zut, din
Muntenia [i Dobrogea;

- 17% dintre ei au men]ionat spontan c\
violen]a este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod
deosebit la televiziune;

- se uit\ la televizor mai mult decât celelalte
segmente în special la emisiuni despre oameni
obi[nui]i, telenovele, seriale [i emisiuni de divertis-
ment;

- 66% dintre ei consider\ c\ programele de
la posturile române[ti de televiziune 
con]in mai mult\ violen]\ ca în urm\ cu doi ani, fa]\
de 58% din total telespectatori;

- 59% dintre ei consider\ c\ avertizarea cu
buline este folositoare, fa]\ de 57% din total tele-
spectatori.
4) Cei însp\imâta]i de violen]\ (30%):

- consider\ c\ violen]a din societate este o
problem\ îngrijor\toare, îi însp\imânt\ violen]a de la
televiziune [i o consider\ de neacceptat, ea trebuie
controlat\;

- sunt mai ales femei, persoane peste 45 de
ani, c\s\torite sau v\duve, cu func]ii de conducere sau
speciali[ti dac\ sunt persoane active, cu educa]ie
înalt\, care au statut ridicat, din Moldova;

- 30% dintre ei au men]ionat spontan c\
violen]a este un aspect care îi îngrijoreaz\ în mod
deosebit la televiziune;

- se uit\ la televizor mai pu]in decât media,
iar atunci când se uit\ prefer\ emisiunile culturale sau
religioase sau talk show-urile;

- 73% dintre aceste persoane consider\ c\
programele de la posturile române[ti de televiziune

con]in mai mult\ violen]\ ca în urm\ cu doi ani, fa]\
de 58% din total telespectatori;

- 47% închid televizorul des [i foarte des din
cauza con]inutului violent al programului, fa]\ de 27%
din total telespectatori.

E) MOTIVA}II DE VIZIONARE

În func]ie de motiva]iile pe care le au telespectatorii
legate de vizionarea TV, telespectatorii au fost
împ\r]i]i în 4 grupe [i anume:

1) Persoane dependente de televiziune, pentru
ei televiziunea este un "mod de via]\" (31%):

- persoane care cred c\ televiziunea este atât
un mijloc de integrare [i reprezentare în societate cât
[i mijloc de distrac]ie, de petrecere a timpului liber
[i chiar o surs\ de informare;

- sunt mai ales femei, cu vârst\ de peste 30
de ani, cu studii cel mult medii, cu statut social
sc\zut, persoane inactive;

- se uit\ cel mai mult la TV, în special la
sfâr[it de s\pt\mân\ (indiferent de or\);

- prefer\ s\ urm\reasc\ posturile România 1,
TVR2 [i Acas\ (mai mult decât totalul telespectato-
rilor);

- sunt interesate de orice tip de emisiune mai
mult decât media telespectatorilor, dar se remarc\
interesul pentru seriale, telenovele, emisiuni pentru
femei, emi siuni religioase, concursuri cu premii, emi-
siuni despre oameni obi[nui]i;
2) Persoane pentru care televiziunea este un instru-

ment social necesar, un "formator de opinie" (21%):
- persoane care consider\ c\ televiziunea este

un instrument necesar de integrare [i reprezentare în
societate [i resping func]ia de divertisment a acesteia;

- sunt mai ales persoane pân\ în 44 de ani,
b\rba]i, persoane active care de]in func]ii de condu-
cere sau sunt func]ionari, cu educa]ie [i status social
ridicat, din mediul urban;

- nu se uit\ la TV mai mult decât media tele-
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spectatorilor, dar orele de vizionare  sunt întrucâtva
diferite:   în zilele lucr\toare în special între orele 22
[i 24, iar la sfâr[it de s\pt\mân\ în special între orele
21 [i 24;

- prefer\ s\ urm\reasc\ posturile PRO TV,
Antena 1, Prima TV, Realitatea TV, B1 TV [i Sport
TV mai mult decât totalul telespectatorilor;

- sunt interesa]i de orice tip de emisiune mai
mult decât media telespectatorilor, dar se remarc\
interesul pentru emisiuni de dezbatere, filme docu-
mentare, emisiuni culturale, emisiuni de [tiin]\, emi-
siuni de investiga]ie, reportaje, emisiuni pe teme auto.
În general aceste persoane urm\resc multe genuri de
emisi uni (26.3% dintre ele au urm\rit în ultimele 3
luni peste 12 tipuri de emisi uni, fa]\ de doar 17.1%
media pentru total telespectatori pentru acela[i num\r
de programe);
3) Persoane pentru care televiziunea este un mod

pasiv de a]i umple timpul, un "divertisment ocazional"
(22%):

- persoane care cred c\ televiziunea nu este
nici mijloc de integrare în societate, nici surs\ de
informare, nici chiar surs\ de divertisment. Ei nu au
un motiv serios de a se uita la televizor, se uit\ pen-
tru a-[i umple timpul;

- sunt mai ales persoane tinere (pân\ în 30
de ani), cu educa]ie sc\zut\, [i active [i inactive în
egal\ m\sur\, atât din mediul rural cât [i urban;

- se uit\ cel mai pu]in la TV, atât în zilele
de lucru cât [i la sfâr[it de s\pt\mân\ (indiferent de
or\);

- prefer\ s\ urm\reasc\ postul PRO TV în
primul rând [i apoi România 1, preferin]a pentru pos-
tul Acas\ trece înaintea postului TVR2, iar preferin]a
pentru postul Atomic TV trece înaintrea posturilor B1
TV [i Na]ional TV (fa]\ de totalul telespectatorilor).;

- urm\resc mult mai pu]in orice tip de emi-
siune decât media telespectatorilor, dar, în special emi-
siunile de divertisment, umoristice, emisiunile despre

oameni obi[nui]i [i talk show-urile. Par s\ fie mai
interesa]i de emisiuni de genul: reality shows, tele-
novele, emisiuni cu camera ascuns\. În general aces-
te persoane urm\resc mai pu]ine genuri de emisiuni
(39.3% dintre ele au urm\rit în ultimele 3 luni cel
mult 4 tipuri de emisiuni, fa]\ de 29.3% media pen-
tru total telespectatori pentru acela[i num\r de pro-
grame);
4) Persoane pentru care televiziunea este numai o

"surs\ de informare" (26%):
- persoane care consider\ c\ televiziunea este

numai o surs\ de informare;
- sunt mai ales persoane cu vârsta peste 45

de ani, cu educa]ie peste medie, cu statut înalt, patroni
sau manageri;

- se uit\ la TV aproape la fel de pu]in ca [i
persoanele pentru care televiziunea este un mod pasiv
de a]i umple timpul, deci mai pu]in decât media tele-
spectatorilor, ora de vizionare preferat\ este între 19-
20 atât în zilele lucr\torare cât [i la sfâr[it de
s\pt\mân\;

- fa]\ de totalul telespectatorilor nu au un
post de televiziune preferat;

- sunt interesa]i de programe de [tiri mai mult
decât media telespectato rilor [i prefer\ talk show-urile
serialelor [i emisiunile de investiga]ie, reportajele
telenovelelor. În general aceste persoane urm\resc mai
pu]ine genuri de emisiuni (doar 11.4% dintre ele au
urm\rit în ultimele 3 luni peste 12 tipuri de emisiu-
ni, fa]\ de 17.1% media pentru total telespectatori
pentru acela[i num\r de programe);

F) PERCEP}II LEGATE DE CONSILIUL
NA}IONAL AL AUDIOVIZUALULUI

71% dintre telespectatori au auzit de Consiliul
Na]ional al Audiovizualului, iar 59% dintre ace[tia
consider\ c\ CNA a f\cut ceva util pentru a reduce
violen]a la televiziune (ei sunt mai ales b\rba]i, per-
soane cu studii medii, din mediul rural).
41% dintre cei care au auzit de CNA consider\ c\,

Consiliul Na]ional al Audiovizualului intervine prea
pu]in cu reglement\ri privind con]inutul programelor
de televiziune (sunt mai ales femei, persoane cu vârs-
ta de peste 45 de ani, cu studii superioare, intelectu-
ali sau func]ionari), 39% consider\ c\ CNA intervine
atât cât trebuie (sunt persoane tinere, slab educate, din
mediul rural), iar 9% consider\ c\ CNA intervine prea
mult (sunt mai ales b\rba]i, persoane cu vârsta de
pân\ la 29 de ani, cu studii superioare, din mediul
urban).
38% dintre cei care au auzit de CNA sunt mul]umi]i

de activitatea Consiliul Na]ional al Audiovizualului
(sunt mai ales persoane cu vârsta de 60 de ani [i
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peste, cu educa]ie sc\zut\, din mediul rural), 35%
declar\ c\ sunt nici mul]umi]i, nici nemul]umi]i (sunt
mai ales persoane cu vârsta între 18 [i 44 de ani, cu
educa]ie medie [i peste, func]ionari), iar 20% declar\
c\ sunt nemul]umi]i (sunt mai ales persoane cu studii
superioare, din mediul urban).

G) COMPORTAMENTE LEGATE DE 
PUBLICITATEA DE LA TELEVIZIUNE

Atunci când începe publicitate la TV, des [i foarte
des se întâmpl\ ca telespectatorii s\ …

- schimbe canalul (48%);
- nu schimbe canalul, dar se duc s\ fac\

diverse treburi (44%)
- urm\reasc\ doar reclamele care-i plac

(34%);
- nu schimbe canalul, dar încep s\ comenteze

emisiunile de dinainte cu persoanele care se afl\ în
camer\ (25%);

- considere c\ este o pauz\ binevenit\ (20%);
- urm\reasc\ toat\ publicitatea din comoditate

(15%);
- urm\reasc\ toat\ publicitatea pentru diver-

tisment (13%);
- se uite la toat\ publicitatea pentru c\-i plac

reclamele (12%);
- închid\ televizorul (11%);
- cheme rudele [i prietenii care sunt în cas\

s\ vad\ [i ei publicitatea (2%).

Principalele avantaje ale difuz\rii publicit\]ii comer-
ciale la TV pentru telespectatori sunt:

- ofer\ informa]ii despre apari]ia unor pro-
duse/servicii noi (58%);

- asigur\ televiziunilor comerciale resurse
financiare pentru achizi]ionarea [i difuzarea pro-
grameleor TV (51%);

-ofer\ informa]ii despre calit\]ile diferitelor
produse existente (22%);

-ofer\ informa]ii despre campanii promo-
]ionale / reduceri de pre]uri (20%);

Principalele dezavantaje ale difuz\rii publicit\]ii
comerciale la TV pentru telespectatori sunt:

- sunt prea multe (66%);
- sunt plictisitoare (34%)
- ofer\ informa]ii false despre calitatea unor

produse/servicii (19%);
- incit\ oamenii s\ cumpere [i s\ consume

lucruri de care nu au nevoie (14%);
- creeaz\ confuzie în rândul cump\r\torilor

(13%);
- sunt prost realizate (9%);

II. Radio

A) OBI{NUIN}E DE ASCULTARE

Cî]i ascult\ radioul? 
În cursul unei s\pt\mâni obi[nuite, 66% din popu-

la]ia în vârst\ de 15 ani [i peste obi[nuie[te s\ asculte
radioul.

Cît de des ascult\ radioul?
a) Aproape 35% urm\resc programele radio

în fiecare zi, [i 48% cel pu]in 3 zile pe s\pt\mîn\.
b) Profilul general al publicului care se

ascult\ cel mai des la radioul: b\rba]i de 45 de ani
[i peste sau femei cu vârsta de pân\ la 29 ani, rezi-
dente în mediul urban, cu studii liceale [i superioare,
patroni, manageri, intelectuali sau func]ionari, din
Bucure[ti, Banat.

Cît timp ascult\ radioul?
a) Publicul românesc obi[nuie[te s\ asculte în

medie zilnic aproximativ 2,93 ore.
b) Profilul general al publicului care ascult\ cel mai

mult la radio: femei, persoane mature cu vârsta între
30 [i 49 ani, cu studii medii [i peste, din toate cate-
goriile ocupa]ionale active (mai pu]in agricultori), rezi-
den]i în mediul urban, din Bucure[ti, Dobrogea [i
Transilvania.

Exist\ diferen]e ale obiceiurilor de ascultare
în zilele lucr\toare fa]\ de zilele de la sfîr[itul
s\pt\mânii:

a) Durata de ascultate: în medie 3,08 ore în
zilele lucr\toare [i 2,54 ore la sfâr[itul s\pt\mânii;

b) Profilul ascult\torilor: 
" Zile lucr\toare: femei, persoane mature cu

vârsta între 30 [i 49 ani, cu studii medii [i peste, din
toate categoriile ocupa]ionale active (mai pu]in agricul-
tori), reziden]i în mediul urban, din Bucure[ti,
Dobrogea [i Transilvania;

" Sfâr[it de s\pt\mân\: persoanele mature cu
vârsta de 45 de ani [i peste, cu educa]ie sc\zut\, per-
soane inactive sau agricultori, reziden]i în mediul
rural, din Transilvania, Oltenia, Moldova, Dobrogea [i
Bucure[ti.

c) Evolu]ia audien]ei pe parcursul zilei:
" În zilele lucr\toare se ating cotele maxime

de audien]\ diminea]a în prime time, între orele 6-9
(cu un maxim de 40% între orele 7 [i 8), între orele
10-19 audien]a se men]ine aproximativ constant\ (în
jur de 15%-19%), dup\ care num\rul persoanelor care
ascult\ radioul scade constat pîn\ a doua zi diminea]\.

" În zilele de la sfîr[itul s\pt\mânii obi-
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ceiurile de ascultare sunt întrucâtva asem\n\toare cu
cele din zilele lucr\toare în sensul c\ cotele maxime
de audien]\ se ating tot în cursul dimine]ii, între orele
6-9 (cu un maxim de 38% între ora 8 [i 9) dup\
care num\rul persoanelor care ascult\ radioul scade
constat pîn\ a doua zi diminea]\. Fa]\ de zilele
lucr\toare observ\m dispari]ia platoului constant de
audien]\ din cursul zilei.

d) Unde se ascult\ radioul: cel mai mult
oamenii ascult\ radioul acas\, dar constat\m c\ în
zilele lucr\toare, fa]\ de zilele de sâr[it de s\pt\mân\,
o bun\ parte dintre ascult\tori (7-8%) fac acest lucru
la serviciu (între orele 7 [i 15).

De[i în zilele lucr\toare exist\ un segment de pub-
lic, deloc de neglijat, care ascult\ radioul la serviciu
sau în ma[in\, ascultarea radioului r\mâne totu[i, chiar
dac\ într-o m\sur\ mai mic\ decât vizionarea TV, un
fenomen predominant casnic [i familial. 52% dintre
ascult\tori ascult\ radioul împreun\ cu al]i membrii ai
familiei, 11% împreun\ cu colegii de serviciu, 5%
împreun\ cu prietenii, iar 41% declar\ c\ ascult\ sin-
guri radioul.

Tot dup\ tipare tradi]ionale se pare c\ func]ioneaz\
[i decizia asupra programelor ascultate de grupul
familial. În cele mai multe cazuri, cel care de]ine con-
trolul acestei selec]ii este b\rbatul (44%), urmat de
femeie (31%), copii (5%), p\rin]i (4%) etc. Ceea ce
corespunde mai degrab\ modelului familiei
tradi]ionale, în care structura rela]iilor de autoritate
este dominat\ de b\rbat, în calitatea sa de cap al fa-
miliei.

Doar o mic\ minoritate a ascult\torilor este acaparat\
în întregime de emisiunea pe care o ascult\, numai
12%, cea mai mare parte a publicului (88%) obi[nuind
s\ desf\[oare [i alte activit\]i în timpul ascult\rii
radioului, 54% f\câd acest lucru chiar foarte des.
Aceste activi]\ti sunt, în ordine descresc\toare: diverse
activit\]i gospod\re[ti (63%), servirea mesei (37%),
discu]ii (22%), activit\]i profesionale/treburi de servi-
ciu (18%), conducerea automobilului, ma[inii (11%)
etc.

B) PREFERIN}E DE ASCULTARE

Fa]\ de televiziune, ascult\torii de radio prefer\ pos-
turile române[ti, doar 15% dintre ei ascultând posturi
de radio str\ine.

Posturile române[ti cele mai ascultate în
ultimele 3 luni sunt în ordine descresc\toare: România
Actualit\]i (de 48% dintre ascult\tori), Radio Europa
FM (28%), Radio KISS FM (25%), Radio PRO FM
(24%), Radio Ia[i (11%), Radio 21 (11%), Radio
Craiova (7%), Radio Star (6%).

Principalele motive pentru care ascult\torii
prefer\ un anumit post de radio:

- Postul România Actualit\]i este preferat pen-
tru: programele de [tiri (39%), pentru muzica bun\
(23%), pentru c\ se recep]ioneaz\ bine (15%) [i pen-
tru c\ are un program diversificat (8%).

- Postul PRO FM este preferat pentru: muzi-
ca bun\ (68%), programele de [tiri (30%) [i pentru
divertisment/ glume bune (7%).

- Postul KISS FM este preferat pentru: muzi-
ca bun\ (75%), divertisment/ glume bune (19%), pro-
gramele de [tiri (15%) [i pentru Cronica Cârcota[ilor
(14%).

- Postul Europa FM este preferat pentru:
muzica bun\ (60%), programele de [tiri (40[i pentru
c\ are un program diversificat (6%)

Posturile st\ine cele mai ascultate în ultimele
3 luni sunt în ordine descresc\toare: BBC (de 10%
dintre ascult\tori), Radio Europa Liber\ (4%) [i Vocea
Americii (2%).

Imaginea posturilor de radio func]ie de emi-
siunile asociate lor, de satisfac]ia cu emisiunile respec-
tive:

- Postul România Actualit\]i este asociat cu
emisiuni precum dezbateri economice [i politice, emi-
siuni de [tiin]\ [i emisiuni despre s\n\tate.

- Postul România Cultural este asociat cu
emisiuni precum, emisiuni culturale, muzic\ clasic\ [i
muzic\ popular\

- PRO FM [i KISS FM au o imagine
asem\n\toare [i anume aceea de posturi la care po]i
asculta informa]ii rutiere, interviuri cu celebrit\]i, [tiri
na]ionale [i interna]ionale, informa]ii despre vreme.

- Postul Radio 21 este asociat în primul rând
cu muzica disco [i latino [i apoi cu emisiunile de
divertisment urmate de [tiri locale.

- Postul Europa FM este asociat cu dezbate-
rile economice [i politice, emisiunile auto/moto
Interes / Satisfac]ie emisiuni radio:
Puncte tari, obligatorii pentru orice post de radio

(interes [i satisfac]ie mare):
- Informa]ii despre vreme (meteo)
- [tiri na]ionale, interna]ionale, [i chiar locale
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- Muzic\ disco, popular\ [i latino
- Emisiunile despre s\n\tate

Puncte slabe, unde orice post de radio trebuie s\
lucreze (interes mare [i satisfac]ie mic\):

- Emisiuni de divertisment.
Puncte de ni[\ (interes [i satisfac]ie mic\):

- Emisiunile de dezbateri
- Interviuri cu celebrit\]i
- Re]ete culinare
- Muzic\ rock
- Muzic\ clasic\
- Emisiuni culturale
- Emisiuni de [tiin]\
- Auto/moto

Puncte secundare (interes mic [i satisfac]ie mare):
- Informa]ii rutiere
- Horoscop
- Emisiuni sportive

Fa]\ de aceast\ imagine general\ a unui post de
radio oarecare, dat\ de to]i ascult\tori, putem spune
c\:

- România Actualit\]i [i Europa FM au ca
punct slab [tirile locale [i tind s\ aib\ ca punct tare
emisiunile sportive;

- România Cultural are ca puncte tari emisi-
unile culturale [i emisiunile de divertisment.

- PRO FM [i KISS FM au ca puncte tari
emisiunile de divertisment, horoscopul [i tind s\ aib\
ca punct tare informa]iile rutiere;

- Radio Star are ca punct slab emisiunile
sportive.

C) MOTIVA}II DE ASCULTARE
În func]ie de motiva]iile pe care le au

ascult\torii legate de ascultarea radioului, ascult\torii
de radio au fost împ\r]i]i în 3 grupe [i anume:

1) Persoane pentru care radioul este numai o
"surs\ de informare" (23%):

- persoane care consider\ c\ radioul este
numai o surs\ de informare;

- sunt mai ales persoane cu vârsta peste 45
de ani, b\rba]i, cu educa]ie submedie, cu statut social
sc\zut, persoane inactive sau agricultori, din mediul
rural;

- ascult\ cel mai pu]in radioul, în special
diminea]a între ora 6 [i ora 8;

- prefer\ s\ asculte posturile România
Actualit\]i, radiourile teritoriale precum Radio Craiova,
Radio Cluj, radio Timi[oara, Antena Satelor (mai mult
decât totalul ascult\torilor);

- sunt interesate în primul rând de programele
de [tiri, de dezbaterile politice [i ascult\ în primul
rând muzic\ popular\. În rândul lor reg\sim cel mai

mare procent al celor care doar ascult\ radioul (22.4%
fa]\ de 12.4% din total ascult\tori);

2) Persoane dependente de radio, pentru ele
radioul este un "ambient muzical/vocal" (49%):

- persoane care cred c\ radioul este un
mijloc, o surs\ de informare, dar în aceea[i m\sur\
[i un fundal pentru alte activit\]i;

- sunt persoane cu vârst\ între 30 [i 59 de
ani, b\rba]ii sunt chiar ceva mai tineri, cu studii
medii, persoane active, atât din mediul rural cât [i
urban;

- ascult\ radioul mai mult decât media
ascult\torilor, atât în zilele lucr\toare (mai ales între
orele 8 - 17) cât [i în zilele de sâr[it de s\pt\mân\
(mai ales între orele 8 - 15);

- nu au un post de radio preferat fa]\ de
totalul ascult\torilor, sunt interesa]i de aproape orice
tip de emisiune mai mult decât media ascut\torilor;

- în general aceste persoane urm\resc multe
genuri de emisiuni (20.5% dintre ele au urm\rit în
ultimele 3 luni peste 12 tipuri de emisiuni, fa]\ de
doar 14.9% media pentru total ascult\torilor pentru
acela[i num\r de programe);

3) Persoane pentru care radioul este un instru-
ment social necesar, un "formator de opinie [i un
mediu interactiv" (28%):

- persoane care consider\ c\ radioul este un
instrument necesar de integrare [i reprezentare în so-
cietate precum [i un instrument care te ajut\ s\
desf\[ori alte activit\]i, nu este numai surs\ de infor-
mare;

- sunt mai ales persoane pân\ în 29 de ani,
femei, persoane cu educa]ie sub medie [i inactive sau
persoane active, intelectuali cu studii superioare, au
statut social ridicat;

- ascult\ radioul ceva mai pu]in decât media
ascult\torilor [i mai ales în cursul s\pt\mânii;

- prefer\ s\ asculte posturi precum Europa
FM, KISS FM, PRO FM, Radio 21 sau Radio Star
mai mult decât totalul ascult\torilor;

- urm\resc mult mai pu]in orice tip de emi-
siune decât media ascult\torilor cu excep]ia emisiu-
nilor muzicale (cu muzic\ disco, latino sau rock) [i
chiar a emisiunilor de divertisment [i a interviurilor
cu celebrit\]i. Par s\ fie mai interesa]i de emisiuni
interactive. În general aceste persoane urm\resc mai 
pu]ine genuri de emisiuni (39.6% dintre ele au urm\rit
în ultimele 3 luni cel mult 4 tipuri de emisiuni, fa]\
de 28.3% media pentru totalul ascult\torilor pentru
acela[i num\r de programe);







Într-o perioad\ caracterizat\ de globalizare, digi-

talizare, de multiplicare a serviciilor TV, audiovizualul

românesc a cunoscut o continu\ dezvoltare, în special

în ultimii 2-3 ani, atât din punct de vedere legislativ

[i al armoniz\rii reglement\rilor interne cu cele

europene, cât [i cantitativ [i calitativ, al prolifer\rii

canalelor de televiziune [i al posturilor de radio, al

diversific\rii programelor [i al emisiunilor. Asist\m, cu

alte cuvinte, la redimensionarea pie]ei de radio [i de

televiziune.

A[a se face c\, în momentul de fa]\, în România

func]ioneaz\ 117 posturi TV (centrale [i locale), din

care 28 difuzate prin satelit.

Televiziunea public\ dispune de 3 canale na]ionale

(TVR 1, TVR 2, România  Interna]ional) [i de  4

canale teritoriale (Ia[i, Cluj, Timi[oara [i Craiova).

Peisajul televizual este completat de o vast\ re]ea de

operatori de cablu care, de[i [i-au diversificat porto-

foliile de servicii, î[i extind ariile deservite cu canale

[i programe noi de televiziune, acoperind practic toate

jude]ele ]\rii (la nivel urban dar [i rural) [i,

binein]eles, municipiul Bucure[ti.   

Spre compara]ie, în absen]a unor date recente, vom

utiliza pe cele ale Uniunii Europene din anul 2001.

Conform metodologiei utilizate în studiile [i statisti-

cile acestui for, pie]ele europene de televiziune [i de

radio sunt grupate astfel:

- pie]ele vest europene:
mari: Germania, Marea Britanie, Fran]a, Italia,

Spania

medii: Olanda, Belgia, Grecia, Austria,

Portugalia, Elve]ia, Irlanda

mici: Luxemburg, Monaco, San

Marino,Vatican

nordice: Suedia, Danemarca, Finlanda,

Norvegia, Islanda

- pie]ele central / est europene: 
Polonia, România, Cehia, Ungaria, Bulgaria,

Lituania, Slovacia, Croa]ia, Letonia, Slovenia, Albania,

Estonia, Macedonia, Bosnia-Her]egovina      

- pie]ele CIS:
Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova

- pie]ele mediteraniene: 
Turcia, Egipt, Maroc, Algeria, Israel, Tunisia,

Libia, Liban, Iordania, Cipru, Malta

Conform datelor EBU - 'Statistics management sum-

maries' - ]\rile cu cel mai mare num\r de posturi

na]ionale de televiziune erau în 1998: Germania (12

posturi publice [i 19 non-publice), Spania (75 posturi

publice [i 2 non-publice), Suedia (3 posturi publice [i

85 non-publice), Letonia (2 posturi publice [i 49 non-

publice).

În ceea ce prive[te radioul, în România exist\ în

func]iune 307 posturi de radio locale [i 14 difuzate

prin satelit.

Societatea Român\ de Radiodifuziune cuprinde de

asemenea un num\r considerabil de posturi: Radio

România Actualit\]i [i Radio România Cultural (care

dispun de re]ele na]ionale) [i 15 studiouri teritoriale

[i programe dedicate.

Pia]a radioului include  [i o re]ea na]ional\ privat\

de radio - Europa FM,  cu 36 de sta]ii în func]iune.

Datele europene indic\ cea mai dens\ re]ea de radio

în Spania (17 programe na]ionale, 6 interna]ionale, 20

regionale [i 2000 locale), Germania (1 program inter-

na]ional [i 103 regionale), Finlanda (5 na]ionale, 7

interna]ionale, 29 regionale [i 65 locale), Suedia (5

na]ionale, 1 interna]ional, 25 regionale [i 1154 locale),

Polonia (7 na]ionale, 1 interna]ional, 25 regionale [i

182 locale).
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Dotarea cu echipamente 
de televiziune [i radio

Echipament de televiziune

Datele EBU indicau în 1999 un grad înalt de dotare
al familiilor cu echipamente de televiziune în
urm\toarele ]\ri:
Germania: la o populatie de 82,7 mil. locuitori -

33,36 mil. gospod\rii cu televizor
Marea  Britanie: 59,5 mil.  - 24 mil.
Fran]a: 59,3 mil.  - 22,3 mil.
Italia : 57,6 mil.  - 21,2 mil.
Suedia: 8,8 mil.   - 4 mil.
Danemarca: 5,3 mil.   - 2,34 mil.
Finlanda : 5,1 mil.   - 2,12 mil.

România figureaz\ cu 8 milioane gospod\rii cu tele-
vizor, la o popula]ie de 22,5 mi-lioane, adic\ cu o
dotare superioar\ numeric Poloniei: 12 miloane gos-
pod\rii cu televizor la o popula]ie de 38,6 milioane
de locuitori.
Proliferarea posturilor de televiziune [i radio a antre-

nat [i în România, ca [i în celelalte ]\ri europene, o
cre[tere a gradului de dotare a familiilor cu echipa-
mente de radio/tv în ultima perioad\.

Datele recente furnizate de studiul IMAS -
Comportamente, atitudini de vizionare - permit detalierea
aspectelor legate de dotarea cu acest tip de aparate.
Astfel, 61% din popula]ia investigat\ (8000 subiec]i

în vârst\ de 14 ani [i peste) de]ine în gospod\rie 1
televizor (în stare de func]ionare), 24% - 2 aparate,
5% - 3 aparate, 1% - 4 sau mai multe aparate. Numai
9% dintre familii nu aveau televizor în timpul
anchetei. Dotarea este mai puternic\ în urban în raport
cu mediul rural, adic\ 97% fa]\ de 85%. Familiile cu
un singur televizor sunt mai numeroase în rural
(aproape 70%) decât în urban (55%), iar cele cu 2 [i
mai mult de 2 televizoare, în urban.
În func]ie de zona geografic\, familiile cu televizoare

sunt suprareprezentate în Bucure[ti, Banat, Cri[ana-
Maramure[ [i subreprezentate în Moldova [i Oltenia.

Este interesant de constatat c\ echiparea cu televi-
zoare are nu numai o dimensiune cantitativ\, ci [i una
calitativ\, interesul pentru servicii cât mai complexe
fiind ascendent.

