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    INTRODUCERE 

 

 Între primele Jocuri ale antichității de la Olympia (776 IC) și ultima ediție a 

Jocurilor Olimpice - Pyeongchang - 2018- au trecut 2794 de ani, adică mai bine de 

698 de olimpiade. Deși a fost stinsă secole de-a rândul, flacăra olimpică s-a aprins 

din nou și va arde și la proxima ediție a Jocurilor, în 2020 la Tokyo. 

De-a lungul veacurilor, modificările au fost esențiale. Pornind de la ceea ce au 

reprezentat Jocurile în antichitate, trecând prin inițiativa lui Pierre de Coubertin de 

a relua în 1896 întrecerea olimpică și ajungând în prezent, schimbările au fost 

majore.  

Începutul înregistrării Jocurilor Olimpice și difuzării acestora în diverse medii 

datează din 1936. Jocurile de la Berlin, unde în premieră a fost aprinsă flacăra 

olimpică, nu au constituit doar obiectul unui film, regizat de Leni Riefenstahl - 

Olympia, ci și întrecerea la care, pentru prima oară, au fost filmate și difuzate 

imagini din timpul competiției, în cadrul unei televiziuni cu circuit închis. 

De la prima ediție televizată a Jocurilor Olimpice - Berlin 1936, rolul mass 

media în general și al televiziunii, în particular, a crescut exponențial. 

De la început a existat o legătură biunivocă între sport și televiziune. Datorită 

sportului au apărut noi canale de televiziune, unele specializate pe acest domeniu, 

a crescut numărul de abonamente la televiziunile prin cablu, sau a fost influențată 

vânzarea de sateliți. La rândul său, televiziunea a contribuit la creșterea veniturilor 

din sport, în sensul că vedete din diverse discipline, mai ales din fotbal, atletism, 

tenis sau golf au câștigat milioane de dolari datorită contractelor de publicitate1. 

La ultima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din Coreea, programul a fost 

stabilit de NBC Universal care a cumpărat în 2011 drepturile de televizare a 

Jocurilor Olimpice din perioada 2014-2020 cu 4.38 miliarde $, cel mai mare preț 

din istoria transmiterii acestei competiții2.  

 

MOTIVARE 

 Pe plan mondial, sportul este una dintre categoriile extrem de urmărite de 

mass-media și în mass-media. Sportivii și iubitorii sportului accesează informațiile 

despre evenimente locale sau internaționale pentru a fi la curent cu ceea ce se 

întâmplă, de multe ori în timp real. Indiferent că este vorba de presa scrisă, radio, 

televiziune sau, în ultimii ani, de social-media interesul este extrem de mare și se 

traduce în audiență, accesări sau număr de exemplare vândute. 

Televizarea celor mai importante evenimente sportive reprezintă atât 

posibilitatea de a urmări în timp real competiții care se desfășoară în orice colț al 

                                                                 
1 Andrews P., 2000, Jurnalismul sportiv. O introducere. Editura Polirom, p 
2 http://www.adweek.com/tv-video/update-nbc-bids-438-billion-olympic-gold-132319/ 

 

http://www.adweek.com/tv-video/update-nbc-bids-438-billion-olympic-gold-132319/
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lumii și de a beneficia de informații despre echipele sau sportivii preferați, cât și o 

sursă de venit pentru organizatorii  competițiilor respective (campionate 

continentale, mondiale sau Jocuri Olimpice), pentru că, pe lângă drepturile de 

transmitere a competiției respective, o vizibilitate bună aduce venituri suplimentare 

de la sponsori, sau o modalitate prin care copiii pot fi atrași spre practicarea sportului 

de masă, iar ulterior spre marea performanță. 

Deoarece costurile Jocurilor Olimpice au crescut continuu, la fel ca și costurile 

cu producerea și televizarea întrecerilor, este interesant de urmărit unde se va ajunge, 

în perioada următoare. În analiza făcută, trebuie să se ţină cont de faptul că, începând 

cu Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, întrecerea poate fi urmărită și în 

social media. 

Conținutul acestei cercetări va cuprinde informații descriptive sau analitice 

care vor face referire la fondul documentar olimpic.  

