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INFOTAINMENTUL DE TELEVIZIUNE ÎN
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ DE ASTĂZI
Comunicare – Divertisment – Informație
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imagine, manipulare, audiență, rating, audiovizual.

Rezumat
Televiziunea a influențat încă de la apariție și va influența pentru multă vreme de
acum încolo, dacă nu e prea mult spus, cele mai ascunse principii și idei ale omului. Acest
fapt și-a pus amprenta și asupra lumii noastre înconjurătoare, influențând-o sau chiar
schimbând-o uneori, prin intermediul filmelor, reclamelor și a emisiunilor difuzate.
Proiectul propus în lucrarea de doctorat intitulată Infotainmentul de televiziune în
societatea românească de astăzi: comunicare, divertisment, informație pornește de la
ideile dezvoltate atât în lucrarea de licență, cât și în lucrarea de disertație. În abordarea
lucrării de licență m-am axat pe ideea că fiecare jurnal de știri tv are un specific local, iar
conținutul acestuia este adaptat la proximitatea fiecăruia. Este recunoscut faptul că
televiziunile naționale, în ciuda profilului lor, obișnuiesc să difuzeze mai multe știri
referitoare la municipiul București decât din restul țării. Modul de construcție și impactul
emisiunilor de infotainment asupra telespectatorilor a fost subiectul abordat în lucrarea de
disertație. Ambele subiecte m-au preocupat pentru mult timp și de aceea am considerat că
este necesară o dezvoltare a conținutului acestora. Ambele lucrări au concluzii de ordin
conceptual și tematic pentru prezenta lucrare de doctorat.
Gradul de noutate al acestei lucrări este chiar subiectul pe care am decis să îl
abordez. Sunt puține studii și informații cu privire la emisiunile de infotainment realizate
de-a lungul timpului, chiar dacă acest tip de producție tv este unul foarte răspândit în
Statele Unite ale Americii și din anii `90 folosit și în România.
Dacă lectura solicită o atenție mai sporită din partea unei persoane, în cazul
televiziunii, telespectatorul are posibilitatea de a se preocupa îndeaproape și de alte
probleme, fără ca atenția la subiectele difuzate să îi fie diminuată. Astfel, fie că vorbim de
știri sau alte producții de televiziune mesajele, mai ales că sunt completate de imagini, vor
avea un impact destul de mare asupra telespectatorului.
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Cu toate că recunoaștem sau nu, dependența de televiziunea pus într-o oarecare
măsură stăpânire pe viața noastră de zi cu zi, însă este evident faptul că aceasta are o
calitate aparte, în primul rând cea de a ne relaxa, dar mai ales și de a ne forma și informa.
Aparent, din afară, televiziunea pentru necunoscători pare un domeniu cu totul
aparte, aproape perfect, însă puțini cunosc munca sisifică depusă în spatele camerelor de
luat vederi. Deși este foarte vehiculată ideea că televiziunea reprezintă o graniță între
unele instituții ale statului și plăcerea unor persoane, evoluția acesteia din punct de vedere
tehnologic a făcut-o să rămână cel mai de impact produs media de pe întreg globul
pământesc.
Un important rol al fiecărei televiziuni este cel de comunicare și informare. Am
ajuns să acceptăm faptul că realitea vieții noastre este influențată de către televiziune, iar
multe dintre deciziile pe care le luăm au la bază comunicarea, fără de care nu am putea
trăi. Cum televiziunea înseamnă comunicare și informare, necesitatea existenței acesteia
în viața noastră a devenit ceva obișnuit, fapt confirmat și de către jurnaliștii din Statele
Unite ale Americii care consideră că această informare este una de „supraveghere”, mai
mult sau mai puțin a vieții umanității de azi.
Presa înseamnă putere, dar puterea la rândul ei aduce o foarte mare responsabilitate
acelora care lucrează în acest domeniu, ei conștientizând faptul că tot ceea ce difuzează
trebuie să fie corect, simplu, coerent, concis și real, deoarece tot ceea ce fac poate avea
repercusiuni și un impact major asupra vieții telespectatorilor, influențându -le acestora
uneori viața.
Ipoteza, punctul de pornire, startul acestei lucrări de doctorat au fost determinate
de emisiunile de infotainment, de modul în care acestea sunt construite, care este impactul
lor asupra telespectatorilor, dar mai ales care este munca din spatele unei astfel de
producții tv? Cu alte cuvinte, se poate spune, emisiunile de televiziune care combină
informația și divertismentul.
Răspunsul la întrebările: „ce doresc telespectatorii să privească la televizor?”, dar
și „ce aduce succes unei astfel de emisiuni tv?” se regăsește în ipoteza lucrării
Infotainmentul de televiziune în societatea românească de astăzi: comunicare,
divertisment, informație. Mulțumită profesioniștilor din acest domeniu, cu care am
interacționat, întrebările menționate anterior și-au găsit răspunsul în urma analizei de
conținut a emisiunilor „Bună dimineața, Transilvania!” și „Regional café”, difuzate pe
TVR Cluj, respectiv pe TVR3.
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Reflectarea realității în emisiunile de infotainment, dar și subiectele care
