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Metodologie 

Cadrul cercetării 

Prezenta cercetare cuprinde o analiză detaliată a agendei televiziunilor naţionale, pentru a 
determina în ce măsură si în ce mod sunt reprezentate subiectele legate de activitatea instituţiilor 
statului şi de scena politică internă în ştirile de televiziune. 

Analiza are două dimensiuni. 

a. Dimensiunea principală - analiză globală a jurnalelor de televiziune, în care au fost urmăriţi 

următorii indicatori (agenda setting): 

• Tema ştirilor: politic, administrativ, externe, economic-financiar, fapt divers, sărbători 

oficiale etc.; 

• Durata ştirilor identificate; 

• Poziţionarea ştirilor identificate în cadrul jurnalelor;  

• Frecvenţa subiectelor de interes public. Au fost incluse ştirile în care erau prezentate 

informaţii despre activitatea instituţiilor statului, despre cheltuirea fondurilor publice sau 

orice alt tip de informaţie care ar fi putut afecta un număr considerabil de oameni1; 

• Prezenţa mărcilor senzaţionaliste şi/sau dramatice în cadrul ştirilor analizate;   

b. Dimensiunea secundară - analiză particulară pe ştirile care au abordat subiecte despre activitatea 
instituţiilor statului (subscrise temei ”administraţie”) şi despre scena politică internă (subscrise 
temei ”politic”). În cazul acestor ştiri au fost urmăriţi următorii indicatori: 

• Vizibilitatea actorilor prezentaţi în ştiri (cu intervenţie directă sau prin menţionare). Au 
fost înregistrate toate apariţiile şi menţionările nominale ale actorilor din aparatul 
administrativ şi membrii/liderii partidelor politice din România. În cazul administraţiei 
publice au fost înregistraţi numai actorii din primul eşalon (Preşedinte, lideri Senat şi 
Camera Deputaţilor, Premier şi miniştri), iar în cazul scenei politice au fost înregistraţi şi 
actorii independenţi asociaţi unor exerciţii electorale (vezi Elena Băsescu şi Radu Duda). 

• Atitudinea jurnaliştilor faţă de actorii identificaţi – negativă, neutră sau pozitivă. 

• Contextul în care au apărut sau au fost menţionaţi actorii identificaţi: activitate 
instituţională, electoral, conflictual, acţiuni de imagine etc. 

                                                 

1Definiţia are caracter orientativ, în evaluarea dimensiunii de interes public fiind luate în considerare şi alte 
criterii, precum: calitatea acţiunii şi a personajelor centrale (persoană publică vs persoană fizică), posibile efecte 
asupra comunităţii, dimensiunea explicită de prevenire a publicului, prezentarea de acţiuni şi informaţii ce pot fi 
instrumentalizate de către un public cât mai larg etc.  
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• Respectarea prezumţiei de nevinovăţie în cazul actorilor care sunt vizaţi de desfăşurarea 
unor procese judiciare. 

Notă:  Indicatorul deontologic privind prezentarea opiniei părţii adverse nu a fost urmărit în 
această analiză, întrucât anul 2009 este marcat de două competiţii electorale. Astfel, atacurile politice 
au fost subscrise competiţiei electorale. 

 

Perioada monitorizată: 1 – 7 martie 2009, 1 – 7 aprilie 2009, 1 – 7 mai 2009 

Posturi monitorizate: Antena 1, Antena 3, Pro TV, Realitatea TV şi TVR 1 

Emisiuni analizate: Observator (ediţia de la ora 19, Antena 1), Ştiri (ediţia de la ora 21, Antena 3), 
Ştirile Pro TV (ediţia de la ora 19, Pro TV), Realitatea orei 21 (ediţia de la ora 21, Realitatea TV) şi 
Telejurnal2 (TVR 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Urmare a schimbării grilei de programe, Telejurnalul TVR 1 şi-a schimbat ora de difuzare în data de 27 martie. 
Astfel, ora de difuzare a fost schimbată de la 19.00 la 20.00, în fiecare zi a săptămânii.  
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Concluzii 

Pentru cea de-a treia ediţie a raportului ”Un om a muşcat o ştire” au fost monitorizate, în 

intervalul martie – mai 2009, cinci posturi naţionale de televiziune: Antena 1, Antena 3, Pro TV, 

Realitatea TV şi TVR 1. Au fost înregistrate şi analizate principalele ediţii informative, difuzate în 

prime-time, din prima săptămână a fiecărei luni (calendaristic, intervalul 1- 7). 

În cadrul acestei analize au fost izolate dimensiunea politică şi administrativă din agenda 

media pentru a determina gradul de relevanţă al acestor domenii din viaţa publică în agenda 

televiziunilor autohtone. Astfel, în cazul ştirilor incluse în categoriile ”administraţie” şi ”politic” au 

fost urmăriţi următorii parametri: vizibilitatea actorilor reprezentanţi ai aparatului administrativ de stat 

şi a politicienilor, atitudinea jurnaliştilor faţă de actorii identificaţi, contextul în care au apărut actorii 

şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie (acolo unde a fost cazul).  

Din punct de vedere tematic, spre deosebire de anii anteriori, în cazul tuturor televiziunilor 

analizate s-a observat preocuparea pentru redarea activităţii instituţiilor statului pe fondul crizei 

economice mondiale. Acest lucru ar putea fi explicat, pe de o parte, de intensificarea acţiunilor venite 

din partea Guvernului, dar şi de apariţia unor evenimente colaterale – vezi protestele sindicale din 

administraţia publică locală şi din învăţământ.  

În ciuda faptului că anul 2009 este unul electoral, scena politică a beneficiat de o prezentare 

limitată spre marginală în agenda televiziunilor. Singura excepţie a fost postul Antena 3 care a dedicat 

cel mai amplu spaţiu acestui segment (19,51% din durata totală a ştirilor difuzate). La polul opus s-a 

plasat postul public de televiziune, TVR 1, care a alocat doar 3,1% din durata totală a ştirilor 

prezentării acţiunilor şi evenimentelor provenite de pe scena politică internă.  

Scena politică internă a fost marcată de câteva evenimente-cheie în intervalul analizat: 

alegerile interne din Partidul Naţional Liberal (încheiate cu alegerea lui Crin Antonescu în funcţia de 

preşedinte), organizarea Alegerilor Europarlamentare din iunie 2009 şi moţiunea de cenzură a PNL şi 

UDMR împotriva Guvernului.  În tot acest interval au fost identificate ştiri în care actorii politici erau 

implicaţi în scenarii privind Alegerile Prezidenţiale din noiembrie 2009 sau în acţiuni de imagine.  

Per ansamblu, diferenţierea tematică dintre posturile generaliste şi cele de nişă s-a menţinut. 

Posturile Antena 1 şi Pro TV au fost singurele posturi care au alocat spaţii generoase prezentării de 

ştiri cu accidente şi morţi violente. Aceste subiecte au ocupat locul secund în agendele ambelor posturi 

de televiziune. De asemenea, fată de anii anteriori, ştirile de fapt divers au avut o pondere semnificativ 

mai mică în agenda acestor televiziuni.  
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Totuşi, diferenţele dintre posturile generaliste private şi cele specializate în transmiterea de 

ştiri aproape că au dispărut în momentul apariţiei unor evenimente majore de agendă, aşa cum a fost 

arestarea lui George Becali în data de 2 aprilie. Astfel, în acea perioadă, televiziunile de nişă 

(specializate în transmiterea de ştiri) au dedicat cele mai generoase spaţii pentru prezentarea şi 

analizarea cazului Becali3.  

Principalele teme identificate la posturile de nişă

22,51%

11,79%

9,33%

7,37%

7,28%

5,07%

4,58%

13,97%

10,89%

19,51%

5,86%

7,10%

4,65%

6,18%

Administrație

Justiție

Cazul Becali

Politic

Republica Moldova

Sărbători oficiale

Gripa porcină

Alte teme

Realitatea Antena 3
 

Figura 1 

Pe de altă parte, ponderile cumulate de mediatizarea cazului Becali la posturile Antena 3 şi 

Realitatea TV au fost sensibil mai ridicate decât la posturile Antena 1 şi Pro TV. 

Principalele teme identificate la posturile generaliste

13,52%

12,34%

6,89%

6,89%

6,06%

5,63%

5,58%

11,81%

9,10%

8,89%

6,12%

Administrație 

Accidente și morți violente

Cazul Becali

Sărbători of iciale

Economic-financiar

Infracțiuni

Extern

Pro TV Antena 1
 

Figura 2 

                                                 
3 Postul public de televiziune a dedicat cel mai redus spaţiu mediatizării acestui caz, adică 4% din durata totală a 
ştirilor. 
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Analiza comparată a agendelor celor două posturi de nişă (vezi Figura 1) indică o 

proporţionalitate inversă în tratarea subiectelor politice şi a celor administrative. Astfel, Realitatea TV 

a acordat un spaţiu mai generos tratării subiectelor administrative (peste 22% din durata totală a 

ştirilor), în timp ce Antena 3 a alocat doar 14% din agendă subiectelor din această categorie. Totuşi, 

Antena 3 s-a distins prin interesul acordat subiectelor politice (aproape 20% din durata totală a 

ştirilor), spre deosebire de Realitatea TV care a dedicat puţin peste 7% din durata totală a ştirilor 

evenimentelor politice interne. 

În cazul posturilor generaliste Antena 1 şi Pro TV, subiectele legate de activitatea instituţiilor 

statului (administrative) au avut ponderi apropiate (peste 13% în cazul Pro TV şi peste 11% în cazul 

Antena 1).  

În termeni de vizibilitate, surpriza acestei perioade a fost George Becali, care a atins vârful 

maxim de mediatizare în intervalul 2 – 6 aprilie, în urma reţinerii sale de către organele judiciare sub 

acuzaţia de sechestrare de persoane. La cele 5 posturi analizate, George Becali a înregistrat 85 de 

apariţii în perioada monitorizată, depăşindu-i în număr de apariţii pe premierul Emil Boc (76 de 

apariţii) şi pe Mircea Geoană, preşedintele PSD  (64 de apariţii). 

Totuşi, la finalul perioadei monitorizate, cele mai multe apariţii au fost cumulate de membrii 

Guvernului (206), urmaţi de Traian Băsescu (136) şi membrii alianţei PSD+PC (112). Paradoxal, 

partenerii de coaliţie ai PSD+PC, membrii PD-L, au înregistrat doar 36 de apariţii în intervalul 

monitorizat.  

Topul prezentărilor negative la posturile analizate
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Figura 3 

Într-un clasament al celor mai critice posturi de televiziune s-au remarcat postul Antena 1 (cu 

18 prezentări negative la adresa actorilor menţionaţi în ştiri) şi Pro TV, cu alte 10 prezentări negative. 
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De asemenea, cel mai criticat actor din viaţa publică a fost Traian Băsescu, cu un cumul de 10 

prezentări negative. Acesta a fost urmat de Emil Boc, care a fost criticat de 6 ori în intervalul 

monitorizat.  

În cadrul ştirilor politice au fost identificate cele mai multe situaţii conflictuale. Crin 

Antonescu şi Mircea Geoană s-au remarcat în câte 11, respectiv 9 apariţii în calitate de iniţiatori ai 

unor atacuri politice. Tot în postura de iniţiatori ai unor atacuri s-au remarcat Marian Vanghelie (în 5 

apariţii) şi Adrian Năstase (în 4 apariţii). De asemenea, analiza situaţiilor conflictuale a indicat că 

Traian Băsescu a fost ţinta predilectă a celor mai multe atacuri venite dinspre adversarii politici (21 de 

apariţii).  

Pe parcursul acestei monitorizări, jurnaliştii au respectat prezumţia de nevinovăţie în cazul 

tuturor actorilor politici care au făcut obiectul unor anchete judiciare.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 



 

 

 

 

 

 

OBSERVATOR – ORA 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10



Agenda editorială a ştirilor Antena 1, ora 19 

Topul principalelor teme identificate la Antena 1
 (martie - mai 2009)
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Pentru cea de-a treia ediţie a acestei cercetări, au fost analizate 21 de ediţii ale principalei 

emisiuni informative de la Antena 1, Observatorul de la ora 19. Pe parcursul celor 21 de jurnale 

analizate au fost identificate 471 de ştiri care au avut o durată cumulată de 895 de minute. Durata 

medie a unei ediţii a Observatorului de la ora 19 a fost de 43 de minute, fiecare ediţie cuprinzând, în 

medie, 22 de ştiri .  

Pe parcursul celor trei luni supuse analizei, ştirile postului Antena 1 au fost încadrate în 26 de 

categorii tematice. 

Primul loc în agenda ştirilor Antena 1 a fost ocupat de subiecte legate de activitatea 

instituţiilor statului, tema administraţie având o pondere de 11,81% din durata totală a ştirilor.  

Astfel, în intervalul analizat, au fost identificate 58 de ştiri tematice care au abordat o arie extinsă de 

subiecte: de la măsuri guvernamentale anti-criză şi proteste sindicale până la prezentarea unor 

probleme de infrastructură. Ştirile administrative au fost poziţionate, de regulă, în închiderea primei 

jumătăţi a jurnalului, o ştire având durata medie de 2 minute şi 10 secunde.  Pe parcursul unei ediţii a 

Observatorului, au fost difuzate, în medie, minim 3 ştiri subscrise temei administraţie.  

Accidentele şi morţile violente au ocupat locul secund în agenda Observatorului, cu o 

pondere de 9,10% din durata totală a ştirilor. În cele 41 de ştiri incluse în această categorie au fost 

tratate, cu precădere, accidente (rutiere sau de altă natură) soldate cu victime umane, incendii şi 

omoruri. Subiectele despre accidente şi morţi violente au fost plasate, de regulă, în deschiderea 

jurnalelor Antena 1, printre primele 5 ştiri difuzate. În cadrul fiecărei ediţii a Observatorului au fost 

difuzate minim 2 ştiri de acest tip, durata medie a unei ştiri fiind de 2 minute şi 10 secunde.  

