
PERFORMANȚA	  TVR	  ÎN	  PEISAJUL	  MASS	  MEDIA	  ROMÂNEȘTI	  
	   	  
	  
Explicații:	  
Graficele	  reprezintă	  valoarea	  medie	  a	  răspunsurilor	  experților	  din	  fiecare	  țară,	  la	  itemi	  de	  
sondaj	  puși	  sub	  formă	  de	  afirmație.	  Fiecare	  răspuns	  a	  putut	  avea	  o	  valoare	  între	  	  0	  și	  10,	  
unde	  0=fals	  și	  10=adevărat,	  iar	  5	  este	  la	  mijloc.	  
	  
Câteva	  rezultate:	  
Percepțiile	  experților	  au	  fost	  testate	  pe	  mai	  multe	  dimensiuni	  care	  influențează	  calitatea	  
conținutului	  media.	  În	  ansamblu,	  aceștia	  au	  evaluat	  destul	  de	  negativ	  toate	  media	  din	  
România.	  TVR	  a	  fost	  văzut	  ca	  fiind	  mediocru	  sau	  mediocru-‐spre-‐bun	  la	  o	  bună	  parte	  din	  
indicatori,	  mai	  bine	  cotat	  la	  profesionalism	  și	  prezentarea	  expertizei	  diverse	  decât	  la	  
independență.	  
	  
Legat	  de	  independența	  media,	  experții	  s-‐au	  exprimat	  cu	  privire	  la	  gradul	  de	  influență	  pe	  care	  
patronii	  și	  partidele	  îl	  exercită	  asupra	  diverselor	  publicații.	  Când	  vine	  vorba	  de	  „patron”,	  
majoritatea	  surselor	  au	  fost	  considerate	  mai	  degrabă	  	  influențate	  de	  acesta.	  TVR	  nu	  a	  avut	  
un	  scor	  bun,	  cu	  o	  valoare	  medie	  de	  8.2	  pe	  scala	  0-‐10	  (unde	  5	  e	  mijlocul	  între	  „fals”	  și	  
„adevărat”	  legat	  de	  afirmația	  dacă	  postul	  sau	  publicația	  este	  influențat(ă)).	  Singura	  
publicație	  cu	  un	  scor	  care	  a	  indicat	  percepția	  că	  este	  mai	  degrabă	  independentă	  a	  fost	  
Gazeta	  sporturilor	  (4.5).	  Acesteia	  i-‐au	  urmat	  Libertatea,	  Mediafax	  și	  Prima	  TV.	  Cele	  mai	  
influențate	  de	  patron	  conform	  experților	  au	  fost	  Antena	  3	  (9.8)	  și	  Jurnalul	  Național	  (9.4).	  
	  
Evaluările	  experților	  au	  fost	  ceva	  mai	  puțin	  negative	  când	  s-‐a	  pus	  problema	  influenței	  unui	  
partid	  anume,	  deși	  în	  continuare	  majoritatea	  publicațiilor	  și	  posturilor	  au	  fost	  considerate	  
mai	  degrabă	  influențabile.	  Nici	  aici	  TVR	  n-‐a	  fost	  prea	  bine	  văzut,	  având	  un	  scor	  apropiat	  de	  
Realitatea	  TV	  (7.8,	  respectiv	  7.9).	  Cele	  mai	  părtinitoare	  au	  fost,	  potrivit	  experților,	  Antenele,	  
Evenimentul	  Zilei	  și	  Jurnalul	  Național.	  Cel	  mai	  bine	  au	  fost	  cotate	  Gazeta	  Sporturilor	  și	  
Mediafax.	  	  
	  
În	  ceea	  ce	  privește	  obiectivitatea,	  experții	  au	  considerat	  că	  majoritatea	  surselor	  media	  
susțin	  într-‐o	  măsură	  sau	  alta	  anumite	  orientări	  și	  politici.[1]	  Doar	  Mediafax	  a	  avut	  o	  valoare	  
medie	  a	  răspunsului	  sub	  5,	  fiind	  urmată	  la	  acest	  indicator	  de	  obiectivitate	  de	  Pro	  TV,	  
Libertatea	  și	  Gazeta	  Sporturilor.	  	  TVR	  a	  fost	  evaluat	  mai	  degrabă	  mediocru,	  cu	  o	  medie	  a	  
răspunsurilor	  de	  5.8,	  comparabilă	  cu	  Prima	  TV	  sau	  Agerpres.	  Nicio	  publicație	  nu	  a	  avut	  un	  
scor	  deosebit	  de	  bun	  la	  prezentarea	  argumentelor	  tuturor	  părților	  în	  egală	  măsură,	  iar	  
experții	  au	  evaluat	  TVR	  similar	  cu	  Hotnews	  și	  Ziare.com.	  Cel	  mai	  bine	  au	  fost	  cotate	  
Mediafax,	  Gândul	  și	  Agerpres.	  
	  
TVR	  	  pare	  să	  fie	  ceva	  mai	  performant	  la	  capitolul	  profesionalism	  și	  prezentarea	  
expertizei.	  Deși	  nicio	  publicație	  nu	  a	  avut	  un	  scor	  extraordinar	  de	  mare	  la	  aducerea	  
informațiilor	  precise	  din	  surse	  credibile,	  TVR	  a	  fost	  aproape	  de	  vârf,	  cu	  o	  medie	  a	  a	  
răspunsurilor	  de	  6.4,	  apropiată	  de	  scorurile	  Hotnews	  și	  Agerpres,	  depășite	  doar	  de	  Mediafax,	  
Pro	  TV	  și	  GSP.	  În	  mod	  similar,	  respondenții	  au	  considerat	  că	  TVR	  este	  printre	  posturile	  și	  
publicațiile	  care	  atrag	  o	  varietate	  mai	  mare	  de	  experți,	  dându-‐i	  unul	  din	  cele	  mai	  mare	  
scoruri	  (7.3),	  depășit	  doar	  de	  Hotnews	  (7.8)	  și	  urmat	  Gândul	  și	  Adevărul.	  



	  
	  

	  

[1]	  În	  topul	  surselor	  văzute	  ca	  având	  o	  agendă,	  din	  acest	  punct	  de	  vedere,	  au	  fost	  Antenele,	  
urmate	  de	  Jurnalul	  Național,	  Evenimentul	  Zilei	  și	  Realitatea	  TV.	  

  



 
Figura 10: Susține anumite orientări și politici 

  



Figura 11: Conținutul este influențat de un partid politic 

  



Figura 12: Conținutul este influențat de patronii săi 

  



Figura 13: Furnizează informații precise din surse credibile 

  



Figura 14: Prezintă argumentele tuturor părților în egală măsură 

  



Figura 15: Prezintă diferențele de politici publice dintre partide 

  



Figura 16: Acoperă scandalurile politice 

  



Figura 17: Prezintă opinii de la o multitudine de experți 

  



Figura 18: Furnizează investigații jurnalistice/jurnalism de investigație 

 