predomină la acest gen de produse media au fost unul dintre obiectivele pe care am dorit
să le ating, ipoteza și premisele acestei lucrări de doctorat fiind susținute de cercetarea
științifică pe care am realizat-o. Din dorința de a expune într-un mod coerent și practic tot
aparatul care stă în spatele unei emisiuni de infotainment, am ales să analizez cele două
emisiuni timp de patru ani, în perioada 4 ianuarie 2010 – 29 noiembrie 2013.
Astfel a luat naștere acest studiu de caz, accesul la informațiile despre aceste
emisiuni fiind facilitat de faptul că eram unul dintre producătorii acestora, în perioada
respectivă. Un alt motiv a fost cel al dorinței de a valorifica toată experiența câștigată la
Televiziunea Română, Studioul Teritorial Cluj.
Întreaga lucrare de față, dar și cercetarea aferentă ei, precum și analiza de conținut
din studiul de caz și-au creat o bază în urma experienței profesionale a peste zece ani de
muncă în televiziune, astfel că, pe alocuri, are un cadru limitat și personal. Dar, prin însăși
profesia de jurnalist și producător de programe de televiziune, am obligația de a fi mereu
la curent cu evenimentele care se produc constant, atât la nivel local, cât și internațional,
în domeniul televiziunii, dar și al cinematografiei.
De altfel, performanțele, dacă nu e prea mult spus, în domeniul audiovizualului, al
divertismentului, infotainmentului și modei, și-au pus amprenta asupra mea, într-un mod
cât mai benefic posibil, la nivel profesional, datorită faptului că am fost invitat să fac parte
din jurii internaționale pentru festivaluri de film de modă, alături de alți producători de
film, jurnaliști, actori și profesioniști din acest domeniu. Printre festivalurile unde am fost
membru al juriului, amintesc: London Fashion Film Festival, Croația Fashion Film
Festival sau Sarajevo Fashion Film Festival.
În ceea ce privește stilul abordat în această lucrare de doctorat, pot spune că acesta
este unul unitar și în același timp, se poate observa un melanj între limbajul științific, cel
al cercetării cu cel al cuvintelor simple, al limbajului obișnuit, pentru a fi accesibil și celor
care doresc să citească o lucrare despre televiziune.
În urma studiului de caz, am ajuns la concluzia că pentru a ajunge la o bună
audiență, chiar la un profit economic, în final, este nevoie de mai mulți factori ca să putem
vorbi despre succesul unei emisiuni de infotainment: profesionalism, muncă în echipă şi
dăruire faţă de ceea ce faci.
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Structura prezentei lucrări de doctorat este una realizată pe capitole și
subcapitole, tocmai pentru a oferi o accesibilitate sporită celor ce o parcurg. De asemenea,
aceasta poate fi asimilată mai ușor și parcursă mult mai repede, în același timp aceasta
fiind structurată în două părți: una teoretică și una practică, mai exact a studiului de caz.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra terminologiei și a definirii
conceptelor, majoritatea sunt explicate atât științific, cât și din perspectiva jurnalistului și
a omului de televiziune. Metodologia și metodele de cercetare uzează analiza de conținut
pentru emisiunile „Bună dimineața, Transilvania!” și „Regional café”, difuzate pe TVR
Cluj și TVR3, interviurile realizate întărind ipoteza și dând o notă personală acestei lucrări
de doctorat. Atât teoria, cât și studiul de caz cu metodele folosite, reușesc să explice
fenomenul infotainmentului și al televiziunii din România, dar și din cea internațională.
Primul capitol este menit să explice modul în care a pătruns televiziunea în
România și consider că este foarte important să înțelegem parcursul ei. Este vorba de
informațiile legate de apariția televiziunii în general și primele experimente în
transmiterea imaginilor. Perioada de început a televiziunii este marcată de o înclinație
pedagogică, încercându-se astfel întreținerea unei relații asimetrice, ierarhizată cu
telespectatorii. Aceasta se datorează programelor oferite și emisiunilor cu o longevitate ce
îmbracă o funcţie spirituală pentru privitori. 1 Urmează apoi o parcurgere cronologică a
acestui domeniu în peisajul românesc prin Televiziunea Română și cea privată. Acest
capitol reușește să ne explice apariția televiziunii, a dezvoltării ei, făcând referire la
societatea pre- și postdecembristă. De aceea, importantă a fost atât faza incipientă, cât și
experimentală a televiziunii și rolul ei în informarea telespectatorilor.
Așadar, televiziunea din România continuă să rămână un mediu modern, eficient și
complex de care publicul și telespectatorii au nevoie. Fără doar și poate, niciun alt mijloc
mass-media nu reușește să fie atât de bogat, de diversificat și de captivant precum
televiziunea cu ale ei programe și emisiuni.
Cel de-al doilea capitol abordează tocmai rolurile pe care televiziunea trebuie să
le îndeplinească pentru a funcționa și a răspunde unor nevoi, fie ale unui individ, fie ale
unei societăți. Cercetările teoreticienilor în domeniul televiziunii, Robert K. Merton,
Charles R. Wright, Leo Thayer, Francis Balle sau Harold Lasswell, reușesc să catalogheze
rolurile pe care televiziunea trebuie să le îndeplinească.