Astfel, propor]ii semnificative de telespectatori dispun
de:
- televizor color - 88% (96% în urban)
- telecomand\ - 81,4 (92% în urban)
- teletext - 59% (71% în urban)
- sunet stereo - 37% (46% în urban)
- ecran plat - 11% (14% în urban)
- video încorporat - 4% (5% în urban)
- cablu - 63% 

(84% în urban [i 33% în rural)

Dotarea tot mai ampl\ a gospod\riilor cu aparate TV
determin\ cre[terea propor]iilor celor care
recep]ioneaz\ o list\ mai extins\ de posturi TV; iat\
posturile TV recep]ionate de mai mult de jum\tate
dintre familiile cu 1aparat TV:

-TVR1 este recep]ionat de 98,8%
dintre familiile cu 1 televizor
- TVR2 80,3%
- PRO TV 75,7%
- Antena 1 74,1%
- Prima TV 70,5%
- Realitatea TV 61,1%
- Acas\ 60,8%
- AtomicTV 58,6%
- TELE 7 ABC 57,7%
- B1TV 56,3%
- Etno 56,3%
- Discovery 55,8%
- Na]ional TV 55,8%
- Eurosport 54,5%

Echipament radio

Acela[i studiu IMAS constat\ c\ în prezent în
România :

- 55% dintre gospod\rii de]in aparat radio
- 13% 2  aparate
- 3% 3  aparate
- 1% 4  aparate
- 28% 0  aparate

Dotarea ceva mai intens\ este în urban, comparativ
cu mediul rural (78% versus  67%) [i în special, în
Bucure[ti (84%).
Sunt preferate aparatele sta]ionare (64%) [i cele

portabile (40%); radiourile de ma[in\ întrunesc numai
15% dintre adeziuni.



Distribu]ia pe medii (urban/rural) este destul de
echilibrat\ atât în cazul radiourilor sta]ionare, dar mai
ales în cazul aparatelor portabile (65%/61% [i
41%/39%).

Aparatele de radio din dotare recep]ioneaz\ cel mai
frecvent:
- unde medii - 56%
- ultra scurte (FM) band\ Vest - 42% 
- unde lungi - 40%
- ultra scurte (FM) band\ Est - 33%
- unde scurte - 32%
Dac\ undele scurte, medii [i lungi sunt recep]ionate

în propor]ii apropiate în urban [i rural, cele dou\
tipuri de unde ultra scurte sunt recep]ionate cu

prec\dere în urban.

M\surarea audien]ei TV

Impactul programelor de TV asupra publicului, per-
forman]ele unor canale de TV comparativ cu cele ale
concuren]ei, eficien]a publicit\]ii au devenit posibil a
fi evaluate cu exactitate din momentul introducerii sis-
temului electronic de m\surare a audien]ei, în jurul
anilor 50 in SUA [i preluat dup\ vreo 20 de ani în
Europa.
În 1998, anul în care sistemul PEOPLEMETER a

fost introdus în România prin cele dou\ mari com-
panii interna]ionale AGB [i Taylor Nelson (CSOP) -
ini]ial în Bucure[ti - în marea majoritate a ]\rilor
europene, cunoscute firme de profil î[i dezvoltaser\
e[antioane na]ionale de propor]ii: în Germania - GfK,
în Marea Britanie - BARB, în Fran]a - Mediametrie,
în Italia - AGB Italia, în Spania - BGM-Sofres, în
Olanda - Intomart BV, în Belgia - N.V. AUDIOME-
TRIE, în Portugalia - AGB Portugal, în Austria -
Teletest, în Grecia - Sofres [i AGB Hellas, în Elve]ia
- IHA, în Irlanda - A.C.Nielsen, în Monaco -
Mediametrie, în Danemarca - GallupA/S, în Finlanda
- Finnpanel, în Polonia - TNS-OBOP, în Cehia - TN
AGB, în Ungaria - AGB Hungary, în Estonia - Gallup
Media, în Rusia - Gallup Media, în Turcia - AGB
Anadolu.

De la 1 ianuarie 2004, în ]ara noastr\ a devenit
opera]ional Serviciul TNS AGB International, rezultat
din cele dou\ mari grupuri TNS [i AGB, doi dintre

cei mai mari ope-ratori din lume în domeniul
m\sur\rii audien]ei TV, cu experien]\ în peste 30 de
]\ri de pe 4 continente.
În urma licita]iei organizat\ [i coordonat\ de CNA

în luna iulie 2003, TNS AGB International a devenit
unicul furnizor de date de audien]\ TV, oferind ast-
fel un sistem de referin]\ comun pentru pia]a de tele-
viziune [i publicitate din România. Panelul na]ional -
integral nou - (include în premier\ [i subiec]i din
mediul rural) cuprinde 1150 de gospod\rii, cu per-
soane de 4 ani [i peste, f\r\ deosebire de ras\, limb\,
na]ionalitate, status socio-economic, indiferent dac\ au
telefon sau nu, dar care au cel pu]in un televizor în
func]iune.  Audien]a este m\surat\ zilnic minut cu
minut, timp de 24 de ore, pentru 14 canale de tele-
viziune.

M\surarea audien]ei radio

Întrucât sistemul peoplemeter sau echivalent au fost
mult timp inabordabile în cazul radioului, pentru
m\surarea audien]ei programelor radio s-au utilizat
metode de cercetare tradi]ionale: diary (chestionar cu
autocompletare), day after recall (interviu telefonic),
face-to-face (interviu fa]\ în fa]\) [i altele.
Dup\ 1990, au devenit cunoscute experimentele pro-

fesorului Matthias Steinmann, Directorul Institutului de
Cercet\ri Media din Elve]ia (SGR), care s-au materi-
alizat în sistemul "The Suisse Radiocontrol Watch",
ceas de mân\ pentru m\surat audien]a radio. Sistemul
este opera]ional în Elve]ia .
Mai recent, în ultimii 3-4 ani, a fost produs un nou

sistem de m\surare a audien]ei radio - RADIOME-
TER-PPM (portable peoplemeter), creat de firma
Arbitron [i experimentat în Manchester [i Philadelphia.
Sistemul PPM permite, gra]ie performan]elor tehnice
deosebite [i a soft-urilor ultraperformante, realizarea
unor analize încruci[ate între vizionarea TV [i
ascultarea unor programe radio.
În România, începând cu acest an, a devenit utiliz-

abil serviciul "day after recall", oferit de IMAS, care
a câ[tigat licita]ia organizat\ de CNA în 2003.
Panelul na]ional cuprinde 10 000 de persoane, în

vârst\ de 11 ani [i peste, din me-diul urban dar [i
din cel rural.
Interviurile domiciliare, fa]\ în fa]\, se desf\[oar\ în

dou\ valuri de câte 6 s\pt\mâni fiecare (prim\vara [i
82
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toamna) [i înregistreaz\ audien]a în intervale de 15
minute.

Market shares (MShr)

O prezentare a spa]iului audiovizual românesc, fie ea
chiar [i sumar\, implic\ utilizarea unor indicatori de
audien]\ care s\ exprime pozi]ionarea pe pia]\ a prin-
cipalilor agen]i: canale/posturi de TV/radio; de aceea,
vom recurge la cel mai semnificativ dintre ace[tia:
"Market Share" (parte de pia]\).

Datele de audien]\ furnizate de TNS-AGB
International indic\ urm\toarea pozi]ionare a posturilor
TV pe pia]a româneasc\ de televiziune, în primele
[ase luni ale anului (MShr) 

TVR  1 23,7%
TVR  2                7,6%
PRO TV 16,2%
Antena 12,4%
Acas\ 6,6%
Prima                    5%
TVKlumea 1,0%
B1TV 1,5%
Realitatea TV 2,6%

Ca [i pân\ acum, televiziunea public\ domin\ pia]a
de televiziune la nivel na]ional (cu atât mai mult cu
cât celor dou\ canale TVR 1 [i TVR 2 este firesc s\
li se adauge [i România Cultural [i România
Interna]ional prezente de asemenea pe pia]\); valoarea
MShr este îns\ ceva mai mic\ decât cea din 2003
(23,7% vs 28,1%).
La nivelul ]\rilor europene, este semnificativ\

tendin]a conform c\reia, canalele televiziunii publice
însumeaz\ cel pu]in 40% din pia]\. Iat\ principalele
]\ri care ilustrau trendul de mai sus:

-  pentru pie]ele europene mari: Italia 47,3%
(MShr), Germania 40,3%

- pentru pie]ele europene medii: Austria
56,5%, Irlanda 47,3% 

- pentru pie]ele ]\rilor nordice: Suedia 43,8%,
Finlanda 42,2%, Norvegia 41%, Islanda 46% 

- pentru pie]ele ]\rilor central [i est europene:
Polonia 50,6%, România 41%, Croa]ia 93,6%

- pentru pie]ele ]\rilor CIS: Rusia 60%
- pentru pie]ele ]\rilor mediteraniene: Malta 60%

Revenind la spa]iul românesc de televiziune,
men]ion\m canalele/posturile TV care au înregistrat un
trend ascendent în prima jum\tate a anului compara-
tiv cu anul precedent, consolidându-[i pozi]ia pe pia]\:
TVR2, PRO TV, Realitatea TV.
În ceea ce prive[te radioul, cele mai recente date ale

m\sur\torilor de audien]\  - valul din aprilie - rea-
lizate de IMAS, indic\ segmentele de pia]\ pe care
le-au ocupat posturile de radio în prim\vara acestui
an (MShr):
- România Actualit\]i: 22,8%
- Radiourile teritoriale /regionale: 16,8%
- RadioStar: 1,2%
- Pro FM: 9,6%
- KissFM: 11,9%
- Europa FM: 16,8%
- Radio 21: 3,4%
- MIX FM: 1,6%
- Alte: 15,9%
- Cultural: 0,25%
- Tineret: 0,5%
- Antena Satelor: 0,9%

România Actualit\]i continu\ s\ ocupe pozi]ia de
lider de pia]\, dar valoarea MShr este cu aproape cu
5% mai mic\ decât în octombrie 2003 (22,8% vs
27,6%).
Cre[teri ale cotei de pia]\, deci trenduri ascendente

în raport cu anul precedent, au înregistrat: Pro FM
(+1,3%), Kiss FM (+4,7%) [i studiourile teritoriale

(+6,4%).

Monica Botnaru
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ROMÂNIA A RATIFICAT CONVEN}IA EUROPEAN| 
PRIVIND TELEVIZIUNEA TRANSFRONTIER|

La data de 13 iulie 2004 reprezentantul permanent al României la Consiliul Europei, dom-
nul ambasador Gheorghe MAGHERU, a remis secretarului general al organiza]iei pan-
europene, domnul  Walter SCHWIMMER, instrumentele de ratificare a Conven]iei europene
privind televiziunea transfrontier\.

Conform textului conven]iei, aceasta va intra în vigoare, fa]\ de toate statele parte la
Conven]ie sau fa]\ de Comunitatea Economic\ European\, în prima zi care urmeaz\ expir\rii
unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, [i anume la 1
noiembrie 2004.

Legea nr. 56/2003 - de ratificare a Conven]iei europeane a fost publicat\ în Monitorul
Oficial al României la data de 14 martie 2003.  Imediat dup\ publicarea legii, Consiliului
Na]ional al Audiovizualului s-a adresat Ministerului Afacerilor Externe solicitând ca, la data
depunerii instrumentului de ratificare, România s\ invoce singura rezerv\ permis\ de textul
Conven]iei: "dreptul de a se opune retransmiterii pe teritoriul s\u a serviciilor de programe
ce con]in publicitate pentru b\uturile alcoolizate, în cazul în care publicitatea nu respect\
legisla]ia na]ional\ în domeniu".

Un num\r de 10 state europene, care ratificaser\ pân\ la acel moment Conven]ia (din
totalul de 26), au apelat la acest drept fie înc\ de la momentul semn\rii, fie la depunerea
instrumentelor de ratificare. 

Aceast\ rezerv\ a f\cut obiectul  Legii nr. 11 din 24 februarie 2004 - pentru for-
mularea unei rezerve la Conven]ia European\ privind Televiziunea Transfrontier\ a Consiliului
Europei, adoptat\ la Strasbourg la 5 mai 1989, [i pentru desemnarea, în conformitate cu
prevederile acestei conven]ii, a autorit\]ilor competente. Statul român a desemnat autorit\]ile
competente:  Ministerul Culturii [i Cultelor [i Consiliul Na]ional al Audiovizualului, ca
autorit\]i de cooperare.

Petre DINC|,
Serviciul Juridic [i Reglement\ri
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PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei [i celelalte
state p\r]i la Conven]ia cultural\ european\, semnatare
ale prezentei conven]ii,

considerând c\ scopul Consiliului Europei este de
a realiza o uniune mai strâns\ între membrii s\i în
scopul salvgard\rii [i promov\rii idealurilor [i prin-
cipiilor ce reprezint\ patrimoniul lor comun,

considerând c\ demnitatea [i valoarea egal\ a
fiec\rei fiin]e umane constituie elemente fundamentale
ale acestor principii,

considerând c\ libertatea de expresie [i de infor-
mare, a[a cum este garantat\ de art. 10 din Conven]ia
pentru ap\rarea drepturilor omului [i a libert\]ilor fun-
damentale, constituie unul dintre principiile esen]iale
ale unei societ\]i democratice [i una dintre condi]iile
de baz\ pentru dezvoltarea sa [i a fiec\rei fiin]e
umane,

reafirmând ata[amentul lor la principiile privind li-
bera circula]ie a informa]iei [i a ideilor [i indepen-
den]a radiodifuzorilor, care constituie o baz\ indis-
pensabil\ a politicii lor în materie de radiodifuziune,

afirmând importan]a radiodifuziunii pentru dez-
voltarea culturii [i pentru libera formare a opiniilor în
condi]ii ce permit salvgardarea pluralismului [i a
egalit\]ii [anselor pentru toate grupurile [i partidele
politice democratice,
convinse c\ dezvoltarea continu\ a tehnologiei infor-

ma]iei [i a comunic\rii trebuie s\ serveasc\ promov\rii
dreptului de a exprima, de a c\uta, de a primi [i de
a comunica informa]ii [i idei, indiferent de grani]e [i
oricare ar fi sursa lor,

din dorin]a de a oferi publicului o mai mare posi-
bilitate de alegere a serviciilor de programe, care s\
permit\ valorificarea patrimoniului [i dezvoltarea
crea]iei audiovizuale în Europa, [i fiind decise s\
ating\ acest obiectiv cultural prin eforturi dedicate
cre[terii produc]iei [i a circula]iei programelor de
înalt\ calitate, r\spunzând astfel a[tept\rii publicului în
domeniile politic, educa]ional [i cultural,

recunoscând necesitatea de a se consolida cadrul
general al reglement\rilor comune,

]inând cont de Rezolu]ia nr. 2 [i de Declara]ia
primei Conferin]e ministeriale europene asupra politi-
cilor de comunica]ii de mas\,

din dorin]a de a dezvolta principiile recunoscute în
recomand\rile existente ale Consiliului Europei privind
principiile legate de publicitatea realizat\ prin televi-
ziune, de egalitatea dintre femei [i b\rba]i în cadrul

mijloacelor de comunicare în mas\, de utilizarea
capacit\]ii de satelit pentru televiziunea [i radiodifu-
ziunea sonor\ [i de promovarea produc]iei
audiovizuale în Europa,

au convenit asupra celor ce urmeaz\:

CAP. 1
Dispozi]ii generale

ART. 1
Obiect [i scop
Prezenta conven]ie prive[te serviciile de programe

care sunt încorporate în transmisii. Scopul s\u este de
a facilita transmiterea transfrontier\ [i retransmiterea
serviciilor de programe de televiziune între p\r]i.

ART. 2
Expresii utilizate
În sensul prezentei conven]ii, termenii de mai jos au

urm\toarele semnifica]ii:
a) transmitere desemneaz\ emiterea ini]ial\ prin

emi]\tor terestru, prin cablu sau prin orice tip de
satelit, în form\ codificat\ sau nu, a serviciilor de pro-
grame de televiziune destinate a fi recep]ionate de
public în general. Nu sunt incluse serviciile de comu-
nicare care func]ioneaz\ pe baz\ de apel individual;

b) retransmitere desemneaz\ captarea [i transmiterea
simultan\, indiferent de mijloacele tehnice utilizate,
integral [i f\r\ nici o modificare, a serviciilor de pro-
grame de televiziune sau a unor p\r]i importante din
aceste servicii, transmise de c\tre radiodifuzori [i des-
tinate recept\rii de c\tre public în general;

c) "radiodifuzor desemneaz\ persoana fizic\ sau
juridic\ care are responsabilitatea editorial\ pentru
alc\tuirea serviciilor de programe de televiziune des-
tinate a fi recep]ionate de c\tre public în general [i
pe care le transmite direct sau printr-un ter], în inte-
gralitatea lor [i f\r\ nici o modificare;"

d) serviciu de programe desemneaz\ ansamblul ele-
mentelor unui serviciu dat, furnizat de un radiodifu-
zor, în sensul paragrafului precedent;

e) opere audiovizuale europene desemneaz\ operele
de crea]ie a c\ror produc]ie sau coproduc]ie este con-
trolat\ de persoane fizice ori juridice europene;

f)"publicitate desemneaz\ orice anun] public difuzat
contra unei remunera]ii sau în schimbul unor beneficii
similare ori în scopuri de autopromovare, cu scopul
de a stimula vânzarea, cump\rarea sau închirierea unui
produs ori a unui serviciu, de a promova o cauz\ sau
o idee ori de a produce orice alt efect dorit de c\tre

Conven]ia european\ privind televiziunea transfrontier\ a Consiliului Europei,

[i Protocolul de amendare a Conven]iei europene privind televiziunea

transfrontier\ a Consiliului Europei,

ratificat\ prin Legea  nr. 56 din 13 februarie 2003
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cel care face anun]ul sau de c\tre radiodifuzorul
însu[i;"

"g) teleshopping desemneaz\ difuzarea de oferte
directe c\tre public, în vederea furniz\rii, contra cost,
de bunuri sau servicii, incluzând bunuri imobile, drep-
turi [i obliga]ii;"

h) sponsorizare desemneaz\ participarea unei per-
soane fizice sau juridice, care nu este angajat\ în
activit\]i de radiodifuzare ori de produc]ie a operelor
audiovizuale, la finan]area direct\ sau indirect\ a unei
emisiuni, în scopul de a-[i promova numele, marca
ori imaginea.

ART. 3
Domeniul de aplicare
Prezenta conven]ie se va aplica oric\rui serviciu de

programe care este transmis sau retransmis de c\tre
organisme ori prin mijloace tehnice aflate în jurisdic]ia
uneia dintre p\r]i, prin cablu, prin emi]\tor terestru
sau prin satelit [i care poate fi recep]ionat, direct ori
indirect, în una sau în mai multe alte p\r]i.

ART. 4
Libertatea de recep]ie [i de retransmisie
P\r]ile vor asigura libertatea de expresie [i de infor-

mare conform art. 10 din Conven]ia pentru ap\rarea
drepturilor omului [i a libert\]ilor fundamentale.
P\r]ile vor garanta libertatea de recep]ie [i nu se vor
opune retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de
programe care se conformeaz\ dispozi]iilor prezentei
conven]ii.

ART. 5
Obliga]iile p\r]ii transmi]\toare
1. Fiecare parte transmi]\toare se va asigura c\ toate

serviciile de programe transmise de un radiodifuzor ce
]ine de competen]a sa sunt conforme cu dispozi]iile
prezentei conven]ii.
2. În scopul prezentei conven]ii, se afl\ în jurisdic]ia

unei p\r]i radiodifuzorul:
- care se consider\ c\ este stabilit în acea parte în

conformitate cu paragraful 3;
- c\ruia i se aplic\ paragraful 4.

3. În scopul prezentei conven]ii, se consider\ c\ un
radiodifuzor este stabilit într-o parte transmi]\toare în
urm\toarele cazuri:
a) radiodifuzorul î[i are sediul social efectiv în acea

parte [i deciziile privind programarea sunt luate în
acea parte;
b) dac\ un transmi]\tor î[i are sediul social efectiv

într-o parte, dar deciziile cu privire la programare sunt
luate în alt\ parte, se va considera c\ este stabilit în
partea unde activeaz\ o parte important\ a for]ei de
munc\ implicate în activit\]ile de radiodifuziune tele-
vizat\; dac\ o parte important\ a for]ei de munc\
implicate în activit\]ile de radiodifuziune televizat\
opereaz\ în fiecare dintre aceste p\r]i, se va considera
c\ radiodifuzorul este stabilit în partea unde î[i are

sediul social efectiv; dac\ o parte important\ a for]ei
de munc\ implicate în activit\]ile de radiodifuziune
televizat\ nu opereaz\ în nici una dintre aceste p\r]i,
se va considera c\ radiodifuzorul este stabilit în partea
unde a început s\ transmit\ pentru prima oar\, în con-
formitate cu sistemul legal al acelei p\r]i, cu condi]ia
de a men]ine o leg\tur\ economic\ stabil\ [i efectiv\
cu acea parte;
c) dac\ un transmi]\tor î[i are sediul social efectiv

într-o parte, dar deciziile în materie de programare se
iau într-un stat care nu este parte la prezenta con-
ven]ie sau invers, se va considera c\ acest radiodifu-
zor este stabilit în partea respectiv\, dac\ o parte
important\ a for]ei de munc\ implicate în activit\]ile
de radiodifuziune televizat\ activeaz\ în acea parte;
d) dac\ un radiodifuzor este considerat ca fiind sta-

bilit într-un stat membru al Comunit\]ii Europene, în
aplicarea criteriilor prev\zute la paragraful 3 al art. 2
din Directiva 97/36/CE a Parlamentului European [i a
Consiliului din 19 iunie 1997 care modific\ Directiva
89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumi-
tor dispozi]ii legislative, de reglementare sau adminis-
trative ale statelor membre referitoare la exercitarea
activit\]ilor de radiodifuziune televizat\, acel radiodi-
fuzor se va considera, de asemenea, c\, în scopurile
prezentei conven]ii, este stabilit în acel stat.
4. Un transmi]\tor c\ruia nu i se aplic\ prevederile

paragrafului 3 se consider\ c\ ]ine de competen]a unei
p\r]i transmi]\toare în urm\toarele cazuri:
a) dac\ folose[te o frecven]\ acordat\ de acea parte;
b) dac\, de[i nu folose[te o frecven]\ acordat\ de o

parte, folose[te în schimb o capacitate de satelit aflat\
sub jurisdic]ia acelei p\r]i;
c) dac\, de[i nu folose[te nici o frecven]\ acordat\

de o parte [i nici o capacitate de satelit aflat\ sub
jurisdic]ia unei p\r]i, folose[te în schimb o leg\tur\
ascendent\ c\tre un satelit, situat\ în acea parte.
5. În cazul în care, prin aplicarea paragrafului 4,

partea transmi]\toare nu poate fi identificat\, Comitetul
permanent va examina aceast\ chestiune în conformi-
tate cu art. 21 paragraful 1 lit. a) din prezenta con-
ven]ie, în scopul de a desemna aceast\ parte.
6. Prezenta conven]ie nu se aplic\ emisiunilor tele-

vizate destinate exclusiv recept\rii în state care nu
sunt parte la prezenta conven]ie [i care nu sunt recep-
tate direct sau indirect de public în una sau mai multe
p\r]i.

ART. 6
Transparen]a
1. Responsabilit\]ile radiodifuzorului vor fi specifi-

cate într-un mod clar [i suficient în autoriza]ia elibe-
rat\ de autoritatea competent\ a fiec\rei p\r]i, în con-
tractul încheiat cu aceasta sau prin orice alt\ m\sur\
juridic\.
2. Informa]iile privind radiodifuzorul vor fi furnizate

la cerere de c\tre autoritatea competent\ a p\r]ii trans-
mi]\toare. Astfel de informa]ii vor cuprinde cel pu]in



numele sau denumirea, sediul [i statutul juridic ale
radiodifuzorului, numele reprezentantului s\u legal,
structura capitalului, natura, obiectul [i modul de
finan]are a serviciului de programe pe care radiodifu-
zorul îl furnizeaz\ sau inten]ioneaz\ s\ îl furnizeze.

CAP. 2
Dispozi]ii cu privire la programare

ART. 7
Responsabilit\]ile radiodifuzorului
1. Toate elementele serviciilor de programe, prin

prezentarea [i con]inutul lor, trebuie s\ respecte dem-
nitatea [i drepturile fundamentale ale oric\rei persoane.
În special, ele nu trebuie:
a) s\ fie contrare bunelor moravuri [i, mai ales, s\

con]in\ pornografie;
b) s\ eviden]ieze violen]a sau s\ fie susceptibile de

incitare la ur\ rasial\.
2. Elementele serviciilor de programe care sunt sus-

ceptibile de a aduce prejudicii dezvolt\rii fizice, psi-
hice [i morale a copiilor sau adolescen]ilor nu trebuie
s\ fie transmise atunci când, datorit\ orei de trans-
misie [i de recep]ie, ace[tia din urm\ sunt suscepti-
bili s\ le priveasc\.
3. Radiodifuzorul se va asigura c\ jurnalele televizate

prezint\ în mod corect faptele [i evenimentele [i
favorizeaz\ libera formare a opiniilor.

"ART. 8
Dreptul la replic\
1. Fiecare parte transmi]\toare se va asigura c\ orice

persoan\ fizic\ sau juridic\, indiferent de na]ionalitate
sau de locul de re[edin]\, poate s\ î[i exercite drep-
tul la replic\ sau s\ aib\ acces la un recurs juridic
ori administrativ comparabil în ceea ce prive[te emi-
siunile transmise de un radiodifuzor aflat sub juris-
dic]ia sa, în accep]iunea art. 5. În mod special, ea se
va asigura c\ atât termenele, cât [i celelalte modalit\]i
prev\zute pentru exercitarea dreptului la replic\ sunt
suficiente pentru a permite exercitarea efectiv\ a aces-
tui drept. Exercitarea efectiv\ a acestui drept sau a
altor recursuri juridice ori administrative comparabile
trebuie s\ fie asigurat\ atât în ceea ce prive[te
termenele, cât [i modalit\]ile de aplicare.
2. În acest scop numele serviciului de programe sau

al radiodifuzorului responsabil de acest serviciu de
programe va fi identificat în cadrul serviciului de pro-
grame însu[i, la intervale regulate, prin orice mijloace
adecvate."

"ART. 9
Accesul publicului la informa]ie
Fiecare parte va examina [i, acolo unde este nece-

sar, va lua m\suri juridice precum introducerea drep-
tului la prezentarea unor extrase cu privire la eveni-

mentele de mare interes pentru public, în scopul de
a evita ca dreptul publicului la informa]ie s\ fie afec-
tat datorit\ exercit\rii de c\tre un radiodifuzor aflat
sub jurisdic]ia sa a drepturilor exclusive de transmitere
sau retransmitere a unui astfel de eveniment, în sen-
sul art. 3."

"ART. 9 bis
Accesul publicului la evenimente de importan]\

major\
1. Fiecare parte î[i rezerv\ dreptul de a lua m\surile

necesare pentru a se asigura c\ un radiodifuzor ce ]ine
de competen]a sa nu retransmite într-o manier\ exclu-
siv\ evenimente care sunt considerate de acea parte
ca fiind de importan]\ major\ pentru societate, privând
astfel o parte substan]ial\ a publicului din acea parte
de posibilitatea de a urm\ri astfel de evenimente în
direct sau înregistrate la o televiziune cu acces liber.
În acest context, partea interesat\ poate recurge la
întocmirea unei liste a evenimentelor desemnate pe
care le consider\ de importan]\ major\ pentru socie-
tate.
2. P\r]ile se vor asigura prin mijloace adecvate,

respectând garan]iile legale acordate prin Conven]ia
pentru ap\rarea drepturilor omului [i a libert\]ilor fun-
damentale, precum [i, acolo unde este cazul, prin con-
stitu]ia na]ional\, c\ un radiodifuzor ce ]ine de com-
peten]a lor î[i exercit\ drepturile exclusive ob]inute
dup\ data intr\rii în vigoare a Protocolului care
amendeaz\ Conven]ia european\ privind televiziunea
transfrontier\, de a[a manier\ încât s\ nu priveze o
parte important\ a publicului unei alte p\r]i de posi-
bilitatea de a urm\ri integral sau par]ial în direct sau,
dac\ este necesar [i convenabil din ra]iuni obiective
de interes general, integral sau par]ial înregistrate, la
o televiziune cu acces liber, potrivit dispozi]iilor sta-
bilite de acea parte în aplicarea paragrafului 1, eveni-
mentele pe care acea parte le-a desemnat, cu
respectarea urm\toarelor exigen]e:
a) partea care pune în aplicare m\surile la care se

face referire în paragraful 1 va întocmi o list\ de
evenimente, na]ionale sau nena]ionale, pe care le con-
sider\ de importan]\ major\ pentru societate;
b) partea va întocmi aceast\ list\ conform unei pro-

ceduri clare [i transparente, în timp util [i oportun;
c) partea va stabili dac\ aceste evenimente urmeaz\

s\ fie transmise integral sau par]ial în direct sau, dac\
este necesar [i convenabil din ra]iuni obiective de
interes general, integral sau par]ial înregistrate;
d) m\surile luate de partea care întocme[te lista s\

fie propor]ionale [i suficient de detaliate pentru a da
posibilitatea celorlalte p\r]i s\ adopte m\surile
men]ionate în acest paragraf;
e) partea care întocme[te lista comunic\ Comitetului

permanent lista [i m\surile corespunz\toare într-un ter-
men care va fi stabilit de acesta;
f) m\surile adoptate de partea care întocme[te lista

se vor încadra în limitele indicate în liniile directoare
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ale Comitetului permanent, men]ionate la paragraful 3,
[i au fost avizate favorabil de c\tre acesta.
M\surile men]ionate în cadrul acestui paragraf se vor

aplica doar acelor evenimente publicate de c\tre
Comitetul permanent în lista anual\ la care se face
referire în paragraful 3, precum [i acelor drepturi
exclusive ob]inute dup\ intrarea în vigoare a prezen-
tului protocol de amendare.
3. O dat\ pe an Comitetul permanent:
a) va publica o list\ consolidat\ a evenimentelor

desemnate [i a m\surilor corespunz\toare, notificate de
p\r]i în conformitate cu paragraful 2 lit. e);

b) va stabili liniile directoare care vor fi adoptate
cu o majoritate de trei p\trimi din num\rul membrilor,
în completarea cerin]elor enumerate în paragrafele 2
lit. a) - e), în scopul evit\rii diferen]elor în ceea ce
prive[te punerea în aplicare a prevederilor acestui arti-
col [i a dispozi]iilor corespunz\toare din dreptul
comunitar."