Evoluţia anchetei judiciare în cazul Becali a fost urmărită îndeaproape de jurnaliştii postului 

Antena 1, care au dedicat acestui subiect aproximativ 80 de minute din durata totală a ştirilor (pondere 
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– 8,9%). Ediţiile Observatorului din zilele de 2, 3 şi 4 aprilie au fost deschise cu ştiri ce prezentau 

informaţii generate de reţinerea lui George Becali de către organele de anchetă. În acel interval, 

primele 4 ştiri din cadrul jurnalului au fost dedicate acestui subiect, durata medie a unei ştiri fiind de 

aproximativ 4 minute.  

Ştirile de fapt divers au ocupat 6,20% din durata totală a ştirilor analizate. Difuzate, în 

general, în a doua jumătate a Observatorului, ştirile de fapt divers au tratat cu precădere informaţii din 

lumea mondenă. Fiecare jurnal a cuprins, în medie, 2 ştiri de acest gen, durata medie a unei ştiri fiind 

de circa 2 minute şi 15 secunde.  

Fenomenul infracţional a fost abordat în 30 de ştiri, cu o durată cumulată de 55 de minute 

(pondere aproximativă – 6,10% din durata totală a ştirilor). Ştirile despre crima organizată, jafurile 

asupra unor bănci sau actele de şantaj surprinse în flagrant de autorităţile judiciare au fost prezentate 

eterogen de jurnalişti, atât în prima, cât şi în a doua jumătate a jurnalelor. Durata medie a unei ştiri din 

această categorie a fost de 2 minute, în fiecare jurnal fiind identificată cel puţin o ştire ce prezenta 

săvârşirea unor infracţiuni.  

În perioada monitorizată au fost identificate şi analizate 25 de ştiri incluse în categoria alte 

teme. Cu o pondere de 5,5% din durata totală a ştirilor (895 de minute), ştirile care au prezentat cu 

precădere problemele de ordin administrativ sau evenimente locale ale unor comunităţi au fost plasate, 

de regulă,  în a doua parte a Observatorului de la ora 19. În cadrul fiecărei ediţii a jurnalului Antena 1 

a fost difuzată minim o ştire din această categorie, cu o durată medie de 2 minute şi 20 de secunde. 

Ştirile politice au ocupat 4,92% din agenda Observatorului de la ora 19, ceea ce reprezintă 

aproximativ 44 de minute din totalul de 895 de minute analizate. În general, ştirile politice au fost 

poziţionate spre finalul Observatorului şi au abordat aspecte legate de pregătirea partidelor pentru 

alegerile europarlamentare din luna iunie, atacuri politice pe fondul alegerilor prezidenţiale, dar şi 

anumite decizii de organizare internă a partidelor autohtone. Durata medie a unei ştiri politice a fost de 

2 minute şi 18, iar din cele 21 de ediţii ale Observatorului analizate, doar 14 au inclus subiecte de pe 

scena politică.  

Restul temelor identificate (19) au avut o pondere cumulată de 47,40% (adică 424 de minute) 

din durata totală a ştirilor. Au mai fost identificate ştiri despre: evoluţia unor anchete judiciare de 

notorietate,  mediul bancar şi de afaceri românesc, sărbătorile oficiale din martie şi mai, gripa porcină 

sau situaţia românilor din afara graniţelor ţării. Pentru o imagine detaliată, vă rugăm să consultaţi 

Anexa 1 de la pagina 44 
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Interesul public şi senzaţionalismul  

Raportul ştirilor de interes public şi al abordărilor 
senzaţionaliste la Antena 1
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 În intervalul monitorizat, aproximativ 66% din ştirile analizate au prezentat informaţii de 

interes public. Cele 312 ştiri identificate au avut o durată cumulată de 585 de minute .  

 Conform metodologiei utilizate în cercetare, în această categorie au fost incluse ştirile în care 

erau prezentate informaţii despre activitatea instituţiilor statului, despre cheltuirea fondurilor publice 

sau orice alt tip de informaţie care ar fi putut afecta un număr considerabil de oameni4. 

 Ştirile de interes public au beneficiat de o poziţionare omogenă în cadrul Observatorului de la 

ora 19. De asemenea, s-a putut observa că ştirile ce conţin informaţii de interes public  au o durată 

medie mai mare decât ştirile ce nu conţin astfel de informaţii (2 minute şi 20 de secunde versus 1 

minut şi 34 de secunde). 

 Totodată, aproximativ 19% (valoare absolută – 59) din ştirile de interes public au fost 

potenţate prin dramatizări şi/sau apelul la formule discursive ori tehnici senzaţionaliste5.     

 

 

 

 

                                                 

4 Definiţia are caracter orientativ, în evaluarea dimensiunii de interes public fiind luate în considerare şi alte 
criterii, precum: calitatea acţiunii şi a personajelor centrale (persoană publică vs persoană fizică), posibile efecte 
asupra comunităţii, dimensiunea explicită de prevenire a publicului, prezentarea de acţiuni şi informaţii ce pot fi 
instrumentalizate de către un public cât mai larg etc.  
5 Titrări senzaţionaliste, efecte audio-video, enunţuri marcate de expresii hiperbolizante etc.  
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Politicienii în politica ştirilor Antena 1 

Vizibilitate aparat administrativ vs vizibilitate scena politică la 
Antena 1 

(martie - mai 2009)
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 Deşi agenda ştirilor Antena 1 a acordat un spaţiu mai generos activităţii instituţiilor statului 

decât vieţii politice interne (vezi 11,80% ponderea ştirilor administrative vs 4,90% ponderea ştirilor 

politice), în termeni de vizibilitate6, raportul se răstoarnă în favoarea scenei politice. Acest lucru se 

explică prin concentrarea actorilor politici în ştiri ce au vizat organizarea Alegerilor Europarlamentare 

din iunie 2009.  

Partide şi lideri politici, alţi actori  

 Membrii PSD+PC au cumulat cele mai multe prezenţe în jurnalele Antena 1 (24 apariţii), în 

vreme ce, dintre liderii de partid s-a distins Mircea Geoană (PSD) cu 7 apariţii. Elena Băsescu 

(candidat independent) şi Corneliu Vadim Tudor (PRM) au înregistrat 4, respectiv 3 apariţii. Ceilalţi 

lideri politici au avut apariţii singulare. Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, a înregistrat 5 

apariţii în intervalul monitorizat. Cuantificarea apariţiilor primarului Sorin Oprescu s-a realizat 

întrucât numele său figurează în sondajele de opinie7 ce explorează intenţiile de vot pentru alegerile 

prezidenţiale din noiembrie 2009. 

 George Becali (PNG) a înregistrat 20 de apariţii în acest interval, 19 dintre acestea fiind 

cumulate pe fondul anchetei judiciare în care este implicat şi doar una fiind asociată cu candidatura sa 

la funcţia de europarlamentar. 
                                                 

6 Au fost înregistrate toate menţionările nominale ale actorilor din aparatul administrativ şi membrii/liderii 
partidelor politice din România. În cazul administraţiei publice au fost înregistraţi numai actorii din primul 
eşalon (Preşedinte, lideri Senat şi Camera Deputaţilor, Premier şi miniştri), iar în cazul scenei politice au fost 
înregistraţi şi actorii independenţi asociaţi unor exerciţii electorale (vezi Elena Băsescu şi Radu Duda).  
7 Vezi sondajele CCSB din ianuarie 2009 şi CSOP din Mai 2009 privind intenţiile de vot ale românilor şi rata de 
încredere în politicieni.  
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 Aparatul administrativ de stat a fost cel mai cel mai bine reprezentat de membrii 

Guvernului, cu 42 de apariţii. Preşedintele Traian Băsescu şi premierul Emil Boc au cumulat 21, 

respectiv 6 apariţii. Pentru detalii, consultaţi Anexa 2 de la pagina 49. 

 ATITUDINEA JURNALIŞTILOR 

 Jurnaliştii postului Antena 1 au avut o atitudine negativă faţă Traian Băsescu în 4 apariţii ale 

acestuia. Traian Băsescu a fost criticat atât pentru prestaţia sa de la Summit-ul NATO de la Praga, cât 

şi pentru că a evaluat greşit oportunitatea majorării salariilor pentru profesori.  

 De asemenea, premierul Emil Boc şi alţi 7 miniştri8 ai cabinetului său au fost criticaţi în 

legătură cu desfăşurarea activităţii profesionale, în câte o apariţie. 

 În contextul anunţului de a candida independent la Alegerile Europarlamentare din iunie 2009, 

Elena Băsescu a fost criticată în 2 apariţii. Tot în context electoral, au mai fost criticaţi doi membri 

PD-L (Rareş Niculescu şi Theodor Stolojan) în câte o apariţie. 

 George Becali (PNG) a fost singurul actor care a beneficiat de prezentări favorabile (3) în 

cadrul Observatorului de la ora 19. În data de 3 aprilie a.c, Antena 1 a alocat un spaţiu amplu 

prezentării şi dezvoltării evenimentelor legate de reţinerea lui George Becali (PNG), atitudinea 

pozitivă a jurnaliştilor fiind identificată în 3 din cele 5 materiale dedicate acestui subiect în acea zi.  

CONTEXTE ASOCIATE ACTORILOR 

 În perioada martie – mai 2009, actorii prezentaţi în ştirile Antena 1 (atât cei cu funcţii 

publice, cât şi cei cu funcţii politice) au fost surprinşi în contexte variate: electoral, activitate 

instituţională, acţiuni de imagine, dispute politice, organizarea internă a partidelor sau urmărire 

penală. 

 Cei mai vizibili actori prezentaţi în contextul desfăşurării atribuţiilor publice au fost Traian 

Băsescu (13 apariţii), Radu Berceanu (7 apariţii), urmaţi de Emil Boc şi Ecaterina Andronescu, cu 

câte 6 apariţii. Per total, actorii menţionaţi şi prezentaţi în context instituţional au înregistrat 69 

apariţii. 

 Pe fondul organizării Alegerilor Europarlamentare şi al scenariilor generate de Alegerile 

Prezidenţiale din toamna lui 2009, cele mai multe acţiuni asociate actorilor identificaţi au fost legate 

de contextul electoral (29 apariţii). Elena Băsescu a fost cel mai adesea invocată în context electoral 

(3 apariţii), urmată de Norica Nicolai (PNL), Theodor Stolojan (PD-L) şi Traian Băsescu, cu câte 2 

apariţii.  Ceilalţi actori prezenţi în context electoral au înregistrat apariţii singulare. 

                                                 

8 Radu Berceanu, Dan Nica, Ecaterina Andronescu, Elena Udrea, Gheorghe Pogea, Ion Bazac şi Marian Sârbu. 
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 Acţiunile legate de organizarea sau participarea actorilor identificati la evenimente care nu au 

fost definite explicit ca având miză electorală au fost incluse în categoria acţiuni de imagine. Cel mai 

vizibil actor prezent în acest context a fost Mircea Geoană (PSD) cu 4 apariţii, urmat de Traian 

Băsescu, cu 3 apariţii.  Corneliu Vadim Tudor (PRM) şi Marian Vanghelie (PSD) au fost, la rândul 

lor, asociaţi cu acţiuni de imagine în câte 2 apariţii. Ceilalţi actori menţionaţi în acest context au 

înregistrat apariţii singulare. 

 În intervalul monitorizat, la postul Antena 1, au fost identificati 3 actori în context 

conflictual. Dan Voiculescu (presedinte fondator PC) a fost iniţiator al unor atacuri politice în 2 dintre 

apariţiile sale. Preşedintele Traian Băsescu şi ministrul de finanţe Gheorghe Pogea au fost ţinte ale 

atacurilor politice în câte o aparitie.  

 Pentru o imagine detaliată asupra contextelor în care au fost prezentaţi actorii identificaţi în 

această analiză, consultaţi Anexa 2 de la pagina 49. 

APLICAREA PRINCIPIILOR DEONTOLOGICE 

 Pentru această ediţie a raportului ”Un om a muşcat o ştire”, echipa de cercetare a urmărit 

exclusiv măsura în care este respectată prezumţia de nevinovăţie în cazul actorilor care sunt subiect 

ai unor anchete judiciare. 

 Întrucât anul 2009 este un an electoral, atacurile şi diferendele de opinie din spaţiul public au 

fost tratate din perspectiva competiţiei electorale. Astfel, indicatorul ”prezentarea opiniei tuturor 

părţilor aflate în conflict” a fost  anulat.    

 În intervalul monitorizat, au fost identificate 23 ştiri în care a fost necesară respectarea 

prezumţiei de nevinovăţie. În toate situaţiile analizate, jurnaliştii au respectat prezumţia de 

nevinovăţie.  

 Menţionăm că 21 dintre ştirile identificate au tratat cazul Becali, celelalte 2 tratând posibila 

vinovăţie a lui Adrian Năstase în dosarele de corupţie al cărui subiect este.   
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Agenda editorială a ştirilor Antena 3, ora 21 

Topul principalelor teme identificate la Antena 3
 (martie - mai 2009)

4,65%

5,86%

6,18%

7,10%

10,89%

13,97%

19,51%

Gripa porcină

Republica Moldova

Alte teme

Sărbători oficiale

Cazul Becali

Administrație

Politic

 

În intervalul martie – mai 2009, au fost analizate 20 de ediţii9 ale principalei emisiuni 

informative de la Antena 3, ştiri (ora 21). Pe parcursul celor 20 de jurnale analizate au fost 

identificate 229 de ştiri care au avut o durată cumulată de 480 de minute. Durata medie a unei ediţii a 

jurnalului de ştiri a fost de 24 de minute, fiecare ediţie cuprinzând, în medie, 12 ştiri .  

Pe parcursul celor trei luni incluse în analiză, ştirile postului Antena 3 au fost încadrate în 22 

de categorii tematice. 