Pierre Albert, Istoria radiodifuziunii. Traducere de Bogdan Giangalău, Editura Institutul European, Iași,
2003, p. 50 – 57.
1

9

O concluzie a teoreticienilor amintiți mai sus o putem observa în tabelul de mai
jos, dar cu mențiunea că funcțiile televiziunii sunt exercitate în grade și intensități diferite.
Funcțiile televiziunii


de informare



de socializare



de liant social



de întărirea normelor sociale sau de
coeziune



de a conferi status
Sursa2

Capitolul trei al prezentei lucrări de doctorat este alocat tipurilor de emisiuni tv.
De la talk show-uri la știri, de la reality show-uri la documentare și alte emisiuni speciale
ori de divertisment, capitolul face o trecere în revistă a celor mai importante transmisii tv.
Pentru a atrage cât mai mulți telespectatori și publicitate, este cunoscută
concurența dintre televiziunile naționale, toate aceste genuri de producții tv traducându-se
în audiență și implicit în venituri, mai ales pentru televiziunile private. Din dorința de a
acapara cât mai mult public concurența se dă între posturile generaliste, grilele de
programe diferind și în funcție de profilul fiecărei televiziuni.
Cel de-al patrulea capitol abordează modul în care a apărut fenomenul de
infotainment, dar și cauzele apariției acestuia, precum și evoluția lui. Acesta este destinat
înțelegerii mai în amănunt a acestor producții de televiziune prin exemplificarea, unor
formate din Statele Unite ale Americii, dar și din țările dezvoltate ale Europei: Marea
Britanie, Franța, Germania, Italia și Spania. Un subcapitol al infotainmentului de
televiziune îl reprezintă cel dedicat asimilării lui în România, care a fost parcursul
producțiilor de acest gen pe piața audiovizualului și care sunt emisiunile care au ieșit în
evidență. Noțiunea de infotainment combină două din nevoile esențiale ale omului:
informarea și divertismentul. Pe lângă nevoia omului de a se informa și a se distra, o altă
cauză a apariției infotainmentului este și educația, dar și diferențierea dintre bine și rău,
adevărat și fals.

Corina Crișan; Lucian Danciu, Manipularea opinie publice prin televiziune, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2000, p.26.
2

10

Atunci când vorbim de televiziune, este necesar să avem în vedere imaginea și
sunetul pe care aceasta le transmite. Însă, tot procesul acesta înseamnă comunicare, la fel
cum și societatea în care trăim și ne dezvoltăm funcționează datorită comunicării.
Capitol cinci are în vedere tocmai comunicarea pe care televiziunile o realizează
prin intermediul emisiunilor de infotainment, comunicare pe care Paul Watzlawick a
definit-o ca fiind o „conditio sine qua non a vieții omenești și a ordinii sociale”.3 Pentru a
rămâne în preferințele telespectatorilor, deși mediul e dinamic și ritmul alert, orice
televiziune trebuie mereu să se reinventeze. Comunicarea aparte a emițătorilor: jurnaliști,
producători și echipe tv cu receptorii lor, telespectatorii, trebuie mereu să se realizeze cu
multă originalitate, spontaneitate și tenacitate.
În comunicare, mesajul joacă un rol foarte important atât în televiziunea
tradițională cât și cea online, acesta trebuind să aibă mai multe trăsături, fapt menționat de
către Ion Stavre, care le-a catalogat după cum urmează: 4
-

Mesaje transmise în timp real spre telespectatori.

-

Mesaje audiovizuale care sunt percepute linear, trebuie transmise în ordine
cronologică.

-

Mesaje audiovizuale care trebuie să fie concentrate și scurte.

-

Mesaje audiovizuale care sunt construite în echipă.
Ca telespectatorii să fie receptorul dorit de către o producție de infotainment,

inovațiile din domeniul televiziunii au făcut posibilă evoluția comunicării la un nivel
superior din mai multe puncte de vedere, astfel încât impactul a ajuns să fie unul demn de
apreciat pentru vremurile în care trăim.
Capitolul șase aduce în discuție imaginea și manipularea în televiziune. Nevoia
oamenilor de a fi la curent cu cele mai recente evenimente și norme sociale au dus la un
mare impact a oricărui suport media asupra publicului. Dar, cu toate particularitățile și
punctele sale forte, televiziunea poate să inducă în eroare, să ascundă adevărul și poate
manipula. Pentru ca o acțiune să fie considerată manipulare, aceasta ar trebui :
-

să conțină intenția de a schimba opinii, atitudini, comportamente;

-

să influențeze opinii, atitudini, comportamente;

-

să urmărească atingerea altor scopuri decât cele ale persoanelor manipulate;

-

să nu utilizeze forța ;