ART. 10
Obiective culturale
"1. Fiecare parte transmi]\toare se va asigura, acolo

unde este posibil [i prin mijloace adecvate, c\ un
radiodifuzor ce ]ine de competen]a sa rezerv\ operelor
europene o propor]ie majoritar\ din timpul s\u de
transmisie, cu excep]ia timpului consacrat
informa]iilor, manifest\rilor sportive, jocurilor, publici-
t\]ii, precum [i serviciilor de teletext [i teleshopping.
Aceast\ propor]ie, având în vedere responsabilit\]ile
informa]ionale, educa]ionale, culturale [i de divertis-
ment ale radiodifuzorului fa]\ de publicul s\u tele-
spectator, va fi realizat\ progresiv, pe baza unor cri-
terii corespunz\toare." 
2. În cazul unui dezacord între o parte receptoare [i

o parte transmi]\toare asupra aplic\rii paragrafului
precedent se poate face apel, la cererea unei singure
p\r]i, la Comitetul permanent, pentru a formula un
aviz consultativ cu privire la acest subiect. Un astfel
de dezacord nu poate fi supus procedurii de arbitraj
prev\zute de art. 26.
3. P\r]ile se angajeaz\ s\ identifice împreun\ instru-

mentele [i procedeele cele mai adecvate pentru a
sus]ine, f\r\ discriminare între radiodifuzori, activitatea
[i dezvoltarea produc]iei europene, mai cu seam\ în
p\r]ile cu o slab\ capacitate de produc]ie audiovizual\
sau cu o arie lingvistic\ restrâns\.

"4. P\r]ile se vor asigura c\ un radiodifuzor aflat
sub jurisdic]ia lor nu transmite opere cinematografice
în afara termenelor stabilite de comun acord cu titu-
larii de drepturi."

"ART. 10 bis:
Pluralismul în mass-media
În spiritul cooper\rii [i al asisten]ei mutuale, carac-

teristic prezentei conven]ii, p\r]ile se vor str\dui s\
evite ca serviciile de programe transmise sau retrans-
mise de c\tre un radiodifuzor ori de c\tre alte per-

soane fizice sau juridice aflate sub jurisdic]ia lor, în
sensul art. 3, s\ pun\ în pericol pluralismul în mass-
media."

"CAP. 3
Publicitate [i teleshopping"

"ART. 11
1. Publicitatea [i teleshoppingul trebuie s\ fie corecte

[i oneste.
2. Publicitatea [i teleshoppingul nu trebuie s\ fie

în[el\toare [i nici s\ aduc\ atingere intereselor con-
sumatorilor.
3. Publicitatea [i teleshoppingul care se adreseaz\

copiilor sau care folosesc copii trebuie s\ evite s\
aduc\ prejudicii intereselor acestora [i trebuie s\ ]in\
cont de sensibilitatea lor deosebit\.
4. Teleshoppingul nu trebuie s\ îi îndemne pe minori

s\ încheie contracte pentru vânzarea ori închirierea de
bunuri [i servicii.
5. Cel care face anun]ul nu trebuie s\ exercite nici

o influen]\ editorial\ asupra con]inutului emisiunilor."

"ART. 12
Durata
1. Timpul de transmisie consacrat spoturilor de

teleshopping, spoturilor publicitare [i celorlalte forme
de publicitate, cu excep]ia ferestrelor de exploatare
consacrate teleshoppingului în sensul paragrafului 3,
nu trebuie s\ dep\[easc\ 20% din timpul de trans-
misie zilnic. Timpul de transmisie consacrat spoturilor
publicitare nu trebuie s\ dep\[easc\ 15% din timpul
de transmisie zilnic.
2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publi-

citare [i spoturilor de teleshopping în cadrul unei ore
nu trebuie s\ dep\[easc\ 20% .
3. Ferestrele de exploatare pentru emisiunile de

teleshopping difuzate în cadrul unui serviciu de pro-
grame care nu este consacrat exclusiv teleshoppingu-
lui trebuie s\ aib\ o durat\ minim\ [i neîntrerupt\ de
15 minute. Num\rul maxim de ferestre pe zi este de
8. Durata lor total\ nu trebuie s\ dep\[easc\ 3 ore
pe zi. Ele trebuie s\ fie clar identificate prin mijloace
optice [i acustice.
4. În sensul prezentului articol, publicitatea nu

include:
- anun]uri f\cute de c\tre transmi]\tor, care se

refer\ la propriile programe [i la produsele auxiliare
derivate direct din acele programe;

- anun]uri în interes public [i apeluri de caritate
transmise gratuit."

"ART. 13
Forma [i prezentarea
1. Publicitatea [i teleshoppingul trebuie s\ fie clar

identificabile ca atare [i clar separate de celelalte ele-
mente ale serviciului de programe prin mijloace optice
[i/sau acustice. În principiu, spoturile de publicitate [i
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de teleshopping vor fi transmise grupat.
2. Publicitatea [i teleshoppingul nu trebuie s\ uti-

lizeze tehnici subliminale.
3. Publicitatea [i teleshoppingul mascate sunt

interzise, în special prezentarea de produse sau de ser-
vicii în cadrul emisiunilor, atunci când aceasta se face
într-un scop publicitar.
4. Publicitatea [i teleshoppingul nu trebuie s\ fac\

apel, nici vizual [i nici verbal, la persoane care
prezint\ în mod regulat jurnale televizate [i programe
de actualit\]i."

"ART. 14
Inserarea publicit\]ii [i a teleshoppingului
1. Publicitatea [i teleshoppingul trebuie s\ fie inse-

rate între emisiuni. Sub rezerva condi]iilor fixate în
paragrafele 2 - 5, publicitatea [i spoturile de teleshop-
ping pot fi, de asemenea, inserate în timpul emisiu-
nilor, în a[a fel încât s\ nu aduc\ atingere integrit\]ii
[i valorii emisiunilor [i s\ nu prejudicieze drepturile
titularilor de drepturi.
2. În emisiunile compuse din p\r]i autonome sau în

emisiunile sportive, precum [i în cadrul evenimentelor
[i spectacolelor cu structur\ similar\, care con]in
pauze, publicitatea [i spoturile de teleshopping nu pot
fi inserate decât între p\r]ile autonome sau în pauze.
3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt

lungmetrajele cinematografice [i filmele concepute
pentru televiziune (cu excep]ia serialelor, foiletoanelor,
emisiunilor de divertisment [i documentarelor), cu
condi]ia ca durata lor programat\ s\ fie mai mare de
45 de minute, poate fi întrerupt\ o dat\ la fiecare
perioad\ complet\ de 45 de minute. O alt\ întreru-
pere este autorizat\ dac\ durata lor programat\ este
cu cel pu]in 20 de minute mai mare decât dou\ sau
mai multe perioade complete de 45 de minute.
4. Dac\ emisiunile, altele decât cele la care se refer\

paragraful 2, sunt întrerupte de publicitate sau de spo-
turi de teleshopping, o perioad\ de cel pu]in 20 de
minute trebuie s\ se scurg\ între fiecare întrerupere
succesiv\ din interiorul emisiunilor.
5. Publicitatea [i teleshoppingul nu pot fi inserate în

difuz\rile de servicii religioase. Jurnalele televizate,
emisiunile de actualit\]i, documentarele, emisiunile
religioase [i emisiunile pentru copii, a c\ror durat\
programat\ este sub 30 de minute, nu pot fi între-
rupte de publicitate sau de teleshopping. Dac\ acestea
au o durat\ programat\ de cel pu]in 30 de minute, se
aplic\ dispozi]iile paragrafelor precedente."

"ART. 15
Publicitatea [i teleshoppingul anumitor produse
1. Publicitatea [i teleshoppingul pentru produse din

tutun sunt interzise.
2. Publicitatea [i teleshoppingul pentru b\uturi

alcoolizate de orice fel sunt supuse urm\toarelor
reguli:
a) nu trebuie s\ se adreseze în special minorilor [i

nici o persoan\ care poate fi considerat\ ca fiind
minor\ nu trebuie s\ fie asociat\ consumului de
b\uturi alcoolizate;"
"b) nu trebuie s\ asocieze consumul de alcool unor

performan]e fizice sau conducerii automobilului;
c) nu trebuie s\ sugereze ideea c\ b\uturile

alcoolizate sunt dotate cu propriet\]i terapeutice sau c\
au un efect stimulant, sedativ ori c\ pot rezolva pro-
bleme personale;
d) nu trebuie s\ încurajeze consumul excesiv de

b\uturi alcoolizate sau s\ ofere o imagine negativ\ a
abstinen]ei ori a sobriet\]ii;
e) nu trebuie s\ eviden]ieze în mod nejustificat

con]inutul în alcool al b\uturilor." 
3. Publicitatea pentru medicamente [i tratamente

medicale, care sunt disponibile numai pe baz\ de
re]et\ medical\ în partea transmi]\toare, este interzis\.
4. Publicitatea pentru celelalte medicamente [i trata-

mente medicale trebuie s\ fie clar identificabil\ ca
atare, s\ fie corect\, veridic\ [i controlabil\ [i s\ se
conformeze cerin]elor privind absen]a de efecte peri-
culoase pentru individ.
"5. Teleshoppingul pentru medicamente [i tratamente

medicale este interzis."

"ART. 16
Publicitatea [i teleshoppingul care se adreseaz\ în

mod specific unei singure p\r]i
1. Pentru a se evita perturbarea concuren]ei [i

punerea în pericol a sistemului de televiziune al unei
p\r]i, publicitatea [i teleshoppingul îndreptate în mod
expres [i frecvent spre audien]a unei singure p\r]i, alta
decât partea transmi]\toare, nu trebuie s\ încalce re-
gulile cu privire la publicitatea televizat\ [i la
teleshoppingul din acea parte.
2. Dispozi]iile paragrafului precedent nu se aplic\

atunci când:
a) regulile vizate stabilesc o discriminare între

mesajele publicitare sau teleshoppingul transmise de
un radiodifuzor ce ]ine de competen]a acestei p\r]i [i
publicitatea sau teleshoppingul transmise de un radio-
difuzor ori de alte persoane fizice sau juridice aflate
sub jurisdic]ia unei alte p\r]i; sau
b) p\r]ile implicate au încheiat acorduri bilaterale sau

multilaterale în acest domeniu."

CAP. 4
Sponsorizarea

ART. 17
Norme generale
1. Când o emisiune sau o serie de emisiuni este

sponsorizat\ în întregime ori par]ial, acest lucru tre-
buie s\ poat\ fi clar identificat ca atare [i în mod
corespunz\tor, în cadrul genericului de la începutul
[i/sau de la sfâr[itul emisiunii.
2. Con]inutul [i programarea unei emisiuni spon-
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sorizate nu pot în nici un caz s\ fie influen]ate de
c\tre sponsor într-o manier\ care s\ aduc\ atingere
responsabilit\]ii [i independen]ei editoriale a radiodi-
fuzorului fa]\ de propriile emisiuni.
3. Emisiunile sponsorizate nu trebuie s\ incite la

vânzarea, cump\rarea sau închirierea produselor ori
serviciilor sponsorului sau ale unui ter], în special prin
referiri specific promo]ionale la aceste produse ori ser-
vicii, f\cute în timpul acestor emisiuni.

ART. 18 
"1. Emisiunile nu pot fi sponsorizate de persoane

fizice sau juridice a c\ror principal\ activitate este
fabricarea ori vânzarea de produse sau furnizarea de
servicii pentru care publicitatea sau teleshoppingul sunt
interzise în conformitate cu art. 15."
"2. Companiile a c\ror activitate include, între altele,

fabricarea sau vânzarea de medicamente [i de trata-
mente medicale pot sponsoriza emisiuni, cu condi]ia
de a se limita la promovarea numelui sau a imaginii
companiei, f\r\ a promova medicamente sau trata-
mente medicale specifice care sunt disponibile doar pe
baz\ de re]et\ în partea transmi]\toare."
3. Sponsorizarea jurnalelor televizate [i a emisiunilor

de actualit\]i este interzis\.

"CAP. 4 bis
Serviciile de programe consacrate exclusiv auto-

promov\rii sau teleshoppingului

ART. 18 bis
Serviciile de programe consacrate exclusiv autopro-

mov\rii
1. Prevederile prezentei conven]ii se vor aplica prin

analogie serviciilor de programe consacrate exclusiv
autopromov\rii.
2. Sunt autorizate alte forme de publicitate difuzate

pe aceste servicii, în limitele prev\zute de art. 12
paragrafele 1 [i 2.

ART. 18 ter
Serviciile de programe dedicate exclusiv teleshoppin-

gului
1. Dispozi]iile prezentei conven]ii se vor aplica prin

analogie serviciilor de programe consacrate exclusiv
teleshoppingului.
2. În cadrul acestor servicii publicitatea este auto-

rizat\ în limitele zilnice fixate în art. 12 paragraful 1.
Prevederile art. 12 paragraful 2 nu se aplic\."

CAP. 5
Asisten]a reciproc\

ART. 19
Cooperarea dintre p\r]i
1. P\r]ile se angajeaz\ s\ î[i acorde reciproc asis-

ten]\ pentru aplicarea prezentei conven]ii.

2. În acest scop:
a) fiecare stat contractant desemneaz\ una sau mai

multe autorit\]i ale c\ror nume [i adrese le comunic\
secretarului general al Consiliului Europei, în momen-
tul depunerii instrumentului s\u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
b) fiecare stat contractant care a desemnat mai multe

autorit\]i va indica în comunicarea la care se refer\
lit. a) competen]a fiec\reia dintre aceste autorit\]i.
3. O autoritate desemnat\ de o parte:
a) va furniza informa]iile prev\zute la art. 6 para-

graful 2;
b) va furniza, la cererea unei autorit\]i desemnate de

o alt\ parte, informa]ii privind dreptul [i practicile
interne în domeniile acoperite de prezenta conven]ie;
c) va coopera cu autorit\]ile desemnate de alte p\r]i,

de fiecare dat\ când se va considera necesar [i, mai
cu seam\, atunci când aceast\ cooperare ar putea
înt\ri eficien]a m\surilor luate pentru aplicarea prezen-
tei conven]ii;
d) va examina orice dificultate ap\rut\ în aplicarea

prezentei conven]ii, care îi va fi notificat\ de o autori-
tate desemnat\ de c\tre o alt\ parte.

CAP. 6
Comitetul permanent

ART. 20
Comitetul permanent
1. În aplicarea scopurilor prezentei conven]ii se con-

stituie un comitet permanent.
2. Orice parte poate fi reprezentat\ în cadrul

Comitetului permanent prin unul sau mai mul]i dele-
ga]i. Fiecare delega]ie dispune de un vot. În domeni-
ile ce ]in de competen]ele sale Comunitatea
Economic\ European\ î[i exercit\ dreptul de vot cu
un num\r de voturi egal cu num\rul statelor sale
membre care sunt p\r]i la prezenta conven]ie;
Comunitatea European\ nu î[i exercit\ dreptul s\u de
vot în cazul în care statele membre în cauz\ [i-l
exercit\ pe al lor [i viceversa.
3. Fiecare stat vizat la art. 29 paragraful 1, care nu

este parte la prezenta conven]ie, poate fi reprezentat
în Comitetul permanent printr-un observator.
4. Comitetul permanent poate recurge la exper]i pen-

tru a-[i îndeplini misiunea. El poate, din proprie
ini]iativ\ sau la cererea unui organism interesat, s\
invite orice organism na]ional sau interna]ional, guver-
namental ori neguvernamental, calificat din punct de
vedere tehnic în domeniile vizate de prezenta con-
ven]ie, s\ fie reprezentat printr-un observator la o
întreag\ reuniune sau la o parte din aceasta. 
5. Comitetul permanent este convocat de secretarul

general al Consiliului Europei. El î[i va ]ine prima
reuniune la 6 luni dup\ data intr\rii în vigoare a
prezentei conven]ii. Comitetul permanent se reune[te,
în continuare, atunci când o treime din num\rul
p\r]ilor sau Comitetul de Mini[tri al Consiliului
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Europei formuleaz\ aceast\ cerere, la ini]iativa secre-
tarului general al Consiliului Europei, conform dis-
pozi]iilor art. 23 paragraful 2, sau la cererea uneia sau
mai multor p\r]i, conform dispozi]iilor art. 21 lit. c)
[i art. 25 paragraful 2.
6. Cvorumul necesar pentru a se ]ine o reuniune a

Comitetului permanent este constituit de majoritatea
p\r]ilor.
"7. Sub rezerva dispozi]iilor art. 9 bis paragraful 3

lit. b) [i ale art. 23 paragraful 3, deciziile Comitetului
permanent vor fi luate cu o majoritate de trei p\trimi
din num\rul membrilor prezen]i."
8. Sub rezerva dispozi]iilor prezentei conven]ii,

Comitetul permanent î[i stabile[te regulamentul interior.

ART. 21
Func]iile Comitetului permanent
Comitetul permanent este îns\rcinat s\ urm\reasc\

aplicarea prezentei conven]ii [i poate:
a) s\ fac\ recomand\ri p\r]ilor referitoare la aplicarea

prezentei conven]ii;
b) s\ sugereze modific\ri ale prezentei conven]ii,

care sunt considerate necesare, [i s\ le examineze pe
cele ce sunt propuse, conform dispozi]iilor art. 23;
c) s\ examineze, la cererea uneia sau mai multor

p\r]i, toate problemele legate de interpretarea prezen-
tei conven]ii;
d) s\ faciliteze, atât cât este nevoie, solu]ionarea

amiabil\ a oric\rei dificult\]i care îi este notificat\
conform dispozi]iilor art. 25;
e) s\ fac\ recomand\ri Comitetului de Mini[tri al

Consiliului Europei cu privire la invitarea altor state
decât cele vizate la art. 29 paragraful 1 de a adera
la prezenta conven]ie.
"f) s\ emit\ avize despre abuzul de drept, în con-

formitate cu art. 24 bis paragraful 2 lit. c).
2. În plus, Comitetul permanent:
a) va elabora liniile directoare la care face referire

art. 9 bis paragraful 3 lit. b), în vederea evit\rii dife-
ren]elor dintre punerea în aplicare a prevederilor
prezentei conven]ii referitoare la accesul publicului la
evenimente de importan]\ major\ pentru societate [i a
dispozi]iilor corespunz\toare din dreptul comunitar;
b) va formula un aviz cu privire la m\surile adop-

tate de p\r]ile care au întocmit o list\ de evenimente
pe plan na]ional sau interna]ional, considerate de acele
p\r]i ca fiind de importan]\ major\ pentru societate,
în conformitate cu art. 9 bis paragraful 2;
c) va publica o dat\ pe an o list\ consolidat\,

incluzând evenimentele desemnate [i m\surile cores-
punz\toare comunicate de p\r]i în conformitate cu art.
9 bis paragraful 2 lit. e)."

ART. 22
Rapoartele Comitetului permanent
Dup\ fiecare dintre reuniunile sale Comitetul perma-

nent va transmite p\r]ilor [i Comitetului de Mini[tri
al Consiliului Europei un raport asupra discu]iilor [i
asupra tuturor deciziilor luate.

CAP. 7
Amendamente

ART. 23
Amendamente
1. Orice parte poate propune amendamente la prezen-

ta conven]ie.
2. Fiecare propunere de amendament este notificat\

secretarului general al Consiliului Europei care o
comunic\ statelor membre ale Consiliului Europei,
celorlalte state p\r]i la Conven]ia cultural\ european\,
Comunit\]ii Europene [i fiec\rui stat nemembru care
a aderat sau a fost invitat s\ adere la prezenta con-
ven]ie, în conformitate cu dispozi]iile art. 30.
Secretarul general al Consiliului Europei convoac\ o
reuniune a Comitetului permanent cel mai devreme la
dou\ luni dup\ comunicarea propunerii de amendare.
3. Fiecare propunere de amendare este examinat\ de

Comitetul permanent, care va supune textul adoptat cu
o majoritate de trei p\trimi din num\rul membrilor
Comitetului permanent Comitetului de Mini[tri al
Consiliului Europei spre aprobare. Dup\ aceast\ apro-
bare textul este transmis p\r]ilor pentru acceptare.
4. Fiecare amendament intr\ în vigoare în a 30-a zi

dup\ ce toate p\r]ile l-au informat pe secretarul gene-
ral c\ l-au acceptat.
"5. Cu toate acestea, Comitetul de Mini[tri al

Consiliului Europei, dup\ consultarea Comitetului per-
manent, poate decide c\ un amendament dat va intra
în vigoare la expirarea unei perioade de 2 ani de la
data la care a fost deschis pentru aprobare, în afar\
de cazul când o parte a notificat secretarului general
al Consiliului Europei o obiec]ie referitoare la intrarea
în vigoare a acestuia. Dac\ o astfel de obiec]ie a fost
notificat\, amendamentul va intra în vigoare în prima
zi a lunii care urmeaz\ datei la care partea la con-
ven]ie, care a notificat obiec]ia, a depus instrumentul
s\u de acceptare la secretarul general al Consiliului
Europei.
6. Dac\ un amendament a fost aprobat de Comitetul

de Mini[tri al Consiliului Europei, dar nu a intrat înc\
în vigoare în conformitate cu paragrafele 4 sau 5, un
stat sau Comunitatea European\ nu poate s\ î[i
exprime consim]\mântul de a se supune prezentei con-
ven]ii, f\r\ s\ accepte în acela[i timp [i acel amen-
dament."

CAP. 8
Pretinse înc\lc\ri ale prezentei conven]ii

ART. 24
Pretinse înc\lc\ri ale prezentei conven]ii
1. Când o parte constat\ o înc\lcare a prezentei con-

ven]ii, ea comunic\ acest lucru p\r]ii transmi]\toare [i
cele dou\ p\r]i vor depune eforturi pentru a solu]iona
dificultatea pe baza dispozi]iilor art. 19, 25 [i 26.
2. Dac\ pretinsa înc\lcare are un caracter evident,
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serios [i grav, astfel încât s\ ridice importante pro-
bleme de interes public, [i prive[te art. 7 paragraful
1 sau 2, art. 12, art. 13 paragraful 1 prima fraz\, art.
14 ori art. 15 paragraful 1 sau 3, precum [i dac\
aceasta continu\ dou\ s\pt\mâni dup\ comunicare,
partea receptoare poate suspenda, cu titlu provizoriu,
retransmisia serviciului de programe în cauz\.
3. În toate celelalte cazuri de pretinse înc\lc\ri, cu

excep]ia celor prev\zute la paragraful 4, partea recep-
toare poate suspenda, cu titlu provizoriu, retransmisia
serviciului de programe în cauz\ dup\ 8 luni de la
data comunic\rii, dac\ înc\lcarea continu\.
4. Suspendarea provizorie a retransmisiei nu este

admis\ în cazul pretinselor înc\lc\ri ale art. 7 para-
graful 3 [i ale art. 8, 9 sau 10.

"ART. 24 bis
Pretinse abuzuri de drept conferite de prezenta con-

ven]ie
1. Când serviciul de programe al unui radiodifuzor

este în totalitate sau în principal direc]ionat spre teri-
toriul unei p\r]i, alta decât cea de competen]a c\reia
]ine radiodifuzorul (partea receptoare), iar radiodifu-
zorul s-a stabilit astfel în vederea sustragerii de la
aplicarea legilor în domeniul de aplicare a prezentei
conven]ii, care i s-ar fi aplicat dac\ ar fi fost stabilit
pe teritoriul acelei alte p\r]i, aceasta constituie un
abuz de drept.
2. Când un astfel de abuz este invocat de o parte,

se va aplica urm\toarea procedur\:
a) p\r]ile interesate vor face eforturi s\ ajung\ la o

solu]ionare amiabil\;
b) dac\ nu se ajunge la o solu]ionare amiabil\ în

termen de 3 luni, partea receptoare va comunica acest
fapt Comitetului permanent;
c) dup\ audierea p\r]ilor interesate, Comitetul per-

manent, în termen de 6 luni de la data la care a fost
sesizat, va emite un aviz asupra comiterii sau necomi-
terii unui abuz de drept [i îl va notifica p\r]ilor
interesate.
3. Dac\ Comitetul permanent a ajuns la concluzia c\

s-a comis un abuz de drept, partea de competen]a
c\reia se consider\ c\ ]ine radiodifuzorul va lua
m\surile corespunz\toare pentru a remedia abuzul de
drepturi [i va informa Comitetul permanent asupra
acestor m\suri.
4. Dac\ partea de competen]a c\reia se consider\ c\

]ine radiodifuzorul nu a luat m\surile men]ionate în
paragraful 3 în termen de 6 luni, p\r]ile interesate se
vor supune procedurii de arbitraj stabilite la art. 26
paragraful 2 [i în anexa la prezenta conven]ie.
5. O parte receptoare nu poate lua nici o m\sur\

împotriva unui serviciu de programe înainte de
încheierea procedurii de arbitraj.
6. Orice m\suri propuse sau adoptate în temeiul

prezentului articol trebuie s\ fie conforme cu art. 10
din Conven]ia pentru ap\rarea drepturilor omului [i a
libert\]ilor fundamentale."

CAP. 9
Solu]ionarea diferendelor

ART. 25
Concilierea
1. În caz de dificultate în aplicarea prezentei con-

ven]ii, p\r]ile interesate se vor str\dui s\ ajung\ la o
solu]ionare amiabil\.
2. Dac\ una dintre p\r]ile interesate se opune,

Comitetul permanent poate examina problema, punân-
du-se la dispozi]ia p\r]ilor interesate, în scopul de a
ajunge în cel mai scurt timp la o solu]ie satisf\c\toare
[i, dac\ este cazul, de a formula un aviz consultativ
în aceast\ privin]\.
3. Fiecare parte interesat\ se angajeaz\ s\ furnizeze

Comitetului permanent, în cel mai scurt timp, toate
informa]iile [i facilit\]ile necesare pentru ca acesta s\
î[i poat\ îndeplini func]iile în conformitate cu para-
graful precedent.

ART. 26
Arbitrajul
1. Dac\ p\r]ile interesate nu î[i pot solu]iona dife-

rendul pe baza dispozi]iilor art. 25, ele pot, de comun
acord, s\ îl supun\ arbitrajului potrivit procedurii
prev\zute în anexa la prezenta conven]ie. În absen]a
unui astfel de acord, în termen de 6 luni de la prima
cerere de deschidere a procedurii de conciliere, dife-
rendul poate fi supus arbitrajului, la cererea uneia din-
tre p\r]i.
2. Fiecare parte poate, în orice moment, s\ declare

c\ recunoa[te ca obligatorie de drept [i f\r\ o con-
ven]ie special\ fa]\ de oricare parte care accept\
aceea[i obliga]ie aplicarea procedurii de arbitraj
prev\zute în anexa la prezenta conven]ie.

CAP. 10
Alte acorduri interna]ionale [i
dreptul intern al p\r]ilor

ART. 27
Alte acorduri sau aranjamente interna]ionale
1. În rela]iile lor mutuale p\r]ile care sunt membre

ale Comunit\]ii Europene aplic\ regulile Comunit\]ii
[i, prin urmare, nu vor aplica regulile decurgând din
prezenta conven]ie decât în m\sura în care nu exist\
nici o reglementare comunitar\ cu privire la subiectul
particular care le intereseaz\.
2. Nici o dispozi]ie a prezentei conven]ii nu va putea

împiedica p\r]ile s\ încheie acorduri interna]ionale care
s\ completeze sau s\ dezvolte aceste dispozi]ii ori s\
extind\ domeniul lor de aplicare.
3. În cazul unor acorduri bilaterale prezenta con-

ven]ie nu modific\ cu nimic drepturile [i obliga]iile
p\r]ilor ce decurg din aceste acorduri [i care nu aduc
atingere nici exercit\rii de c\tre alte p\r]i a drepturilor
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pe care le au prin prezenta conven]ie [i nici
îndeplinirii obliga]iilor lor decurgând din aceasta.

"ART. 28
Rela]ii între conven]ie [i dreptul intern al p\r]ilor
Nici o dispozi]ie a prezentei conven]ii nu poate

împiedica p\r]ile s\ aplice reguli mai stricte sau mai
detaliate decât cele prev\zute în aceast\ conven]ie
pentru serviciile de programe transmise de un radio-
difuzor aflat sub jurisdic]ia lor, în sensul art. 5."

CAP. 11
Dispozi]ii finale

ART. 29
Semnarea [i intrarea în vigoare
1. Prezenta conven]ie este deschis\ spre semnare

statelor membre ale Consiliului Europei [i altor state
p\r]i la Conven]ia cultural\ european\, precum [i
Comunit\]ii Europene. Ea va fi supus\ ratific\rii,
accept\rii sau aprob\rii. Instrumentele de ratificare,
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Conven]ia va intra în vigoare în prima zi a lunii

care urmeaz\ expir\rii perioadei de 3 luni dup\ data
la care 7 state, dintre care cel pu]in 5 state membre
ale Consiliului Europei, [i-au exprimat consim]\mân-
tul de a fi legate prin prezenta conven]ie, conform
dispozi]iilor paragrafului precedent.
3. Un stat poate declara, în momentul semn\rii sau

la o dat\ ulterioar\ precedând intrarea în vigoare a
prezentei conven]ii în ceea ce îl prive[te, c\ va apli-
ca prevederile acesteia cu titlu provizoriu.
4. Prezenta conven]ie va intra în vigoare fa]\ de

toate statele vizate la paragraful 1 sau fa]\ de
Comunitatea European\, care î[i vor exprima ulterior
consim]\mântul de a fi legate prin aceasta, în prima
zi care urmeaz\ expir\rii unei perioade de 3 luni de
la data depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.

ART. 30
Aderarea statelor nemembre
1. Dup\ intrarea în vigoare a prezentei conven]ii,

Comitetul de Mini[tri al Consiliului Europei va putea,
dup\ consultarea statelor contractante, s\ invite oricare
alt stat s\ adere la prezenta conven]ie, printr-o decizie
luat\ cu majoritatea prev\zut\ la art. 20. d. din
Statutul Consiliului Europei [i cu unanimitatea
reprezentan]ilor statelor contractante care au dreptul de
a fi membre ale Comitetului de Mini[tri al Consiliului
Europei.
2. Pentru fiecare stat care ader\ prezenta conven]ie

va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz\
expir\rii unei perioade de 3 luni dup\ data depunerii
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.