În perioada analizată, subiectele politice au avut cea mai mare pondere din durata totală a  

ştirilor Antena 3 – 94 de minute din 480 (19,51%). Astfel, au fost identificate 26 de ştiri în care au 

fost prezentate informaţii dinspre scena politică internă precum: exerciţiile electorale din anul 2009 

(Alegerile Europarlamentare şi Prezidenţiale), organizarea internă a partidelor (vezi alegerile interne 

din cadrul Partidului Naţional Liberal)  sau disputele trans-partinice de la noi. Subiectele politice au 

fost poziţionate, de regulă, în prima jumătate a jurnalelor de ştiri, durate medie a unei ştiri politice 

fiind de 3 minute şi 43 de secunde10.   

Pe locul doi în agenda ştirilor Antena 3 au fost identificate subiecte legate de activitatea 

instituţiilor statului, tema administraţie având o pondere de 13,97% din durata totală a ştirilor.  În 

intervalul analizat, au fost identificate 39 de ştiri administrative care au tratat: programul anti-criză al 

Guvernului, protestele sindicale din diferite arii de activitate, măsuri de protecţie socială sau 

împrumuturile externe angajate de autorităţile române. Ştirile administrative au fost poziţionate, de 

                                                 

9 Din motive tehnice, ediţia din data de 4 martie 2009, nu a putut fi înregistrată şi analizată. 
10 Media a fost influenţată de Ediţia specială din data de 6 martie 2009, când, în studioul Antena 3, au fost 
invitaţi Ion Iliescu (PSD) şi Ion Cristoiu (jurnalist-comentator). În cadrul acelei întâlniri, invitaţii au iniţiat o 
analiză amplă asupra vieţii politce interne. Ediţia din 6 martie a fost înregistrată ca o singură ştire şi a avut durata 
de 49 de minute şi 9 secunde.  

 18



regulă, între primele 5 ştiri difuzate, durata medie a unui material de acest gen fiind de 1 minut şi 52 

de secunde.  

Deşi postul Antena 3 a difuzat doar 12 ştiri despre evoluţia anchetei judiciare în cazul Becali, 

subiectul a avut o pondere de 10,89% din durata totală a ştirilor analizate. În valori absolute, tema 

reţinerii lui George Becali (PNG) a avut o întindere de 52 de minute din durata totală de 480 de 

minute. Intervalul de mediatizare a fost între 2 şi 6 aprilie, în primele două zile cazul Becali fiind 

deschidere de ediţie. Durata medie a unei ştiri din această categorie a fost de 4 minute şi 52 de 

secunde11. 

 O pondere semnificativă au avut şi ştirile care au cuprins relatări despre organizarea şi 

desfăşurarea de evenimente asociate sărbătorilor oficiale din lunile Martie şi Mai – 7,10% din durata 

totală a ştirilor. Cele mai multe ştiri incluse în această categorie au prezentat subiecte conexe zilelor de 

1 şi 2 Mai şi au fost plasate între primele şapte materiale incluse în jurnal. Durata medie a unei ştiri 

despre sărbătorile oficiale a fost de 2 minute şi 43 de secunde. 

Categoria alte teme a cuprins, cu precădere, informaţii despre răpirea unor marinari români de 

piraţii somalezi, şi a avut o pondere de 6,18% din durata totală a ştirilor. În intervalul monitorizat au 

fost identificate 10 ştiri subscrise acestei teme care au avut o durată cumulată de 30 de minute. Ştirile 

din această categorie au beneficiat de o poziţionare eterogenă în cadrul jurnalelor.  

Ştirile în care au fost prezentate alegerile parlamentare şi evenimentele violente din Republica 

Moldova de la începutul lunii aprilie au avut o pondere de 5,86% din durata totală a ştirilor. Protestele 

de la Chişinău şi tensionarea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova din acea perioadă au fost 

prezentate în prima parte a jurnalelor analizate. Durata medie a unei ştiri din categoria Republica 

Moldova a fost de 4 minute. 

Alertele privind declanşarea unei pandemii de gripă porcină, de la începutul lunii mai, au 

avut pondere de  de 4,65%  din durata totală a ştirilor Antena 3 (480 de minute). Ştirile incluse în 

această categorie au fost difuzate în prima parte a jurnalelor, durata medie a unui material de acest tip 

fiind de 2 minute şi 24 de secunde. 

Restul temelor identificate (15) au avut o pondere cumulată de 31,90% (adică 153 de minute) 

din durata totală a ştirilor. Au mai fost identificate ştiri despre: evoluţia unor anchete judiciare de 

notorietate,  mediul bancar şi de afaceri românesc, situaţia românilor din afara graniţelor ţării sau ştiri 

din Bucureşti. Pentru o imagine detaliată, vă rugăm să consultaţi Anexa 1 de la pagina 45. 

                                                 

11 Media a fost influenţată de o transmisiune în direct realizată în data de 2 aprilie 2009. Timp de 23 de minute şi 
9 secunde, reporterii Antena 3 au relatat, simultan, din apropierea sediului Poliţiei Capitalei şi Judecătoriei 
Sector 1, diferite informaţii legate de reţinerea lui George Becali (PNG).  
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Interesul public şi senzaţionalismul  

Raportul ştirilor de interes public şi al abordărilor 
senzaţionaliste la Antena 3
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 În intervalul monitorizat, aproximativ 82% din ştirile analizate au prezentat informaţii de 

interes public. Cele 188 de ştiri identificate au avut o durată cumulată de aproximativ 394 de minute.  

 Conform metodologiei utilizate în cercetare, în această categorie au fost incluse ştirile în care 

erau prezentate informaţii despre activitatea instituţiilor statului, despre cheltuirea fondurilor publice 

sau orice alt tip de informaţie care ar fi putut afecta un număr considerabil de oameni12. 

 Ştirile de interes public au beneficiat de o poziţionare omogenă în cadrul ştirilor de la ora 21, 

însă, cea mai mare concentrare a fost identificată în prima jumătate a emisiunilor informative. De 

asemenea, s-a putut observa că ştirile ce conţin informaţii de interes public au o durată medie mai 

mare decât ştirile ce nu conţin astfel de informaţii (2 minute şi 10 secunde faţă de 1 minut şi 36 de 

secunde). 

 Totodată, aproximativ 3% (valoare absolută – 5) din ştirile de interes public au fost potenţate 

prin dramatizări şi/sau apelul la formule discursive ori tehnice senzaţionaliste13.     

 

 

 

 

                                                 

12 Definiţia are caracter orientativ, în evaluarea dimensiunii de interes public fiind luate în considerare şi alte 
criterii, precum: calitatea acţiunii şi a personajelor centrale (persoană publică vs persoană fizică), posibile efecte 
asupra comunităţii, dimensiunea explicită de prevenire a publicului, prezentarea de acţiuni şi informaţii ce pot fi 
instrumentalizate de către un public cât mai larg etc.  
13 Titrări senzaţionaliste, efecte audio-video, enunţuri marcate de expresii hiperbolizante etc.  
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Politicienii în politica ştirilor Antena 3 

Vizibilitate aparat administrativ vs vizibilitate scena politică 
la Antena 3 

(martie - mai 2009)
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VIZIBILITATE 

 În intervalul monitorizat, vizibilitatea14 actorilor politici a fost mai ridicată decât a 

reprezentanţilor aparatului administrativ central. Condensarea politicienilor în jurnalele televizate 

poate fi explicată de agenda dominată de prezentarea de conflicte şi atacuri dintre diferiţi actori 

politici, precum şi de organizarea Alegerilor Europarlamentare.  

Partide şi lideri politici, alţi actori  

 Membrii PSD+PC au cumulat cele mai multe prezenţe în jurnalele Antena 3 (14 apariţii), 

urmaţi, la o diferenţă semnificativă, de membrii PD-L şi PNL, cu câte 4 apariţii. Dintre liderii de 

partide, s-au remarcat Mircea Geoană, preşedinte PSD (16 apariţii) şi Crin Antonescu, preşedinte 

PNL15 (6 apariţii). Ceilalţi lideri politici au avut apariţii singulare.  

 Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, a înregistrat 2 apariţii în intervalul monitorizat. 

Cuantificarea apariţiilor primarului Sorin Oprescu s-a realizat întrucât numele său figurează în 

sondajele de opinie16 ce explorează intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale din Noiembrie 2009. 

 George Becali (PNG) a înregistrat 12 de apariţii în acest interval, toate fiind realizate în 

contextul reţinerii sale de către organele judiciare. 

                                                 

14 Au fost înregistrate toate menţionările nominale ale actorilor din aparatul administrativ şi membrii/liderii 
partidelor politice din România. În cazul administraţiei publice au fost înregistraţi numai actorii din primul 
eşalon (Preşedinte, lideri Senat şi Camera Deputaţilor, Premier şi miniştri), iar în cazul scenei politice au fost 
înregistraţi şi actorii independenţi asociaţi unor exerciţii electorale (vezi Elena Băsescu şi Radu Duda).  
15 Au fost înregistrate numai apariţiile de după data de 20 martie 2009, momentul alegerii sale în funcţia de 
preşedinte al PNL.  
16 Vezi sondajele CCSB din ianuarie 2009 şi CSOP din mai 2009 privind intenţiile de vot ale românilor şi rata de 
încredere în politicieni.  
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 Aparatul administrativ de stat a fost cel mai cel mai bine reprezentat de preşedintele Traian 

Băsescu, cu 25 de apariţii. Acesta a fost urmat de premierul Emil Boc (14 apariţii) şi membrii 

Guvernului (13 apariţii). Pentru detalii, consultaţi Anexa 2 de la pagina 52.   

 ATITUDINEA JURNALIŞTILOR 

 Jurnaliştii postului Antena 3 au avut o atitudine negativă faţă Traian Băsescu în 3 apariţii 

din totalul de 25. Traian Băsescu a fost prezentat negativ pentru maniera în care îsi îndeplineste 

prerogativele prezidentiale,  dar si pentru asocierea cu omul de afaceri Puiu Popoviciu (suspectat de 

acte de coruptie).  

 Premierul Emil Boc a fost criticat într-un singur material pentru maniera în care îsi exercită 

mandatul instituţional. 

 De câte o prezentăre negativă au beneficiat Călin Popescu Tăriceanu si Crin Antonescu (ambii 

din PNL) în contextul cursei pentru preluarea şefiei Partidului Naţional Liberal. 

 Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a fost criticat într-o singură apariţie pentru declaraţiile sale 

politice şi pentru relaţia cu partenerii de Coaliţie guvernamentală.  

CONTEXTE ASOCIATE ACTORILOR 

În perioada martie – mai 2009, actorii prezentaţi în ştirile Antena 3 (atât cei cu funcţii 

publice, cât şi cei cu funcţii politice) au fost surprinşi în contexte variate: electoral, activitate 

instituţională, acţiuni de imagine, dispute politice, organizarea internă a partidelor sau urmărire 

penală. 

 Cei mai vizibili actori prezentaţi în contextul desfăşurării atribuţiilor publice au fost Traian 

Băsescu (12 apariţii), Emil Boc (9 aparitii), Ecaterina Andronescu, cu 6 apariţii si Mihai Stănisoară 

(5 aparitii). În total, actorii menţionaţi şi prezentaţi în context instituţional au înregistrat 66 apariţii. 

 Pe fondul organizării Alegerilor Europarlamentare şi al scenariilor generate de Alegerile 

Prezidenţiale din toamna lui 2009, actorii identificaţi au cumulat 23 de apariţii în  contextul alectoral. 

Mircea Geoană (PSD) a fost cel mai adesea invocat în context electoral (4 apariţii), urmat de Crin 

Antonescu (PNL), Sabin Cutas (PSD+PC) şi Traian Băsescu, cu câte 2 apariţii.  Ceilalţi actori 

prezenţi în context electoral au înregistrat apariţii singulare. 

 Acţiunile legate de organizarea sau participarea actorilor identificaţi la evenimente care nu au 

fost definite explicit ca având miză electorală au fost incluse în categoria acţiuni de imagine. Cel mai 

vizibil actor prezent în acest context a fost Mircea Geoană (PSD) cu 4 apariţii, urmat de Emil Boc şi 
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Traian Băsescu, cu câte 3 apariţii.  Marian Vanghelie (PSD) au fost, la rândul său, asociat cu acţiuni 

de imagine în 2 apariţii. Ceilalţi actori menţionaţi în acest context au înregistrat apariţii singulare. 

 În intervalul monitorizat, Crin Antonescu (PNL), Marian Vanghelie (PSD) si Mircea Geoană 

(PSD) au fost identificati în ipostaza de initiatori ai unor atacuri în câte 3 aparitii. Tot în calitate de 

iniţiator al unui atac politice a fost identificat şi Adrian Nastase, într-o singură apariţie.  Preşedintele 

Traian Băsescu a fost cel mai adesea identificat drept ţintă a atacurilor politice (în 6 apariţii). 

Premierul Emil Boc şi Adrian Năstase (PSD) au fost prezenţi în ipostaza de ţinte ale atacurilor politice 

în câte 2 apariţii. Ţinte ale atacurilor politice au mai fost Mircea Geoană (PSD) şi Călin Popescu 

Tăriceanu (PNL) în câte o apariţie.  

 Pentru o imagine detaliată asupra contextelor în care au fost prezentaţi actorii identificaţi în 

această analiză, consultaţi Anexa 2 de la pagina 52. 

APLICAREA PRINCIPIILOR DEONTOLOGICE 

 Pentru această ediţie a raportului ”Un om a muşcat o ştire”, echipa de cercetare a urmărit 

exclusiv măsura în care este respectată prezumţia de nevinovăţie în cazul actorilor care sunt subiect 

ai unor anchete judiciare. 

 Întrucât anul 2009 este un an electoral, atacurile şi diferendele de opinie din spaţiul public au 

fost tratate din perspectiva competiţiei electorale. Astfel, indicatorul ”prezentarea opiniei tuturor 

părţilor aflate în conflict” a fost  anulat.    