 

SCOP 

Scopul acestei lucrări este de a determina rolul televiziunii în dezvoltarea 

sportului mondial și a fenomenului olimpic, raportându-ne concret la Televiziunea 

Română, pe baza: 

 Studiului literaturii de specialitate; 

 Informațiilor statistice publicate în rapoartele Jocurilor Olimpice pe 

site-ul www.olympic.org ; 

 Analizei statistice a audienței înregistrate de transmiterea Jocurilor 

Olimpice la Televiziunea Română, la edițiile 2004, 2008, 2012 și 

2016; 

 Interviurilor realizate cu unele dintre personalitățile marcante ale 

sportului mondial;  

  Chestionarelor aplicate unui eșantion de sportivi și antrenori. 

 

Considerăm că oportunitatea temei alese decurge din realitatea contemporană, 

în cadrul căreia statutul sportivului de mare performantă a căpătat transformări 

majore la nivel social și cultural, iar influența presei este incontestabilă. 

Având în vedere impactul tot mai mare al mass-media asupra populației, am 

considerat că se impune o cercetare care să investigheze rolul televiziunii în 

dezvoltarea Jocurilor Olimpice, deoarece în România nu am găsit informații sau 

documente care să se raporteze la tema aleasă. 

 

 

 

 

http://www.olympic.org/
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PARTEA I.  

            FUNDAMENTARE TEORETICĂ PRIVIND DEZVOLTAREA 

SPORTULUI LA NIVEL MONDIAL ȘI RELAȚIA CU MASS MEDIA 

 

CAPITOLUL 1. ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE 

SPECIALITATE 

 

Amploarea luată de Jocurile Olimpice a dus la numeroase dezbateri privind 

rolul acestui tip de întreceri. Sunt discuții dacă organizarea acestora mai este o 

chestiune de onoare, așa cum și-ar fi dorit Pierre de Coubertin, sau primează 

interesele financiare. 

Dacă Pierre de Coubertin a organizat în 1896 prima ediţie a Jocurilor Olimpice 

moderne, axându-se pe ideea că ”Important este să participi”, în ultimii 80 de ani 

determinante au fost implicațiile economice, sociale şi politice, transformând total 

cea mai importantă întrecerea a sportului mondial. 

Literatura de specialitate din domeniul analizei JO relevă actualitatea temei şi 

interesul pe care îl prezintă Jocurile Olimpice, atât pentru teoreticieni, inclusiv din 

domeniul economic, cât şi pentru specialiști din diverse domenii. Economiști, 

sociologi sau jurnaliști au cercetat de-a lungul timpului impactul pe care îl are 

organizarea Jocurilor Olimpice, evidențiind creșterea gradului de complexitate și 

multiplicarea efectelor economico-sociale cu consecințe pe termen scurt, mediu și 

lung.  

Dacă de-a lungul timpului pe plan mondial s-au făcut numeroase cercetări 

despre despre rolul televiziunii și despre impactul economic și social al Jocurilor 

Olimpice în expansiunea celei mai importante competiții organizate la nivel 

internațional, din 1960 până în prezent, prezenta cercetare face un studiu comparativ 

al transmisiunilor TV în general și al TVR în particular, pentru a vedea care a fost, 

și care mai este rolul televiziunii în dezvoltarea fenomenului sportiv, cu aplicare 

direct la Jocurile Olimpice, în condițiile în care social media a acaparat piața. 

CAPITOLUL 2 

               DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND EVOLUȚIA ȘI 

PERSPECTIVELE FENOMENULUI SPORTIV LA NIVEL MONDIAL  

2.1. Conceptul de sport  

Paradoxal, definiția termenului sport este diferită în două ediții relativ recente 

ale Dicționarului Explicativ al Limbii Române. Dacă în cel publicat în 19963, prin 

sport se înțelege un ”complex de exerciții fizice și de jocuri practicate în mod 

                                                                 
3 Dicționarul explicativ al limbii române, (1996), București, Editura Univers enciclopedic, p 1012 
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metodic, cu scopul de a dezvolta, de a întări și de a educa voința, curajul, inițiativa 

și disciplina”, în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, varianta on- line4, am 

gasit o altă definiție, preluată din ediția 2009 a DEX: ”Activitate fizică a cărei 

practică presupune un antrenament metodic, respectarea anumitor reguli și a unei 

anumite discipline, având la bază elementul competitiv și urmărind obținerea de 

performanțe; fiecare dintre formele particulare, reglementate ale acestei activități”. 