ART. 31
Aplicarea teritorial\
1. Fiecare stat poate, în momentul semn\rii sau în

momentul depunerii instrumentului s\u de ratificare,
de acceptare, de aprobare ori de aderare, s\ desem-
neze teritoriul sau teritoriile c\rora li se va aplica
prezenta conven]ie.
2. Fiecare stat poate, în oricare alt moment ulterior,

printr-o declara]ie adresat\ secretarului general al
Consiliului Europei, s\ extind\ aplicarea prezentei con-
ven]ii la oricare alt teritoriu desemnat în declara]ie.
Prezenta conven]ie va intra în vigoare în privin]a aces-
tui teritoriu în prima zi a lunii care urmeaz\ expir\rii
unei perioade de 3 luni dup\ data primirii declara]iei
de c\tre secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declara]ie f\cut\ în temeiul celor dou\ para-

grafe precedente poate fi retras\, în ceea ce prive[te
orice teritoriu desemnat în aceast\ declara]ie, printr-o
notificare adresat\ secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va avea efect cu începere din
prima zi a lunii care urmeaz\ expir\rii unei perioade
de 6 luni dup\ data primirii notific\rii de c\tre sec-
retarul general al Consiliului Europei.

ART. 32
Rezerve
"1. În momentul semn\rii sau al depunerii instru-

mentului s\u de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare, orice stat poate declara c\ î[i rezerv\ dreptul
de a se opune la retransmisia pe teritoriul s\u, numai
în m\sura în care aceasta nu este conform\ cu legis-
la]ia sa na]ional\, a serviciilor de programe con]inând
publicitate pentru b\uturile alcoolizate, potrivit regu-
lilor stipulate în art. 15 paragraful 2.

Nici o alt\ rezerv\ nu este admis\."
2. O rezerv\ formulat\ conform paragrafului prece-

dent nu poate face obiectul unor obiec]ii.
3. Fiecare stat contractant care a formulat o rezerv\

în temeiul paragrafului 1 poate s\ o retrag\ în
întregime ori în parte, adresând o notificare secre-
tarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
avea efect de la data primirii notific\rii de c\tre secre-
tarul general.
4. Partea care a formulat o rezerv\ fa]\ de con]inutul

unei dispozi]ii a prezentei conven]ii nu va putea
pretinde aplicarea acestei dispozi]ii de c\tre o alt\
parte; cu toate acestea, ea poate, dac\ rezerva este
par]ial\ sau condi]ional\, s\ pretind\ aplicarea acestei
dispozi]ii în m\sura în care ea îns\[i a acceptat-o.

ART. 33
Denun]area
1. Fiecare parte poate, în orice moment, s\ denun]e

prezenta conven]ie adresând o notificare secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun]area va deveni efectiv\ începând cu prima

zi a lunii care urmeaz\ expir\rii unei perioade de 6
luni dup\ data primirii notific\rii de c\tre secretarul
general al Consiliului Europei.

95



ART. 34
Notific\rile
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

statelor membre ale Consiliului Europei, altor state
p\r]i la Conven]ia cultural\ european\, Comunit\]ii
Europene [i fiec\rui stat care a aderat sau care a fost
invitat s\ adere la prezenta conven]ie:

a) orice semn\tur\;
b) depunerea fiec\rui instrument de ratificare, de

acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) fiecare dat\ de intrare în vigoare a prezentei con-

ven]ii, conform dispozi]iilor art. 29, 30 [i 31;
d) fiecare raport stabilit în aplicarea dispozi]iilor art.

22;
e) orice alt act, declara]ie, notificare sau comuni-

care referitoare la prezenta conven]ie.
Drept care subsemna]ii, legal împuternici]i în acest

scop, au semnat prezenta conven]ie.
Semnat\ la Strasbourg la 5 mai 1989, în limbile

francez\ [i englez\, cele dou\ texte fiind egal auten-
tice, într-un singur exemplar original, care va fi depus
în Arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va trans-
mite câte o copie certificat\ pentru conformitate
fiec\rui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte
state p\r]i la Conven]ia cultural\ european\,
Comunit\]ii Europene [i fiec\rui stat invitat s\ adere
la prezenta conven]ie.

ANEXA 1

ARBITRAJUL

1. Orice cerere de arbitraj este notificat\ secretaru-
lui general al Consiliului Europei. Ea indic\ numele
celeilalte p\r]i a diferendului [i obiectul diferendului.
Secretarul general al Consiliului Europei comunic\
informa]iile astfel primite tuturor p\r]ilor la conven]ie.
2. În cazul apari]iei unui diferend între dou\ p\r]i,

dintre care una este un stat membru al Comunit\]ii
Europene, ea îns\[i parte, cererea de arbitraj este
adresat\ în acela[i timp acestui stat membru [i
Comunit\]ii Europene care, împreun\, notific\ secre-
tarului general al Consiliului Europei, în termen de o
lun\ de la primirea cererii, dac\ statul membru sau
Comunitatea European\ ori statul membru [i
Comunitatea European\ împreun\ se constituie parte în
diferend. În cazul absen]ei unei astfel de notific\ri în
termenul men]ionat, statul membru [i Comunitatea
European\ sunt în situa]ia de a nu fi decât o singur\
[i aceea[i parte în diferend, în ceea ce prive[te apli-
carea dispozi]iilor vizând constituirea [i procedura tri-
bunalului arbitral. Acela[i principiu se aplic\ [i în
cazul în care un stat membru [i Comunitatea
European\ se constituie împreun\ parte în diferend. În

ipoteza prev\zut\ de prezentul paragraf, termenul de
o lun\ men]ionat în prima fraz\ a paragrafului 4 este
extins la dou\ luni.
3. Tribunalul arbitral este compus din 3 membri:

fiecare dintre p\r]ile în diferend numesc un arbitru;
cei 2 arbitri astfel numi]i desemneaz\, de comun
acord, un al treilea arbitru, care î[i asum\ pre[edin]ia
tribunalului. Acesta din urm\ nu poate s\ fie cet\]ean
al uneia dintre p\r]ile în diferend, nici s\ î[i aib\
re[edin]a curent\ pe teritoriul uneia dintre p\r]i, nici
s\ se afle în serviciul uneia dintre ele, nici s\ fi fost
implicat anterior în diferend cu alt titlu.
4. Dac\ într-un termen de o lun\, calculat de la

comunicarea cererii c\tre secretarul general al
Consiliului Europei, una dintre p\r]i nu a numit un
arbitru, pre[edintele Cur]ii Europene a Drepturilor
Omului va proceda, la cererea celeilalte p\r]i, la
numirea acestuia într-un nou termen de o lun\. Dac\
pre[edintele Cur]ii Europene a Drepturilor Omului nu
poate ac]iona sau este cet\]ean al uneia dintre p\r]ile
în diferend, aceast\ numire va fi f\cut\ de
vicepre[edintele Cur]ii Europene a Drepturilor Omului
sau de persoana care are cea mai mare vechime în
calitate de membru al acesteia, care este disponibil\
[i care nu este cet\]ean al uneia dintre p\r]ile în dife-
rend. Aceea[i procedur\ se aplic\ dac\, într-un termen
de o lun\ de la numirea celui de-al doilea arbitru,
pre[edintele tribunalului arbitral nu este desemnat.
5. Dispozi]iile paragrafelor 3 [i 4 se aplic\, dup\

caz, pentru a completa fiecare loc vacant.
6. Dac\ dou\ sau mai multe p\r]i se în]eleg pentru

a face cauz\ comun\, ele numesc împreun\ un arbi-
tru.
7. P\r]ile la diferend [i Comitetul permanent

furnizeaz\ tribunalului arbitral toate facilit\]ile nece-
sare pentru desf\[urarea eficient\ a procedurii.
8. Tribunalul arbitral î[i stabile[te propriile reguli de

procedur\. Deciziile sale sunt luate cu votul majorit\]ii
membrilor s\i. Sentin]a sa este definitiv\ [i obligato-
rie.
9. Sentin]a tribunalului arbitral este notificat\ secre-

tarului general al Consiliului Europei care o comunic\
tuturor p\r]ilor la conven]ie.
10. Fiecare parte la diferend suport\ cheltuielile arbi-

trului pe care l-a numit; aceste p\r]i suport\, în cote
egale, cheltuielile celuilalt arbitru, precum [i celelalte
cheltuieli necesitate de arbitraj.
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MEDIATIZAREA CONSUMULUI
DE DROGURI, ALCOOL {I TUTUN

EXTRASE DIN STUDIUL CENTRULUI DE STUDII MEDIA {I NOI
TEHNOLOGII DE COMUNICARE AL UNIVERSIT|}II BUCURE{TI

"EVALUAREA REPREZENT|RII VIOLEN}EI
ÎN PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE"

Aceast\ sec]iune con]ine analiza privind mediatizarea consumului de droguri, alcool [i tutun din cadrul celor
10 canale de televiziune. Din punct de vedere metodologic s-au utilizat ca indicatori: frecven]a [i durata scenelor
care con]in consumul (în  procente), intervalul orar [i ziua din s\pt\mân\ (dac\ ziua este lucr\toare sau în
weekend). Intervalul orar este divizat în urm\toarele sec]iuni: Acces Prime Time: 17-19h,   Prime Time: 19-
23 h [i Post Prime Time: 23-24 h. Se vor reprezenta comparativ datele ob]inute.
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MEDIATIZAREA CONSUMULUI DE DROGURI  

1. Mediatizarea consumului de droguri în func]ie de canalul de televiziune

Din perspectiva consumului de droguri vom analiza mai multe abord\ri ale acestei situa]ii. O prim\
tentativ\ este aceea de a clasifica canalele de televiziune în func]ie de ponderea pe care o acord\  media-
tiz\rii consumului de droguri. Astfel, considerând c\ totalul frecven]elor pentru fiecare canal reprezint\ 100%,
observ\m c\ principalul canal de televiziune este Antena 1 (28,5%), urmat de  Na]ional [i   ProTV (18,36%).
Canalele care mediatizeaz\ cel mai pu]in consumul de droguri sunt Acas\ [i TVR1 (2,04%).

Urm\torul tabel prezint\ modul în care se distribuie mediatizarea drogurilor pe principalele tipuri de violen]\,
adic\ violen]a fic]ional\ [i real\. Observ\m c\ 88% dintre scene sunt incluse în cadrul violen]ei reale, spre
deosebire de doar 12% pentru violen]a fic]ional\. Trebuie precizat faptul c\ Antena1 este  principalul canal
care mediatizeaz\ consumul de droguri (28,5%).
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Men]ion\m c\ atât ProTV, cât [i Na]ional sunt pe locurile urm\toare în ceea ce prive[te violen]a real\. În

cadrul acestui tip de violen]\ sunt incluse [tirile transmise de televiziuni, reportajele, talk showurile [i reality

showurile. Graficul urm\tor ofer\ o imagine concludent\ în acest sens realizându-se o clasificare a violen]ei

reale [i fic]ionale privind mediatizarea drogurilor pe canale tv.

În cele ce urmeaz\, vom observa care este situa]ia mediatiz\rii drogurilor în func]ie de intervalele orare

(Acces Prime Time, Prime Time [i Post Prime Time) [i ziua din s\pt\mân\. Vom utiliza ca indicatori pro-

centele ob]inute din primul tabel [i vom calcula atât pentru fiecare canal în parte cât [i per total frecven]ele

de difuzare ale scenelor care con]in consumuri de droguri. 

Preciz\m c\ în intervalul Acces Prime Time au fost incluse în monitorizare numai [tirile pentru canalele

PROTV, Antena1 [i PrimaTV.

2. Mediatizarea consumului de droguri în func]ie de ziua din s\pt\mân\ [i intervalul orar

În intervalul 19-23h, se reg\sesc 48,69% dintre scenele care includ consumul de droguri. Acest fapt

nu ar implica nimic senza]ional, deoarece intervalul considerat este cel mai extins dintre intervalele orare anal-

izate. Totu[i trebuie s\ lu\m în considerare faptul c\ intervalele Acces Prime Time [i Post Prime Time însu-

mate ca durat\ total\ reprezint\ mai pu]in de jum\tate din durata total\ a intervalului Prime Time.

 
Tipuri de violenþã în cadrul mediatizarii drogurilor  
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Acasã   2,04   2,04  

Antena1 28,57 28,57  
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MTV   6,12   4,08 2,04 

Naþional 18,36 18,36  

ProTv 18,36 18,36  

TVR1   2,04  2,04 

TVR2   8,16   8,16  

Total 100 87,76 12,24 
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Observ\m c\ în Prime Time, cea mai intensiv\ mediatizare este realizat\ de B1tv, urmat la mic\ distan]\,
de Na]ional, ProTV, Antena1 [i TVR2 .

În continuare vom vedea care este situa]ia pentru intervalele Post Prime Time [i Acces Prime Time, ultimul
dintre acestea fiind un interval în care exist\ date doar pentru televi-ziunile care difuzeaz\ jurnalele televizate
înainte de ora 19.00h.
În privin]a mediatiz\rii în intervalul Acces Prime Time, Antena 1 este principala televiziune care difuzeaz\

scene privitoare la droguri. Am men]ionat anterior c\ pentru interva-lul 17-19h au fost monitorizate numai
canalele care prezint\ jurnalele de [tiri. În Acces Prime Time sunt difuzate 16,3% din  totul frecven]elor înre-

gistrate.

Urm\torul grafic reprezint\ situa]ia Post Prime Time, adic\ intervalul 23-24h pentru toate televiziunile mo-
nitorizate. Observ\m c\, din nou Na]ionalul are cea mai mare propor]ie de mediatizare a drogurilor, urmat de
Pro TV [i Antena1. De[i intervalul este de numai o or\ (23-24), este evident\ cre[terea num\rului secven]elor
privitoare la consumul de droguri comparativ cu intervalul Prime Time, luând în considerare frecven]a medie
zilnic\ a prezent\rii consumului de droguri. De asemenea, intervalul Post    Prime Time con]ine o mediati-
zare mai intens\ a drogurilor decât intervalul Acces Prime Time.
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În ceea ce prive[te situa]ia pe zilele s\pt\mânii, acestea sunt clasificate ca fiind lucr\toare (10 zile) sau nelu-
cr\toare/week-end (4 zile). Deoarece compar\m doi indicatori care provin din date de dimensiuni diferite, pe
lâng\ dimensiunea strict cantitativ\, vom considera valoarea medie a frecven]elor  pe zilele lucr\toare [i week-
end. În acest fel vom putea ob]ine comparabilitatea datelor [i vom observa dac\ exist\ diferen]e semnificative
între acestea.

În finalul acestei sec]iuni, fiind inclus un tabel cu reparti]ia frecven]elor pe tipul de canal, zi [i intervalul
orar. Procentele au fost calculate considerând c\ totalul frecven]elor / canal este 100%. Graficul  privind zilele
s\pt\mânii este prezentat în cele ce urmeaz\.

Observ\m c\ mediatizarea cea mai intens\ are loc în zilele lucr\toare, zilele de weekend având o pondere
foarte redus\. Principalele canale sunt Antena1 (28,4%), Na]ional, ProTV [i B1. Realizând media frecven]elor
pentru zilele s\pt\mânii [i weekend, observ\m c\ în weekend propor]ia zilnic\ a  mediatiz\rii drogurilor este
foarte redus\ comparativ cu restul s\pt\mânii.
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MEDIATIZAREA  FUMATULUI

1. Mediatizarea fumatului în func]ie de canale

Situa]ia privitoare la frecven]a [i mediatizarea fumatului este prezentat\ în cele ce urmeaz\. Observ\m c\
principalul canal care difuzeaz\ cele mai multe secven]e atât ca durat\, cât [i ca frecven]\ este  Atomic TV,
urmat de TVR1 [i Na]ional. Datele ob]inute au fost calculate, considerand c\ frecven]ele [i duratele totale ale
mediatiz\rii tutunului reprezint\ 100%.

Urm\torul grafic prezint\ distribu]ia duratelor [i frecven]elor mediatiz\rii consumului de alcool [i tutun în
func]ie de tipul de violen]\, luându-se în calcul violen]a real\ [i fic]ional\. Pentru realizarea acestei reprezent\ri
grafice s-au luat în considerare, totalele ob]inute pentru toate canalele de televiziune monitorizate. Se observ\
c\ mediatizarea fumatului [i alcoolului, atât ca durat\ cât [i ca frecven]\ este  difuzat\ ca violen]\ fic]ional\.
În aceast\ precizare, mediatizarea alcoolului [i tutunului se diferen]iaz\ fundamental de cea a drogurilor, care
este bazat\ în principal pe violen]a real\.

 
Frecven]a [i durata prezent=rii fumatului pe canale(%)  

5.30 4.08 

51.00 

1.05 
7.26 11.60 

19.70 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Acas= Antena1 Atomic B1 MTV 
Na]ional TVR1 

Frecv.tutun(%)  
Durate tutun(%)  

 
  

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
  

 
 



103

În continuare vom prezenta, distribu]ia tipurilor de violen]\ pentru fiecare canal de televiziune. Procentele cal-
culate sunt ob]inute ca raport între frecven]ele sau duratele pentru canalul respectiv [i totalul acestora pentru
toate canalele analizate.

Observ\m c\, de[i din punctul de vedere al frecven]ei, TVR1 con]ine cele mai multe scene  privitoare la
consumul de tutun rela]ionate cu violen]a real\, totu[i Antena1 are cea mai lung\ durat\ de mediatizare.

Mediatizarea alcoolului [i fumatului în func]ie de 
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Violen]a fic]ional= [i mediatizarea fumatului
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În ceea ce prive[te violen]a fic]ional\ [i mediatizarea fumatului, Atomic are cea mai intens\ difuzare a con-
sumului atât ca durat\, cât [i ca frecven]\.

Violen]a real\ [i consumul de alcool sunt foarte importante mai ales în cazul canalului Acas\, 50% dintre
mediatiz\rile consumului de alcool fiind asociate cu violen]a real\, dup\ cum este reprezentat [i în graficul
urm\tor.

Consumul de alcool este asociat preponderent cu violen]a fic]ional\, mai ales pentru canalul Atomic, în cadrul
c\ruia aproape 60% din mediatizare este clasificat\ ca violen]\ fic]ional\.
În ceea ce prive[te violen]a fic]ional\ [i mediatizarea fumatului, Atomic are cea mai intens\ difuzare a con-

sumului atât ca durat\, cât [i ca frecven]\.
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Frecven]a consumului de tutun pe zilele 
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2. Mediatizarea consumului de tutun  în func]ie de ziua din s\pt\mân\ [i intervalul orar

Considerând 100% frecven]a mediatiz\rii tutunului pe un canal de televiziune, observ\m c\  fumatul este
prezent aproape în totalitate în Prime Time. În cazul canalului MTV, mediatizarea fumatului este în propor]ie
de 100% în Prime Time. Pentru Atomic, Na]ional, TVR1 [i TVR2 propor]ia dep\[e[te 90% din totalul
frecven]elor.

În Post Prime Time, consumul de  tutun  este  concentrat pe canalul Acas\ [i Antena1, ca procent din
totalul mediatiz\rii fumatului. În cazul canalului Antena1, 60% dintre frecven]ele care con]in consumul de tutun
sunt localizate în Post Prime Time, ca [i 44,44% dintre frecven]ele de pe canalul Acas\.

Urm\torul grafic sintetizeaz\ consumul de tutun în func]ie de ziua din s\pt\mân\ când acesta este mediati-
zat. Pentru zilele lucr\toare din s\pt\mân\, ob]inem pentru 5 canale din cele 8 canale analizate, c\  frecven]a
fumatului dep\[e[te 50% din totalul frecven]elor pe canalul respectiv. Aceasta înseamn\ c\ mediatizarea
tutunului are loc în timpul zilelor lucr\toare [i în Prime Time, conform graficului precedent.
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În privin]a weekendului, observ\m c\ propor]ia cea mai mare a tutunului  din totalul frecven]elor difuzate
pe canal se reg\se[te în cadrul MTV [i Antena1. Procentele au fost calculate, considerându-se totalul pe canal
ca fiind 100%. Aceast\ opera]ie a fost necesar\ pentru a identifica unde exist\ concentra]ia maxim\ a con-

sumului. Situa]ia consumului de tutun pentru zilele nelucr\toare este reprezentat în graficul de mai jos.

3. Mediatizarea consumului de alcool pe canale

Analiza consumului de alcool include graficul urm\tor care sintetizeaz\ frecven]a [i durata mediatiz\rii. Se
observ\ c\ Atomic TV este canalul cu cea mai intens\ mediatizare, urmat de Acas\.
Procentele au fost calculate, luând în considerare totalitatea frecven]elor [i duratelor din cadrul canalelor ana-

lizate.
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4. Mediatizarea consumului de alcool în func]ie de ziua din s\pt\mân\ [i intervalul orar

Vom prezenta în cele ce urmeaz\ situa]ia mediatiz\rii alcoolului pe cele trei intervale orare: Acces Prime
Time, Prime Time [i Post Prime Time. Dup\ cum am men]ionat anterior în cadrul analizei privitoare la droguri,
pentru intervalul Acces Prime Time s-au monitorizat numai [tirile de dup\ amiaz\ pe trei canale, emisiunile
fiind difuzate în intervalul 17-19. Observ\m c\ pentru Antena1, 12% dintre secven]ele privitoare la alcool sunt
în Acces Prime Time.

În Prime Time se afl\ majoritatea secven]elor care con]in consumul de alcool. Pentru toate canalele, pro-
centul  dep\[e[te 60% din totalul secven]elor de pe canalul respectiv. A[adar, pe lâng\ consumul de tutun,
consumul de alcool este concentrat în Prime Time. În acest interval, principalele canale sunt  B1, MTV [i
TVR1.

În Post Prime Time, majoritatea scenelor sunt mediatizate pe canalul Acas\ [i TVR2. Acest interval orar este
reprezentat în cadrul graficului de mai jos.
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În graficele urm\toare este prezentat\ mediatizarea consumului de alcool în func]ie de ziua de difuzare. Am

realizat un indicator pentru zilele lucr\toare (10 zile ) [i un altul pentru weekend (4 zile). 

În zilele lucr\toare se afl\ peste 60% dintre frecven]ele care mediatizeaz\ consumul de alcool. Canalele care
dep\[esc 80% din totalul frecven]elor difuzate pe canal sunt: TVR2, TVR1 [i Acas\.

În weekend, mediatizarea consumului de alcool este semnificativ diferit\ fa]\ de zilele lucr\toare. În acest
caz, observ\m o sc\dere a mediatiz\rii, cele mai importante valori fiind în jur de 35% din totalul programelor
pentru MTV. Celelalte canale au o frecven]\ de apro-ximativ 10-15%. Frecven]ele [i duratele mediatiz\rilor
tutunului [i alcoolului sunt sintetizate în cadrul tabelului urm\tor:
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Acas=  lucr=toare Prime Time 22,22% 23,85% 61,57% 80,32% 
 lucr=toare Post Prime Time 44,44% 26,14% 30,43% 9,97% 
 weekend Prime Time 33,33% 50% 7,97% 11,27% 
 weekend Post Prime Time - - 0,03% 0,54% 

Antena1 lucr=toare Acces Prime Time - - 12,5% 19,23% 
  Prime Time 40% 64,55% 75% 78,74% 
 weekend Post Prime Time 60% 35,45% 12,5% 2,02% 

Atomic lucr=toare Prime Time 88,54 76,18 70 64,24 
  Post Prime Time 8,39 15,73 12,63 16,08 
 weekend Prime Time 2,29 7,79 11,05 12,40 
  Post Prime Time 0,76 0,29 4,73 4,42 

B1 lucr=toare Prime Time 83,33 92,27 83,33 97,91 
 weekend Prime Time 16,66 7,24 16,66 2,09 

MTV lucr=toare Prime Time 36,36 94,12 65 62,56 
 weekend Prime Time 63,63 5,87 35 37,43 

Na]ional lucr=toare Prime Time 94,73 92,78 72,97 82,5 
 weekend Prime Time 1,75 0,26 10,81 16,87 
  Post Prime Time 3,50 6,95 2,70 0,62 

TVR1 lucr=toare Prime Time 84,61 91,88 92,3 79,81 
  Post Prime Time 9,23 4,71 1,92 0,23 
 weekend Prime Time 6,15 4,48 5,76 19,95 

TVR2 lucr=toare Prime Time 90,9 99,47 70,58 77,59 
  Post Prime Time 9,1 0,53 29,42 22,41  
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Concluzii

În urma analizei frecven]elor [i duratelor mediatiz\rii consumului de droguri, alcool [i tutun, am observat c\
exist\ diferen]e semnificative între zilele s\pt\mânii. În cadrul zilelor lucr\toare, mediatizarea este mai intens\
în medie comparativ cu weekendul. De asemenea, în func]ie de intervalul orar, consumul mediatizat este con-
centrat in intervalul Prime Time pentru tutun [i alcool, respectiv în intervalul Post  Prime Time pentru droguri.
Exist\ de asemenea diferen]e în func]ie de tipul de violen]\ asociat\ cu consumul. 
În cazul drogurilor, violen]a este real\, în timp ce pentru alcool [i tutun violen]a este preponderent fic]ional\. 
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Consumul de alcool în Europa
Consumul mediu european de alcool înregistrat de

7,3 litri de alcool pur/persoan\/an plaseaz\ continen-
tul nostru deasupra consumului înregistrat la nivel
mondial.
Datele de consum înregistrate în 1998 în statele

europene se situeaz\ între 0,9 [i 13,3 litri de alcool
pur/persoan\. Aceste valori cresc îns\ dramatic pân\
la valori de 20 de litri, prin cuantificarea [i a con-
sumului neînregistrat (incuzând [i alcoolul produs "în
cas\", prin metode artizanale). Este cazul în special al
statelor est-europene, f\r\ a exclude România.

Studiul efectuat în 2001 de Organiza]ia
Mondial\ a S\n\t\]ii, în baza datelor statistice prezen-
tate de organiza]ia World Drink Trends, prezint\ la
nivel european o tendin]\ de cre[tere a consumului în
11 state, în alte 13 state consumul descrescând în mod
semnificativ. În plan regional, se remarc\:

- o stabilitate a consumului în ]\rile nordice,
o excep]ie o reprezint\ Suedia în care se manifest\ o
tendin]\ de sc\dere;

- în ]\rile baltice, Lituania [i Letonia înreg-
istreaz\ o cre[tere semnificativ\, în contrast cu Estonia
în care se manifest\ o sc\dere a consumului;

- o u[oar\ reducere a consumului în cele 15
state ale UE, excep]ie Irlanda cu o cre[tere conside-
rabil\ (3,9%) [i, respectiv, Grecia, Luxemburg [i
Portugalia cu o u[oar\ tendin]\ de cre[tere;

- la nivelul t\rilor est europene, România,
Cehia [i Macedonia raporteaz\ o cre[tere important\
de consum - în cazul României de la 7,9 la 9,5
litri/persoan\/an.       

Reproducem în tabelul 1 datele prezentate de World
Drink Trends:

Politici europene în protejarea s\n\t\]ii publice
Reducerea consumului de alcool

Tabelul 1 - Consumul
de alcool în Europa

Country Recorded 
consumption 
1998* 

Estimated  
unrecorded  
consumption 

Austria   9.2   + 0.7 
Azerbaijan   0.9 (1997)  
Belarus   7.7 (1997)  
Belgium   8.9  
Bulgaria   6.8  
Czech Republic 10.2  
Denmark   9.5   +1.9 
Estonia   2.4   +6.0 
Finland   7.1   +2.0 
France  10.8   +0.9 
Germany 10.6  
Greece   9.1   +1.5 
Hungary   9.4 +10.1 
Iceland   4.3  +0.89 
Ireland 10.8  
Israel   0.9 (1997)  
Italy   7.7   +0.4 
Kyrgyzstan   1.9 (1993)  
Latvia    7.1 +14.2 
Lithuania 12.0 (1993)   +6.5 
Luxembourg 13.3  
Malta   5.1  
Netherlands   8.1  
Norway   4.3   +1.42 
Poland   6.2   +1.5 
Portugal 11.2  
Republic of Moldova   3.2 (1993)   +7.0 
Romania   9.5  
Russian Federation   7.9   +7.5 
Slovakia   8.3  
Slovenia 11.7 (1997)   +7.5 
Spain 10.1  
Sweden   4.9   +0.6 
Switzerland   9.2   +0.5 
The former Yugoslav Republic of Macedonia   3.5 (1997) +14.5 
Turkey   1.1 (1997)  
Ukraine   1.2 (1997) +11.5 
United Kingdom   7.5  

 
Source: World Drink Trends 1999 (1) and Health for All database, WHO Regional  Office for Europe.

* Years other than 1998 are shown in parentheses.
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Country Spirits Beer Wine 
Belgium -27.6  -17.4 +7.7 
Bulgaria -14.3  -50.7 -5.1 
Czech Republic -51.8 +22.8            +30.0 
France   -2.8   -1.5 -21.8 
Germany   -5.2 -10.9 -11.9 
Ireland  +5.8 +37.3          +245 
Italy             -50 +14.9 -18.3 
Latvia +78.8 +20.7 -20.9 
Poland -26.0 +33.1 -23.3 
Portugal   -3.0 +21.6           -104 
Romania          +140.0 -31.3 -10.0 
Russian Federation          +233.0 +31.3  -6.2 
Spain  -10.7    -3.3 -12.3 
Switzerland  -26.6 -13.1 -13.4 
United Kingdom  -27.0 -12.6             +26.7 

Grupate pe nivel de consum, în categoria statelor cu
un consum ridicat de alcool - mai mult de 10 litri/per-
soan\/an - intr\ un num\r de 9 state: Cehia, Fran]a,
Germania, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Portugal,
Slovenia [i Spania. Dar, prin corectarea valorilor cu
cele ale consumul neînregistrat (produs artizanal) lista
se extinde la 17 state. 
Trebuie s\ remarc\m c\, în cazul statelor est-

europene, prin corectare, practic valorile totalizatoare
se dubleaz\. Spre exemplu, în cazul Ungariei con-
sumul total cre[te de la 9,4 litri la 19,4 litri/per-
soan\/an, iar în cazul Macedoniei de la 3,5 la 17,5
litri/persoan\/an, dep\[ind astfel cu mult cel mai mare
consum înregistrat în UE!
În cazul României, World Drink Trends precizeaz\

c\ nu a putut fi estimat consumul neînregistrat, dar
este de a[teptat cel pu]in o dublare a valorii totale de
consumul de alcool.
Atunci când se grupeaz\ ]\rile în func]ie de

preferin]a de consum pe categorii de produs (bere -
consum mai mare de 71,6 litri/persoan\, vin - con-
sum mai mare de 25,9 litri/persoan\, b\uturi alcoolice
distilate - consum mai mare de 2,2 litri/persoan\),
România intr\ doar în categoria "spirtoase", consuma-
torul român apelând cu preferin]\ la b\uturi alcoolice
distilate.