 În intervalul monitorizat, au fost identificate 14 ştiri în care a fost necesară respectarea 

prezumţiei de nevinovăţie. În toate situaţiile analizate, jurnaliştii au respectat prezumţia de 

nevinovăţie.  

 În 12 dintre ştirile identificate a fost tratat cazul Becali, celelalte 2 tratând posibila vinovăţie a 

lui Adrian Năstase şi Miron Mitrea în dosarele de corupţie instrumentate pe numele acestora.   
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Agenda editorială a ştirilor Pro TV, ora 19 

Topul principalelor teme identificate la Pro TV
 (martie - mai 2009)

5.58%

5.63%

6.06%

6.89%

6.89%
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13.52%

Extern
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Economic-financiar

Cazul Becali

Sărbători oficiale

Accidente și morți violente

Administrație 

 

Pentru cercetarea de faţă au fost analizate 2017 de ediţii ale principalei emisiuni informative 

ale postului Pro TV, Ştirile Pro TV de la ora 19. Aceste jurnale au cuprins un total de 483 de ştiri care 

au avut o durată cumulată de 917 de minute. Durata medie a unei ediţii a Ştirilor Pro TV a fost de 

aproximativ 46 de minute şi a cuprins în medie 24 de ştiri.  

Pe parcursul perioadei monitorizate din intervalul martie-mai 2009, ştirile postului Pro TV au 

fost încadrate în 27 de categorii tematice.  

 Primul loc în agenda Ştirilor Pro TV a fost ocupat de subiecte legate de activitatea instituţiilor 

statului, tema administraţie având o pondere de 13,52% din durata totală a ştirilor. Au fost 

identificate 65 de ştiri ce aparţin acestei categorii tematice, care au abordat subiecte precum măsuri sau 

acţiuni ale Guvernului sau ale administraţiei publice locale, cheltuieli bugetare, regimul taxelor şi 

impozitelor, proteste ale diferitelor categorii de funcţionari publici sau negocieri în jurul noilor Coduri 

Civil şi Penal. De regulă, ştirile administrative au fost poziţionate la începutul celei de-a doua jumătăţi 

a jurnalului, iar un astfel de material a avut o durată medie de 2 minute şi 13 secunde. O ediţie a 

jurnalului de la ora 19 de la Pro TV a difuzat în medie aproximativ 3 ştiri administrative. 

 Ştirile despre accidente şi morţi violente au ocupat locul al doilea în agenda stirilor Pro TV, 

cu o pondere de 12,34% din durata totală a ştirilor. În cele 58 de ştiri identificate au fost prezentate, cu 

precădere, accidente rutiere soldate cu victime umane, morţi violente sau crime sângeroase. Subiectele 

despre accidente şi morţi violente au fost cuprinse în prima jumătate a jurnalului, printre primele 5 ştiri 

                                                 
17 Din cauza unor probleme tehnice, ediţia din 4 martie a Ştirilor Pro TV  nu a fost înregistrată.  
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difuzate. Un jurnal a cuprins în medie 3 astfel de materiale, iar durata medie a unei ştiri a fost de 

aproximativ 2 minute şi 15 secunde.  

 Sărbătorile oficiale şi cazul Becali au avut o pondere egală în cadrul jurnalelor monitorizate - 

6,89% din durata totală a ştirilor. În prima categorie tematică au fost cuprinse subiecte legate de 

sărbătorile din luna martie şi cele pascale. Au fost identificate 24 de ştiri, durata medie a unui material 

fiind de 2 minute şi 38 de secunde. Ştirile despre sărbătorile oficiale din România au fost poziţionate, 

de regulă, în prima jumătate a ediţiilor informative. Cele 10 ediţii ale Ştirilor Pro TV care au prezentat 

materiale legate de sărbători oficiale, au difuzat în medie între 1 şi 7 ştiri.  

 Cazului Becali i-a fost acordat un spaţiu semnificativ în Ştirile Pro TV din perioada 

monitorizată deoarece evoluţia anchetei judiciare în care a fost implicat omul de afaceri a ocupat 

aproximativ 63 de minute din durata totală a ştirilor analizate. Acest caz a fost prezentat în 14 ştiri, 

durata medie a unei ştiri fiind de aproximativ 4 minute şi 50 de secunde. Ediţiile din perioada 2-7 

aprilie au fost deschise cu ştiri legate de arestarea lui George Becali. În acest interval, primele două 

ştiri din cadrul jurnalului au fost dedicate acestui subiect. Momente din desfăşurarea acestei anchete au 

mai fost prezentate în ediţiile din 2, 4 şi 7 mai.  

 Al patrulea loc în agenda postului Pro TV a fost ocupat de ştirile din domeniul economic-

financiar. Au fost identificate 32 de ştiri, cu o pondere de 6,06% din durata totală a ştirilor analizate. 

În această categorie tematică au fost incluse informaţii despre problemele create de criza financiară 

mondială pe plan local şi de măsurile anti-criză ale instituţiilor bancare; precum şi informaţii cu privire 

la situaţia monedei naţionale sau la condiţiile de creditare stabilite de bănci. Ştirile economico-

financiare au fost poziţionate la mijlocul jurnalului sau în cea de-a doua jumătate a acestuia, un 

material având durata medie de 1 minut şi 44 de secunde.  

 Infracţiunile au ocupat 5,63% (52 de minute) din durata totală a ştirilor. Au fost identificate 

32 de materiale care au redat informaţii despre: crimă organizată, furturi, jafuri armate, trafic de 

droguri sau contrabandă. Materialele au fost poziţionate fie în deschiderea jurnalelor, fie la mijlocul 

jurnalelor, iar durata medie a unei ştiri a fost de 1 minut şi 36 de secunde.  

Ştirile externe au avut o pondere de 5,58% (51 de minute) din durata totală a ştirilor analizate 

(917 minute).  În cele 33 de ştiri externe au fost prezentate informaţii extrase din agenda politică şi 

economică internaţională, conflicte şi incidente violente din lume sau organizarea Summit-ului NATO 

din luna aprilie în Germania. Durata medie a unei ştiri a fost de 1 minut şi 18 secunde, materialele 

incluse în această categorie fiind poziţionate, de regulă, printre ultimele 4 subiecte ale emisiunilor 

informative.  

Celelalte teme identificate (20) au avut o pondere cumulată de 43%, adică 395 de minute din 

durata totală a ştirilor şi au tratat subiecte de fapt divers intern şi extern, despre sistemul juridic, 
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situaţia politică internă sau ştiri de autopromovare ori reportaje ale campaniei ”Avem viaţă în sânge”. 

Pentru o imagine detaliată, vă rugăm să consultaţi Anexa 1 de la pagina 46. 

Interesul public şi senzaţionalismul 

Raportul ştirilor de interes public şi al abordărilor 
senzaţionaliste la Pro TV

56 35

278

114

0

50
100

150
200

250

300
350

400

Interes public Non-interes public

Senzaţionalism/dramatizare Neutru

 

 

 În intervalul monitorizat, aproximativ 69% dintre ştiri au prezentat informaţii de interes 

public. Cele 334 de ştiri identificate ca fiind de interes public au avut o durată cumulată de 

aproximativ 689 de minute. Conform metodologiei utilizate în cercetare, în această categorie au fost 

incluse ştirile în care erau prezentate informaţii despre activitatea instituţiilor statului, despre 

cheltuirea fondurilor publice sau orice alt tip de informaţie care ar fi putut afecta un număr 

considerabil de oameni18. De asemenea, s-a putut observa că ştirile ce conţin informaţii de interes 

public  au avut o durată medie mai mare decât ştirile ce nu conţin astfel de informaţii (adică 2 minute 

şi 3 secunde vs 1 minut şi 32 de secunde).  

 Aproximativ 17% dintre ştirile de interes public, adică 56 de materiale, au fost abordate 

senzaţionalist sau dramatizate prin apelul la formule discursive ori tehnice senzaţionaliste19.  

 

 

 

                                                 
18 Definiţia are caracter orientativ, în evaluarea dimensiunii de interes public fiind luate în considerare şi alte criterii, precum: 
calitatea acţiunii şi a personajelor centrale (persoană publică vs persoană fizică), posibile efecte asupra comunităţii, 
dimensiunea explicită de prevenire a publicului, prezentarea de acţiuni şi informaţii ce pot fi instrumentalizate de către un 
public cât mai larg etc.  
19 Titrări senzaţionaliste, efecte audio-video, enunţuri marcate de expresii hiperbolizante etc.  
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Politicieni în politica ştirilor Pro TV 

Vizibilitate aparat administrativ vs vizibilitate scena politică 
la Pro TV 

(martie - mai 2009)
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VIZIBILITATE 

 În cadrul Ştirilor Pro TV, actorii politici s-au bucurat de o mai mare  vizibilitate decât cei din 

aparatul de stat. Raportul dintre vizibilitatea actorilor înregistraţi şi aria tematică este invers, întrucât 

tema politic a avut o pondere de doar 3,19% din durata totală a ştirilor, spre deosebire de tema 

administratie care a 13,63%. Interesul manifestat de jurnaliştii Pro TV faţă de actorii politici poate fi 

explicat prin faptul că în perioada 8 Mai – 6 Iunie 2009 a avut loc campania electorală pentru 

Alegerile Europarlamentare din Iunie 2009, iar ştirile legate de desfăşurarea acesteia au oferit 

informaţii despre activităţile de campanie ale diverşilor politicieni sau partide politice înscrişi în cursa 

electorală.  

Partide şi lideri politici, alţi actori 

 Dintre actorii politici, cea mai mare vizibilitate în cadrul Ştirilor Pro TV au avut-o membrii 

PSD+PC (17 apariţii), urmaţi de cei PD-L (11 apariţii) şi cei PNL (10 apariţii). Membrii partidelor 

politice cel mai des menţionaţi au fost Marian Vanghelie (PSD) cu 4 apariţii, Ludovic Orban (PNL) cu 

3 apariţii şi Iulian Urban (PD-L) cu 2 apariţii. Sorin Oprescu, primarul capitalei şi Elena Băsescu, 

candidat independent pentru fotoliul de europarlamentar au înregistrat 5, respectiv 3 apariţii în 

perioada monitorizată. Cuantificarea apariţiilor primarului Sorin Oprescu s-a realizat întrucât numele 

său figurează în sondajele de opinie20 ce explorează intenţiile de vot pentru Alegerile Prezidenţiale din 

noiembrie 2009. 

                                                 
20 Vezi sondajele CCSB din Ianuarie 2009 şi CSOP din Mai 2009 privind intenţiile de vot ale românilor şi rata de încredere în 
politicieni.  
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Liderii politici cu cele mai multe apariţii au fost Mircea Geoană (PSD) cu 10 apariţii, urmat 

de Crin Antonescu (PNL) cu 5 apariţii. Alte partide sau lideri politici au avut doar apariţii singulare 

în cadrul jurnalelor Pro TV.  

George Becali a fost actorul politic cu cele mai multe aparitii în jurnalele monitorizate, însă, 

din cele 17 apariţii, doar 3 au făcut referire la candidatura sa pentru Parlamentul European. Restul de 

14 menţiuni au fost realizate pe fondul anchetei judiciare la care a fost supus în această perioadă.   

Dintre membrii aparatului administrativi, cea mai mare vizibilitate a fost acordată 

membrilor Guvernului (42 de apariţii), şefului statului, Traian Băsescu (21 de apariţii) şi premierului 

Emil Boc (13 apariţii). Pentru detalii, consultaţi Anexa 2 de la pagina 53.   

ATITUDINEA JURNALIŞTILOR 

 În intervalul analizat au fost identificate 10 prezentări negative ale unor actori din 

administraţie sau de pe scena politică. Premierul Emil Boc şi miniştrii Ion Bazac şi Marian Sârbu au 

fost criticaţi, de câte 2 ori, pentru diferite hotărâri administrative sau declaraţii făcute cu privire la 

împrumuturile externe, regimul taxelor şi impozitelor, construcţiile din infrastructura rutieră, situaţia 

sistemului sanitar şi respectiv măsurile de protecţie socială. În acelasi context au fost criticaţi şi 

miniştrii Gheorghe Pogea şi Radu Berceanu (câte o prezentare negativă).  

Politicienii George Becali (PNG) şi Ioan Cindrea (PSD) au fost, de asemenea, prezentati 

negativ în jurnalele Pro TV. Jurnalistii au criticat decizia lui George Becali de a candida la 

Parlamentul European în pofida anchetei judiciare deschise pe numele său. Iar deputatul Ioan Cindrea 

(PSD) a fost prezentat negativ de jurnalişti pentru faptul că deputaţii au invitat în plenul Parlamentului 

un grup de tineri cu dizabilităţi locomotorii, deşi clădirea Parlamentului nu era dotată corespunzător 

pentru a facilita accesul unor astfel de persoane.  

CONTEXTE ASOCIATE ACTORILOR 

În perioada analizată, actorii politici şi cei administrativi au fost prezentaţi în cadrul Ştirilor 

Pro TV prin asocierea lor cu diverse situaţii sau contexte precum cele legate de activitatea 

instituţională desfăşurată, campania electorală, conflictele sau declaraţiile politice, acţiunile de 

imagine, viaţa internă a partidelor, urmărirea penală  şi chiar viaţa privată a unora dintre aceşti 

actori. 

 Contextul instituţional, adică cel al desfăşurării atribuţiilor publice a fost cel mai frecvent 

asociat următorilor actori din administratia centrală: Traian Băsescu (15 apariţii), Emil Boc (12 

apariţii) şi ministrului Gheorghe Pogea (6 apariţii). În total au fost identificate 84 de apariţii ale 

actorilor în acest context.  
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 Cu 26 de apariţii cumulate, contextul electoral i-a cuprins pe: Elena Băsescu (eurocandidat 

independent) şi Mircea Geoană (lider PSD) cu câte 3 apariţii, urmaţi de Adrian Năstase (membru 

PSD), Crin Antonescu (lider PNL), George Becali (eurocandidat PRM) şi Ludovic Orban 

(eurocandidat PNL) cu câte 2 apariţii. Ceilalţi actori prezentaţi în context electoral au înregistrat 

apariţii singulare. 