Flaviu Călin Rus, Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice, Editura Institutul European,
Iași, 2002, p. 12.
4
Ion Stavre, Comunicare audiovizuală, Editura Tritonic, București, 2011, p. 274-275.
3
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-

să lase impresia libertății de acțiune. 5
Prin imaginile pe care o televiziune le difuzează, poate determina acțiuni, curente

de gândire care vin în ajutorul democrației sau poate atenta la libertatea individului, la
bogăția ori la reputația unei persoane. Toate aceste imagini ale televiziunii sunt ca o sabie
cu două tăișuri, care atârnă de un fir de ață.
Capitolul șapte se oprește îndeaproape asupra legislației și deontologiei în
televiziune și în producțiile de infotainment. Niciun domeniu nu este pe deplin definit
dacă nu are o bază legală, bine pusă la punct pentru a funcționa. Informațiile referitoare la
Consiliul Național al Audiovizualului, urmate de codurile deontologice care ghidează
jurnaliștii au facilitat o mai bună abordare a acestui subiect.
Secolul XX a făcut posibilă dezvoltarea legislației în audiovizual iar factorii care
au dus la această explozie legislativă au fost numeroși, printre care amintim: 6
-

sistem politic dominant;

-

mentalitatea oamenilor;

-

asimilarea tehnologică;

-

dezvoltarea economiei naţionale.
După ce au fost formulate codurile deontologice, dar și Legea Audiovizualului,

putem afirma că România face paşi importanţi în profesionalizarea presei, iar legislaţia,
etica şi deontologia nu sunt elemente opţionale, ci părţi integrante ale meseriei de
jurnalist.
Ce de-al optulea capitol al acestei lucrări de doctorat este destinat studiului de
caz, unde am încercat să pun în practică toate cunoștințele teoretice, dar și cele practice pe
care le-am acumulat în televiziune. Sunt prezentate caracteristicile emisiunilor studiate în
perioada

4 ianuarie 2010 – 29 noiembrie 2013, „Bună dimineața, Transilvania!” și

„Regional café”, dar și un scurt istoric al TVR Cluj și TVR3. Studiul de caz cuprinde
informații referitoare la formatul și obiectivele producțiilor tv analizate. De asemenea,
este prezentată în amănunt compoziția unei astfel de emisiuni de infotainment cu detalii
despre desfășurătorul de emisie, publicul țintă, invitații, rubricile și materialele
jurnalistice, dar și informații despre decor, platou, logo-ul aferent emisiunilor, muzica și
ilustrația muzicală sau audiențe. Pentru ca studiul să fie unul complet și să fac uz de
metoda de cercetare a interviului, am realizat o serie de astfel de discuții față în față cu

Sorin Preda, Jurnalismul cultural și de opinie, Editura Polirom, Iași, 2006, p.207.
Miruna Runcan, A patra putere – legislație și etică pentru jurnaliști, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p.
214.
5
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profesioniști din acest domeniu: Titus Munteanu, Iuliana Tudor, Mircea Radu, Gianina
Corondan, Irina Gașpar și Dodo Mesaroș.
Întreaga structură a lucrării de doctorat este una unitară și realizată în așa fel încât
să corespundă cerințelor academice în vigoare, dar și să răspundă întrebărilor cu privire la
subiectul studiat.
Ca și în orice altă lucrare de cercetare terminologia este foarte importană, de aceea
este necesară și o definire a conceptelor și a termenilor abordați aici.
Cum prezenta lucrare de doctorat abordează o temă referitoare la jurnalism, iar
domeniul acesta este unul vast și complex, se impune o trecere în revistă a acestui termen.
Pentru a fi jurnalist în adevăratul sens al cuvântului este nevoie de multă pregătire
academică, dar și de practică foarte multă, astfel încât să se evidențieze profesionalismul
din acest domeniu.
Comunicarea constituie o precondiţie bazată pe toate corespondețele şi legăturile
sociale. Niciun sistem social organizat după legile unei societăţi nu se poate stabili şi
menţine ori schimba fără relaţii de tipul comunicării interumane. Numai participând la
activităţile de comunicare, omul poate deveni fiinţă socială, fapt care a fost demonstrat de
numeroase şi de adecvate cercetări care au obţinut validarea unor itemi pe foarte multe
planuri şi în foarte multe moduri de abordare a sistemului psihic – uman. Definițiile
oferite pentru comunicare sunt complexe și cuprind fiecare domeniu în care este folosită.
Divertismentul este prezent în aproape toate produsele media. De-a lungul
timpului televiziunea a reușit să răspundă nevoilor oamenilor de a se relaxa și de a se
deconecta de la problemele zilnice pentru a se binedispune. Prin diverse modalități
televiziunea a devenit cel mai comod și cel mai ieftin mediu ludic din toate punctele de
vedere7. În sens larg, divertismentul se găsește așadar în toate mediile de presă, de la
ziare, reviste, radio și televiziune și până la mediul online.
Cu siguranță, pe lângă educare, cel mai important rol al oricărei televiziuni este cel
de informare, deoarece el poate și reușește să influențeze luarea aproape a oricărei decizii
asupra vieții de zi cu zi.
Orice televiziune și întreg mediul audiovizual, după cum se știe, are un program
special foarte bine prestabilit de către o echipă de specialiști. Însă, acesta poate fi întrerupt
uneori dacă apar informații imperios necesare, de interes general8, astfel luând naștere