Studiul analizeaz\ [i tendin]a consumului pe categorii
de b\uturi pentru perioada de referin]\, date sinteti-
zate în tabelul 2:

Consumatorul român a manifestat o cre[tere puternic\
(+140%) a preferin]ei pentru b\uturile alcoolice disti-
late.
Interesant este de remarcat faptul c\ atunci când se

estimeaz\ procentul din popula]ia adult\ care este
abstinent\ - peroane care nu au cosumat nici un fel
de alcool la nivelul unui an, România înregistreaz\ cel
mai mare procent de 38%, cu preponderen]\ femei,
contrastrând puternic cu alte state (5% în cazul
danezilor, 14%  în cazul francezilor sau 16% în cazul
olandezilor). Acest fapt conduce implicit la o cre[tere
a mediei de consum pentru restul de 62% din popu-
la]ia adult\.

În schimb, procentul copiilor români cu vârsta de
sub 13 ani care au consumat alcool este de 22%, pro-
cent ce ne situeaz\ în primele 8 ]\ri europene. La
extremit\]i se situeaz\ copiii danezi, în procent de
42%, [i cei italieni cu un procent de numai 7%.

Tabelul 2 - Modificarea
preferin]ei de consum
(1988-1998)

Source: World Drink Trends 1999 (1)
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Se estimeaz\ de c\tre Organiza]ia Mondial\ a
S\n\t\]ii c\ rata ridicat\ de consum de alcool din
Europa este responsabil\, într-un procent de 9%, de
problemele medicale înregistrate. Printre afec]iunile
cauzate de consumul de alcool sunt nominalizate
cirozele, anumite forme de cancer, hipertensiunea arte-
rial\, malforma]iile congenitale. În acela[i timp, con-
sumul de alcool determin\ acutizarea unor probleme
sociale [i familiale, în special cre[terea absenteismului
de la locul de munc\, a [omajului, a accidentelor de
munc\ [i a celor rutiere, a violen]ei în familie [i în
societate, a num\rului de sinucideri [i omucideri înre-
gistrate.
Programele implementate în majoritatea statelor

europene, care au drept scop reducerea consumului de
alcool, ac]ioneaz\ la urm\toarele niveluri:

- programe de educare  [i de informare a
popula]iei;

- m\suri legale de restric]ionare a consumu-
lui în anumite spa]ii publice;

- sanc]iuni mai severe în cazul consumului de
alcool la volan;

- condi]ii ce vizeaz\ disponibilitatea b\uturilor
alcoolice (licen]e, restric]ii la vânzare) [i impunerea de
taxe mai ridicate;

- m\suri de cre[tere a responsabilit\]ii indus-
triei din domeniu;

- sprijinirea organiza]iilor neguvernamentale
ce ac]ioneaz\ pentru limitarea consumului de alcool,

- promovarea [i publicitatea pentru b\uturile
alcoolice.

Referitor la publicitate, reglement\rile na]ionale
îmbrac\ diverse forme: de la interzicerea complet\ a
publicit\]ii, la impunerea unor restric]ii - prin m\suri
legale sau coduri de publicitate asumate voluntar (con-
form tabelul 3). 

Dintr-un total de 40 de ]\ri europene, 29
restric]ioneaz\ sau interzic publicitatea la televiziune
pentru b\uturile alcoolice tari.

O imagine de ansamblu privind condi]ionarea pu-

blicit\]ii pentru alcool pe categorii de produse,
incluzând [i presa scris\ este oferit\ în tabelul 4. Se
observ\ c\, la nivelul anului 1999, doar în România,
Grecia [i Ungaria publicitatea la alcool  nu era supus\
niciunei forme de restric]ii.
Grupul ]\rilor în care publicitatea pentru toate cate-

goriile de b\uturi alcoolice este complet interzis\ este
dominat de ]\rile nordice (Danemarca, Islanda,
Norvegia [i Suedia). Remarc\m o interzicere total\ [i
în Bielarus, Polonia, Slovenia, Fran]a, Elve]ia (tele-
viziune [i radio).  
Restric]iile sunt mult mai severe în ceea ce prive[te

publicitatea la televizor pentru b\uturile tari: în 15 ]\ri
este total interzis\ [i alte 14 este supus\ unor forme
de restric]ie; 17 ]\ri impun amenzi în cazul înc\lc\rii
acestor reglement\ri.  
Un grup aparte îl reprezint\ statele în care restic]iile

sunt înscrise în coduri asumate voluntar de industria
din domeniu. 

S\ vedem îns\ care sunt exigen]ele impuse, mai ales
în domeniul publicit\]ii televizate, [i cum func]ioneaz\
un astfel de cod, Codul pentru publicitate la b\uturile
alcolice adoptat de asocia]ia produc\torilor olandezi de
bere, vin [i b\uturi spirtoase [i de industria hotelier\
[i de catering. Codul a fost stabilit înc\ din 1978 [i
amplu revizuit în 2000 ca urmare a unei mo]iuni par-
lamentare.

Codul cuprinde:
- prevederi de ordin general referitoare la

con]inut publicit\]ii;
- cerin]e care vizeaz\ protec]ia grupurilor vul-

nerabile (minori, femei gravide);
- prevederi referitoare la forme specifice de

publicitate [i de promo]ii;
- cerin]e pentru difuzarea pe posturile de tele-

viziune de "sloganuri educa]ionale”.

În cazul difuz\rii, pe posturile de televiziune, de
publicitate pentru b\uturi alcoolice, codul impune ca
cel pu]in 40% din timpul de difuzare a unui spot s\
fie dedicat difuz\rii unui slogan educa]ional.

Type of restriction Spirits Table wine Beer 

 TV Radio TV Radio TV Radio 

Complete ban 15 13 12 11   9   8 

Legal restrictions 14 14 16 15 14 12 

Voluntary code   8   7   8   7   9   9 

No restriction   3   6   4   7   8 11 
 

Tabelul 3 - Restric]ii pentru publicitatea în media electronic\ pe categorii de produse
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Sloganul trebuie s\ fie clar vizibil [i trebuie s\
avertizeze consumatorul cu privire la riscurile ce le
implic\ consumul de alcool sau s\ fac\ apel la un
"consum resonsabil".
La posturile de radio [i de televiziune, difuzarea

publicit\]ii la alcool nu este permis\ în programele
urm\rite de c\tre minori, într-un procent mai mare
de 25% din totalul audien]ei medii înregistrate.

Aceast\ regul\ func]ioneaz\ [i pentru s\lile de cine-
matograf, teatre, concerte, evenimente desf\[urate în
spa]ii publice.
Înc\lcarea prevederilor codului poate atrage o

amend\ de pân\ la 45.000 E. 
Codul este evaluat anual de  c\tre un comitet inde-

pendent, evaluare care este notificat\ Parlamentului [i
Guvernului olandez.*

Tabelul 4 - Controlul publicit\]ii la alcool, 1999 - Europa
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*  *
Schimb\ri în politicile europene

de limitare a consumului de alcool

În perioada de analiz\, 1994-1999, studiul
Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii pune în eviden]\ o
înt\rire a m\surilor de restric]ionare a publicit\]ii pen-
tru b\uturi alcoolice în 13 ]\ri europene, conform
ultimei coloane din tabelul 5.

Israel, Luxemburg [i Malta au introdus noi coduri,
Azerbaigean [i Republica Moldova impun pentru
prima oar\ restric]ii în publicitate. De asemenea,
Austria, Belgia, Slovacia, Italia, Bielorusia, Letonia,
Slovenia [i Spania au ridicat exigen]ele, ultimele patru
state interzicând total publicitatea la alcool.

Drink-Driving Availability of alcohol Promotion 
Country BAC RBT Monopol

ies 
Licensing Restrictions 

on sale 
Advertising 

Armenia     ß  
Austria * * ß   * 
Azerbaijan    *  * 
Belarus   * * * * 
Belgium *   *  * 
Bosnia and 
Herzegovina 

      

Bulgaria ß  ß * ß ß 
Croatia    * * ß 
Czech 
Republic 

   ß *  

Denmark *   ß *  
Estonia *      
Finland      ß 
France *      
Georgia ß ß     
Germany *   * *  
Greece * *   *  
Hungary       
Iceland  *    ß 
Ireland       
Israel      * 
Italy  *   * * 
Kazakhstan       
Latvia   ß  * * 
Lithuania   ß *  ß 
Luxemburg     * * 
Malta * *   * * 
Netherlands       
Norway   ß *   
Poland    * *  
Portugal    ß * ß 
Republic of 
Moldova 

 *   ß * 

Romania      ß 
Russian 
Federation 

ß    ß ß 

Slovakia    ß  * 
Slovenia     ß * 
Spain *   ß * * 
Sweden    *  ß 
Switzerland   ß   ß 
The former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

      

Tabelul 5 - Schimb\ri în legisla]ia european\

În concluzie, în plan european, în scopul protej\rii
s\n\t\]ii publice, constat\m în ultimii ani o conver-
gen]\ a m\surilor luate la nivel na]ional pentru a limi-
ta cre[terea consumului de alcool. Este [i cazul
României care, prin noile norme de difuzare a pu-
blicit\]ii adoptate de Consiliul Na]ional al

Audiovizualului, se al\tur\ astfel eforturilor europene
de contracarare a consumului de alcool.

Petre DINC|,
Serviciul Juridic [i Reglement\ri

Key: 
BAC: * = lower BAC
limit; ß = higher BAC
limit
RBT: * = introduced
RBT; ß = abolished
RBT
Monopolies: * = intro-
duced a state monop-
oly; ß = abolished a
state monopoly
Licensing: * = more
alcohol-related licens-
ing; ß = less licensing
Restrictions on sale: * =
more restrictions; ß =
less restrictions
Advertising: * = more
restrictions; ß = less
restrictions

Note: Respondent
countries indicating no
changes are included in
the above table, but
without symbols
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Decizia Cur]ii Europene de Justi]ie privind
publicitatea la b\uturile alcoolice

Curtea de Justi]ie a Comunit\]ii europene s-a pronun]at: Interdic]ia francez\ privind publicitatea pen-
tru b\uturile alcoolice este compatibilit\ cu dreptul comunitar 

În comunicatul de pres\ nr. 56/13 iulie 2004, referitor la cazurile C-262/02 [i C-429/02 dintre Comisia
european\/Republica Francez\, Bacardi France SAS/Postul de televiziune TF1, Grupul Jean-Claude Darmon SA,
Girosport Sarl, se precizeaz\: "Curtea admite c\ principiul libert\]ii de prestare a serviciilor stabilit de Tratatul
CE nu se opune unei interdic]ii ca cea prev\zut\ de regimul francez privind publicitatea televizat\ indirect\
pentru b\uturile alcoolice".

Legisla]ia francez\ (Legea Evin - pentru lupta împotriva alcoolismului [i tabagismului, din ianuarie
1991) interzice în Fran]a publicitatea la televiziune, direct\ sau indirect\, pentru b\uturile alcoolice cu o con-
centra]ie de alcool mai mare de 1,2 grade. Un cod de bun\ conduit\, stabilit în martie 1995 de autorit\]ile
franceze (Ministerul Sportului [i Tineretului [i CSA - autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului)
[i posturile de televiziune, define[te modalit\]ile de aplicare a interdic]iei, inclusiv în cazul retransmisiei în
Fran]a a competi]iilor sportive ce au loc în afara teritoriului francez. Se face o distinc]ie între evenimentele
sportive multina]ionale - care sunt retransmise în mai multe ]\ri [i care nu se adreseaz\ în principal publicu-
lui francez - [i evenimentele sportive bilaterale. Pentru acestea din urm\ radiodifuzorii sunt obliga]i "s\ pun\
în aplicare toate mijloacele de care dispun pentru a împiedica apari]ia pe ecran a panurilor publicitare în
favoarea b\uturilor alcoolice". 

În cazul C-262/02, Comisia european\ a solicitat Cur]ii s\ constate incompatibilitatea reglement\rii
franceze cu principiul comunitar privind libera circula]ie a serviciilor.

Originea conflictului se afl\ în solicitarea postului de televiziune TF1 adresat\ societ\]ilor Grupul Jean-
Claude Darmon SA [i Girosport Sarl - responsabile cu negocierea contractelor de retransmisie în numele pos-
tului francez - s\ fac\ demersurile necesare pentru a respecta interdic]ia. În consecin]\, o serie de cluburi
str\ine au refuzat plasarea de panouri publicitare în favoarea produselor firmei franceze Bacardi. Ca urmare,
firma Bacardi s-a adresat justi]iei franceze într-un proces împotriva postului [i firmelor implicate. 

Curtea face urm\toarele aprecieri:
- publicitatea tv indirect\ pentru aceste b\uturi nu constituie un mesaj televizat, în sensul preve-

derilor Directiei Televiziunea F\r\ Frontiere;
- reglementarea francez\ restrânge circula]ia serviciilor;
- posibilit\]ile tehnice care permit înlocuirea imaginii panourilor 

publicitare în cauz\ (publicitate virtual\) implic\ costuri suplimentare.

Cu toate acestea, analizând în ce m\sur\ interdic]ia francez\ se justific\, Curtea constat\ c\ regle-
mentarea francez\ are drept scop protejarea s\n\t\]ii publice [i c\ m\surile sunt necesare pentru atingerea obiec-
tivului urm\rit. 

Petre DINC|,
Serviciul Juridic [i Reglement\ri
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Având în vedere dubla calitate a Consiliului Na]ional
al Audiovizualului, de garant al interesului public [i
de unic\ autoritate de reglementare în domeniul ser-
viciilor de programe audiovizuale,
în vederea armoniz\rii legisla]iei române[ti cu regle-

ment\rile [i normele Uniunii Europene,
]inând cont de necesitatea respect\rii principiilor

liberei concuren]e, protec]iei vie]ii, s\n\t\]ii, securit\]ii
[i intereselor economice ale consumatorilor, precum [i
a mediului,
]inând cont de necesitatea reglement\rii publicit\]ii [i

a teleshopping-ului la produsele medicamentoase,
tratamente medicale [i suplimente nutritive, 
având în vedere c\ publicitatea la produsele medica-

mentoase trebuie s\ se supun\ unor condi]ii stricte [i
unui control efectiv,
]inând cont de faptul c\ din statisticile date publi-

cit\]ii de institu]ii publice [i private rezult\ atât o
cre[tere a consumului de alcool în rândurile minorilor,
cât [i a publicit\]ii la b\uturi alcoolice spirtoase,
]inând cont de efectele nocive ale consumului de

alcool asupra minorilor, în special, dar [i asupra soci-
et\]ii, în general, de faptul c\ aceasta este o problem\
de interes public,
având în vedere obliga]iile membrilor Consiliului de

a proteja, în domeniul serviciilor de programe
audiovizuale, dezvoltarea fizic\, mental\ [i moral\ a
minorilor,
în temeiul art.17 alin (1) lit. d) din Legea

audiovizualului nr. 504/2002, cu modific\rile [i com-
plet\rile ulterioare
membrii Consiliului Na]ional al Audiovizualului

adopt\ urm\toarea 

Decizie:

Dispozi]ii generale

Art. 1. - Publicitatea [i teleshopping-ul vor respecta
regulile unei competi]ii corecte [i transparente, care
trebuie s\ serveasc\, în primul rând, interesele pu-
blicului.

Art. 2. - Este interzis\ orice form\ de promovare a
unor produse sau a unor servicii care sugereaz\ pu-
blicului sau îl instig\ s\ renun]e la alte produse sau
servicii similare ori asem\n\toare pe motivul c\ aces-
tea din urm\ devin inutile sau improprii folosin]ei.

Art. 3. - Este interzis\ orice form\ de publicitate

care sugereaz\ publicului s\ renun]e la fructe [i ali-
mente naturale de baz\.

Art. 4. - Publicitatea comparativ\  este posibil\
numai în cazul în care respect\ prevederile Legii
privind publicitatea nr. 148/2000, cu modific\rile [i
complet\rile ulterioare.

Art. 5. - Durata publicit\]ii [i a teleshopping-ului nu
constituie un motiv care înl\tur\ obliga]iile  de infor-
mare corect\ a publicului în leg\tur\ cu bunurile sau
serviciile promovate.

Art. 6. - (1) Este interzis\ difuzarea de emisiuni,
altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt
prezentate bunuri sau servicii individualizate sau care
pot fi identificate de public prin marc\, produc\tor sau
modalit\]i de comercializare.
(2) Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) emisiu-

nile auto, produsele [i serviciile culturale sau cele des-
tinate înv\]\mântului.

Art. 7. - (1) Este interzis\ descrierea calit\]ii pro-
duselor sau serviciilor oferite ca premii în emisiunile-
concurs, cu excep]ia m\rcii [i a pre]ului.
(2) Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) produse-

le sau serviciile culturale.

Art. 8. - (1) Comunicarea în cadrul unei emisiuni/
program a numerelor de apel ale serviciilor de tele-
fonie, în scopul invit\rii publicului de a participa la
un concurs cu premii sau televot ori pentru a-[i expri-
ma opiniile, trebuie s\ respecte urm\toarele cerin]e:
a) s\ pun\ la dispozi]ia publicului informa]ii

clare privind tarifele aplicate de furnizorii de servicii
de telefonie;
b) s\ informeze corect publicul cu privire la

condi]iile [i modalitatea de a intra în posesia pre-
miului oferit, inclusiv eventualele costuri implicate.
(2) În cadrul serviciilor de programe de televiziune,

tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va
fi prezentat lizibil, pe întreaga durata de afi[are a
num\rului de apel, utilizând caractere cu dimensiuni
identice cu cele ale num\rului de apel.
(3) În cadrul serviciilor de programe de radiodifu-

ziune sonor\, tariful aplicat de furnizorul de servicii
de telefonie va fi precizat imediat dup\ comunicarea
num\rului de apel, astfel încât s\ fie clar perceput de
radioascult\tor.
(4) În cazul concursurilor cu premii care, în mod

normal, implic\ o durat\ a apelului mai mare de 3
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minute, publicul va fi informat în condi]ii similare
celor impuse afi[\rii tarifului aplicat, condi]ii precizate
la alin. (2) [i (3).
(5) Cerin]ele enun]ate la alin. (1) lit. a), alin. (2) [i

(3) se aplic\ [i publicit\]ii pentru convorbirile tele-
fonice erotice.

Art. 9. - (1) Informa]iile prezentate în spoturile de
publicitate sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie
s\ induc\ în eroare publicul, direct sau prin omisiune,
în privin]a:
a) caracteristicilor produsului, [i în special a

naturii, identit\]ii, propriet\]ilor, compozi]iei, cantit\]ii,
durabilit\]ii, originii sau provenien]ei, precum [i a
metodelor de fabrica]ie sau de produc]ie;
b) atribuirii de efecte sau propriet\]i pe care pro-

dusul nu le posed\;
c) pre]ului sau a modului de calcul al pre]ului,

precum [i condi]iile în care sunt distribuite produsele
sau sunt prestate serviciile.
(2) Informa]iile prezentate sub form\ de videotext

vor fi prezentate lizibil [i pe o durat\ suficient\, ast-
fel încât s\ fie clar percepute de telespectatori.

Art. 10. - Publicitatea sau teleshoppingul care se
refer\ la o ofert\ special\ trebuie s\ indice, în mod
clar [i neechivoc, data la care înceteaz\ oferta sau,
dac\ este cazul, faptul c\ oferta special\ se refer\ la
stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dac\
oferta special\ nu a început înc\, data de începere a
perioadei în care se aplic\ pre]ul special sau alte
condi]ii specifice.

Art. 11. - Este interzis\ difuzarea de publicitate [i
teleshopping în care apar prezentatori ai emisiunilor
de [tiri.

Art. 12. - (1) Calupurile publicitare trebuie separate
clar, sonor [i vizual, de programele audiovizuale prin
coper]i publicitare neutre.
(2) În cazul în care în spoturile publicitare sunt

folosite personaje, decoruri sau situa]ii din emisiunile
difuzate, pe lâng\ condi]iile de separare prev\zute la
alin. (1), se va insera, pe întreaga durat\ a difuz\rii,
men]iunea "Publicitate".

Art. 13. - Radiodifuzorii pot difuza în timpul trans-
misiei meciurilor de fotbal minispoturi de publicitate
cu respectarea urm\toarelor condi]ii:
a) durata minispotului s\ nu dep\[easc\ 10

secunde;
b) maximum dou\ minispoturi pe repriz\;
c) s\ fie inserate în pauzele naturale de întreru-

pere a jocului;
d) s\ fie înso]ite pe toat\ durata difuz\rii de un

marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula "P"
încadrat\ într-un cerc cu suprafa]a transparent\,
amplasat în partea din dreapta-jos a ecranului.

Art. 14. -  Radiodifuzorii pot difuza în timpul trans-
misiei unei competi]ii sportive logo-uri publicitare cu
respectarea urm\toarelor condi]ii:
a) logo-ul poate fi  inserat numai în momentul

în care se anun]\ înlocuirea unui juc\tor sau când se
anun]\ scorul;
b) durata unui insert s\ nu dep\[easc\ 10

secunde iar durata total\ de difuzare pe întreaga trans-
misie s\ nu dep\[easc\ 2 minute;
c) logo-ul se plaseaz\ deasupra sau sub zona de

difuzare a informa]iei precizate la lit. a) [i nu poate
dep\[i dimensiunile acesteia.

Art. 15. - În cadrul serviciilor de programe de tele-
viziune, se pot difuza  spoturi publicitare izolate în
urm\toarele situa]ii:
a) un spot de lung\ durat\ acoper\ întregul

interval afectat pauzei sau întreruperii publicitare;
b) pauzele disponibile pentru inserarea spoturilor

între p\r]ile unui program, cum ar fi pauzele dintre
rundele unui meci de box sau de tenis, sunt foarte
scurte.

Art. 16. - În mod excep]ional, în cadrul serviciilor
de programe de televiziune, se pot difuza,  în alte
situa]ii decât cele precizate la art. 15, spoturi public-
itare izolate cu respectarea urm\toarelor condi]ii:
a) în intervalul orar 20.00 - 22.00 un spot pub-

licitar difuzat izolat care poate fi inserat numai în
cadrul produc]iilor audiovizuale accesibile tuturor ca-
tegoriilor de public sau care pot fi vizionate de copii
în vârst\ de pân\ la 12 ani numai cu acordul sau
împreun\ cu p\rin]ii ori familia;
b) în intervalul orar 22.00 - 6.00 un singur spot

publicitar difuzat izolat;
c) în cazul publicit\]ii pentru b\uturi spirtoase,

spotul publicitar izolat va fi difuzat numai în inter-
valul orar 23.00 - 6.00.

Art. 17. -  Spotul publicitar difuzat izolat trebuie s\
respecte urm\toarelor condi]ii:
a) durata spotului s\ nu dep\[easc\ 30 de

secunde;
b) s\ fie înso]it pe toat\ durata difuz\rii de un

marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula "P"
încadrat\ într-un cerc cu suprafa]a transparent\,
amplasat în partea din dreapta-jos a ecranului.

Art. 18. -  Societatea Român\ de televiziune poate
difuza în timpul transmisiilor sportive minispoturi pu-
blicitare, spoturi difuzate izolat [i logo-uri cu
respectarea condi]iilor precizate în  art. 13 -15.
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Art. 19. - În cazul transmisiilor în direct, publici-
tatea nu trebuie s\ afecteze integritatea programelor
respective.

Art. 20. -  În cadrul emisiunilor/programelor spon-
sorizate, cu excep]ia transmisiunilor sportive,  numele,
sigla comercial\ sau logo-ul sponsorului ori numele
sau imaginea unui produs reprezentativ se difuzeaz\
timp de maximum 60 de secunde pe întraga durat\ a
acestora, f\r\ a se face nici un fel de referire com-
ercial\ sau conexiune cu publicitatea difuzat\ la pro-
dusele sau serviciile sponsorului. 

Art. 21. -  Plasarea de produse/servicii în programele
audiovizuale este permis\ numai în filme [i seriale
pentru televiziune [i cu respectarea urm\toarelor
condi]ii:
a) s\ se încadreze în mod natural în desf\[urarea

produc]iei audiovizuale;
b) s\ nu fie acordat\ o vizibilitatea exagerat\

produsului/serviciului, cum ar fi men]ionarea m\rcii
unui produs sau prezentarea unui produs în prim-plan
ori dintr-un unghi care s\ permit\ eviden]ierea  m\rcii.

Publicitate la alcool

Art. 22. - (1) În cadrul serviciilor de programe de
televiziune  este  interzis\, în  intervalul  orar  6.00
- 22.00, orice form\ de publicitate la b\uturi spirtoase. 
(2) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuzi-

une sonor\ este interzis\ orice form\ de publicitate la
b\uturi spirtoase în urm\toarele intervale orare:
a) 6.00 - 8.00 [i 10.00 - 22.00, în zilele de luni

pân\ vineri;
b) 6.00 - 22.00, sâmb\ta [i duminica.

Art. 23. - În sensul prezentei decizii, b\turile spir-
toase sunt cele definite în Ordinul nr. 268/441/117 din
10 aprilie 2003, emis de Ministerul Agriculturii,
Alimenta]iei [i P\durilor, publicat în Monitorul Oficial
nr. 573 din 11 august 2003.

Art. 24. - Este interzis\ difuzarea de publicitate la
b\uturi alcoolice prin care se promoveaz\ comporta-
mente sau atitudini violente, agresive sau antisociale.

Art. 25. - Este interzis\ difuzarea de spoturi public-
itare la alcool în care apar minori.

Art. 26. - Este interzis\ difuzarea, în intervalul orar
6.00 - 23.00, a emisiunilor sponsorizate de compani-
ile ale c\ror nume sau marc\ sunt identice cu numele
sau marca unei b\uturi alcoolice.

Art. 27. -  Este interzis\ difuzarea anun]urilor
promo]ionale [i a concursurilor care con]in referiri la

numele sau marca unei b\uturi spirtoase; în cadrul
concursurilor nu se pot oferi premii sponsorizate de
firme produc\toare de astfel de b\uturi.

Art. 28. - Este interzis\ difuzarea transmisiilor
sportive sponsorizate de produc\torii de b\uturi spir-
toase.

Art. 29. În cazul transmisiunilor sportive desf\[urate
pe teritoriul României difuzate înainte de ora 22.00,
se consider\ publicitate la b\uturi spirtoase prezentarea
de imagini prin care se pot identifica astfel de pro-
duse [i/sau produc\torii acestora.

Art. 30. -  În publicitatea pentru b\uturi spirtoase
este interzis\ folosirea de personaje, decoruri sau
situa]ii din emisiunile difuzate.

Art. 31. - Calupurile publicitare în care se pro-
moveaz\ b\uturi spirtoase se vor încheia cu avertis-
mentul, sonor [i vizual, "Consumul excesiv de alcool
d\uneaz\ grav s\n\t\]ii."

Publicitate la alimente

Art. 32. - Publicitatea la produsele alimentare va
respecta urm\toarele condi]ii:
a) nu va încuraja consumul excesiv de alimente;
b) afirma]iile precise privind nutri]ia (de exem-

plu, efectele vitaminei C) ori afirma]iile legate de
s\n\tate (de exemplu "ajut\ la o digestie s\n\toas\")
se vor baza pe fapte [tiin]ifice solide [i nu vor crea
impresii în[el\toare privind beneficii nutri]ionale sau
de s\n\tate ale alimentului respectiv.

Art. 33. Ilustrarea cu fructe [i/sau por]iuni vegetale
nu este permis\ decât în cazul în care fructele (sau
p\r]i de fruct - suc de fructe, pulp\ de fruct) [i/sau
por]iunile vegetale sunt înscrise pe eticheta produsului
[i se reg\sesc în con]inutul s\u în propor]ie de min-
imum 4%.

Art. 34. În cazul utiliz\rii la fabricarea alimentelor
numai a aromelor se interzice ilustrarea, desenarea sau
orice alte forme de reprezentare a fructelor [i/sau a
por]iunilor vegetale.

Art. 35. -  Nu se vor atribui alimentelor propriet\]i
de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor [i nu se
vor face referiri la astfel de propriet\]i; sunt excep-
tate de la aceast\ interdic]ie apele minerale naturale,
care sunt utilizate ca medicamente sau în scopuri cur-
ative în sta]iunile balneare.

Publicitate la produse medicamentoase
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Art. 36. Prin publicitate audiovizual\ pentru produse
medicamentoase [i tratamente medicale se în]elege
orice form\ de promovare, efectuat\ în cadrul ser-
viciilor de programe, destinat\ s\ stimuleze dis-
tribuirea, consumul sau vânzarea acestora.  

Art. 37. - (1) Publicitatea [i teleshopping-ul sunt per-
mise numai în cazul produselor medicamentoase [i
tratamentelor medicale care nu necesit\ prescrip]ie
medical\.
(2) Reclama va avertiza publicul dac\ produsele elib-

erate f\r\ prescrip]ie medical\ con]in substan]e care
pot d\una s\n\t\]ii.  

Art. 38. Sunt interzise publicitatea [i teleshopping-ul
la produsele medicamentoase care con]in substan]e psi-
hotrope sau narcotice, în sensul conven]iilor
interna]ionale.

Art. 39. Publicitatea pentru produsele medicamen-
toase trebuie s\ încurajeze folosirea ra]ional\ a aces-
tora, s\ le prezinte în mod obiectiv, f\r\ a le exagera
calit\]ile terapeutice.

Art. 40. - (1) Promovarea produselor medicamen-
toase, în serviciile de programe audiovizuale, va
include obligatoriu urm\toarele:
a) numele produsului;
b) denumirea comun\, dac\ produsul con]ine un

singur ingredient activ;
c) indica]ia terapeutic\ (pentru ce afec]iuni se

folose[te produsul medicamentos);
d) avertizarea: "Acest produs se poate elibera

f\r\ prescrip]ie medical\. Se recomand\ citirea cu
aten]ie a prospectului. Dac\ apar manifest\ri nepl\cute,
adresa]i-v\ medicului sau farmacistului.".
(2) Prin derogare de la prevederile lit. d) a alineat-

ului precedent, publicitatea pentru produsele medica-
mentoase difuzat\ într-o form\ prescurtat\ (reminder)
va include avertizarea: "Se recomand\ citirea cu
aten]ie a prospectului.". 
(3) În sensul prezentei decizii, prin reminder se

în]elege clipul publicitar care îndepline[te cumulativ
urm\toarele condi]ii:
a) este o parte, continuare [i/sau completare a

aceleia[i campanii publicitare la un anumit produs
medicamentos realizat\ în cadrul aceluia[i serviciu de
programe;
b) reaminte[te publicului elemente din mesajul

difuzat în spotul principal al campaniei publicitare;
c) are o durat\ ce nu dep\[e[te 10 secunde."
(4) Avertiz\rile men]ionate la alin. (1), lit. d) [i alin.