 Acţiunile de imagine ale diverşilor actori şi cele legate de viaţa internă a partidelor politice 

au înregistrat câte 8 apariţii în cadrul jurnalelor Pro TV monitorizate. Cei mai vizibili actori politici 

sau administrativi asociaţi cu acţiuni de imagine au fost: Mircea Geoană (PSD) cu 3 apariţii şi Traian 

Băsescu cu 2 apariţii. În cazul situaţiilor legate de viaţa internă a partidelor, politicianul cel mai des 

asociat cu acest context au fost Marian Vanghelie (PSD) cu 2 apariţii. Ceilalţi politicieni sau actori 

administrativi au înregistrat apariţii singulare. 

 În cadrul ştirilor politice care au prezentat situaţii conflictuale, Crin Antonescu (PNL) a fost 

singurul actor prezent în poziţia de iniţiator al unor atacuri politice – în 3 apariţii. Ţintele 

atacurilor au fost Traian Băsescu (3 apariţii), Adrian Năstase (PSD), premierul Emil Boc, Roberta 

Anastase şi Teodor Paleologu – în câte o apariţie. 

APLICAREA PRINCIPIILOR DEONTOLOGICE 

Pentru această ediţie a raportului ”Un om a muşcat o ştire”, echipa de cercetare a urmărit 

exclusiv măsura în care este respectată prezumţia de nevinovăţie în cazul actorilor care sunt subiect 

ai unor anchete judiciare. 

Întrucât anul 2009 este un an electoral, atacurile şi diferendele de opinie din spaţiul public au 

fost tratate din perspectiva competiţiei electorale. Astfel, indicatorul ”prezentarea opiniei tuturor 

părţilor aflate în conflict” a fost  anulat.    

 În perioada monitorizată au fost identificate la postul Pro TV, 16 ştiri în care a fost necesară 

aplicarea principiului „respectării prezumţiei de nevinovăţie”. În toate aceste materiale, jurnaliştii au 

respectat acest principiu. Menţionăm că 15 materiale au avut ca subiect central cazul lui George 

Becali. De asemenea, a mai fost identificată o ştire în care se anunţa începerea urmăririi penale în 

cazul lui Miron Mitrea (PSD). 
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 Agenda editorială a ştirilor Realitatea TV, ora 21 

Topul principalelor teme identificate la Realitatea TV
 (martie - mai 2009)
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Pentru ce-a de-a treia ediţie a acestei cercetări, au fost analizate 21 de ediţii ale principalei 

emisiuni informative de la Realitatea TV, „Realitatea de la ora 21”. Pe parcursul celor 21 de jurnale 

analizate au fost identificate 295 de ştiri care au avut o durată cumulată de 608 de minute. Durata 

medie a unei ediţii a Realităţii de la ora 21 a fost de 29 de minute, fiecare ediţie cuprinzând, în medie, 

14  ştiri .  

Pe parcursul celor trei luni supuse analizei, ştirile postului Realitatea TV au fost încadrate în 

27 de categorii tematice. 

Primul loc în agenda ştirilor Realitatea TV a fost ocupat de subiecte legate de activitatea 

instituţiilor statului, tema administraţie având o pondere de 22,51% din durata totală a ştirilor.  

Astfel, în intervalul analizat, au fost identificate 58 de ştiri tematice (durata cumulată – 137 de minute) 

care au abordat o arie extinsă de subiecte: măsuri guvernamentale anti-criză, relaţii diplomatice, 

proteste sindicale sau organizarea şi funcţionarea instituţiilor statului. Ştirile administrative au fost 

poziţionate, de regulă, în deschiderea jurnalelor, între primele 7 ştiri. Durata medie a unei ştiri din 

tema administraţie a fost de 2 minute şi 10 secunde.  Pe parcursul unei ediţii a Realităţii de la ora 21, 

au fost difuzate, în medie, minim 3 ştiri subscrise acestei teme.  

Jurnaliştii postului Realitatea TV au acordat o atenţie sporită subiectelor ce au vizat evoluţia 

unor anchete judiciare de notorietate în 22 din cele 295 ştiri analizate. Tema justiţie a avut o pondere 

de 11,79% din durata totală a ştirilor analizate (valori absolute: 72 de minute din 608). Descoperirea 

unor acte de spionaj în armata română, cazul Popoviciu sau declanşarea procedurilor de urmărire 

penala în cazul unor politicieni de prim rang au fost printre cele mai mediatizate subiecte din această 

categorie tematică. Subiectele despre suspiciunile de spionaj şi cele legate de cazul Popoviciu au fost 

tratate cu prioritate, fiind plasate în prima jumătate a ediţiilor informative de la Realitatea TV. Durata 
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medie a unei ştiri ce a cuprins informaţii despre desfăşurarea unor anchete judiciare complexe a fost de 

aproximativ 3 minute.  

Cazul Becali a ocupat al treilea loc în agenda Realităţii de la ora 21, cu o pondere de 9,33% 

din durata totală a ştirilor. Evoluţia anchetei judiciare în cazul Becali a fost urmărită îndeaproape de 

jurnaliştii postului Realitatea TV, care au dedicat acestui subiect aproximativ 57 de minute din durata 

totală a ştirilor. Punctul maxim de mediatizare a acestui subiect a fost atins în intervalul 2 – 6 aprilie, 

cand au fost difuzate 12 din totalul de 13 ştiri subscrise acestei teme. Mai mult, ediţia informativă din 

data de 2 aprilie a fost dedicată integral prezentării reţinerii omului de afaceri George Becali (PNG). 

Timp de cinci zile, „Realitatea de la ora 21” au fost deschise cu ştiri despre evoluţia cazului Becali.  

Durata medie a unei ştiri din această categorie a fost de 4 minute şi 40 de secunde.  

Subiectele politice au ocupat 7,37% din agenda „Realităţii de la ora 21”, ceea ce reprezintă 

aproximativ 45 de minute din totalul de 608 minute analizate. In intervalul monitorizat au fost 

identificate şi analizate 29 de ştiri politice, iar distribuţia acestora a fost eterogenă în cadrul ediţiilor 

informative. Cele mai multe ştiri politice au prezentat acţiuni de organizare internă a partidelor şi 

pregătirile acestora pentru exerciţiile electorale din acest an (Alegerile Europarlamentare şi Alegerile 

Prezidenţiale). Durata medie a unei ştiri politice a fost de 1 minut şi 55 de secunde.  

Situaţia politică din Republica Moldova şi manifestaţiile violente de la Chişinău din data de 7 

aprilie 2009 au fost prezentate în 9 ştiri ce au avut o pondere de 7,28% din durata totală a ştirilor 

analizate. Numai în data de 7 aprilie a.c, postul Realitatea TV a difuzat 7 materiale relevante pentru 

această temă, dedicând aproximativ 27 de minute din jurnal prezentării informaţiilor de ultimă oră şi 

analizelor pe marginea acestui subiect. Durata medie a unei ştiri incluse în această categorie a fost de 3 

minute şi 45 de secunde21. 

Subiectele privind desfăşurarea principalelor sărbători oficiale cuprinse în intervalul 

monitorizat au avut o pondere de 5,07% din durata totală a ştirilor (durata aproximativă: 28 de minute 

din totalul de 608). În zilele de 1, 2 si 3 Mai a.c, ediţiile Realitatea de la ora 21 au fost deschise cu ştiri 

în care erau prezentate evenimente şi situaţii generate de sărbătorile oficiale din acele zile. Durata 

medie a unei ştiri incluse în această categorie a fost de aproximativ 3 minute. 

Avertismentele şi informaţiile de ultimă oră privind evoluţia pandemiei de gripă porcină au 

fost prezentate în intervalul 1 – 6 mai a.c, în 10 ştiri ce au avut o pondere de 4,5% din durata totală a 

ştirilor. Realitatea de la ora 21 din data de 6 mai a prezentat în deschidere o ediţie specială dedicată 

acuzaţiilor din presa internaţională, conform cărora, România ar fi fost sursa declanşării gripei 

                                                 
21 Media a fost influenţată de relatările în extenso realizate în data de 7 aprilie. De exemplu, în acea zi, a fost 
identificat un material cu durata de 17,48 minute. 
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porcine22. Restul ştirilor incluse în această categorie au fost plasate, de regulă, între primele ştiri din 

jurnal, iar durata medie a unei ştiri a fost de 4 minute şi 33 de secunde. 

Restul temelor identificate (20) au avut o pondere cumulată de 35,90% (adică 228 de minute) 

din durata totală a ştirilor. Au mai fost identificate ştiri despre: mediul bancar şi de afaceri românesc, 

scena politică şi administrativă internaţională sau campanii de informare iniţiate de Realitatea TV 

(vezi Realitatea All Inclusive). Pentru o imagine detaliată, vă rugăm să consultaţi Anexa 1 de la pagina 

47.  

Interesul public şi senzaţionalismul  

Raportul ştirilor de interes public şi al abordărilor 
senzaţionaliste la Realitatea TV
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În intervalul monitorizat, aproximativ 89% din ştirile analizate au prezentat informaţii de 

interes public. Cele 263 ştiri identificate au avut o durată cumulată de 565 de minute .  

Conform metodologiei utilizate în cercetare, în această categorie au fost incluse ştirile în care 

erau prezentate informaţii despre activitatea instituţiilor statului, despre cheltuirea fondurilor publice 

sau orice alt tip de informaţie care ar fi putut afecta un număr considerabil de oameni23. 

 Ştirile de interes public au beneficiat de o poziţionare omogenă în cadrul „Realităţii de la ora 

21”. Din cele 42 de ştiri identificate ca nefiind de interes public, doar 5 au fost plasate în primele 10 

materiale difuzate în cadrul jurnalului. Durata medie a ştirilor ce conţin informaţii de interes public a 

fost de 2 minute şi 14 secunde, în timp ce ştirile ce nu conţin astfel de informaţii au fost de 1 minut şi 

35 de secunde.  

                                                 
22 Subiectul a fost dezbătut timp de 12,36 minute. 
23 Definiţia are caracter orientativ, în evaluarea dimensiunii de interes public fiind luate în considerare şi alte 
criterii, precum: calitatea acţiunii şi a personajelor centrale (persoană publică vs persoană fizică), posibile efecte 
asupra comunităţii, dimensiunea explicită de prevenire a publicului, prezentarea de acţiuni şi informaţii ce pot fi 
instrumentalizate de către un public cât mai larg etc.  
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Totodată, aproximativ 12% (valoare absolută – 31) din ştirile de interes public au fost 

potenţate prin dramatizări şi/sau apelul la formule discursive ori tehnice senzaţionaliste24.     

Politicienii în politica ştirilor Realitatea TV 

Vizibilitate aparat administrativ vs vizibilitate scena politică la 
Realitatea TV

(martie - mai 2009)
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VIZIBILITATE 

  Deşi agenda ştirilor Realitatea a acordat un spaţiu dublu activităţii instituţiilor statului faţă de  

viaţa politică internă (vezi 22,51% ponderea ştirilor administrative vs 11,79% ponderea ştirilor 

politice), în termeni de vizibilitate25, raportul este proporţional între aceste două teme. Acest lucru se 

explică prin concentrarea actorilor politici în ştiri ce au vizat subiectul electoral  (fie că este vorba 

Alegerile Europarlamentare sau Prezidenţiale) şi au prezentat atacuri politce.  

Partide şi lideri politici, alţi actori  

Traian Băsescu a cumulat cele mai multe prezenţe în jurnalele Realitatea Tv (35 apariţii). 

Partidul cu cele mai multe apariţii a fost PSD+PC, cu  28 de apariţii, urmat de membrii PNL cu 18 

apariţii. Numărul actorilor politici prezentaţi în calitate de funcţionari publici, fără a li se menţiona 

apartenenţa la vreun partid politic, a fost 33. Actorii politici nominalizaţi, cu cele mai multe apariţii în 

cadrul jurnalului „Realitatea de la 21” au fost Emil Boc (22 de apariţii), George Becali (17 apariţii), 

Mircea Geoană (16 apariţii). Ceilalţi actori politici au avut sub 8 apariţii.  

                                                 
24 Titrări senzaţionaliste, efecte audio-video, enunţuri marcate de expresii hiperbolizante etc.  
25 Au fost înregistrate toate menţionările nominale ale actorilor din aparatul administrativ şi membrii/liderii 
partidelor politice din România. În cazul administraţiei publice au fost înregistraţi numai actorii din primul 
eşalon (Preşedinte, lideri Senat şi Camera Deputaţilor, Premier şi miniştri), iar în cazul scenei politice au fost 
înregistraţi şi actorii independenţi asociaţi unor exerciţii electorale (vezi Elena Băsescu şi Radu Duda).  
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George Becali (PNG) a înregistrat 17 de apariţii în acest interval, 14 dintre acestea fiind 

cumulate pe fondul anchetei judiciare în care este implicat şi doar două fiind asociate cu candidatura 

sa la funcţia de europarlamentar. 

Aparatul administrativ de stat a fost cel mai cel mai bine reprezentat de premierul Emil 

Boc, cu 13 de apariţii şi de preşedintele Traian Băsescu, cu 12 apariţii. Pentru detalii, consultaţi Anexa 

2 de la pagina 55. 

ATITUDINEA JURNALIŞTILOR 

În 8 dintre materialele analizate, jurnaliştii au avut o atitudine negativă. Actorii cărora le-au 

fost asociată această atitudine au fost Traian Băsescu, Emil Boc şi Ecaterina Andronescu. Pentru 

fiecare dintre aceştia au fost înregistrate 2 apariţii asociate unei atitudini negative, toate aflându-se în 

contextul activităţii instituţionale.  Alţi actori criticaţi au fost Constantin Iancu (PD-L) şi George 

Becali (PNG), ambele menţionări fiind făcute în contectul unor urmăriri penale.  