Corina Crişan, Lucian Danciu, Manipularea opiniei publice prin televiziune, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2000, p.29.
8
Ion Bucheru, Fenomenul televiziunii, Editura „România de Mâine”, Bucureşti, 1997, p. 78.
7
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știrea de „breaking news”, folosită, cu precădere, în cadrul emisiunilor de știri. Cu toate că
informațiile sunt foarte multe și diverse, de ordin local, regional, național sau
internațional, ele nu fac decât să țină la curent telespectatorii cu anumite evenimente.
Este necesară și o definire a conceptului de emisiune, de program tv. În România,
această producție jurnalistică din programul unui post de radio sau televiziune este
definită chiar de o lege a audiovizualului, Legea 504/2002, care consemnează clar că
emisiunea este „comunicarea audiovizuală identificabilă, în cadrul unei succesiuni orare
a serviciului de programe, prin titlu, conținut, formă sau autor.” 9
Termenul de infotainment este vehiculat pentru prima dată în ianuarie 1979, de
către Joseph L. Putegnat. Ulterior, în 1980, în cadrul unei conferințe din Marea Britanie,
apare și termenul de infotainer. 10 Așadar, emisiunile de infotainment sunt acele producții
media care fac uz de divertisment pentru a fi mai populare, dar și de informații care îi
preocupă pe telespectatori. Cuvântul este o combinație între doi termeni destul de
cunoscuți: information + entertainment = infotainment.
„Televiziune – tehnică a transmiterii la distanță a imaginilor unor obiecte (în
mișcare), pe calea undelor vizuale. Instituție care asigură elaborarea și difuzarea
emisiunilor prin televiziune.” 11 Așa sună definiția televiziunii după Dicționarul Explicativ
al Limbii Române. La baza oricărei emisiuni de televiziune este o echipă care prin
profesionalism și talent reușește să ne facă a o accepta, dar, din păcate, din anumite
motive, chiar a o desconsidera uneori.
În televiziune imaginea este totul. Dacă în radio, vocea este cea care trimite
mesajul către ascultători, televiziunea are în plus conceptul de imagine. Audiovizualul
este de departe cel mai influent suport media. Claritatea imaginilor în tv trebuie să fie
foarte bună, tocmai pentru a plăcea publicului. Și totuși, în spatele oricărei imagini stau
foarte multe detalii care îi conferă o putere mare. Reprezentarea realității așa cum este ea,
este una dintre cele mai importante caracteristici ale unei imagini de televiziune.
Odată ce am reușit să definesc terminologia care urmează a fi folosită în prezenta
lucrare de doctorat Infotainmentul de televiziune în societatea românească de astăzi:

Francis Balle (coordonator), Larrouse – Dictionar de media. Traducere de Lucreția Vasilescu și Mihaela
Constantinescu, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, p. 131.
10
Adam Grzegorczyk, Infotainment as a Contemporary Form of Pop-Culture, în Łukasz Wróblewski,
Zdzisława Dacko-Pikiewicz și Jerry C. Y. Liu (coordonatori), Cultural Management, From Theory to
Practice, Editura London Scientific, Londra, 2018, p. 147.
11
Academia Română, Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, București,
2016, p. 1230.
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comunicare, divertisment, informație, toată structura ei poate fi parcursă mai facil, iar
concluziile pot fi mai clare.
Pentru prezenta lucrare de doctorat, una din metodele de cercetare este cea a
analizei de conținut. Pentru emisiunile „Bună dimineața, Transilvania!” și „Regional
café” această formulă de studiu s-a dovedit a fi cea mai potrivită. Asta și datorită
posibilității de a cerceta calitativ producțiile media menționate și de a oferi rezultate
concrete, privind modul lor de construcție, dar și a felului în care ele sunt concepute: de la
format, la obiective și misiunea lor. De asemenea, în urma analizei de conținut, am reușit
să ofer o balanță a cifrelor care au rezultat în urma studiului și observației emisiunilor
difuzate pe TVR Cluj și TVR3 în perioada 4 ianuarie 2010 – 29 noiembrie 2013.
Klaus Krippendorff, profesor în comunicare, a fost sursa de inspirație în analiza de
conținut extinsă și amănunțită pe care am reușit să o realizez. Astfel am reușit să transmit
anumite informații despre modul de contrucție a unei emisiuni de infotainment.
Când vorbim de studiile comunicării și a publicului larg analiza de conținut a
devenit astăzi, o metodă de cercetare acceptată de mediul universitar. Chiar dacă nu există
o bază teoretică foarte clară cu privire la analiza de conținut, iar rezultatele ori concluziile
sale pot să nu fie foarte evidente, după cum afirma și academicianul Paul Atkinson12,
aceasta oferă în continuare detalii importante despre subiectul studiat.
Emisiunile de infotainment alese pentru analiza de conținut au fost „Bună
dimineața, Transilvania!”, difuzată de TVR Cluj și „Regional café”, transmisă de TVR3.
Analiza calitativă, cantitativă și de conținut a acestor două producții din perioada 4
ianuarie 2010 – 29 noiembrie 2013 vizează modul lor de construcție, cum este reflectată
realitatea, cum sunt aleși invitații, dar și alte aspecte care aduc succes unei astfel de
producții.
Limitele cercetării au fost destul de permisive tocmai accesului la informația
referitoare la aceste două emisiuni supuse analizei de conținut. De altfel, limita cercetării
a mai fost facilitată și de faptul că în perioada respectivă mă ocupam direct de producția
acestor două produse media.
În cercetarea analizei de conținut a celor două emisiuni de infotainment s-a urmărit
detalierea mai multor aspecte din realizarea acestor produse media, cum ar fi: formatul și
locul în grila de programe, publicul țintă, structura emisiunilor și conceperea acestora, dar
și alegerea invitațiilor care participă la discuțiile din platou, parte din procesul de
David Silverman, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului și
interacțiunii. Traducere de Adela Toplean, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 142.
12
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producție și politică editorială. Pentru o mai bună apreciere a contextului televiziunii, dar
și a emisiunilor de infotainment, am realizat niște comparații cu alte producții de acest
gen, cum ar fi „O dată-n viață”, „ÎnTRECEREA anilor” etc.
Analiza de conținut, pe care am realizat-o, a scos la iveală cifre interesante despre
emisiunile de infotainment „Bună dimineața, Transilvania!” și „Regional café” și au
confirmat importanța unor producții de acest gen pe piața audiovizuală din România.
Toate acestea pot fi observate în graficul de mai jos.