(2) se vor difuza în urm\toarele condi]ii:
a) în cazul spotului principal, textul va fi

prezentat la sfâr[itul spotului publicitar, sonor [i
vizual, timp de minimum 6 secunde;

b) în cazul reminder-ului, textul va fi prezentat
pe parcursul difuz\rii spotului în condi]ii care s\ asi-
gure o percep]ie clar\ a mesajului.

Art. 41. - (1) Este interzis\ difuzarea de publicitate
[i teleshopping pentru produse medicamentoase, vita-
mine, suplimente alimentare, nutrien]i, suplimente
nutritive [i tratamente medicale prezentate sau reco-
mandate de personalit\]i ale vie]ii publice, culturale,
[tiin]ifice, sportive sau de alte persoane care, datorit\
celebrit\]ii lor, pot încuraja consumul acestor produse
sau tratamente.
(2) Este interzis\ difuzarea de publicitate [i teleshop-

ping care înf\]i[eaz\ medici, stomatologi, farmaci[ti
sau asistente medicale care recomand\ sau avizeaz\
medical produse medicamentoase, tratamente medicale,
vitamine, suplimente alimentare, nutrien]i, suplimente
nutritive sau produse de larg consum.
(3) Este interzis\ difuzarea de publicitate [i teleshop-

ping pentru produse medicamentoase, vitamine, supli-
mente alimentare, nutrien]i, suplimente nutritive, trata-
mente medicale, produse de larg consum, dac\
prezent\rile con]in recomand\ri sau avize  ale aso-
cia]iilor medicale.
(4) Este interzis\ difuzarea de publicitate [i teleshop-

ping pentru produse medicamentoase, vitamine, supli-
mente alimentare, nutrien]i, suplimente nutritive, trata-
mente medicale, produse de larg consum, dac\
prezent\rile asociaz\ elemente din domeniul medical
ce pot sugera un acord sau o recomandare medical\.

Art. 42. - (1) Nici un fel de mesaj publicitar pen-
tru produse medicamentoase sau tratamente medicale
nu poate fi adresat persoanelor care au vârsta mai
mic\ de 16 ani.
(2) Este interzis\ difuzarea de publicitate la produse

medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare,
nutrien]i, suplimente nutritive [i tratamente medicale,
în emisiuni pentru copii sau în pauzele publicitare
care preced sau urmeaz\ unor astfel de emisiuni.
(3) Produc\torii [i distribuitorii de produse medica-

mentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrien]i,
suplimente nutritive [i tratamente medicale nu pot
sponsoriza programele sau emisiunile destinate copi-
ilor.

Art. 43. - (1)  Este interzis\ difuzarea de publici-
tate [i teleshopping:
a) la produse pentru tratarea alcoolismului;
b) la tratamente clinice împotriva c\derii p\rului;
c) pentru hipnoz\, terapie prin hipnoz\, psiholo-

gie, psihanaliz\ sau psihiatrie;
d) la acele produse medicamentoase al c\ror cost

este compensat.
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(2)  Este interzis\ men]ionarea, în publicitate sau
teleshopping, a unor indica]ii terapeutice ca:
b) tuberculoz\;
c) bolile cu transmisie sexual\;
d) alte boli infec]ioase grave;
e) cancer [i alte boli tumorale;
f) insomnia cronic\;
g) diabet [i alte boli metabolice.

Art. 44. Publicitatea la produsele medicamentoase nu
trebuie s\ con]in\ nici o men]iune care:
a) s\ dea impresia c\ o consulta]ie medical\ sau

o interven]ie chirurgical\ nu sunt necesare, în special
prin oferirea unor sugestii de diagnostic sau tratament
la distan]\;
b) s\ sugereze c\ efectul tratamentului cu pro-

dusul medicamentos respectiv este garantat, nu este
înso]it de efecte secundare sau este mai bun decât,
sau echivalent cu cel al altui tratament sau produs
medicamentos;
c) s\ sugereze c\ starea de s\n\t\te a publicu-

lui ar putea fi îmbunat\]it\ prin consumul respectivu-
lui produs;
d) s\ sugereze c\ starea de s\n\tate a publicu-

lui ar putea fi afectat\ dac\ nu consum\ produsul
respectiv; aceast\ interdic]ie nu se aplic\ la campani-
ile de vaccinare sus]inute de industria farmaceutic\ [i
aprobate de Ministerul S\n\t\]ii [i Familiei;
e) s\ sugereze c\ respectivul produs medica-

mentos este un aliment, produs cosmetic sau alt bun
de larg consum;
f) s\ sugereze c\ siguran]a sau eficien]a produsu-

lui medicamentos se datoreaz\ faptului c\ este natural;
g) ar putea, prin descrierea sau reprezentarea

detaliat\ a unor simptome sau a unor cazuri clinice,
s\ duc\ la un autodiagnostic eronat;
h) s\ se refere, în termeni improprii sau

incorec]i, la vindecare;
i) folose[te în termeni improprii, alarman]i sau

incorec]i, imagini, scheme sau fotografii care arat\
modific\ri ale organismului uman provocate de boli
sau leziuni, sau de ac]iunea produselor medicamen-
toase asupra organismului uman sau a unor p\r]i ale
acestuia;
j) eviden]ieaz\ c\ respectivul produs medica-

mentos este autorizat de Agen]ia Na]ional\ a
Medicamentului.

Art. 45. - (1)  Este interzis\ difuzarea de publici-
tate [i teleshopping la produse [i tratamente naturiste,
care, dup\ caz, nu sunt înso]ite de avertizarea, sonor\
[i scris\:
a) "produs neatestat medical";
b) "metod\ neatestat\ medical".
(2) În cazul în care produsele [i tratamentele natu-

riste au fost verificate din punct de vedere medical

acest lucru va fi atestat de c\tre Colegiul Medicilor
din România.
(3) Avertizarea prev\zut\ la alin. (1) se va face la

finalul mesajului publicitar. 

Art. 46. Publicitatea [i teleshoppingul pentru produse
[i tratamente homeopate sunt permise numai pentru
produsele [i tratamentele avizate de Ministerul
S\n\t\]ii [i Familiei sau de Colegiul Medicilor din
România. 

Art. 47. - (1) Este interzis\ difuzarea de emisiuni
sau teleshopping în care sunt prezentate cazuri de vin-
decare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor con-
ven]ionale sau neconven]ionale, dac\ diagnosticul [i
actele medicale care îl atest\ nu au fost certificate de
Colegiul Medicilor sau dac\, în emisiune sau în
teleshopping, nu este prezent [i un reprezentant al
Colegiului Medicilor care s\ certifice din punct de
vedere medical rezultatele ob]inute.

Art. 48. Este interzis\ difuzarea de publicitate [i
teleshopping în care se sugereaz\ c\ este necesar ca
oricine s\-[i suplimenteze dieta cu vitamine [i min-
erale sau c\ astfel de suplimente pot s\
îmbun\t\]easc\ func]ii fizice sau mentale care în mod
normal sunt bune.

Art. 49. Emisiunile audiovizuale, publicitatea [i
teleshopping-ul destinate produselor sau tratamentelor
pentru sl\bit [i pentru men]inerea greut\]ii corporale,
f\r\ indica]ii terapeutice, vor respecta urm\toarele
condi]ii:
a) s\ existe dovezi medicale, de încredere, pen-

tru fiecare afirma]ie privind efectele benefice ale pro-
duselor sau tratamentelor;
b) s\ indice, când se afirm\ c\ greutatea unei

persoane a sc\zut cu o anumit\ valoare, perioada în
care s-a realizat aceast\ sc\dere;
c) greutatea pierdut\ [i perioada în care s-a

ob]inut trebuie s\ fie compatibile cu practicile me-
dicale [i de diet\, general acceptate, [i s\ nu sem-
nifice calit\]i nereprezentative ale produsului sau ser-
viciului medical oferit;
d) în cazul alimentelor [i b\uturilor cu cantit\]i

calorice  sc\zute, dac\ sunt prezentate ca o parte a
regimului de sl\bire, se va indica faptul c\ produsul
respectiv poate conduce la pierderea de greutate numai
ca parte a unei diete ce controleaz\ caloriile/energia;
e) în cazul produselor special elaborate pentru a

fi utilizate în diete cu restric]ii calorice, care, conform
instruc]iunilor produc\torului, înlocuiesc în totalitate
sau în parte aportul alimentar zilnic, acestea nu pot
fi promovate sub alt nume decât "substitut alimentar
complet pentru sl\bit" sau "substitut alimentar par]ial
pentru sl\bit";
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f) în cazul produselor alimentare [i a b\uturilor
cu cantit\]i calorice  sc\zute nu se vor face referi la
rata sau la m\rimea sc\derii în greutate ca rezultat al
utiliz\rii respectivelor produse sau la reducerea
senza]iei de foame ori la cre[terea senza]iei de
sa]ietate.

Art. 50. - (1) Promovarea sau prezentarea produselor
[i tratamentelor pentru sl\bit sau pentru men]inerea
greut\]ii corporale trebuie s\ includ\ avertizarea,
sonor\ [i scris\ cu o durat\ de minimum 5 secunde,
"Consulta]i medicul înainte de a urma dieta"; dieta tre-
buie prezentat\ sau promovat\ ca o m\sur\ pe termen
scurt.
(2) Sunt interzise m\rturiile sau relatarea unor cazuri

particulare care s\ justifice urmarea dietei respective.

Art. 51. Publicitatea [i teleshopping-ul pentru orice
fel de produs sau tratament pentru sl\bit ori pentru
men]inerea greut\]ii corporale, vor respecta
urm\toarele condi]ii:
a) nu se vor adresa persoanelor sub 18 ani [i

va avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un
insert scris [i/sau sonor;
b) nu pot fi difuzate în emisiunile pentru copii

sau în pauzele publicitare care preced sau urmeaz\
unor astfel de emisiuni;
c) nu se vor adresa în mod direct persoanelor

obeze, nu vor include exemple cu cazuri în care se
vorbe[te sau apar persoane care ar fi fost obeze
înainte de a utiliza produsele sau serviciul c\ruia i se
face publicitate;
d) nu vor sugera sau nu vor afirma c\ a fi sub-

ponderal este adecvat sau de dorit.

Publicitatea politic\ [i publicitatea referitoare la
exercitarea unor profesii
Art. 52. - (1) În sensul prezentei decizii, constituie

publicitate politic\ clipurile publicitare care pro-
moveaz\ un partid, un om politic sau un mesaj politic.
(2) Publicitatea politic\ este interzis\ cu excep]ia

perioadelor de campanie electoral\.

Art. 53. - (1) Este interzis\ publicitatea la cabinetele
notariale [i la orice form\ de exercitare a profesiei de
avocat.
(2) Este interzis\ publicitatea care promoveaz\ execu-

tori judec\tore[ti [i exper]i judiciari.

Art. 54. - (1) Membrii activi ai Baroului de Avoca]i
nu pot realiza sau modera emisiuni în care se dezbat
cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instan]elor de
judecat\.

(2) Participarea [i interven]iile avoca]ilor în emisi-
unile audiovizuale în care se dezbat cazuri aflate în

cercetare sau pe rolul instan]elor, [i în care ace[tia
sunt angaja]i, vor respecta normele deontologice ale
profesiei de avocat.

Art. 55.- (1) Este interzis\ orice form\ de publici-
tate pentru cabinetele medicale furnizoare de servicii
publice, de stat [i private.  
(2) Participarea [i interven]ia medicilor în emisiuni

sau programe pe teme medicale vor respecta principi-
ile deontologice înscrise în Codul de deontologie me-
dical\ adoptat de Colegiul Medicilor din România.
(3) În emisinile audiovizuale pe teme medicale nu

se vor recomanda medicamente, identificate prin marc\
sau denumire comercial\, tratamente medicale [i cabi-
nete medicale furnizoare de servicii publice, de stat [i
private.  

Dispozi]ii finale

Art. 56. - (1) Nerespectarea dispozi]iilor prezentei
decizii, cu excep]ia art. 54 alin. (2) [i art. 55 alin.
(2), se sanc]ioneaz\, dup\ caz, potrivit dispozi]iilor art.
90 sau art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.
(2) În cazul nerespect\rii dispozi]iilor art. 52 alin.

(2) [i art. 53 alin. (2) ale prezentei decizii Consiliul
va sesiza Uniunea avoca]ilor sau Colegiul medicilor,
solicitându-le s\ analizeze în ce m\sur\ au fost
respectate principiile deontologice stabilite de acestea
[i s\ sanc]ioneze conduitele necorespunz\toare în con-
formitate cu prevederile statutare.

Art. 57. - La data intr\rii în vigoare a prezentei
decizii se abrog\ Decizia Consiliului Na]ional al
Audiovizualului nr. 123/2003 privind publicitatea [i
teleshopping-ul, cu modific\rile [i complet\rile ulte-
rioare, publicat\ în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 479/2003. 

Ralu Filip

Pre[edintele Consiliului 
Na]ional al Audiovizualului
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PREAMBUL LA DIRECTIVA CONSILIULUI din 3
octombrie 1989 privind coroborarea unor prevederi
stabilite prin dispozi]ii legale, de reglementare [i
administrative în statele membre, cu privire la
desf\[urarea activit\]ilor de difuzare a programelor de
televiziune (89/552/CEE)

CONSILIUL COMUNIT|}ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit\]ii
Economice Europene, în special art. 57 alin. (2) [i
art. 66;

având în vedere propunerea Comisiei ;

în cooperare cu Parlamentul European ;

având în vedere avizul Comitetului Economic [i
Social ,

1. întrucât obiectivele Comunit\]ii stabilite în Tratat
prev\d crearea unei uniuni tot mai strânse între
popoarele Europei, încurajând rela]ii tot mai apropiate

între statele membre ale Comunit\]ii, asigurând pro-
gresul economic [i social al acestora prin ac]iune
comun\ menit\ s\ înl\ture barierele care separ\
Europa, încurajând îmbun\t\]irea constant\ a
condi]iilor de via]\ ale popoarelor sale, precum [i
men]inerea [i consolidarea p\cii [i libert\]ii;

2. întrucât Tratatul prevede crearea unei pie]e
comune, inclusiv eliminarea obstacolelor existente între
statele membre în calea liberei circula]ii a serviciilor
[i instituirea unui sistem care s\ împiedice denaturarea
competi]iei în interiorul pie]ei comune;

3. întrucât difuzarea transfrontalier\ realizat\ prin
intermediul diferitelor tehnologii este un mijloc de
atingere a obiectivelor Comunit\]ii; întrucât se reco-
mand\ adoptarea unor m\suri care s\ permit\ [i s\
asigure tranzi]ia de la pie]ele na]ionale la produc]ia
comun\ de programe, precum [i la pia]a comun\ de
distribu]ie a acestora [i s\ creeze condi]ii care s\
favorizeze concuren]a loial\, f\r\ s\ aduc\ atingere
rolului de interes public jucat de serviciile de tele-
viziune;

TELEVIZIUNEA F|R| FRONTIRE
textul noii Directive

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 3 octombrie 1989

privind coroborarea unor prevederi stabilite prin dispozi]ii legale, de regle-
mentare [i administrative în statele membre, cu privire la desf\[urarea
activit\]ilor de difuzare a programelor de televiziune (89/552/CEE)

[i 

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN {I A CONSILIULUI
97/36/CE din 30 iunie 1997

de modificare a Directivei Consiliului 89/552/CEE privind coroborarea unor
prevederi stabilite prin dispozi]ii legale, de reglementare [i administrative în

statele membre, cu privire la desf\[urarea activit\]ilor de difuzare
a programelor de televiziune

Versiune oficial\ consolidat\ preg\tit\ de c\tre serviciile Comisiei 
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4. întrucât Consiliul Europei a adoptat Conven]ia
european\ privind televiziunea transfrontalier\;

5. întrucât Tratatul prevede elaborarea de directive
cu privire la coroborarea de prevederi, pentru a facili-
ta activitatea persoanelor care desf\[oar\ activit\]i
independente;

6. întrucât difuzarea programelor de televiziune con-
stituie, în împrejur\ri normale, un serviciu în sensul
Tratatului;

7. întrucât Tratatul prevede libera circula]ie a tutu-
ror serviciilor care sunt în mod normal pl\tite, f\r\
excluderi determinate de con]inutul cultural sau de alte
criterii de con]inut [i f\r\ a impune restric]ii
cet\]enilor statelor membre reziden]i într-o ]ar\ a
Comunit\]ii alta decât cea a persoanelor c\rora li se
adreseaz\ serviciile respective;

8. întrucât acest drept, care se aplic\ difuz\rii [i dis-
tribuirii serviciilor de televiziune, reprezint\ în acela[i
timp manifestarea specific\ în legisla]ia comunitar\ a
unui principiu mai general, respectiv libertatea de
exprimare, consacrat prin art. 10 alin. (1) al
Conven]iei pentru protec]ia drepturilor [i libert\]ilor
fundamentale ale omului, ratificat\ de c\tre toate
statele membre; întrucât din acest motiv emiterea de
directive privind difuzarea [i distribu]ia programelor de
televiziune trebuie s\ asigure libera circula]ie a aces-
tora în lumina articolului în cauz\ [i numai sub re-
zerva limitelor stabilite prin Tratat în art. 10 alin. (2)
[i art. 56 alin. (1);

9. întrucât dispozi]iile legale, de reglementare [i
administrative din statele membre, cu privire la
desf\[urarea unor activit\]i cum ar fi difuzarea de pro-
grame de televiziune [i la operatorii de cablu, con]in
neconcordan]e, unele dintre acestea putând aduce atin-
gere liberei circula]ii a programelor difuzate în interi-
orul Comunit\]ii [i putând denatura concuren]a în inte-
riorul pie]ei comune;

10. întrucât toate aceste restric]ii asupra libert\]ii de
prestare a serviciilor de difuzare în interiorul
Comunit\]ii trebuie eliminate conform Tratatului;

11. întrucât eliminarea trebuie înso]it\ de coordonarea
legisla]iei aplicabile; întrucât scopul coordon\rii trebuie
s\ fie facilitarea desf\[ur\rii activit\]ilor profesionale
din acest domeniu [i într-un sens mai general, libera
circula]ie a informa]iilor [i ideilor în interiorul
Comunit\]ii;

12. întrucât, în consecin]\, este necesar [i suficient
ca toate activit\]ile legate de difuzarea de programe

s\ respecte legisla]ia statelor membre care regle-
menteaz\ aceast\ activitate;

13. întrucât prezenta directiv\ stabile[te
reglement\rile minimale necesare în vederea asigur\rii
libert\]ii de transmisie în difuzarea de programe;
întrucât, în consecin]\, nu afecteaz\ responsabilitatea
statelor membre [i ale autorit\]ilor acestora cu privire
la organizarea -inclusiv sistemele de acordare a
licen]elor de emisie, de autorizare administrativ\ [i
impozitare   finan]area [i con]inutul programelor;
întrucât, în consecin]\, nu se aduce atingere indepen-
den]ei evolu]iei culturale a statelor membre [i p\str\rii
diversit\]ii culturale în interiorul Comunit\]ii;

14. întrucât este necesar, în interiorul pie]ei comune,
ca toate programele difuzate din interiorul Comunit\]ii
pentru a fi recep]ionate tot în interiorul Comunit\]ii [i
în special cele destinate recep]iei într-un alt stat mem-
bru s\ respecte dispozi]iile legale ale statului membru
originar, aplicabile programelor difuzate în scopul de
a fi recep]ionate de c\tre publicul din statul membru
respectiv, precum [i prevederile prezentei directive;

15. întrucât cerin]a ca statul membru originar s\ veri-
fice respectarea dispozi]iilor legale coroborate prin
prezenta directiv\ este suficient\, conform legisla]iei
comunitare, pentru a asigura libera circula]ie a trans-
misiilor televizate f\r\ a necesita un control secundar
din partea statelor membre receptoare, pe baza acelo-
ra[i principii; întrucât, cu toate acestea, statul mem-
bru receptor poate, în mod excep]ional [i în anumite
condi]ii, s\ suspende temporar retransmisia pro-
gramelor de televiziune difuzate;

16. întrucât este esen]ial pentru statele membre s\
asigure prevenirea oric\rui act care s-ar putea dovedi
potrivnic liberei circula]ii a programelor de televiziune
[i liberului comer] cu programe de televiziune, sau
care ar putea promova crearea de pozi]ii dominante
care s\ creeze restric]ii impuse pluralismului [i li-
bert\]ii informa]iei televizate, precum [i întregului sec-
tor informa]ional;

17. întrucât prezenta directiv\, fiind limitat\ în prin-
cipal la reglement\ri privind difuzarea programelor de
televiziune, nu aduce atingere actelor de armonizare a
legisla]iei comunitare prezente [i viitoare, scopul s\u
specific fiind satisfacerea cerin]elor obligatorii privind
protec]ia consumatorilor, corectitudinea tranzac]iilor
comerciale [i concuren]a loial\;

18. întrucât coroborarea este cu toate acestea nece-
sar\ pentru a facilita ini]ierea [i desf\[urarea activit\]ii
de c\tre persoane [i industrii produc\toare de pro-
grame având obiective culturale;
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19. întrucât cerin]ele minimale privind toate pro-
gramele de televiziune comunitare, publice [i private
pentru produc]iile audiovizuale europene sunt un
mijloc de promovare a produc]iei, a produc]iei inde-
pendente [i distribu]iei în industriile men]ionate ante-
rior [i sunt complementare altor instrumente deja exis-
tente sau care urmeaz\ a fi propuse în favoarea atin-
gerii aceluia[i obiectiv;

20. întrucât, în consecin]\, este necesar s\ fie pro-
movate pie]e cu o dimensiune suficient de mare pen-
tru a permite produc]iilor de televiziune din statele
membre s\ î[i recupereze investi]iile necesare nu
numai prin stabilirea unor reglement\ri comune care
s\ deschid\ pie]ele na]ionale, ci [i prin asigurarea pen-
tru produc]iile europene, acolo unde este posibil [i
prin mijloace adecvate, a unei propor]ii majoritare în
cuprinsul programelor de televiziune ale tuturor
statelor membre; întrucât, pentru a permite monito-
rizarea implement\rii acestor reglement\ri [i atingerea
obiectivelor, statele membre înainteaz\ Comisiei un
raport privind aplicarea propor]iilor rezervate operelor
europene [i produc]iilor independente la care se face
referire în prezenta directiv\; întrucât, pentru calcu-
larea acestor propor]ii, se recomand\ luarea în con-
siderare a situa]iei specifice din Republica Elen\ [i
Republica Portughez\; întrucât Comisia trebuie s\
informeze celelalte state membre asupra acestor
rapoarte, care s\ fie înso]ite, acolo unde este cazul,
de un aviz care s\ ia în considerare cu prec\dere pro-
gresul înregistrat în compara]ie cu anii anteriori, pro-
por]ia de premiere în cadrul programelor difuzate, cir-
cumstan]ele specifice noilor posturi de emisie [i
situa]ia special\ a ]\rilor cu o capacitate redus\ de
produc]ie audiovizual\ sau cu limbi de circula]ie
restrâns\;

21. întrucât în aceste scopuri termenul de "opere
europene" se recomand\ a fi definit f\r\ a îngr\di
posibilitatea statelor membre de a stabili o defini]ie
mai detaliat\ cu privire la posturile de televiziune
aflate sub jurisdic]ia lor, în conformitate cu art. 3,
alin. (1), cu respectarea legisla]iei comunitare [i în
spiritul obiectivelor prezentei directive;

22. întrucât g\sirea unor instrumente [i proceduri
adecvate, în conformitate cu legisla]ia comunitar\, este
important\ pentru a promova punerea în aplicare a
acestor obiective din perspectiva adopt\rii unor m\suri
adecvate, menite s\ încurajeze activitatea [i dez-
voltarea produc]iei [i distribu]iei audiovizuale
europene, în special în ]\rile cu o capacitate de pro-
duc]ie redus\ [i cu limbi de circula]ie restrâns\;
întrucât planuri na]ionale de asisten]\ pentru
produc]iile europene pot fi aplicate în m\sura în care
acestea se conformeaz\ legisla]iei comunitare;

23. întrucât angajamentul în favoarea men]inerii unei
anumite propor]ii de programe difuzate rezervate pro-
duc]iilor independente, realizate de produc\tori inde-
penden]i de posturile de televiziune, va stimula noi
surse de produc]ie de televiziune, mai ales crearea de
întreprinderi mici [i mijlocii; întrucât aceasta va oferi
noi oportunit\]i [i posibilit\]i de manifestare pentru
marketingul talentelor creative din rândul profesiilor
culturale [i din domeniul cultural; întrucât defini]ia
conceptului de produc\tor independent de c\tre statele
membre trebuie s\ ia în considerare obiectivul enun]at
anterior, acordând considera]ia cuvenit\ produc\torilor
de talie mic\ sau medie permi]ând autorizarea par-
ticip\rii financiare prin intermediului coproduc]iilor
realizate în cooperare cu filiale ale organiza]iilor de
televiziune;

24. întrucât statele membre trebuie s\ ia m\suri pen-
tru a asigura scurgerea unei anumite perioade de timp
între premiera unei opere în cinematografe [i premiera
acesteia la televiziune;

25. întrucât, pentru a permite o politic\ activ\ în
sprijinul unei anumite limbi, statele membre î[i
p\streaz\ libertatea de a stabili reglement\ri mai detal-
iate sau mai stricte în special pe baza criteriilor de
limb\, atâta timp cât reglement\rile respective sunt în
conformitate cu legisla]ia european\ [i mai ales nu
sunt aplicabile retransmisiei programelor difuzate orig-
inare din alte state membre;

26. întrucât, pentru a asigura protejarea complet\ [i
eficient\ a intereselor consumatorilor în calitatea lor
de public de televiziune, este esen]ial ca publicitatea
prin televiziune s\ se conformeze unui num\r de
reglement\ri [i standarde minimale [i ca statele mem-
bre s\ î[i poat\ rezerva dreptul de a stabili regle-
ment\ri mai detaliate sau mai stricte, iar în anumite
împrejur\ri s\ stabileasc\ condi]ii diferite pentru pos-
turile pentru posturile de televiziune aflate sub juris-
dic]ia lor;

27. întrucât statele membre, acordând considera]ia
cuvenit\ legisla]iei comunitare, în cazul programelor
difuzate numai pe teritoriul na]ional care nu pot fi
recep]ionate, direct sau indirect, într-unul din statele
membre, trebuie s\ aib\ libertatea de a stabili condi]ii
diferite pentru inserarea publicit\]ii si limite diferite
ale volumului de publicitate pentru a sprijini pro-
gramele respective;

28. întrucât este necesar s\ fie interzis\ orice form\
de publicitate prin televiziune care promoveaz\ ]ig\rile
[i alte produse din tutun, inclusiv publicitatea care,
de[i nu men]ioneaz\ direct produsul din tutun,
încearc\ s\ eludeze interdic]ia folosind m\rci, sim-
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boluri sau alte caracteristici distinctive ale produselor
din tutun sau societ\]i comerciale ale c\ror activit\]i
cunoscute sau principale includ produc]ia sau vânzarea
acestor produse;

29. întrucât este la fel de necesar s\ fie interzis\
orice form\ de publicitate prin televiziune pentru pro-
duse medicamentoase [i tratamente medicale disponi-
bile numai pe baz\ de prescrip]ie medical\ în statele
membre sub a c\ror jurisdic]ie se afl\ postul de
emisie [i s\ fie introduse criterii stricte privind pu-
blicitatea prin televiziune a produselor alcoolice;

30. întrucât se are în vedere importan]a crescând\ a
sponsoriz\rii pentru finan]area programelor trebuie sta-
bilite reglement\ri adecvate în acest sens;

31. întrucât este cu atât mai necesar s\ fie introduse
reglement\ri referitoare la programele de televiziune [i
la publicitatea prin televiziune care s\ protejeze dez-
voltarea fizic\, mental\ [i moral\ a minorilor;

32. întrucât, de[i posturile de televiziune sunt în mod
normal obligate s\ garanteze faptul c\ programele
prezint\ corect fapte [i evenimente, totu[i este impor-
tant ca acestora s\ li se impun\ obliga]ii specifice
referitoare la dreptul la replic\ sau la desp\gubirile
echivalente, astfel încât orice persoan\ ale c\rei
interese legitime au fost lezate printr-o afirma]ie f\cut\
în cadrul unui program de televiziune s\ î[i poat\
exercita efectiv acest drept sau s\ beneficieze de
desp\gubiri.