Cele două materiale în care au fost identificate atitudini pozitive se circumscriu unor activităţi 

de imagine ale lui Ilie Sârbu, respectiv Emil Boc. În cazul niciuneia dintre aceste  apariţii nu este 

menţionată apartenenţa politică a actorilor.  

CONTEXTE ASOCIATE ACTORILOR 

În perioada martie – mai 2009, actorii prezentaţi în ştirile Realitatea Tv (atât cei cu funcţii 

publice, cât şi cei cu funcţii politice) au fost surprinşi în contexte variate: electoral, activitate 

instituţională, acţiuni de imagine, dispute politice, organizarea internă a partidelor sau urmărire 

penală. 

Cel mai vizibil actor prezentat în contextul desfăşurării atribuţiilor publice a fost Emil Boc, cu 

13 apariţii, urmat de Traian Băsescu, cu 12 apariţii. Miniştrii Ecaterina Andronescu şi Ion Bazac, 

au avut fiecare câte 7 apariţii în acest context.  Per total, actorii menţionaţi şi prezentaţi în context 

instituţional au înregistrat 64 apariţii. 

Pe fondul organizării Alegerilor Europarlamentare şi al scenariilor generate de Alegerile 

Prezidenţiale din toamna lui 2009, cele mai multe acţiuni asociate actorilor identificaţi au fost legate 

de contextul electoral (45 apariţii). Cel mai vizibil actor în context electoral a fost Traian Băsescu (8 

apariţii), urmat de Mircea Geaoană (PSD), cu 6 apariţii, Adrian Năstase (PSD) Crin Antonescu 

(PNL), cu câte 4 apariţii.  Ceilalţi actori prezenţi în context electoral au înregistrat maxim 2 apariţii. 

Acţiunile legate de organizarea sau participarea actorilor publici la evenimente care nu au fost 

definite explicit ca având miză electorală au fost incluse în categoria acţiuni de imagine. Cel mai 

vizibil actor prezent în acest context a fost Traian Băsescu  cu 4 apariţii, urmat de Emil Boc, Marian 
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Vanghelie (PSD) şi Mircea Geoană (PSD) asociaţi cu acţiuni de imagine în câte 2 apariţii. Ceilalţi 

actori menţionaţi în acest context au înregistrat apariţii singulare. 

În intervalul monitorizat, în cadrul stirilor Realitatea TV au fost identificati cei mai multi 

actori implicati în actiuni conflictuale. Mircea Geoană (PSD) a fost identificat cel mai adesea în 

postura de intiator al unor atacuri politice (6 aparitii), urmat îndeaproape de Crin Antonescu 

(PNL), cu 4 atacuri lansate. Adrian Năstase (PSD) a fost initiator al unor atacuri politice în 3 dintre 

aparitiile sale, iar Marian Vanghelie (PSD), în alte 2 aparitii. Presedintele Traian Băsescu, urmat de 

Călin Popescu Tăriceanu, Dinu Patriciu, Ludovic Orban, Teodor Melescanu – toti membri PNL, si 

Miron Mitrea (PSD) au fost, de asemenea, prezentati în calitate de initiatori ai unor atacuri politice în 

câte o aparitie. De cealaltă parte, presedintele Traian Băsescu a fost cel mai adesea tinta a atacurilor 

politice (în 7 aparitii), urmat de Emil Boc care a fost tinta a atacurilor în 3 dintre aparitiile cumulate. În 

ipostaza de tinte ale atacurilor politice au mai fost: Adrian Năstase (PSD), Călin Popescu Tăriceanu 

(PNL), Ioan Olteanu, Roberta Anastase si Teodor Paleologu – toti membri PD-L, în câte o aparitie. 

Pentru o imagine detaliată asupra contextelor în care au fost prezentaţi actorii identificaţi în 

această analiză, consultaţi Anexa 2 de la pagina 55. 

APLICAREA PRINCIPIILOR DEONTOLOGICE 

Pentru această ediţie a raportului ”Un om a muşcat o ştire”, echipa de cercetare a urmărit 

exclusiv măsura în care este respectată prezumţia de nevinovăţie în cazul actorilor care sunt subiect 

ai unor anchete judiciare. 

Întrucât anul 2009 este un an electoral, atacurile şi diferendele de opinie din spaţiul public au 

fost tratate din perspectiva competiţiei electorale. Astfel, indicatorul ”prezentarea opiniei tuturor 

părţilor aflate în conflict” a fost  anulat.    

În intervalul monitorizat, au fost identificate 16 ştiri în care a fost necesară respectarea 

prezumţiei de nevinovăţie. În toate situaţiile analizate, jurnaliştii au respectat prezumţia de 

nevinovăţie.  

În 16 dintre ştirile în care a fost necesară respectarea prezumţiei de nevinovăţie s-a discutat 

despre urmărirea penală în care este implicat George Becali. Celelalte materiale în care acest principiu 

a trebuit să fie respectat au prezentat cazul Adrian Năstase, Miron Mitrea, ambii anchetaţi de DNA, şi 

Constantin Iancu, suspectat de sechestrare.  
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Agenda editorială a ştirilor TVR 1 

Topul principalelor teme identificate la TVR 1
 (martie - mai 2009)
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Pentru cea de-a treia ediţie a acestei cercetări, au fost analizate 21 de ediţii ale principalei 

emisiuni informative de la TVR 1, Telejurnal. Pe parcursul celor 21 de jurnale analizate au fost 

identificate 521 de ştiri care au avut o durată cumulată de 940 de minute. Durata medie a unei ediţii a 

Telejurnalului a fost de aproximativ 45 de minute, fiecare ediţie cuprinzând, în medie, 24 de ştiri .  

Pe parcursul celor trei luni supuse analizei, ştirile postului TVR 1 au fost încadrate în 28 de 

categorii tematice. 

Primul loc în agenda ştirilor TVR 1 a fost ocupat de subiecte legate de activitatea instituţiilor 

statului, tema administraţie având o pondere de 17,39% din durata totală a ştirilor. Cele 76 de ştiri 

tematice identificate au abordat subiecte precum: măsuri guvernamentale anti-criză şi de protecţie 

socială, proteste sindicale sau ordinea de zi a lucrărilor din Guvern. Ştirile administrative au beneficiat 

de o poziţionare eterogenă, însă, cele mai multe dintre ele au fost plasate în prima jumatate a 

jurnalelor. De regulă, în cadrul unei ediţii informative au fost difuzate cel puţin ştiri din această 

categorie, iar durata medie a unei ştiri a fost  de 2 minute şi 14 secunde.   

Actualitatea şi politica internaţională au beneficiat de o pondere importantă în agenda 

ştirilor TVR 1 – 11,01% din durata totală a ştirilor analizate. În intervalul monitorizat au fost 

identificate 83 de ştiri ce au cuprins teme externe precum: evoluţia crizei economice în lume, conflicte 

pe glob (cu precădere Irak şi Afganistan), Summit-ul NATO şi reuniunea G20 din luna aprilie. 

Subiectele externe au fost prezentate, de regulă, în a doua jumătate a jurnalelor TVR 1, durata medie a 

unei ştiri din această categorie fiind de aproximativ 1 minut şi 25 de secunde. În cadrul jurnalelor 

analizate au fost identificate cel putin 3 ştiri extrase de pe agenda internaţională. 
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Alegerile parlamentare din Republica Moldova din luna aprilie şi incidentele violente de la 

Chişinău au generat 13 ştiri în intervalul monitorizat. Postul public de televiziune a difuzat relatări din 

jurul acestor evenimente în 52 de minute din durata totală a stirilor analizate. În cadrul Telejurnalului 

din data de 7 aprilie, jurnaliştii TVR 1 au prezentat evenimentele de la Chişinău în 25 din cele 44 de 

minute alocate respectivei ediţii informative. Materialele despre Republica Moldova au deschis 

jurnalele din zilele de 5 şi 7 aprilie. De asemenea, durata medie a unei ştiri din această categorie a fost 

de 4 minute.  

 Ştirile subscrise în categoria alte teme au avut o pondere de 5,43% (durata cumulată – 51 de 

minute) din durata totală a ştirilor analizate. În cele 37 de materiale integrate în această categorie 

tematică au fost prezentate, de regulă, informaţii şi evenimente regionale din România. Ştirile din 

categoria alte teme au fost plasate, în general, în a doua jumătate a Telejurnalului. Durata medie a unei 

ştiri din această categorie tematică a fost de 1 minut si 41 de minute.  

Ştirile şi informaţiile despre evoluţia gripei porcine în România si în lume au avut o pondere 

de 5,42% din durata totală a ştirilor analizate. Materialele subscrise acestei teme (21, cu o durată 

cumulată de aproximativ 51 de minute) au fost difuzate, de regulă, în prima jumătate a jurnalelor TVR 

1. În zilele de 2 si 3 Mai subiectul a fost prezentat în deschiderea Telejurnalului şi a fost inclus în 

pachete informative de 3, respectiv 4 ştiri dedicate gripei porcine. Durata medie a unei ştiri din această 

categorie a fost de 2 minute şi 42 de secunde.  

Desfăşurarea unor demersuri judiciare de notorietate sau decizia organelor de anchetă de a 

trimite în justiţie politicieni români suspectaţi de acte de corupţie au generat 25 de ştiri cu o durată 

cumulată de 39 de minute. Subiectele incluse în tema justiţie au avut astfel o pondere de 4,16% din 

durata totală a ştirilor. De regulă, ştirile din această categorie tematică au fost identificate în prima 

jumătate a jurnalelor analizate, durata medie a unei ştiri fiind de 1 minut şi 56 de secunde.  

Informaţiile despre organizarea programelor de învătământ, dar şi prezentarea unor cazuri 

problematice identificate în şcolile din România (vezi tema sistem de învăţământ) au avut o pondere 

de 4,06% din durata totală a ştirilor analizate. În intervalul monitorizat au fost identificate 19 ştiri în 

care erau prezentate informaţii despre sistemul de învăţământ. Cel mai adesea, ştirile incluse în această 

categorie au fost plasate între primele zece ştiri din cadrul jurnalului. Durata medie a unei ştiri a fost 

de 2 minute. 

Restul temelor identificate (21) au avut o pondere cumulată de 47% (adică 442 de minute) din 

durata totală a ştirilor (940). Au mai fost identificate ştiri despre: cazul Becali, sărbători oficiale, 

economie şi finanţe sau sistemul sanitar. Pentru o imagine detaliată, vă rugăm să consultaţi Anexa 1 de 

la pagina 48. 
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Interesul public şi senzaţionalismul  

Raportul ştirilor de interes public şi al abordărilor 
senzaţionaliste la TVR 1
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În intervalul monitorizat, aproximativ 88% din ştirile analizate au prezentat informaţii de interes 

public. Cele 445 de ştiri identificate au avut o durată cumulată de 758 de minute .  

Conform metodologiei utilizate în cercetare, în această categorie au fost incluse ştirile în care 

erau prezentate informaţii despre activitatea instituţiilor statului, despre cheltuirea fondurilor publice 

sau orice alt tip de informaţie care ar fi putut afecta un număr considerabil de oameni26. 

 Ştirile de interes public au beneficiat de o poziţionare omogenă în cadrul Telejurnalului. De 

asemenea, s-a putut observa că ştirile ce conţin informaţii de interes public  au avut o durată medie 

mai mare decât ştirile ce nu conţin astfel de informaţii (2 minute şi 15 secunde versus 1 minut şi 21 de 

secunde). 

Totodată, aproximativ 3% (valoare absolută – 12) din ştirile de interes public au fost potenţate 

prin dramatizări şi/sau apelul la formule discursive ori tehnice senzaţionaliste27.     

 

 

 

 

                                                 
26 Definiţia are caracter orientativ, în evaluarea dimensiunii de interes public fiind luate în considerare şi alte 
criterii, precum: calitatea acţiunii şi a personajelor centrale (persoană publică vs persoană fizică), posibile efecte 
asupra comunităţii, dimensiunea explicită de prevenire a publicului, prezentarea de acţiuni şi informaţii ce pot fi 
instrumentalizate de către un public cât mai larg etc.  
27 Titrări senzaţionaliste, efecte audio-video, enunţuri marcate de expresii hiperbolizante etc.  
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Politicienii în politica ştirilor TVR 1 

Vizibilitate aparat administrativ vs vizibilitate scena politică la 
TVR 1

(martie - mai 2009)
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VIZIBILITATE 

În intervalul monitorizat, reprezentanţii principalelor instituţii ale statului au avut o 

vizibilitate28 mai crescută decât actorii de pe scena politică decât de pe cea a vieţii politice interne. În 

această situaţie, raportul vizibilitătiţi actorilor coincide cu cel tematic (unde 17,39% reprezintă 

ponderea ştirilor administrative, 3,10% este ponderea ştirilor politice).  

Partide şi lideri politici, alţi actori  

Membrii PSD+PC au cumulat cele mai multe prezenţe în jurnalele TVR 1 (29 apariţii), urmaţi 

de membrii PNL (19 apariţii) şi membrii PD-L (7 apariţii). Dintre liderii de partid s-au distins Mircea 

Geoană (PSD) cu 15 apariţii şi Crin Antonescu (PNL), cu 6 apariţii. Elena Băsescu (candidat 

independent), Corneliu Vadim Tudor (PRM) şi Principele Radu Duda au înregistrat, fiecare, câte 3 

apariţii.  

George Becali (PNG) a înregistrat 20 de apariţii în acest interval, 18 dintre acestea fiind 

cumulate pe fondul anchetei judiciare în care este implicat şi doar două fiind asociată cu candidatura 

sa la funcţia de europarlamentar. 