Continuând analiza cifrelor, peste 76.000 de minute au fost transmise în direct din
diferite locații precum, Baza 71 Aeriană a Forțelor Aeriene Române de la Luna, Piața
Unirii și Piața Muzeului din Cluj-Napoca sau Brașov, Ocna-Mureș, Bistrița-Năsăud,
Hunedoara, însă majoritatea emisiunilor au fost realizate din platoul permanent al
emisiunii din sediul TVR Cluj.
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Din punct de vedere editorial, subiectele abordate în materialele jurnalistice care au
fost incluse în desfășurătorul emisiunilor au fost extrem de variate, iar cele peste 540 de
reportaje s-au împărțit între 315 pentru „Bună dimineața, Transilvania!” și peste 225
pentru „Regional café”. Departamentului de Știri al TVR Cluj a avut și un aport
considerabil în producția emisiunii de infotainment, „Bună dimineața, Transilvania!”, iar
în cei patru ani de analiză au informat telespectatorii cu aproximativ 820 de știri.
Toate aceste cifre nu fac altceva decât să confirme importanța unei analize de
conținut și în același timp scot la iveală complexitatea realizării unei emisiuni de
infotainment.
Interviurile pe care le-am realizat, ca metodă de colectare a informațiilor, m-au
ajutat în obținerea unor informații necesare în finalizarea studiului de caz. Interviurile pe
care le-am elaborat au fost folosite pentru a explica termenii de infotainment și de
divertisment, privind situația societății românești a emisiunilor. Motivele alegerii
persoanelor cărora le-am luat interviu au fost profesionalismul, experiența lor în
televiziune, dar și diversitatea emisiunilor la care au contribuit fiecare din ei de-a lungul
anilor.
Cei care au acceptat invitația de a răspunde întrebărilor pentru această lucrare de
doctorat au fost: jurnalista Gianina Corondan, realizatorul de emisiuni tv – regretatul Titus
Munteanu, prezentatorul tv – Mircea Radu, prezentatoarea și una din imaginile
Televiziunii Române, Iuliana Tudor, dar și moderatorii emisiunilor analizate, Irina Gașpar
și Dodo Mesaroș.
Numele lui Titus Munteanu este sinonim cu Televiziunea Română, dar și cu
numeroase producții de succes pe care le-a realizat. Acesta a fost un excelent om de
televiziune, regizor, realizator tv și producător de emisiuni în acest domeniu. De
asemenea, el a mai fost director al TVR1, iar cariera sa a fost recunoscută la nivel național
și internațional prin multitudinea de premii pe care le-a primit. Cele mai cunoscute reușite
profesionale din cariera lui Titus Munteanu au fost: Școala Vedetelor, Realități ilustrate,
Un trio formidabil, Duelul vedetelor, O dată-n viață, Televiziunea copiilor, iar lista
emisiunilor la care el și-a adus contribuția poate continua.
Iuliana Tudor este jurnalistul care a ajuns să se identifice cu Televiziunea
Română, profesionistul care a reușit în cariera să prezinte cele mai mari festivaluri de
muzică din țară, dar și emisiuni de top din grila TVR. Patru ediții ale Cerbului de Aur, O
vedetă... populară, O dată-n viață, revelioane și teledoane sunt parte din cartea de vizită a
Iulianei Tudor. De asemenea, a urcat pe scenă pentru a prezenta și Gala TVR 50 ori Gala
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Crucea Roșie. Toată experiența ei a fost premiată de foarte multe instituții, iar în anul
1999 a primit titlul de „Femeia anului în televiziune”. Toate aceste detalii referitoare la
cariera Iulianei Tudor, au fost mai mult decât suficiente pentru a o intervieva în cadrul
acestei lucrări de doctorat.
Peste cincisprezece ani de televiziune stau în spatele Gianinei Corondan. Una din
cele mai cunoscute jurnaliste de divertisment din România, și-a adus aportul la numeroase
emisiuni de profil, la diferite posturi tv. A colaborat cu Televiziunea Română, PRO TV sau
Antena1, iar CV-ul ei include și prezentarea Cerbului de Aur sau Eurovision România.
Printre emisiunile care au avut-o în prim plan pe Gianina Corondan, s-au numărat: Școala
vedetelor, Ora 7 – Bună dimineața, Vremea, Alo – Generația Pro, Ora G, Stele de 5 stele,
Televiziunea Copiilor și multe altele.
Mircea Radu a reușit și el să devină un punct de referință al televiziunii în
România, prin profesionalismul cu care a realizat emisiunile în care a fost cooptat. De-a
lungul carierei sale, a fost prezentator al știrilor TVR, ca mai apoi, să se alăture unor
proiecte ca: Din Dragoste, Noaptea erorilor, Geniali sau ÎnTRECEREA anilor. De
asemenea, și-a perfecționat cariera în televiziune la Școala de Jurnalism din Missouri sau