PREAMBUL LA DIRECTIVA PARLAMENTULUI
EUROPEAN [I A CONSILIULUI 97/36/CE din 30
iunie 1997 de modificare a Directivei Consiliului
89/552/CEE privind coroborarea unor prevederi sta-
bilite prin dispozi]ii legale, de reglementare [i admin-
istrative în statele membre, cu privire la desf\[urarea
activit\]ilor de difuzare a programelor de televiziune

PARLAMENTUL EUROPEAN [I CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit\]ii
Economice Europene, în special art. 57 alin. (2) [i
art. 66;

având în vedere propunerea Comisiei;

având în vedere avizul Comitetului Economic [i
Social,

hot\rând în conformitate cu procedura stabilit\ în art.
189b din Tratat , în lumina proiectului comun apro-
bat de comitetul de conciliere la 16 aprilie 1997,

(1) întrucât Directiva Consiliului 89/552/CEE
constituie cadrul legal pentru activit\]ile de difuzare a
programelor de televiziune pe pia]a intern\;

(2) întrucât art. 26 din Directiva 89/552/CEE
prevede ca în termen de cinci ani de la data adopt\rii
prezentei directive, Comisia s\ prezinte Parlamentului
European, Consiliului [i Comitetului Economic [i
Social un raport privind aplicarea directivei în cauz\
[i, dac\ este cazul, s\ fac\ propuneri suplimentare
pentru a o adapta la evolu]iile din domeniul difuz\rii
programelor de televiziune;

(3) întrucât implementarea Directivei 89/552/CEE
[i raportul privind punerea în aplicare a acesteia au
eviden]iat necesitatea clarific\rii unor defini]ii sau
obliga]ii ale statelor membre, în conformitate cu direc-
tiva respectiv\;

(4) întrucât Comisia, în comunicarea sa din 19
iulie 1994, intitulat\ "Drumul Europei spre societatea
informa]ional\: plan de ac]iune" a eviden]iat impor-
tan]a unui cadru legal aplicabil con]inutului serviciilor
audiovizuale care s\ contribuie la protejarea liberei
circula]ii a acestor servicii în interiorul Comunit\]ii [i
s\ r\spund\ la oportunit\]ile de dezvoltare din acest
sector, deschise de noile tehnologii, luând totodat\ în
considerare natura specific\, mai ales impactul cultu-
ral [i sociologic, al programelor audiovizuale, indife-
rent de modul de transmisie al acestora;

(5) întrucât Consiliul a întâmpinat favorabil plan-
ul de ac]iune în cadrul reuniunii sale din 28 septem-
brie 1994 [i a subliniat necesitatea îmbun\t\]irii com-
petitivit\]ii industriei audiovizuale europene;

(6) întrucât Comisia a prezentat o carte verde
privind protec]ia minorilor [i a demnit\]ii umane în
serviciile audiovizuale [i informa]ionale [i s-a angajat
s\ prezinte o carte verde privind dezvoltarea aspectelor
culturale ale acestor servicii noi;

(7) întrucât orice cadru legislativ privind noile
servicii audiovizuale trebuie s\ fie compatibil cu
obiectivul principal al prezentei directive, respectiv
crearea cadrului legal pentru libera circula]iei a ser-
viciilor;

(8) întrucât este esen]ial ca statele membre s\
ac]ioneze în privin]a serviciilor comparabile cu
difuzarea programelor de televiziune pentru a preveni
orice înc\lcare a principiilor fundamentale care trebuie
s\ stea la baza informa]iilor, precum [i apari]ia unor
denatur\ri pronun]ate care s\ afecteze libera circula]ie
[i competi]ia;
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(9) întrucât în cadrul reuniunii [efilor de stat [i
de guvern din cadrul Consiliului European, desf\[urat\
la Essen în 9 [i 10 decembrie 1994 s-a solicitat
Comisiei s\ prezinte o propunere de revizuire a
Directivei 89/552/CEE înaintea urm\toarei reuniuni;

(10) întrucât aplicarea dispozi]iilor Directivei
89/552/CEE a ar\tat necesitatea clarific\rii conceptului
de jurisdic]ie, aplicat în sfera sectorului audiovizual;
întrucât, având în vedere jurispruden]a Cur]ii de
Justi]ie a Comunit\]ilor Europene, criteriul re[edin]ei
trebuie considerat criteriul principal în determinarea
jurisdic]iei unui anumit stat membru;

(11) întrucât conceptul de re[edin]\, în conformi-
tate cu criteriile stabilite de Curtea de Justi]ie în
sentin]a din 25 iulie 1991 în cazul Factortame, implic\
desf\[urarea efectiv\ a unei activit\]i economice, 
prin intermediul unui sediu stabil, pe o durat\ nede-
terminat\;

(12) întrucât re[edin]a unei organiza]ii care
difuzeaz\ programe de televiziune poate fi determinat\
pe baza unui set de criterii practice cum ar fi locul
unde se afl\ sediul principal al furnizorului de ser-
vicii, locul unde se iau cel mai frecvent deciziile
privind politica de programe, locul în care se face
montajul [i procesarea programului care urmeaz\ s\
fie difuzat [i locul în care se afl\ o propor]ie sem-
nificativ\ a for]ei de munc\ necesare pentru
desf\[urarea activit\]ii de difuzare a programelor de
televiziune;

(13) întrucât fixarea unui set de criterii practice
are rolul de a determina printr-o procedur\ exhaustiv\
faptul c\ un singur stat membru de]ine jurisdic]ia
asupra unui emi]\tor din punctul de vedere al ser-
viciilor la care se face referire în prezenta directiv\;
cu toate acestea, luând în considerare jurispruden]a
Cur]ii de Justi]ie [i pentru a evita cazurile în care
exist\ un vid jurisdic]ional, este nevoie s\ se recurg\
la criteriul re[edin]ei în sensul art. 52 [i al articolelor
urm\toare din Tratatul de instituire a Comunit\]ii
Economice Europene, drept criteriu final în deter-
minarea jurisdic]iei unui stat membru;

(14) întrucât Curtea de Justi]ie s-a pronun]at în
mod constant   în sensul c\ un stat membru î[i re-
zerv\ dreptul de a lua m\suri împotriva unei organi-
za]ii care difuzeaz\ programe de televiziune, care î[i
are sediul într-un alt stat, dar a c\rei activitate este
integral sau în majoritate transmis\ spre teritoriul
primului statul membru, în cazul în care alegerea
re[edin]ei s-a f\cut cu scopul de a eluda legisla]ia care
s-ar fi aplicat organiza]iei în cazul în care [i-ar fi avut
sediul pe teritoriul primului stat membru;

(15) întrucât art. F(2) din Tratatul privind
Uniunea European\ stipuleaz\ faptul c\ Uniunea
respect\ drepturile fundamentale garantate prin
Conven]ia european\ pentru protec]ia drepturilor [i li-
bert\]ilor fundamentale ale omului, considerându-le
principii de baz\ ale dreptului comunitar; întrucât
orice m\sur\ al c\rei scop îl reprezint\ restric]ionarea
recep]iei [i/sau suspendarea retransmisiei emisiunilor
de televiziune, luat\ pe baza art. 2a din Directiva
89/552/CEE modificat\ prin prezenta directiv\, trebuie
s\ fie compatibil\ cu principiile respective;

(16) întrucât este necesar s\ fie garantat\ apli-
carea eficient\ a prevederilor Directivei 89/552/CEE
modificat\ prin prezenta directiv\, pe întreg teritoriul
Comunit\]ii, pentru a men]ine competi]ia liber\ [i
loial\ între firme apar]inând aceleia[i industrii;

(17) întrucât ter]ele p\r]i afectate, inclusiv
cet\]enii din alte state membre, trebuie s\ aib\ posi-
bilitatea de a-[i afirma drepturile, în conformitate cu
legisla]ia na]ional\, în fa]a autorit\]ilor juridice sau de
alt tip din statele membre care de]in jurisdic]ia asupra
organiza]iilor care difuzeaz\ programe de televiziune
care nu respect\ prevederile na]ionale care decurg din
Directiva 89/552/CEE, modificat\ prin prezenta direc-
tiv\;

(18) întrucât este esen]ial ca statele membre s\
poat\ lua m\suri prin care s\ protejeze dreptul la
informa]ie [i s\ asigure accesul larg al publicului la
prezentarea prin intermediul televiziunii a unor eveni-
mente na]ionale sau interna]ionale de importan]\
major\ pentru societate, cum ar fi Jocurile Olimpice,
Campionatul Mondial de Fotbal [i Campionatul
European de Fotbal; întrucât în acest scop statele
membre î[i rezerv\ dreptul de a lua m\suri compati-
bile cu legisla]ia comunitar\ pentru a reglementa
exercitarea de c\tre emi]\torii afla]i sub jurisdic]ia lor
a drepturilor de exclusivitate în transmiterea acestor
evenimente;

(19) întrucât este necesar s\ se încheie acorduri
într-un cadru comunitar pentru a evita poten]iala
nesiguran]\ legislativ\ [i denaturarea mecanismelor
pie]ei, precum [i pentru a reconcilia libera circula]ie
a serviciilor de televiziune cu necesitatea de a preveni
posibilitatea elud\rii m\surilor na]ionale care prote-
jeaz\ interesul general legitim;

(20) întrucât, în mod special, este oportun ca
prezenta directiv\ s\ stabileasc\ prevederi privind
exercitarea de c\tre emi]\tori a drepturilor de difuzare
exclusive dobândite anterior pentru evenimente con-
siderate de importan]\ major\ pentru societate într-un
stat membru altul decât cel care de]ine jurisdic]ia
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asupra emi]\torilor respectivi [i întrucât, pentru a evita
cump\rarea speculativ\ de drepturi în scopul elud\rii
m\surilor na]ionale, este necesar ca prezentele preve-
deri s\ fie incluse în contractele care se vor încheia
dup\ publicarea prezentei directive, referitoare la
evenimente care vor avea loc dup\ intrarea sa în
vigoare [i întrucât, atunci când vor fi reînnoite con-
tractele a c\ror dat\ precede publicarea prezentei
directive, acestea vor fi considerate contracte noi;

(21) întrucât, în sensul prezentei directive, eveni-
mentele de importan]\ major\ pentru societate trebuie
s\ îndeplineasc\ anumite criterii, respectiv s\ fie
evenimente de excep]ie, de interes pentru publicul
general din Uniunea European\, sau dintr-un anumit
stat membru, sau dintr-o parte component\ conside-
rabil\ a unui stat membru [i s\ fie organizate în pre-
alabil de un organizator al evenimentului care are ca-
litatea juridic\ de a vinde drepturi referitoare la eveni-
mentul respectiv;

(22) întrucât, în sensul prezentei directive, ter-
menul de "televiziune liber\" desemneaz\ difuzarea pe
un canal, fie public, fie comercial, a acelor pro-
gramelor accesibile publicului, care nu necesit\ plata
unei taxe suplimentare care s\ se adauge la
modalit\]ile de finan]are a difuz\rii programelor care
prevaleaz\ în fiecare stat membru (cum ar fi taxa de
licen]\ [i/sau abonamentul corespunz\tor pachetului de
baz\ într-o anumit\ re]ea de cablu);

(23) întrucât statele membre au dreptul de a
impune orice m\suri considerate oportune cu privire
la emisiunile provenite din state ter]e [i care nu se
conformeaz\ condi]iilor stabilite în art. 2 din Directiva
89/552/CEE modificat\ prin prezenta directiv\, cu
condi]ia ca acestea s\ respecte legisla]ia comunitar\ [i
obliga]iile interna]ionale ale Comunit\]ii;

(24) întrucât, pentru a elimina obstacolele deter-
minate de diferen]ele dintre legisla]iile na]ionale
privind promovarea operelor europene, Directiva
89/552/CEE modificat\ prin prezenta directiv\
cuprinde prevederi al c\ror scop este armonizarea le-
gisla]iilor respective; întrucât astfel de prevederi care
în general inten]ioneaz\ s\ liberalizeze comer]ul tre-
buie s\ cuprind\ clauze care s\ armonizeze condi]iile
concuren]ei;

(25) întrucât, mai mult, art. 128 alin. (4) din
Tratatul de instituire a Comunit\]ii Economice
Europene solicit\ Comunit\]ii s\ ia în considerare
aspectele culturale în ac]iunile întreprinse în confor-
mitate cu alte prevederi ale Tratatului;

(26) întrucât Cartea verde privind "Op]iunile

strategice în vederea consolid\rii industriei europene
de programe în contextul politicii audiovizuale a
Uniunii Europene" adoptat\ de c\tre Comisie la 7
aprilie 1994, prevede m\suri inter alia pentru pro-
movarea operelor europene în vederea stimul\rii dez-
volt\rii în continuare a sectorului; întrucât Programul
Media II, al c\rui scop îl constituie promovarea instru-
irii, dezvolt\rii [i distribu]iei în sectorul audiovizual,
a fost conceput pentru a permite dezvoltarea produc]iei
de opere europene; întrucât Comisia a propus ca pro-
duc]ia de opere europene s\ fie promovat\ printr-un
mecanism comunitar cum ar fi Fondul de Garantare;

(27) întrucât se recomand\ ca organiza]iile care
difuzeaz\ programe de televiziune, realizatorii, pro-
duc\torii, autorii de programe [i al]i exper]i s\ fie
încuraja]i în dezvoltarea unor concepte [i strategii mai
detaliate pentru dezvoltarea filmelor de fic]iune
europene adresate unei audien]e interna]ionale;

(28) întrucât, în completarea considera]iilor
enun]ate anterior, este necesar s\ fie create condi]ii
pentru îmbun\t\]irea competitivit\]ii industriei de pro-
grame; întrucât comunic\rile privind implementarea
art. 4 [i 5 din Directiva 89/552/CEE, adoptate de c\tre
Comisie la 3 martie 1994 [i 15 iulie 1996, în temeiul
art. 4, alin. (3) din directiva respectiv\, au constatat
c\ m\surile de promovare a operelor europene pot
contribui la o astfel de îmbun\t\]ire, dar trebuie s\ se
ia în considerare [i evolu]iile din domeniul difuz\rii
programelor de televiziune;

(29) întrucât canalele care transmit într-o limb\
alta decât cea a statelor membre nu intr\ sub inci-
den]a prevederilor art. 4 [i 5; întrucât, cu toate aces-
tea, atunci când una sau mai multe limbi din aceast\
categorie ocup\ o parte substan]ial\ a timpului de
emisie al canalului, f\r\ îns\ a-l ocupa integral,
prevederile art. 4 [i 5 nu se aplic\ por]iunii respec-
tive din timpul de emisie;

(30) întrucât propor]iile acordate operelor
europene trebuie atinse luând în considerare realit\]ile
economice; întrucât, în consecin]\, un sistem progre-
siv este necesar pentru atingerea acestui obiectiv;

(31) întrucât, în vederea promov\rii produc]iei de
opere europene, este esen]ial ca, luând în considerare
capacitatea audiovizual\ a fiec\rui stat membru [i
nevoia de a proteja limbile de circula]ie mai restrâns\
în Uniunea European\, Comunitatea s\ promoveze
produc\torii independen]i; întrucât statele membre, în
momentul definirii termenului de "produc\tor inde-
pendent" trebuie s\ ia în considerare în m\sura cuven-
it\ criterii cum ar fi proprietarii societ\]ii de produc]ie,
volumul de programe furnizate aceluia[i emi]\tor [i
titularii de drepturi secundare;
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(32) întrucât chestiunea aloc\rii unor intervale
orare diferite pentru fiecare difuzare la televiziune a
unei opere cinematografice trebuie rezolvat\ în princi-
pal prin acorduri între p\r]ile interesate sau profe-
sioni[tii interesa]i;

(33) întrucât publicitatea pentru produse medica-
mentoase de uz uman se face sub rezerva prevede-
rilor Directivei 92/28/CEE ;

(34) întrucât timpul de emisie zilnic consacrat
anun]urilor difuzate de produc\tor în leg\tur\ cu pro-
priile sale programe [i cu produse auxiliare derivate
direct din acestea, sau consacrat anun]urilor din partea
serviciilor publice [i solicit\rilor de ajutor umanitar,
difuzate gratuit, nu urmeaz\ s\ fie inclus în volumul
de timp de emisie zilnic sau orar care poate fi con-
sacrat publicit\]ii sau teleshoppingului;

(35) întrucât, pentru a evita denatur\ri ale con-
curen]ei, prezenta derogare se limiteaz\ la anun]uri
privind produsele care îndeplinesc în mod simultan
dubla condi]ie de a fi auxiliare [i derivate direct din
programele respective; întrucât termenul auxiliare
desemneaz\ produsele al c\ror scop este s\ permit\
publicului spectator s\ beneficieze în mod optim de
programe sau s\ interac]ioneze cu acestea;

(36) întrucât, în vederea dezvolt\rii teleshoppin-
gului, activitate important\ din punct de vedere eco-
nomic pentru to]i operatorii de cablu [i adev\rat\ ni[\
de desfacere a bunurilor [i serviciilor în interiorul
Comunit\]ii, este esen]ial\ modificarea regulamentelor
privind timpul de emisie [i asigurarea unui nivel ridi-
cat de protec]ie a consumatorilor prin elaborarea unor
standarde adecvate care s\ reglementeze forma [i
con]inutul acestor emisiuni;

(37) întrucât este important pentru autorit\]ile
na]ionale de resort, în monitorizarea modului de apli-
care prevederilor relevante, s\ se poat\ face distinc]ia,
în cazul canalelor care nu sunt dedicate în exclusivi-
tate teleshoppingului, între timpul de emisie consacrat
spoturilor de teleshopping, spoturilor publicitare [i
altor forme de publicitate, pe de o parte, [i ferestrele
de difuzare consacrate teleshoppingului pe de alt\
parte; întrucât, în consecin]\, este necesar [i suficient
ca fiecare fereastr\ de difuzare s\ fie clar identificat\
prin mijloace optice [i acustice cel pu]in la începutul
[i la sfâr[itul acesteia;

(38) întrucât Directiva 89/552/CEE modificat\ de
prezenta directiv\ se aplic\ canalelor dedicate în
exclusivitate teleshoppingului sau autopromov\rii [i
care nu con]in elemente de program conven]ionale cu
ar fi [tiri, evenimente sportive, filme, documentare [i

filme artistice, numai în spiritul directivelor respective
[i f\r\ s\ aduc\ atingere includerii unor astfel de
canale în domeniul de aplicabilitate al altor instru-
mente comunitare;

(39) întrucât trebuie s\ se specifice cu claritate
faptul c\ activit\]ile de autopromovare reprezint\ o
form\ specific\ de publicitate în cadrul c\reia
emi]\torul î[i promoveaz\ propriile produse, servicii,
programe sau canale; întrucât, mai ales, avan-
premierele cuprinzând fragmente din programe trebuie
privite ca programe în sine, pe când autopromovarea
reprezint\ un fenomen nou [i relativ necunoscut, iar
prevederile care o reglementeaz\ pot fi în consecin]\
supuse revizuirilor în cursul unor viitoare examin\ri
ale prezentei directive;

(40) întrucât este necesar s\ fie clarificate regle-
ment\rile pentru protec]ia dezvolt\rii fizice, mentale [i
morale a minorilor, întrucât stabilirea unei distinc]ii
clare între programele complet interzise [i cele care
pot fi autorizate sub rezerva mijloacelor tehnice adec-
vate ar trebui s\ satisfac\ preocuparea pentru intere-
sul public exprimat\ de c\tre statele membre [i
Comunitate;

(41) întrucât nici una dintre prevederile prezentei
directive care se refer\ la protec]ia minorilor [i
ordinea public\ nu necesit\ ca m\surile amintite s\ fie
în mod necesar puse în aplicare printr-un control pre-
alabil al emisiunilor de televiziune;

(42) întrucât o investiga]ie întreprins\ de Comisie,
în cooperare cu autorit\]ile de resort ale statelor mem-
bre, privind posibilele avantaje [i dezavantaje ale
m\surilor preconizate în vederea facilit\rii controlul
p\rin]ilor [i al tutorilor legali asupra programelor care
pot fi vizionate de minori urmeaz\ s\ ia în conside-
rare, inter alia, urm\toarele ac]iuni recomandabile:

- necesitatea ca noile televizoare s\ fie echipate
cu un dispozitiv care s\ permit\ p\rin]ilor [i tutorilor
legali s\ filtreze anumite programe;

- elaborarea unor sisteme adecvate de rating;

- încurajarea politicilor de vizionare a pro-
gramelor de televiziune de c\tre întreaga familie [i a
altor m\suri educa]ionale [i de con[tientizare;

- valorificarea experien]ei dobândite în acest
domeniu în Europa [i în alte p\r]i ale lumii, precum
[i a punctelor de vedere exprimate de p\r]i interesate
cum ar fi proprietari ai posturilor de televiziune, pro-
duc\tori, speciali[ti în domeniul educa]iei, speciali[ti
mass-media [i asocia]ii de profil;
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cu scopul de a prezenta, dac\ este necesar înainte
de data limit\ stabilit\ în art. 26, propuneri oportune
de m\suri legislative sau de alt\ natur\;

(43) întrucât este oportun s\ fie modificat\
Directiva 89/552/CEE, astfel încât s\ permit\ per-
soanelor fizice sau juridice ale c\ror activit\]i includ
produc]ia sau vânzarea de produse medicamentoase
sau tratamente medicale disponibile numai pe baz\ de
prescrip]ie medical\ s\ sponsorizeze programe de tele-
viziune, cu condi]ia ca o astfel de sponsorizare s\ nu
eludeze interdic]ia publicit\]ii prin televiziune referi-
toare la produse medicamentoase sau tratamente me-
dicale disponibile numai pe baz\ de prescrip]ie;

(44) întrucât abordarea din Directiva 89/552/CEE
[i din prezenta directiv\ au fost adoptate pentru a
realiza armonizarea esen]ial\, necesar\ [i suficient\ în
vederea asigur\rii liberei circula]ii a emisiunilor de
televiziune în interiorul Comunit\]ii; întrucât statele
membre î[i p\streaz\ libertatea de a aplica emi]\torilor
afla]i sub jurisdic]ia lor reglement\ri mai detaliate sau
mai stricte în domeniile coordonate de prezenta direc-
tiv\, inclusiv, inter alia, reglement\ri care s\
favorizeze atingerea scopurilor de politici lingvistice,
protec]ia interesului public din perspectiva rolului tele-
viziunii ca furnizoare de informa]ii, educa]ie, cultur\
[i divertisment, nevoia de protejare a pluralismului în
industria informa]ional\ [i în mass-media [i protec]ia
concuren]ei în vederea evit\rii abuzului de pozi]ie
dominant\ [i/sau stabilirii sau consolid\rii pozi]iilor
dominante prin fuziuni, acorduri, achizi]ii sau ini]iative
similare; întrucât astfel de reglement\ri trebuie s\ fie
compatibile cu legisla]ia european\;

(45) întrucât obiectivul sprijinirii produc]iei
audiovizuale în Europa poate fi urm\rit de c\tre
statele membre în interiorul cadrului de organizare a
serviciilor de difuzare a programelor de televiziune,
inter alia, prin definirea unei misiuni de interes pu-
blic pentru anumite organiza]ii de difuzare a pro-
gramelor de televiziune, inclusiv obliga]ia de a con-
tribui substan]ial la investi]iile în produc]ia european\;

(46) întrucât art. B din Tratatul privind Uniunea
European\ prevede faptul c\ unul dintre obiective pe
care [i le stabile[te Uniunea este acela de a men]ine
întregul "acquis comunitar".

ADOPT| PREZENTA DIRECTIV|:
CAPITOLUL I
Defini]ii

Articolul 1

În sensul prezentei directive:

(a) termenul "transmisie televizat\" reprezint\ trans-
misia ini]ial\, prin cablu sau pe cale aerian\, inclusiv
transmisia prin satelit, într-o form\ codat\ sau neco-
dat\, a programelor de televiziune, în vederea
recep]ion\rii acestora de c\tre public. Aceasta include
comunicarea programelor între diferite societ\]i co-
merciale, în scopul transmiterii lor finale c\tre public.
Nu cuprinde serviciile de comunica]ii care asigur\
informa]ii sau mesaje pe baz\ de cerere individual\,
cum ar fi telecopierea, b\ncile de date electronice [i
alte servicii similare;

(b) termenul de "emi]\tor" desemneaz\ persoana
fizic\ sau juridic\ care de]ine responsabilitatea edito-
rial\ asupra componen]ei programelor de televiziune în
sensul definit de (a) [i care le transmite sau le-a
transmis unor ter]e p\r]i;

(c) termenul de "publicitate televizat\" desemneaz\
orice tip de anun] transmis, fie în schimbul perceperii
unei sume de bani sau a unei forme de compensa]ie
similare, fie în scopuri de autopromovare, de c\tre o
societate public\ sau privat\, în leg\tur\ cu o tran-
zac]ie, activitate comercial\, me[te[ug sau profesie,
pentru a promova furnizarea de bunuri [i servicii,
inclusiv bunuri imobiliare, de drepturi [i obliga]ii,
transmisia f\cându-se în schimbul perceperii unei sume
de bani;

(d) termenul "publicitate mascat\" este reprezentarea
prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor,
numelui, m\rcii sau activit\]ii unui produc\tor de
bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor,
atunci când o astfel de reprezentare este introdus\ în
emisiune în scopuri publicitare [i poate induce în
eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de
reprezent\ri se consider\ inten]ionate mai ales atunci
când se fac în schimbul perceperii unei sume de bani
sau a unei forme de compensa]ie similar\;

(e) termenul "sponsorizare" reprezint\ orice con-
tribu]ie a unei întreprinderi publice sau private nean-
gajate în activit\]i de difuzare a programelor de tele-
viziune sau în  produc]ia de opere audiovizuale, la
finan]are programelor de televiziune în vederea pro-
mov\rii numelui, m\rcii, imaginii, activit\]ilor sau
produselor sale;
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(f) termenul de "teleshopping" desemneaz\ oferte
directe difuzate c\tre public în scopul furniz\rii de
bunuri [i servicii, inclusiv bunuri imobiliare, de drep-
turi [i obliga]ii, transmisia f\cându-se în schimbul per-
ceperii unei sume de bani.

CAPITOLUL II

Prevederi generale

Articolul 2

1. Fiecare stat membru ia m\surile necesare pentru
ca toate emisiunile de televiziune transmise de c\tre
posturile de televiziune aflate sub jurisdic]ia sa s\
respecte reglement\rile juridice stabilite pentru emisi-
unile adresate publicului din statul membru respectiv.

2. În sensul prezentei directive, emi]\torii afla]i sub
jurisdic]ia unui anumit stat membru sunt:

- cele care î[i au re[edin]a în statul membru
respectiv, în sensul alin. (3);

- cele care cad sub inciden]a alin. (4).

3. În sensul prezentei directive, un emi]\tor este con-
siderat ca avându-si re[edin]a într-un stat membru în
urm\toarele cazuri:

(a) emi]\torul î[i are sediul principal într-un stat
membru, iar deciziile editoriale privind programarea
emisiunilor se iau în acela[i stat membru;

(b) în cazul în care un emi]\tor î[i are sediul
principal într-un anumit stat membru, iar deciziile edi-
toriale privind programarea emisiunilor se iau într-un
alt stat membru, re[edin]a sa se consider\ acel stat
membru în care î[i desf\[oar\ activitatea o parte sem-
nificativ\ a for]ei de munc\ implicate în desf\[urarea
activit\]ii de difuzare a programelor de televiziune;
dac\ în fiecare din statele membre respective î[i
desf\[oar\ activitatea o parte semnificativ\ a for]ei de
munc\ implicate în desf\[urarea activit\]ii de difuzare
a programelor de televiziune, atunci re[edin]a
emi]\torului se consider\ statul membru în care se afl\
sediul principal al acestuia; dac\ o parte semnificativ\
a for]ei de munc\ implicate în desf\[urarea activit\]ii
de difuzare a programelor de televiziune nu î[i
desf\[oar\ activitatea în nici unul din statele membre
respective, re[edin]a emi]\torului se consider\ a fi sta-
tul membru în care aceasta [i-a început pentru prima
oar\ activitatea de difuzare, în conformitate cu regimu-
lui juridic al acelui stat membru, cu condi]ia s\

men]in\ cu economia statului membru respectiv o
leg\tur\ stabil\ [i real\;

(c) în cazul în care un emi]\tor î[i are sediul
principal într-un anumit stat membru, dar deciziile
privind programarea emisiunilor se iau într-o ]ar\ ter]\,
sau viceversa, re[edin]a sa este considerat\ statul
membru respectiv, cu condi]ia ca o parte semnifica-
tiv\ a for]ei de munc\ implicate în desf\[urarea acti-
vit\]ii de difuzare a programelor de televiziune s\ î[i
desf\[oare activitatea în statul membru.

4. Emi]\torii c\rora nu li se aplic\ prevederile alin.
(3) sunt considera]i a se afla sub jurisdic]ia unui stat
membru în urm\toarele cazuri:

a) utilizeaz\ o frecven]\ acordat\ de statul mem-
bru respectiv;

b) de[i nu utilizeaz\ o frecven]\ acordat\ de
statul membru respectiv, folosesc o capacitate de
satelit apar]inând statului membru respectiv;

c) de[i nu utilizeaz\ nici o frecven]\ acordat\ de
statul membru [i nici o capacitate de satelit apar]inând
statului membru, folosesc o sta]ie de emisie de la sol
spre un satelit situat\ în statul membru respectiv.

5. Dac\ determinarea statului membru care de]ine
jurisdic]ia nu se poate face pe baza alin. (3) sau (4),
statul membru competent se consider\ acela în care
emi]\torul î[i are re[edin]a în sensul art. 52 [i art.
urm\toare din Tratatul de instituire a Comunit\]ii
Economice Europene.

6. Prezenta directiv\ nu se aplic\ programelor desti-
nate a fi recep]ionate exclusiv în ]\ri ter]e [i care nu
sunt recep]ionate direct sau indirect de c\tre publicul
dintr-unul sau mai multe state membre.

Articolul 2a

1. Statele membre garanteaz\ libertatea de recep]ie
[i nu restric]ioneaz\ retransmisiile pe teritoriul lor a
emisiunilor de televiziune provenite din alte state
membre din motive legate de domenii care cad sub
inciden]a prezentei directive.

2. Statele membre pot aplica, pe o perioad\ limitat\,
derog\ri de la alin (1), dac\ sunt respectate
urm\toarele condi]ii:

(a) o emisiune de televiziune provenind dintr-un alt
stat membru con]ine o înc\lcare manifest\, serioas\ [i
grav\ a art. 22, alin. (1) sau (2) [i/sau a art. 22a;
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(b) în cursul ultimelor 12 luni, emi]\torul a înc\lcat
prevederea/prevederile la care se face referire la lit. (a)
de cel pu]in dou\ ori;

(c) statul membru afectat a în[tiin]at în scris
emi]\torul [i Comisia asupra înc\lc\rilor constatate [i
a m\surilor pe care inten]ioneaz\ s\ le ia dac\ astfel
de înc\lc\ri se repet\;

(d) consult\rile între statul de pe teritoriul c\ruia se
efectueaz\ transmisia [i Comisie nu au condus la o
rezolvare amiabil\ în termen de 15 zile de la data
în[tiin]\rii specificate la lit. (c), iar înc\lcarea con-
statat\ persist\;

Într-un interval de 2 luni de la primirea în[tiin]\rii
privind m\surile luate de c\tre statul membru, Comisia
ia o decizie care stabile[te dac\ m\surile sunt com-
patibile cu legisla]ia european\. În cazul în care
Comisia decide c\ m\surile respective nu sunt com-
patibile cu legisla]ia european\, statului membru i se
solicit\ s\ pun\ cap\t de urgen]\ m\surilor luate.

3. Alin. (2) nu aduce atingere aplic\rii oric\rei alte
proceduri, cale de recurs sau sanc]iune fa]\ de
înc\lc\rile descrise mai sus, care au loc în statul
membru care de]ine jurisdic]ia asupra emi]\torului
respectiv.;

Articolul 3

1. Statele membre î[i p\streaz\ libertatea de a solici-
ta emi]\torilor de televiziune afla]i sub jurisdic]ia lor
s\ respecte reglement\ri mai detaliate sau mai 
strice în domeniile la care se face referire în prezenta
directiv\.