Aparatul administrativ de stat a fost cel mai cel mai bine reprezentat de membrii 

Guvernului, cu 76 de apariţii. Preşedintele Traian Băsescu şi premierul Emil Boc au cumulat 34, 

respectiv 21 apariţii. Pentru detalii, consultaţi Anexa 2 de la pagina 58.   

                                                 
28 Au fost înregistrate toate menţionările nominale ale actorilor din aparatul administrativ şi membrii/liderii 
partidelor politice din România. În cazul administraţiei publice au fost înregistraţi numai actorii din primul 
eşalon (Preşedinte, lideri Senat şi Camera Deputaţilor, Premier şi miniştri), iar în cazul scenei politice au fost 
înregistraţi şi actorii independenţi asociaţi unor exerciţii electorale (vezi Elena Băsescu şi Radu Duda).  
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 ATITUDINEA JURNALIŞTILOR 

Singurii actori care au fost prezentaţi negativ în ştirile TVR 1 au fost preşedintele Traian 

Băsescu, împreună cu Mircea Geoană şi Marian Vanghelie, ambii din PSD. 

Preşedintele Traian Băsescu a fost ironizat într-un material ce dezbătea problema 

descentralizării administrative (vezi titlul ”Să descentralizaţi bine” din data de 7 martie a.c), iar Mircea 

Geoană şi Marian Vanghelie au fost prezentaţi negativ în contextul organizării evenimentelor populare 

din ziua de 1 Mai (vezi ”Cu mic, cu mare” din data de 1 Mai a.c).  

CONTEXTE ASOCIATE ACTORILOR 

În perioada martie – mai 2009, actorii prezentaţi în ştirile TVR 1 (atât cei cu funcţii publice, 

cât şi cei cu funcţii politice) au fost surprinşi în contexte variate: electoral, activitate instituţională, 

acţiuni de imagine, dispute politice, organizarea internă a partidelor sau urmărire penală. 

Cei mai vizibili actori prezentaţi în contextul desfăşurării atribuţiilor publice au fost Traian 

Băsescu (23 de apariţii), Emil Boc (18 apariţii), urmaţi de  Ecaterina Andronescu şi Ion Bazac, cu 

15, respectiv 10 apariţii. Per total, actorii menţionaţi şi prezentaţi în context instituţional au 

înregistrat 134 de apariţii. 

Pe fondul organizării Alegerilor Europarlamentare şi al scenariilor generate de Alegerile 

Prezidenţiale din toamna lui 2009, cele mai multe acţiuni asociate actorilor identificaţi au fost legate 

de contextul electoral (44 apariţii). Crin Antonescu (PNL) si Mircea Geoană (PSD) au înregistrat câte 

5 aparitii în acest context, urmaţi de Traian Băsescu, cu 4 apariţii. Principele Radu Duda a cumulat 3 

apariţtii, urmat fiind de Corneliu Vadim Tuodor (PRM), George Becali (PNG, pe lista PRM), Sorin 

Oprescu, Norica Nicolai şi Elena Băsescu, toţi cu câte 2 apariţii.  Ceilalţi actori prezenţi în context 

electoral au înregistrat apariţii singulare. 

Acţiunile legate de organizarea sau participarea actorilor identificati la evenimente care nu au 

fost definite explicit ca având miză electorală au fost incluse în categoria acţiuni de imagine. Cel mai 

vizibil actor prezent în acest context a fost Mircea Geoană (PSD) cu 5 apariţii, urmat de Traian 

Băsescu şi Marian Vanghelie (PSD), cu câte 2 aparitii. Ceilalţi actori menţionaţi în acest context au 

înregistrat apariţii singulare. 

În cadrul ştirilor TVR 1 au fost identificaţi patru actori în calitate de iniţiatori ai unor atacuri 

politice: Adrian Severin (PSD), Crin Antonescu, Pavel Corj şi Varujan Vosganian – toţi membri PNL, 

în câte o aparitiei. Ţintă a atacurilor politice a fost, cel mai adesea, preşedintele Traian Băsescu (4 

apariţii), urmat de Adriean Videanu, Călin Popescu Tăriceanu (PNL) şi Varujan Vosganian (PNL), cu 

câte o apariţie în această ipostază.  
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Pentru o imagine detaliată asupra contextelor în care au fost prezentaţi actorii identificaţi în 

această analiză, consultaţi Anexa 2 de la pagina 58. 

APLICAREA PRINCIPIILOR DEONTOLOGICE 

Pentru această ediţie a raportului ”Un om a muşcat o ştire”, echipa de cercetare a urmărit 

exclusiv măsura în care este respectată prezumţia de nevinovăţie în cazul actorilor care sunt subiect 

ai unor anchete judiciare. 

Întrucât anul 2009 este un an electoral, atacurile şi diferendele de opinie din spaţiul public au 

fost tratate din perspectiva competiţiei electorale. Astfel, indicatorul ”prezentarea opiniei tuturor 

părţilor aflate în conflict” a fost  anulat.    

În intervalul monitorizat, au fost identificate 23 de ştiri în care a fost necesară respectarea 

prezumţiei de nevinovăţie. În toate situaţiile analizate, jurnaliştii au respectat prezumţia de 

nevinovăţie.  

În 18 dintre ştirile identificate a fost tratat cazul Becali, iar celelalte 5 au fost prezentate 

suspiciunile ce planau asupra lui Adrian Năstase, Miron Mitrea, Serban Mihăilescu (toţi membri PSD) 

şi Eugen Nicolăescu (PNL).  
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ANEXA 1  
 
ANTENA 1 
 

TEME Număr ştiri Durată minute Pondere (m) 
Administraţie 65 124,00 13,5% 
Accidente 58 113,12 12,3% 
Cazul Becali 14 63,20 6,9% 
Sărbători oficiale 24 63,20 6,9% 
Economic-financiar 32 55,60 6,1% 
Infracţiune 32 51,60 5,6% 
Extern 33 51,15 5,6% 
Fapt divers extern 38 43,40 4,7% 
Justiţie 22 38,48 4,2% 
Fapt divers 18 31,52 3,4% 
Politic 17 29,28 3,2% 
Alte teme 19 28,63 3,1% 
Campania "Avem viaţă în sânge" 4 24,67 2,7% 
Autopromovare 15 24,65 2,7% 
Social 10 22,92 2,5% 
Societate 13 22,68 2,5% 
Migraţie 13 20,30 2,2% 
Republica Moldova 5 19,72 2,2% 
Gripa porcină 11 18,38 2,0% 
Sistem sanitar 9 16,78 1,8% 
Info utilitare 12 16,70 1,8% 
Bucureşti 6 10,80 1,2% 
Sport 4 9,30 1,0% 
Afganistan 4 8,07 0,9% 
Deces persoană publică 2 3,60 0,4% 
Cultură 1 2,38 0,3% 
Sistem de învăţământ 2 2,22 0,2% 
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ANTENA 3 
 
 

TEME Număr ştiri Durată minute Pondere (m) 
Politic 26 94 19,51% 
Administraţie 39 67 13,97% 
Cazul Becali 11 52 10,89% 
Sărbători oficiale 13 34 7,10% 
Alte teme 10 30 6,18% 
Republica Moldova 7 28 5,86% 
Gripa porcină 9 22 4,65% 
Extern 21 22 4,57% 
Accidente 10 21 4,35% 
Justiţie 17 20 4,10% 
Economic-financiar 13 20 4,07% 
Info utilitar 11 15 3,13% 
Fapt divers extern 12 11 2,38% 
Fapt divers 6 10 2,06% 
Autopromovare 5 6 1,31% 
Bucureşti 3 5 1,06% 
Migraţie 5 5 0,98% 
Sistem sanitar 2 5 0,97% 
Infracţiune 3 5 0,96% 
Cultură 2 4 0,85% 
Afganistan 2 3 0,72% 
Social 1 2 0,40% 
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PRO TV  
 

TEME Număr ştiri Durată minute Pondere (m) 
Administraţie 65 124,00 13,5% 
Accidente 58 113,12 12,3% 
Cazul Becali 14 63,20 6,9% 
Sărbători oficiale 24 63,20 6,9% 
Economic-financiar 32 55,60 6,1% 
Infracţiune 32 51,60 5,6% 
Extern 33 51,15 5,6% 
Fapt divers extern 38 43,40 4,7% 
Justiţie 22 38,48 4,2% 
Fapt divers 18 31,52 3,4% 
Politic 17 29,28 3,2% 
Alte teme 19 28,63 3,1% 
Campania "Avem viaţă în sânge" 4 24,67 2,7% 
Autopromovare 15 24,65 2,7% 
Social 10 22,92 2,5% 
Societate 13 22,68 2,5% 
Migraţie 13 20,30 2,2% 
Republica Moldova 5 19,72 2,2% 
Gripa porcină 11 18,38 2,0% 
Sistem sanitar 9 16,78 1,8% 
Info utilitare 12 16,70 1,8% 
Bucureşti 6 10,80 1,2% 
Sport 4 9,30 1,0% 
Afganistan 4 8,07 0,9% 
Deces persoană publică 2 3,60 0,4% 
Cultură 1 2,38 0,3% 
Sistem de învăţământ 2 2,22 0,2% 
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REALITATEA TV 
 
 

TEME Număr ştiri Durată minute Pondere (m) 
Administraţie 58 137 22,5% 
Justiţie 22 72 11,8% 
Cazul Becali 13 57 9,3% 
Politic 29 45 7,4% 
Republica Moldova 9 31 5,1% 
Sărbători oficiale 10 28 4,6% 
Gripa porcină 6 27 4,5% 
Externe 22 26 4,3% 
Realitatea All Inclusive 5 26 4,3% 
Alte teme 14 23 3,8% 
Economic-financiar 16 23 3,8% 
Accidente 13 22 3,6% 
Infracţiune 12 19 3,2% 
Info utilitar 14 17 2,9% 
Sistem sanitar 5 10 1,6% 
Social 7 9 1,5% 
Fapt divers extern 8 9 1,5% 
Societate 6 9 1,5% 
Autopromovare 6 7 1,2% 
Bucureşti 4 6 1,0% 
Migraţie 4 5 0,9% 
Sistem de învăţământ 2 5 0,9% 
Campania "România prinde rădăcini" 2 4 0,6% 
Cultură 2 3 0,6% 
Fapt divers 3 3 0,5% 
Afganistan 2 2 0,3% 
Sport 1 1 0,2% 
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TVR 1 
 

TEME Număr ştiri Durată minute Pondere (m) 
Accidente 23 32 3,4% 
Administraţie 76 163 17,4% 
Afganistan 6 11 1,2% 
Alte teme 36 51 5,4% 
Autopromovare 4 7 0,8% 
Bucureşti 7 11 1,1% 
Campania "România în mişcare" 1 10 1,1% 
Campania "Un muzeu pentru tine" 3 9 0,9% 
Cazul Becali 19 38 4,0% 
Cultura 8 18 1,9% 
Deces persoană publică 1 2 0,2% 
Economic-financiar 19 37 4,0% 
Extern 83 104 11,0% 
Fapt divers 7 12 1,3% 
Fapt divers extern 8 7 0,7% 
Gripa porcină 21 51 5,4% 
Info utilitare 22 34 3,6% 
Infracţiune 21 26 2,8% 
Justiţie 25 39 4,2% 
Migraţie 6 16 1,7% 
Politic 19 29 3,1% 
Republica Moldova 13 52 5,5% 
Sărbători oficiale 18 37 4,0% 
Sistem de învăţământ 19 38 4,1% 
Sistem sanitar 17 35 3,7% 
Social 23 37 4,0% 
Societate 14 33 3,5% 
Sport 2 1 0,1% 
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ANEXA 2 – CONTEXTE ASOCIATE ACTORILOR 
 
ANTENA 1 
 

Activitate instituţională Apariţii 
Traian Băsescu 13 
Radu Berceanu 7 
Ecaterina Andronescu 6 
Emil Boc 6 
Gheorghe Pogea 6 
Ion Bazac 4 
Elena Udrea 3 
Marian Sârbu 3 
Monica Iacob Ridzi 3 
Sorin Oprescu 3 
Cristian Diaconescu 2 
Dan Voiculescu, PC 2 
Adriean Videanu 1 
Dan Nica, PSD 1 
Iulian Urban, PDL 1 
Nicolae Nemirschi 1 
Roberta Anastase, PD-L 1 

 
 

Context electoral Apariţii 
Elena Băsescu 3 
Norica Nicolai, PNL 2 
Theodor Stolojan, PD-L 2 
Traian Băsescu 2 
Adina Vălean, PNL 1 
Adrian Ciocănea, PNL 1 
Adrian Iorgulescu, PNL 1 
Adrian Severin, PSD-PC 1 
Codruţ Sereş, PC 1 
Corneliu Vadim Tudor, PRM 1 
Crin Antonescu, PNL 1 
Dan Voiculescu, PC 1 
Daniela Popa, PC 1 
George Becali, PNG 1 
Iuliu Vinckler, UDMR 1 
Laszlo Tokes, UDMR 1 
Mircea Geoană, PSD 1 
Monica Macovei, PD-L 1 
Ovidiu Silaghi, PNL 1 
Pavel Abraham 1 
Rareş Niculescu, PD-L 1 
Rovana Plumb, PSD-PC 1 
Sabin Cutaş, PC 1 
Sorin Oprescu 1 
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Acţiuni de imagine Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 4 
Traian Băsescu 3 
Corneliu Vadim Tudor, PRM 2 
Marian Vanghelie, PSD 2 
Adrian Năstase, PSD 1 
Cristian Ţopescu, PNL 1 
Dan Voiculescu, PC 1 
Ecaterina Andronescu, PSD 1 
Elena Băsescu 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Marian Sârbu, PSD 1 
Radu Mazăre, PSD 1 
Roberta Anastase 1 
Rovana Plumb, PSD 1 
Sorin Oprescu 1 
Theodor Paleologu 1 