la Școala de Jurnalism a BBC. Cu toate aceste atuuri, era necesar ca Mircea Radu să se
regăsească pe lista celor intervievați de mine.
Dodo Mesaroș a fost unul din prezentatorii „Bună dimineața, Transilvania!” și
„Regional café”, astfel că, era de la sine înțeles faptul că fiind direct implicat în producția
acestor emisiuni, trebuia să fie intervievat. El lucrează în industria audiovizuală de peste
cincisprezece ani. Și-a început cariera la radio, și ulterior, el a ajuns în televiziune, unde în
perioada 4 ianuarie 2010 – 30 martie 2012, a prezentat emisiunile din studiul de caz. Cu o
bogată experiență în radio, el s-a afirmat la Radio Impuls și Radio Polus etc. După
perioada TVR, el a colaborat și cu Antena1, iar acum regizează și produce clipuri video.
Irina Gașpar este fără îndoială cea care s-a confundat cu emisiunile de dimineață
de la TVR Cluj și TVR3. Timp de aproape zece ani a prezentat aceste două emisiuni, pe
lângă alte emisiuni difuzate la tv, cât și la radio. Cea mai mare parte a carierei sale s-a
desfășurat în cadrul Televiziunii Române, unde a moderat și produs emisiuni pentru TVR3
sau TVR Internațional. Printre cele mai cunoscute producții pe care le-a prezentat
amintesc: Alo, România!, Caravana TVR3, Revelioanele TVR Cluj, Gustă Transilvania,
Vedere la mare, Bună dimineața, Transilvania! și Regional café.
Întrebările adresate acestor specialiști în televiziune au rezultat din ipoteza
prezentei lucrări de doctorat și au făcut referire la: succesul emisiunilor de divertisment și
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infotainment, modul de reflectare al realității în aceste producții, importanța emisiunilor
de infotainment, dar și ce predomină în ele. Acestă metodă de cercetare a interviului este
un instrument de măsură care a oferit informații concludente și precise despre televiziune
și emisiunile de infotainment.
Modul de abordare al lucrării s-a datorat experienței personale și profesionale pe
care am acumulat-o în televiziune și în mediul audiovizual, dar și mulțumită interviurilor
pe care le-am realizat de-a lungul carierei mele, cu diferite personalități precum:
designerul Ana Fendi, Tim Yip, câștigător al unui premiu Oscar și BAFTA sau Marc
Happel, directorul Departamentului de Costume al Operei din New York.
Analiza de conținut și interviul au fost menite să explice fenomenul de
infotainment și al televiziunii în societatea românească, dar, în același timp, să răspundă
întrebărilor din ipotezele prezentei lucrări de doctorat Infotainmentul de televiziune în
societatea românească de astăzi: comunicare, divertisment, informație.
În ceea ce privește concurența, TVR Cluj fiind o televiziune regională, care emite
în opt județe ale Transilvaniei, este greu de definit acest concept, deoarece în fiecare județ
există câte o televiziune locală, dar ceea ce este diferit de celelalte televiziuni este modul
de recepție. Acesta este un punct bonus pentru notorietatea de care dă dovadă TVR Cluj,
dar și cei 30 de ani de emisie.
În toată perioada în care am lucrat în Televiziunea Română, axându-mă și pe
analiza de conținut, am reușit să observ cum în platoul emisiunilor au pășit invitați din
foarte multe domenii: economie, educație, mediu universitar, artă, sănătate, social, politic,
administrativ, ONG, antreprenoriat, medicină, filme, drept, protecția copilului, bucătărie,
modă, piese de teatru, iar lista poate continua. Astfel, evenimentele locale sau regionale
ori cei care au avut un cuvânt de spus în domeniul lor, au fost vizionați de întreaga țară.
Referindu-mă la situaţia actuală a mediului audio-vizual, consider necesară o axare
mai mult pe domeniul cultural-educativ, chiar dacă acest lucru presupune un oarecare risc.
Televiziunea se află într-o metamorfoză continuă, în funcţie de preferinţele publicului, în
goana sa după indici cât mai ridicaţi de audienţă, dar în acelaşi timp, publicul îşi modifică
pretenţiile ca rezultat a consumului produselor mass media.
Televiziunea are un rol formator care nu trebuie trecut cu vederea, ci folosit în aşa
fel încât să conducă spre o adevărată evoluţie socială. Prin îndeplinirea acestui rol,
televiziunea se va ridica la înălţimea aşteptărilor pionierilor săi: „Televiziunea va deveni
instrumentul cel mai important din lume, va alunga ignoranţa şi va aduce pacea.” (Philo
Farnsworth)
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Alte concluzii ale acestei lucrării se referă, printre altele și la îmbinarea teoriei cu