2. Folosind mijloace adecvate, statele membre garan-
teaz\, în limitele cadrului lor legal, faptul c\ posturile
de televiziune aflate sub jurisdic]ia lor respect\
prevederile prezentei directive.

3. M\surile cuprind proceduri adecvate pentru ter]e
p\r]i direct afectate, inclusiv cet\]eni ai altor state
membre, care s\ fie aplicate de c\tre autorit\]i de
resort, juridice sau de alt tip, pentru a asigura
respectarea efectiv\ prevederilor din legisla]ia
na]ional\.

Articolul 3a

1. Fiecare stat membru are dreptul de a lua m\suri
în conformitate cu legisla]ia comunitar\ pentru a
garanta faptul c\ emi]\torii afla]i sub jurisdic]ia sa nu
de]in exclusivitatea asupra transmisiei unor evenimente
considerate de statul membru respectiv ca fiind de

importan]\ major\ pentru societate, astfel încât s\
prejudicieze o parte substan]ial\ a publicului statului
membru de posibilitatea de a urm\ri astfel de eveni-
mente fie în direct, fie înregistrate, la televiziunea
liber\. Dac\ acest lucru se întâmpl\, statul membru
elaboreaz\ o list\ de evenimente, na]ionale [i inter-
na]ionale, pe care le consider\ ca fiind de importan]\
major\ pentru societate. Lista trebuie preg\tit\ în timp
util, într-un mod clar [i transparent. În redactarea sa,
statul membru determin\ dac\ astfel de evenimente
trebuie transmise în direct în întregime sau numai
par]ial, sau, acolo unde acest lucru este necesar sau
oportun din motive obiective legate de interesul pu-
blic, dac\ astfel de evenimente trebuie transmise inte-
gral sau par]ial în înregistr\ri.

2. Statele membre trebuie s\ în[tiin]eze imediat
Comisia asupra oric\ror m\suri luate sau care urmeaz\
s\ fie luate în temeiul alin. (1). Într-un interval de 3
luni de la primirea în[tiin]\rii, Comisia verific\ com-
patibilitatea m\surilor respective cu legisla]ia comuni-
tar\ [i informeaz\ celelalte state membre asupra lor.
Comisia solicit\ avizul comitetului constituit în temeiul
art. 23a. Ulterior public\ în Jurnalul Oficial al
Comunit\]ilor Europene m\surile luate [i, cel pu]in o
dat\ pe an, o list\ centralizat\ a tuturor m\surilor
luate de statele membre.

3. Prin mijloace adecvate, în limitele cadrului legal
propriu, statele membre trebuie s\ garanteze faptul c\
emi]\torii afla]i sub jurisdic]ia lor nu î[i exercit\ drep-
turile exclusive achizi]ionate dup\ publicarea prezentei
directive astfel încât s\ priveze o propor]ie semni-
ficativ\ a publicului dintr-un alt stat membru de posi-
bilitatea de a urm\ri evenimente desemnate de c\tre
al doilea stat membru în conformitate cu prevederile
alineatelor anterioare prin intermediul unor transmisii
par]ial sau integral în direct sau, acolo unde acest
lucru este necesar sau oportun din motive obiective
din sfera interesului public, prin înregistr\ri integrale
sau par]iale, dup\ cum s-a determinat de c\tre al
doilea stat membru în conformitate cu alin. (1)."

CAPITOLUL III

Promovarea distribu]iei [i produc]iei de programe de
televiziune

Articolul 4

1. Acolo unde acest lucru este posibil [i folosind
mijloace adecvate, statele membre garanteaz\ faptul c\
sta]iile de emisie rezerv\ operelor europene, în sensul
art. 6, o propor]ie majoritar\ din timpul lor de emisie,
din care se scade timpul dedicat [tirilor, evenimentelor
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sportive, jocurilor, publicit\]ii, serviciilor teletext [i
teleshopping. Aceast\ propor]ie, având în vedere
responsabilit\]ile de ordin informa]ional, educa]ional,
cultural [i de divertisment ale sta]iei de emisie c\tre
publicul s\u, ar trebui atins\ progresiv, pe baza unor
criterii adecvate.

2. Acolo unde propor]ia stabilit\ în alin. (1) nu poate
fi atins\, aceasta nu trebuie s\ fie sub media valabil\
pentru statul membru respectiv în anul 1988. 
Cu toate acestea, în cazul Republicii Elene [i al

Republicii Portugalia, anul 1988 este înlocuit de anul
1990.

3. Cu începere din data de 3 octombrie 1991, statele
membre pun la dispozi]ia Comisiei, o dat\ la fiecare
2 ani, un raport privind aplicarea prezentului articol
[i a art. 5.
Raportul cuprinde în special o situa]ie statistic\

privind atingerea propor]iei la care se face referire în
prezentul articol [i în art. 5, pentru fiecare dintre pro-
gramele de televiziune care intr\ în jurisdic]ia statului
membru respectiv, precum [i motivele, pentru fiecare
caz în parte, de neatingere a acestei propor]ii precum
[i m\surile adoptate sau preconizate pentru realizarea
ei.
Comisia informeaz\ celelalte state membre [i

Parlamentul European cu privire la con]inutul acestor
rapoarte, care sunt înso]ite, acolo unde este cazul, de
un aviz. Comisia asigur\ aplicarea prezentului articol
[i a art. 5 în conformitate cu prevederile Tratatului.
În formularea avizului s\u, Comisia poate lua în con-
siderare cu prec\dere progresul înregistrat în com-
para]ie cu anii anteriori, ponderea premierelor în
cadrul programelor difuzate, circumstan]ele specifice
noilor posturi de emisie [i situa]ia special\ a ]\rilor
cu o capacitate redus\ de produc]ie audiovizual\ sau
cu limbi de circula]ie restrâns\.

4. Consiliul analizeaz\ modul de aplicare a preve-
derilor prezentului articol pe baza unui raport din
partea Comisiei, înso]it de orice propunere de revizuire
considerat\ necesar\, nu mai târziu de sfâr[itul celui
de-al cincilea an dup\ adoptarea prezentei directive. În
acest scop, raportul Comisiei ia în considerare cu
prec\dere evolu]ia pie]ei comunitare [i a contextului
interna]ional, pe baza informa]iilor furnizate de statele
membre conform alin. (3).

Articolul 5

Acolo unde acest lucru este posibil [i folosind
mijloace adecvate, statele membre garanteaz\ c\
sta]iile de emisie rezerv\ cel pu]in 10% din timpul
lor de emisie, din care se scade timpul dedicat [ti-
rilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicit\]ii, ser-

viciilor teletext [i teleshopping sau, ca alternativ\, la
discre]ia fiec\rui stat membru, cel pu]in 10% din
bugetul lor de programe, pentru opere europene cre-
ate de produc\tori independen]i de sta]iile de emisie.
Aceast\ propor]ie, având în vedere responsabilit\]ile de
ordin informa]ional, educa]ional, cultural [i de diver-
tisment ale sta]iei de emisie c\tre publicul s\u, ar tre-
bui atins\ progresiv, pe baza unor criterii adecvate; ea
trebuie ob]inut\ prin alocarea unei propor]ii adecvate
operelor noi, respectiv a operelor transmise într-un
interval de 5 ani dup\ produc]ie.

Articolul 6

1. În sensul prezentului capitol, termenul "opere
europene" reprezint\:
(a) opere originare din statele membre;

(b) operele originare din state europene ter]e care au
semnat Conven]ia european\ a Consiliului Europei
privind televiziunea transfrontalier\ [i care îndeplinesc
condi]iile specificate în alin. (2);

(c) operele originare din state europene ter]e [i care
îndeplinesc condi]iile specificate în alin. (3).

Prevederile de la lit. (b) [i (c) se aplic\ operelor
originare din statele membre [i nu induc m\suri dis-
criminatorii fa]\ de statele ter]e implicate.

2. Operele la care se face referire în alin. 1 lit. (a)
[i (b) sunt opere realizate în cea mai mare parte cu
autori [i personal rezident într-unul sau mai multe din
statele la care se face referire în alin. 1 lit. (a) [i (b),
în cazul în care respect\ una dintre urm\toarele trei
condi]ii:

(a) sunt realizate de c\tre unul sau mai mul]i pro-
duc\tori stabili]i într-unul sau mai multe dintre statele
respective; 

(b) produc]ia operelor este supervizat\ [i în esen]\
controlat\ de c\tre unul sau mai mul]i produc\tori sta-
bili]i într-unul sau mai multe dintre statele respective;

(c) contribu]ia coproduc\torilor din statele respective
la costurile totale ale coproduc]iei este preponderent\,
iar coproduc]ia nu este controlat\ de unul sau mai
mul]i produc\tori stabili]i în afara statelor respective.

3. Lucr\rile la care se face referire în alin. (1), lit.
(c) sunt opere realizate în exclusivitate sau în copro-
duc]ie cu produc\tori cu re[edin]a într-unul sau mai
multe state membre, de c\tre produc\tori stabili]i 
într-unul sau mai multe state ter]e europene cu care
Comunitatea a încheiat acorduri referitoare la sectorul
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audiovizual, dac\ lucr\rile respective sunt realizate în
principal cu autori [i personal cu re[edin]a într-unul
sau mai multe state europene.
4. Operele care nu sunt opere europene în sensul

alin. (1), dar care sunt realizate în cadrul legal sta-
bilit de tratatele bilaterale de coproduc]ie încheiate
între state membre [i ]\ri ter]e sunt considerate opere
europene, cu condi]ia ca produc\torii din statele mem-
bre s\ acopere cea mai mare parte a costurilor de pro-
duc]ie [i ca produc]ia s\ nu fie controlat\ de unul sau
mai mul]i produc\tori cu re[edin]a în afara teritoriu-
lui statelor membre";

5. Operele care nu sunt opere europene în sensul
alin. (1) [i alin. (4), dar sunt realizate preponderent
cu autori [i personal rezident într-unul sau mai multe
dintre statele membre, sunt considerate opere europene
într-o propor]ie depinzând de contribu]ia copro-
duc\torilor din statele membre la costurile totale de
produc]ie.

Articolul 7

Statele membre trebuie s\ garanteze faptul c\
emi]\torii afla]i sub jurisdic]ia lor nu difuzeaz\ opere
cinematografice în afara perioadelor convenite cu
de]in\torii de drepturi.

Articolul 8 (anulat)

Articolul 9

Prezentul capitol nu se aplic\ emisiunilor de tele-
viziune adresate unei audien]e locale [i care nu fac
parte dintr-o re]ea na]ional\.

CAPITOLUL IV
Publicitate prin televiziune, sponsorizare [i teleshop-

ping

Articolul 10

1. Publicitatea prin televiziune [i teleshoppingul tre-
buie s\ fie imediat identificabile ca atare [i separate
de restul programului prin mijloace optice [i/sau acus-
tice.

2. Spoturile publicitare [i de teleshopping izolate
constituie o excep]ie.

3. Publicitatea [i teleshoppingul nu pot folosi tehni-
ci subliminale.

4. Publicitatea mascat\ [i teleshoppingul mascat sunt
interzise.

Articolul 11

1. Spoturile publicitare [i de teleshopping se insereaz\
între programe. În cazul în care sunt respectate
condi]iile stabilite în alin. (2) - (5), spoturile publicitare
[i de teleshopping pot fi inserate [i în cursul pro-
gramelor, astfel încât s\ nu fie afectate integritatea [i
valoarea programelor, luând în considerare pauzele na-
turale din cadrul programelor, durata [i natura acesto-
ra, [i nici drepturile de]in\torilor de drepturi.

2. În programele care constau din p\r]i autonome sau
în programele sportive, precum [i în evenimentele [i
reprezenta]iile structurate în mod similar [i con]in
pauze, spoturile publicitare [i de teleshopping se
insereaz\ numai între p\r]ile componente ale progra-
mului sau în pauze.

3. Transmisia operelor audiovizuale de tipul filmelor
de lung metraj sau al filmelor de televiziune (cu
excep]ia serialelor, programelor de divertisment [i do-
cumentarelor), a c\ror durat\ programat\ dep\[e[te 45
de minute, poate fi întrerupt\ o singur\ dat\ la
sfâr[itul fiec\rei perioade complete de 45 de minute.
O nou\ întrerupere este permis\ numai dac\ durata
programat\ a acestora dep\[e[te cu cel pu]in 20 de
minute, dou\ sau mai multe perioade complete de câte
45 de minute fiecare.

4. Acolo unde programele, altele decât cele descrise
în alin. (2), sunt întrerupte de publicitate sau teleshop-
ping, se recomand\ o perioad\ de cel pu]in 20 de
minute între fiecare pauz\ de publicitate succesiv\ din
cuprinsul programului.

5. Nu se insereaz\ publicitate [i teleshopping în
intervalul de difuzare a unui serviciu religios.
Programele de [tiri [i actualit\]i, documentarele, pro-
gramele religioase [i cele pentru copii nu sunt între-
rupte de publicitate sau de c\tre teleshopping atunci
când durata lor programat\ este de sub 30 de minute.
Dac\ durata lor programat\ atinge sau dep\[e[te 30
de minute, se aplic\ prevederile alineatului precedent.

Articolul 12

Publicitatea prin televiziune [i teleshoppingul nu au
dreptul:

(a) s\ aduc\ atingere respectului demnit\]ii
umane;

(b) s\ includ\ discrimin\ri pe criterii de ras\, sex
sau na]ionalitate;

(c) s\ ofenseze convingeri politice sau religioase;
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(d) s\ încurajeze comportamente care prejudiciaz\
s\n\tatea [i siguran]a;

(e) s\ încurajeze comportamente care prejudiciaz\
protec]ia mediului.
Articolul 13

Este interzis\ orice form\ de publicitate prin tele-
viziune [i de teleshopping pentru ]igarete [i alte pro-
duse din tutun.

Articolul 14

1. Este interzis\ orice form\ de publicitate prin tele-
viziune pentru produse medicamentoase [i tratamente
medicale disponibile numai pe baz\ de prescrip]ie
medical\ în statul membru sub a c\rui jurisdic]ie se
afl\ postul de emisie.

2. Se interzice teleshoppingul pentru produsele
medicamentoase care intr\ sub inciden]a autoriza]iei de
marketing în sensul Directivei Consiliului 65/65/CEE
din 26 ianuarie 1963 privind apropierea legislativ\ a
prevederilor stabilite prin dispozi]ii legale, de regle-
mentare [i administrative privind produsele medicamen-
toase* precum [i teleshoppingul tratamentelor medicale.

* JO 22, 09.02.1965, p. 369, modificat\ ultima dat\
de Directiva nr. 93/39/CEE (JO L 214, 24.08.1993,
p.22)

Articolul 15

Publicitatea prin televiziune [i teleshoppingul pentru
b\uturi alcoolice trebuie s\ respecte urm\toarele cri-
terii:

a) s\ nu vizeze cu prec\dere minorii [i mai ales s\
nu prezinte minori consumând astfel de b\uturi;

b) s\ nu stabileasc\ o corela]ie între consumul de
alcool [i performan]a fizic\ m\rit\ sau u[urin]a în
conducerea ma[inii;

c) s\ nu creeze impresia c\ consumul de alcool
favorizeaz\ succesul social [i sexual;

d) s\ nu pretind\ c\ alcoolul posed\ calit\]i tera-
peutice sau c\ este un stimulent, un sedativ sau un
mijloc de rezolvare a conflictelor personale;

e) s\ nu încurajeze consumul nem\surat de alcool [i
s\ nu prezinte abstinen]a sau modera]ia într-o lumin\
negativ\;

f) s\ nu scoat\ în eviden]\ con]inutul ridicat de
alcool drept atribut pozitiv al b\uturilor.

Articolul 16

1. Publicitatea prin televiziune nu trebuie s\ afecteze
negativ minorii din punct de vedere moral sau fizic
[i în consecin]\ trebuie s\ respecte urm\toarele criterii
care s\ asigure protec]ia lor:

a) s\ nu incite minorii în mod direct la
achizi]ionarea unui produs sau serviciu, exploatând
lipsa lor de experien]\ sau credulitatea;

b) s\ nu încurajeze în mod direct minorii s\ î[i
conving\ p\rin]ii sau pe alte persoane s\ cumpere
bunurile sau serviciile c\rora li se face publicitate;

c) s\ nu exploateze încrederea deosebit\ a minorilor
în p\rin]i, cadre didactice sau alte persoane;

d) s\ nu prezinte în mod nejustificat minori în
situa]ii periculoase.

2. Teleshoppingul respect\ prevederile alin. (1), iar
în plus nu incit\ minorii s\ încheie contracte în
favoarea vânz\rii sau închirierii de bunuri [i servicii.

Articolul 17

1. Programele de televiziune sponsorizate trebuie s\
respecte urm\toarele prevederi:

(a) con]inutul [i intervalul orar afectat acestora nu
pot fi în nici o situa]ie influen]at\ de c\tre sponsor
într-un mod care s\ afecteze responsabilitatea [i inde-
penden]a editorial\ a postului de emisie în raport cu
programele;

(b) trebuie s\ fie identificate cu precizie prin speci-
ficarea numelui [i/sau m\rcii sponsorului la începutul
[i/sau la sfâr[itul programelor;

(c) nu trebuie s\ încurajeze cump\rarea sau închiri-
erea unor produse sau servicii apar]inând sponsorului
sau unei ter]e p\r]i, mai ales prin referin]e
promo]ionale speciale adresate produselor sau servici-
ilor respective.

2. Programele de televiziune nu pot fi sponsorizate
de societ\]i comerciale a c\ror activitate principal\ o
constituie fabricarea sau vânzarea ]igaretelor [i a altor
produse din tutun.

3. Sponsorizarea programelor de televiziune de c\tre
societ\]i comerciale ale c\ror activit\]i cuprind fabri-
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carea sau vânzarea de produse medicamentoase [i
tratamente medicale poate promova numele [i ima-
ginea societ\]ii comerciale, dar nu are dreptul de a
promova anumite produse medicamentoase sau trata-
mente medicale care sunt disponibile numai pe baz\
de prescrip]ie medical\ în statul membru sub a c\rui
jurisdic]ie se afl\ emi]\torul.

4. Nu pot fi sponsorizate programele de [tiri [i de
actualit\]i.

Articolul 18

1. Propor]ia din timpul de emisie consacrat\ spo-
turilor de teleshopping, spoturilor publicitare [i altor
forme de publicitate, cu excep]ia ferestrelor de
difuzare consacrate teleshoppingului în sensul art. 18a
nu trebuie s\ dep\[easc\ 20% din timpul de emisie
zilnic. Timpul de emisie consacrat spoturilor publi-
citare nu trebuie s\ dep\[easc\ 15% din timpul de
emisie zilnic.

2. Propor]ia de spoturi publicitare [i spoturi de
teleshopping dintr-un interval de 1 or\ nu trebuie s\
dep\[easc\ 20%.

3. În sensul prezentului articol, publicitatea nu
include urm\toarele:

- anun]uri difuzate de produc\tor în leg\tur\ cu pro-
priile sale programe [i cu produse auxiliare derivate
direct din aceste programe;

- anun]uri din partea serviciilor publice [i solicit\ri
de ajutor umanitar difuzate gratuit.

Articolul 18a

1. Ferestrele de difuzare consacrate emisiunilor de
teleshopping prezente pe un canal care nu este în
întregime dedicat teleshoppingului trebuie s\ aib\ o
durat\ minim\ neîntrerupt\ de 15 minute.

2. Num\rul maxim de ferestre de difuzare este de
8/zi. Durata lor total\ nu poate dep\[i 3 ore/zi.
Ferestrele de difuzare trebuie identificate ca atare cu
precizie, prin mijloace optice [i acustice.

Articolul 19

Capitolele I, II, IV, V, VI; VIa [i VII  se aplic\
mutadis mutandis canalelor dedicate exclusiv teleshop-
pingului. Publicitatea pe astfel de canale este permis\
cu respectarea limitelor zilnice stabilite prin art. 18,
alin. (1). Nu se aplic\ art. 18, alin. (2).

Articolul 19a

Capitolele I, II, IV, V, VI; Via [i VII  se aplic\
mutadis mutandis canalelor dedicate exclusiv autopro-
mov\rii. Alte forme de publicitate pe astfel de canale
sunt permise în limitele stabilite prin art. 18, alin. (1)
[i (2). Prezenta prevedere urmeaz\ s\ fie revizuit\ în
conformitate cu art. 26.

Articolul 20

F\r\ s\ aduc\ atingere prevederilor art. 3, acordând
considera]ia cuvenit\ legisla]iei comunitare, statele
membre pot stabili alte condi]ii decât cele prev\zute
în art. 11, alin. (2) - (5), în art. 18 [i art. 18a, cu
privire la emisiunile care se difuzeaz\ numai pe teri-
toriul na]ional [i nu pot fi recep]ionate, direct sau
indirect, de c\tre publicul dintr unul sau mai multe
state membre."

Articolul 21 (anulat)

CAPITOLUL V

Protec]ia minorilor [i a ordinii publice

Articolul 22

1. Statele membre trebuie s\ ia m\suri adecvate pen-
tru a garanta c\ emisiunile de televiziune difuzate de
posturile de televiziune aflate sub jurisdic]ia lor nu
cuprind programe cu poten]ialul de a afecta în mod
grav dezvoltarea fizic\, mental\ sau moral\ a mino-
rilor, în special cele care cuprind pornografie sau
violen]\ nejustificat\. 

2. M\surile stabilite în alin. (1) se extind [i asupra
altor programe care prezint\ probabilitatea de a afec-
ta dezvoltarea fizic\, mental\ sau moral\ a minorilor,
cu excep]ia cazurilor când prin programarea emisiu-
nilor la anumite ore sau prin orice m\suri tehnice se
asigur\ faptul c\ minorii din zona de transmisie, în
situa]ii normale, nu vor auzi sau vedea emisiunile
respective.

3. Mai mult, atunci când astfel de programe sunt
transmise într-o form\ necodat\, statele membre tre-
buie s\ asigure faptul c\ programele respective sunt
precedate de un avertisment acustic sau identificate
printr-un simbol vizual prezent pe toat\ durata aces-
tora.

Articolul 22a

Statele membre trebuie s\ garanteze c\ emisiunile
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difuzate nu incit\ la ur\ pe considerente de ras\, sex,
religie sau na]ionalitate.

Articolul 22b

1. În raportul specificat la art. 26, Comisia acord\
o importan]\ deosebit\ implement\rii prevederilor
prezentului capitol.

2. În termen de 1 an de la data public\rii prezen-
tei directive, Comisia, în cooperare cu autorit\]ile de
resort ale statelor membre, trebuie s\ întreprind\ o
investiga]ie privind posibilele avantaje [i dezavantaje
ale m\surilor preconizate în vederea facilit\rii con-
trolului p\rin]ilor [i al tutorilor legali asupra pro-
gramelor care pot fi vizionate de minori. Acest studiu
urmeaz\ s\ ia în considerare, inter alia, urm\toarele
ac]iuni recomandabile:

- necesitatea ca noile televizoare s\ fie echipate cu
un dispozitiv care s\ permit\ p\rin]ilor [i tutorilor
legali s\ filtreze anumite programe;

- elaborarea unor sisteme adecvate de rating;

- încurajarea politicilor de vizionare a programelor
de televiziune de c\tre întreaga familie [i a altor
m\suri educa]ionale [i de con[tientizare;

- valorificarea experien]ei dobândite în acest dome-
niu în Europa [i în alte p\r]i ale lumii, precum [i a
punctelor de vedere exprimate de p\r]i interesate cum
ar fi proprietari ai posturilor de televiziune,
produc\tori, speciali[ti în domeniul educa]iei, spe-
ciali[ti mass-media [i asocia]ii de profil.

CAPITOLUL VI

Dreptul la replic\

Articolul 23

1. F\r\ s\ aduc\ atingere altor prevederi de drept
civil, administrativ sau penal adoptate de c\tre statele
membre, orice persoan\ fizic\ sau juridic\, indiferent
de na]ionalitate, ale c\rei interese legitime, în special
reputa]ia [i bunul renume, au fost lezate prin
enun]area unor fapte neadev\rate într-un program de
televiziune, trebuie s\ beneficieze de dreptul la replic\
sau de desp\gubiri echivalente. Statele membre garan-
teaz\ faptul c\ exercitarea dreptului la replic\ sau la
desp\gubiri echivalente nu este împiedicat\ prin
impunerea unor termene sau condi]ii nerezonabile.
Replica trebuie transmis\ într-un interval de timp
rezonabil care s\ urmeze cererii argumentate de a face

uz de dreptul la replic\, la o or\ [i într-o manier\
adecvat\ în raport cu emisiunea la care se refer\ ce-
rerea.

2. Toate sta]iile de emisie aflate sub jurisdic]ia unui
stat membru trebuie s\ acorde dreptul la replic\ sau
desp\gubiri echivalente.

3. Statele membre adopt\ m\surile necesare pentru a
asigura dreptul la replic\ sau desp\gubirile echivalente
[i determin\ procedura de urmat pentru exercitarea
acestora. În special, asigur\ trecerea unui interval de
timp suficient [i faptul c\ procedurile implementate în
favoarea dreptului la replic\ sau a desp\gubirilor
echivalente pot fi exercitate corect de orice persoan\
fizic\ sau juridic\ rezident\ sau stabilit\ în alte state
membre.

4. Cererea de exercitare a dreptului la replic\ sau la
desp\gubiri echivalente poate fi respins\ dac\ replica
nu se justific\ în conformitate cu condi]iile stabilite
în alin. (1), dac\ aceasta ar implica un act punitiv, ar
angrena responsabilitatea juridic\ civil\ a postului de
emisie sau ar dep\[i standardele decen]ei publice.

5. Se va stabili o procedur\ pentru cazurile în care
litigiile cu privire la exercitarea dreptului la replic\
sau desp\gubirile echivalente pot fi aduse în aten]ia
tribunalelor.

CAPITOLUL VIa

Comitetul de contact

Articolul 23a

1. Se înfiin]eaz\ un comitet de contact sub auspici-
ile Comisiei. În componen]a acestuia intr\ reprezen-
tan]i ai autorit\]ilor de resort din statele membre.
Comitetul este prezidat de un reprezentant al Comisiei
[i se reune[te fie din proprie ini]iativ\, fie la soli-
citarea delega]iei unui stat membru.

2. Sarcinile comitetului sunt urm\toarele:

a) s\ faciliteze punerea în aplicare eficient\ a prezen-
tei directive prin consult\ri periodice privind orice
probleme practice ap\rute pe parcursul aplic\rii direc-
tivei, mai ales referitoare la art. 2, precum [i orice
alte aspecte pe marginea c\rora schimburile de opinii
sunt considerate utile;

b) s\ elaboreze, din proprie ini]iativ\ sau la soli-
citarea Comisiei, avize privind modul în care statele
membre aplic\ prevederile prezentei directive;
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c) s\ se constituie într-un forum pentru schimbul de
opinii privind aspectele care trebuie prezentate în
rapoartele care trebuie înaintate de statele membre, în
temeiul art. 4, alin. (3) [i metodologia acestora, ter-
menii de referin]\ pentru studiul individual la care se
face referire în art. 25a, evaluarea ofertelor pentru
studiul în sine;

d) s\ dezbat\ rezultatele consult\rilor periodice pe
care Comisia le are cu reprezentan]i ai organiza]iilor
de difuzare a programelor de televiziune, pro-
duc\torilor, consumatorilor, realizatorilor, furnizorilor
de servicii [i sindicatelor, precum [i ai comunit\]ii de
crea]ie;

e) s\ faciliteze schimbul de informa]ii între statele
membre [i Comisie privind situa]ia [i evolu]ia acti-
vit\]ii de reglementare a serviciilor de difuzare a pro-
gramelor de televiziune, având în vedere politica
audiovizual\ a Comunit\]ii, precum [i evolu]iile rele-
vante din domeniul tehnic;

f) s\ examineze orice evolu]ie survenit\ în cadrul sec-
torului, pe marginea c\reia schimbul de opinii pare util.

CAPITOLUL VII

Dispozi]ii finale

Articolul 24

În domeniile necoroborate de prezenta directiv\ nu
sunt afectate drepturile [i obliga]iile statelor membre
care decurg din conven]iile existente privind teleco-
munica]iile sau difuziunea.

Articolul 25

1. Statele membre adopt\ legi, reglement\ri [i m\suri
administrative necesare pentru respectarea prezentei
directive nu mai târziu de 3 octombrie 1991. Ele
urmeaz\ s\ informeze Comisia pe marginea acestora.

2. Statele membre comunic\ la Comisie textul prin-
cipalelor prevederi din legisla]ia na]ional\, pe care le
adopt\ în domeniile reglementate de prezenta direc-
tiv\.

Articolul 25a

Înainte de 30 iunie 2002 se va întreprinde înc\ o
revizie, a[a cum se precede în art. 4 alin. (4). Aceasta
va lua în considerare studiul independent privind
impactul m\surilor respective la nivel comunitar [i
na]ional.

Articolul 26

Nu mai târziu de 31 decembrie 2000 [i la fiecare
doi ani dup\ data respectiv\, Comisia prezint\
Parlamentului European, Consiliului [i Comitetului
Economic [i Social un raport privind aplicarea prezen-
tei directive modificate [i, dac\ este cazul, face propu-
neri suplimentare pentru a o adapta la evolu]iile din
domeniul difuz\rii programelor de televiziune, în spe-
cial în lumina evolu]iilor tehnologice recente.

Articolul 27

1. Statele membre trebuie s\ adopte dispozi]iile
legale, de reglementare [i administrative necesare
aducerii la îndeplinire a prezentei directive înainte de
31 decembrie 1998. Statele membre trebuie s\
informeze imediat Comisia asupra acestora. 

Când statele membre adopt\ aceste dispozi]ii, ele
con]in o trimitere la prezenta directiv\ sau sunt
înso]ite de o asemenea trimitere în momentul pu-
blic\rii lor oficiale. Statele membre stabilesc modali-
tatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Statele membre comunic\ la Comisie textul prin-
cipalelor dispozi]ii din dreptul intern pe care le adopt\
în domeniul reglementat de prezenta directiv\.

Articolul 28

Prezenta directiv\ intr\ în vigoare la data public\rii
sale în Jurnalul Oficial al Comunit\]ilor Europene.

Articolul 29

Prezenta directiv\ se adreseaz\ statelor membre.
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