 
Urmărire penală Apariţii 
George Becali, PNG 19 
Adrian Năstase, PSD 3 

 
Conflicte Apariţii 
Dan Voiculescu, PC 2 
Gheorghe Pogea 1 
Traian Băsescu 1 

 
Iniţiative legislative Apariţii 
Dan Voiculescu, PC 4 

 
Viaţa internă a partidelor Apariţii 
Adrian Năstase, PSD 1 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Crin Antonescu, PNL 1 
Mircea Geoană, PSD 1 

 
Viaţă privată Apariţii 
Ilie Sârbu 1 
Theodor Stolojan, PD-L 1 

 

Cazul Popoviciu Apariţii 
Traian Băsescu 2 

 

Declaraţii politice Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 1 
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ANTENA 3 
 

Activitate instituţională Apariţii 
Traian Băsescu 12 
Emil Boc 9 
Ecaterina Andronescu 6 
Mihai Stănişoara 5 
Gheorghe Pogea 4 
Guvern 4 
Ilie Sârbu 3 
Cristian Diaconescu 2 
Dan Nica 2 
Ion Bazac 2 
Marian Sârbu 2 
Radu Berceanu 2 
Adriean Videanu 1 
Cristian Rădulescu, PD-L 1 
Elena Udrea 1 
Gheorghe Flutur, PD-L 1 
Lia Olguţa Vasilescu, PD-L 1 
Ludovic Orban, PNL 1 
Monica Iacob Ridzi 1 
Sorin Oprescu 1 
Teodor Paleologu 1 
Titus Corlăţean, PSD 1 
Victor Ponta, PSD 1 

 
Conflicte Apariţii 
Traian Băsescu 6 
Mircea Geoană, PSD 4 
Adrian Năstase, PSD 3 
Crin Antonescu, PNL 3 
Marian Vanghelie, PSD 3 
Emil Boc 2 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 

 
Electoral Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 4 
Crin Antonescu, PNL 2 
Sabin Cutaş, PSD+PC 2 
Traian Băsescu 2 
Adrian Năstase, PSD 1 
Adrian Severin, PSD 1 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Codruţ Sereş, PC 1 
Corina Creţu, PSD 1 
Dan Voiculescu, PC 1 
Daniela Popa, PC 1 
Ioan Enciu, PSD 1 
Rovana Plumb, PSD 1 
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Sorin Oprescu 1 
Valeriu Zgonea, PSD 1 

 
Imagine Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 4 
Emil Boc 3 
Traian Băsescu 3 
Marian Vanghelie, PSD 2 
Elena Udrea 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Monica Iacob Ridzi 1 

 
Urmărire penală Apariţii 
George Becali, PNG 12 
Adrian Năstase, PSD 1 
Miron Mitrea, PSD 1 

 
Organizare internă Apariţii 
Marian Vanghelie, PSD 3 
Crin Antonescu, PNL 2 
Adrian Cioroianu, PNL 1 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Ludovic Orban, PNL 1 
Puiu Hasotti, PNL 1 
Radu Stroe, PNL 1 

 
Declaraţii politice Apariţii 
Gheorghe Flutur, PD-L 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Mircea Geoană, PSD 4 

 
Cazul Popoviciu Apariţii 
Traian Băsescu 2 

 
Iniţiative legislative Apariţii 
Dan Voiculescu, PC 1 

 
Viaţă privată Apariţii 
Ilie Sârbu 1 
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PRO TV 
 

Activitate instituţională Apariţii 
Traian Băsescu 15 
Emil Boc 12 
Gheorghe Pogea 6 
Ecaterina Andronescu 5 
Ion Bazac 5 
Sorin Oprescu 5 
Marian Sârbu 3 
Radu Berceanu 3 
Cristian Diaconescu 2 
Dan Nica 2 
Elena Udrea 2 
Iulian Urban, PD-L 2 
Mircea Geoană, PSD 2 
Nicolae Nemirschi 2 
Roberta Anastase 2 
Varujan Vosganian, PNL 2 
Atilla Zoltan Cseke, UDMR 1 
Cezar Preda, PD-L 1 
Cristian Diaconescu 1 
Dumitru Chiriţă, PSD+PC 1 
Ioan Bazac 1 
Ioan Cindrea, PSD 1 
Mihai Stănişoară 1 
Mircea Valentin, PDL 1 
Monica Iacob Ridzi 1 
Raducu Filipescu, PNL 1 
Sever Voinescu, PD-L 1 
Teodor Stolojan, PD-L 1 
Toni Grebla, PSD+PC 1 
Victor Bostinaru (europarlamentar) 1 

 
Electoral Apariţii 
Elena Băsescu 3 
Mircea Geoană, PSD 3 
Adrian Năstase, PSD 2 
Crin Antonescu, PNL 2 
George Becali, PNG 2 
Ludovic Orban, PNL 2 
Corneliu Vadim Tudor, PRM 1 
Elena Udrea, PD-L 1 
Emil Boc, PD-L 1 
George Becali, PRM 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Kelemen Hunor, UDMR 1 
Marian Vanghelie, PSD 1 
Marko Bela, UDMR 1 
Mircea Toader, PD-L 1 
Radu Stroe, PNL 1 

 54



Traian Băsescu 1 
Viorel Hrebenciuc, PSD 1 

 
Acţiuni de imagine Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 3 
Traian Băsescu 2 
Cristian Diaconescu 1 
Elena Udrea 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Marian Vanghelie, PSD 1 
Raluca Turcan, PD-L 1 
Theodor Paleologu 1 

 
Viaţa internă a partidelor Apariţii 
Marian Vanghelie, PSD 2 
Calin Popescu Tariceanu, PNL 1 
Crin Antonescu, PNL 1 
Ludovic Orban, PNL 1 
Madalin Voicu, PSD 1 
Mircea geoana, PSD 1 
Puiu hasotti, PNL 1 
Relu fenechiu, PNL 1 

 
Conflictual Apariţii 
Crin Antonescu, PNL 3 
Traian Băsescu 3 
Adrian Năstase, PSD 1 
Emil Boc 1 
Roberta Anastase 1 
Theodor Paleologu 1 

 
Declaraţii politice Apariţii 
Ion Iliescu, PSD 1 
Mădălin Voicu, PSD 1 
Mircea Geoană, PSD 1 

 
Urmărire penală Apariţii 
George Becali, PNG 1 
Miron Mitrea, PSD 1 

 
Urmărire penală Apariţii 
George Becali, PNG 1 
Miron Mitrea, PSD 1 

 
Viaţă privată Apariţii 
Ilie Sârbu 1 
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REALITATEA TV 
 

Activitate instituţională Apariţii 
Emil Boc 13 
Traian Băsescu 12 
Ecaterina Andronescu 7 
Ion Bazac 7 
Gheorghe Pogea 5 
Sorin Oprescu 4 
Elena Udrea 3 
Dan Nica 2 
Mihai Stănişoara 2 
Monica Iacob Ridzi 2 
Cristian Diaconescu 1 
Ilie Sârbu 1 
Luminiţa Anghel, PSD 1 
Mircea Geoană 1 
Monica Iacob-Ritzi 1 
Roberta Anastase 1 

 
Electoral Apariţii 
Traian Băsescu 6 
Mircea Geoană, PSD 4 
Adrian Năstase, PSD 3 
Marian Vanghelie, PSD 3 
Corneliu Vadim Tudor, PRM 2 
Crin Antonescu, PNL 2 
Emil Boc, PD-L 2 
Adina Vălean, PNL 1 
Adrian Iorgulescu, PNL 1 
Adrian Severin, PSD 1 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Corina Creţu, PSD 1 
Cristian Adomniţei, PNL 1 
Cristian Preda, PD-L 1 
Elena Băsescu 1 
George Becali, PNG 1 
George Becali, PRM 1 
Ioan Mircea Pascu, PSD 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Iuliu Vinkler, UDMR 1 
Laszlo Tokes, UDMR 1 
Monica Macovei, PD-L 1 
Norica Nicolai, PNL 1 
Paul Abraham 1 
Radu Duda 1 
Renate Weber, PNL 1 
Rovana Plumb, PSD 1 
Sogob Csaba, UDMR 1 
Sorin Oprescu 1 
Theodor Stolojan, PD-L 1 
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Conflictual Apariţii 
Traian Băsescu 8 
Mircea Geoană, PSD 6 
Adrian Năstase, PSD 4 
Crin Antonescu, PNL 4 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 2 
Emil Boc, PD-L 2 
Marian Vanghelie, PSD 2 
Dinu Patriciu, PNL 1 
Emil Boc 1 
Ioan Olteanu, PD-L 1 
Ludovic Orban, PNL 1 
Miron Mitrea, PSD 1 
Roberta Anastase, PDL 1 
Teodor Meleşcanu, PNL 1 
Teodor Paleologu, PDL 1 

 
Urmărire penală Apariţii 
George Becali, PNG 14 
Adrian Năstase, PSD 1 
Miron Mitrea, PSD 1 

 
Imagine Apariţii 
Traian Băsescu 4 
Emil Boc 2 
Marian Vanghelie, PSD 2 
Mircea Geoana, PSD 2 
Cezar Măgureanu, PNL 1 
Cristian Ţopescu, PNL 1 
George Becali, PNG 1 
Ilie Sârbu 1 
Silviu Prigoană, PD-L 1 

 
Declaraţii politice Apariţii 
Emil Boc 2 
Mircea Geoană, PSD 2 
Varujan Vosganian, PNL 2 
Adrian Păunescu, PSD 1 
Marian Vanghelie, PSD 1 

 
Viaţa internă a partidelor Apariţii 
Ludovic Orban, PNL 2 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Crin Antonescu, PNL 1 
Florin Alexe, PNL 1 
Marian Vanghelie, PSD 1 
Mircea Geoană, PSD 1 
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Cazul Popoviciu Apariţii 
Traian Băsescu 1 

 
 

Viaţă privată Apariţii 
Ilie Sârbu 1 
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TVR 1 
 

Activitate instituţională Apariţii 
Traian Băsescu 23 
Emil Boc 18 
Ecaterina Andronescu 15 
Ion Bazac 10 
Dan Nica 7 
Elena Udrea 5 
Marian Sârbu 5 
Adriean Videanu 4 
Gheorghe Pogea 4 
Ilie Sârbu 4 
Monica Iacob Ridzi 4 
Constantin Niţă 3 
Cristian Diaconescu 3 
Radu Berceanu 3 
Mihai Stănişoara 2 
Mircea Geoană, PSD 2 
Varujan Vosganian, PNL 2 
Adrian Severin, PSD 1 
Cătălin Predoiu 1 
Corina Creţu, PSD 1 
Daciana Sârbu, PSD 1 
Emil Boc  1 
Florin Iordache, PSD 1 
Laszlo Borbely, UDMR 1 
Lucia Varga, PNL 1 
Luminiţa Anghel, PSD-PC 1 
Marian Jean Marinescu, PDL 1 
Mihail Hârdău, PD-L 1 
Nicolae Nemirschi 1 
Petru Călian, PDL 1 
Renate Weber, PNL 1 
Sebastian Bodu, PDL 1 
Sever Voinescu, PD-L 1 
Sorin Oprescu 1 
Titus Corlăţean, PSD 1 
Vasile Blaga 1 
Victor Ponta, PSD 1 

 
Context electoral Apariţii 
Crin Antonescu, PNL 5 
Mircea Geoană, PSD 5 
Traian Băsescu 4 
Radu Duda (independent) 3 
Corneliu Vadim Tudor, PRM 2 
Elena Băsescu 2 
George Becali, PNG 2 
Norica Nicolai, PNL 2 
Sorin Oprescu 2 
Adina Vălean, PNL 1 
Adrian Năstase, PSD 1 

 59



Adrian Severin, PSD 1 
Adriana Ţicău, PSD 1 
Codruţ Sereş, PC 1 
Cristian Busoi, PNL 1 
Daciana Sârbu, PSD 1 
Daniela Popa, PC 1 
Emil Boc, PD-L 1 
Ioan Mircea Pascu, PSD 1 
Marko Bela, UDMR 1 
Olguţa Vasilescu, PSD 1 
Ramona Mănescu, PNL 1 
Renate Weber, PNL 1 
Rovana Plumb, PSD 1 
Tokes Laszlo, UDMR 1 
Victor Ponta, PSD 1 

 
Urmărire penală Apariţii 
George Becali, PNG 18 
Adrian Năstase, PSD 2 
Eugen Nicolaescu, PNL 1 
Miron Mitrea, PSD 1 
Şerban Mihăilescu, PSD 1 

 
Acţiuni de imagine Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 5 
Marian Vanghelie, PSD 2 
Traian Băsescu 2 
Adrian Năstase, PSD 1 
Cătălin Predoiu 1 
Corneliu Vadim Tudor, PRM 1 
Cristian Ţopescu, PNL 1 
Elena Băsescu 1 
Elena Udrea, PDL 1 
Ioan Ghişe, PNL 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
Monica Iacob Ridzi 1 
Victor Ponta, PSD 1 

 
Context conflictual Apariţii 
Traian Băsescu 4 
Varujan Vosganian, PNL 2 
Adrian Severin, PSD 1 
Adriean Videanu 1 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Crin Antonescu, PNL 1 
Pavel Corj, PNL 1 

 
Declaraţii politice Apariţii 
Mircea Geoană, PSD 3 
Emil Boc 1 
Ion Iliescu, PSD 1 
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Marian Vanghelie, PSD 1 
Marko Bela, UDMR 1 
Theodor Stolojan, PD-L 1 

 
Viaţa internă a partidelor Apariţii 
Călin Popescu Tăriceanu, PNL 1 
Crin Antonescu, PNL 1 
Mădălin Voicu, PSD 1 
Marian Vanghelie, PSD 1 
Radu Stroe, PNL 1 

 
Viaţă privată Apariţii 
Ilie Sârbu 1 

 
Cazul Popoviciu Apariţii 
Traian Băsescu 1 
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