practica principalul obiectiv fiind emiterea unor reguli de bună practică în materie de
televiziune. În același timp, în coperțile ei se poate regăsi un mic ghid de imagine, teorie
și practică în televiziune. Participând la întreg procesul de producere a unor astfel de
emisiuni de infotainment, odată cu venirea mea la Televiziunea Română, am conștientizat
cu adevărat ce înseamnă munca de televiziune.
Fie că acceptăm sau nu, televiziunea a devenit parte integrantă a vieții noastre de zi
cu zi și faptul că ea s-a dezvoltat atât de mult, nu are de ce să ne mire. Tot acest progres
tehnologic de care a beneficiat se datorează interesului oamenilor de a avea programe de
calitate, dar el a fost determinat și de interese economice, comerciale și politice. Acestea
au creat condițiile pentru ca televiziunea să se diversifice, să se extindă și să vină mereu
cu ceva nou pentru telespectatori.
Modul de structurare al acestei lucrări nu a fost unul întâmplător. Asemeni imaginii
din televiziune, am încercat să pornesc de la un cadru de localizare, până la un cadru de
detaliu, aici referindu-mă la studiul de caz. Am reușit de asemenea să scriu o bună parte a
istoricului Televiziunii Române, ca mai apoi să ajung la TVR3 și TVR Cluj. Nici restul
capitolelor nu sunt întâmplătoare, ele fiind menite să se oprească asupra unei imagini de
ansamblu a televiziunii, ca mai apoi să ating subiectele de manipulare și imagine. Nu
trebuie să ignorăm acest adevăr, pentru că, de-a lungul timpului, acestea și-au pus
amprenta asupra tuturor produselor audiovizuale.
Este evident că prin aplicarea teoriei în studiul de caz, am încercat să aduc în prim
plan efortul depus în vederea realizării unei astfel de emisiuni. Nu sunt de omis nici
elementele care fac parte dintr-un matinal: de la moderatori, până la decor, și de ce nu,
până la hârtia din imprimanta unde se listează desfășurătoarele. Pentru cei care nu au fost
până acum într-un studio tv, anexele conțin imagini sugestive, unde se poate observa, pas
cu pas, momentele pregătirii unei transmisiuni în direct.
Interviurile pe care le-am realizat au reliefat și ele faptul că, pentru a avea
audiență, trebuie să ai un format bun, un moderator la fel de bun, iar echipa din spate să
fie dedicată producției respective.
Analiza de conținut pentru emisiunile „Bună dimineața, Transilvania!” și
„Regional café” a evidențiat și comportamentul telespectatorilor. Formatul și
interacțiunea moderatorilor fiind îndreptate spre public, pot duce la un atașament al
telespectatorilor față de aceste emisiuni de infotainment. Prin informațiile prezentate,
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telespectatorii pot fi influențați, comportamentul acestora putându-se schimba, din punct
de vedere atitudinal, de la o situație la alta.
Pe lângă toate palierele academice analizate în această lucrare nu am putut să omit
nici elementele care țin de: istorie, sociologie, analiză culturală, dar și de analiza
jurnalismului.
Formatele de emisiuni de tip infotainment provenite din Statelor Unite ale
Americii au avut influențe puternice și în media din România. Nu trebuie să ne fie teamă
de acest fenomen, ci din contră, trebuie să prindem curaj.
Cum informația și divertismentul se întrepătrund, atunci și jurnaliștii cât și
producătorii tv trebuie să fie conștienți de faptul că le este necesar să țină pasul cu
tehnologia actuală. Ca o emisiune să fie de calitate orice jurnalist trebuie să țină cont de
realitate, dar și de ceea ce își dorește publicul. Nu sunt de neglijat nici rapiditatea, nici
eficiența transmiterii unor informații, de aceea este nevoie și de noi abordări din acest
punct de vedere. Pe de altă parte, este absolut necesar ca politicul să nu intervină în
abordarea editorială și de asemenea, managerii de televiziuni să poată delimita clar ideea
de business cu cea de informare și educare a publicului.
Cercetarea în domeniul emisiunilor de infotainment este într-o fază incipientă,
lucrarea de doctorat oferind o privire de ansamblu asupra acestui subiect. Având în vedere
viteza cu care acest domeniu se dezvoltă, în urma cercetării și a studiului de caz pe care
le-am realizat, s-ar putea naște mai multe întrebări care ar putea fi tratate pe viitor: „Dacă
toate aceste progrese ale tehnologiei se întâmplă acum, la ce să ne așteptăm de la
televiziunea viitorului?” și „Cine se mai teme de infotainment?”.
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