În Teoria sportului5, Adrian Dragnea și Silvia Mate-Teodorescu au elaborat o 

structurare a noțiunii fundamentale de sport, care este sintetizată în figura 2.1:  

 

Fig.2.1 - Schema termenilor ce derivă din noțiunea fundamentală „sport” (după 

A.Dragnea si Silvia Mate-Teodorescu, 2002)  

În lucrarea de față, prin conceptul de sport se va înțelege sportul de înaltă 

performanță, sportul care, din 1897, are drept motto deviza ”Citius, Altius, Fortius” 

- ”mai iute, mai sus, mai puternic”. O deviză creată de reverendul Henri James în 

1891, adoptată de CIO în 1894 și folosită după un an de la prima ediție a Jocurilor 

Olimpice moderne, Atena 1896.  

 

2.3 Fenomenul olimpic de la origini până în prezent  

2.3.1 Conceptul de fenomen olimpic și simbioza dintre legendă și realitate 

Despre începutul Jocurilor Olimpice antice, când aveau caracter local, se 

vorbește încă înainte de secolul al XII-lea î.Hr. „Ele ar fi fost restabilite după 

                                                                 
4 www.dexonline.ro/definitie/sport 
5Dragnea A, Mate-Teodorescu S, 2002, Teoria Sportului, FEST, București.p 54 
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legendă, mai târziu de Heracle și reorganizate de Ifitos, regele Elidei, în anul 884 

î.e.n.6”. Numai că nu există nicio dovadă istorică în acest sens.   

În ”Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor7”, Victor Bănciulescu amintește 

și el de legenda lui Hercule (Heracle) care i-a pus la întrecere pe cei 4 frați ai săi, 

învingătorului oferindu-i o cunună din ram de măslin. Distanța pe care ei au alergat 

a fost de 600 de picioare, echivalentul unui stadiu (192,27m), atât cât măsura pista 

stadionului din Olympia.  

Autorii greci și cercetătorii fenomenului olimpic au căzut de acord asupra 

faptului că primele Jocuri Olimpice au avut loc în 776 î.Hr., punct de plecare în ceea 

ce privește calendarul grec.8 

Jocurile Olimpice se desfașurau o dată la 4 ani, în prima săptămână cu lună 

plină după solstițiul de vară, iar concurenții trebuiau să se pregătească cu 30 de zile 

înainte de întreceri la colegiul din Elida. 

Perioada dintre două ediții ale Jocurile Olimpice era numită de greci 

Olimpiadă, iar intervalul însuma 1457 de zile, 10 ore și 40 de minute. 

După ce romanii au ajuns la întreceri în calitate de cuceritori, se poate spune 

că a început declinul Jocurilor Olimpice antice.În 394 e.n, împăratul Teodosiu I a 

emis un edict prin care a hotărât desființarea acestor întreceri, nu doar pentru că le 

considera un cult păgân, ci și pentru că se temea ca Olympia să nu devină un loc de 

manifestare a independenței grecești față de Bizanț. 

Goții și mai apoi împăratul Teodosiu al II-lea în anul 426, care a ordonat 

distrugerea edificiilor din Olympia, au transformat cetatea lui Zeus în ruine, aceasta 

fiind acoperită de cenușă și pamânt. 

 

2.3.2 Evanghelie Zappa - precursor al renașterii JO  

Negustor grec stabilit în România în 1833, Zappa a fost pasionat de 

perpetuarea patrimoniului antichitații. După ce și-a numit fabrica de făină de la 

Călărași - Olympia, și i-a scris regelui Otto al Bavariei dându-i asigurări că va pune 

la dispoziţie fondurile necesare pentru organizarea întrecerii, a propus începerea 

Jocurilor Olimpice în 1859. El a donat 600.000 de franci guvernului grec și a 

contribuit la crearea ”Fundației Olympicelor”. 

      De altfel, Victor Bănciulescu (Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor) 

menționa: ”Astfel, cu ideea sa, născută pe teritoriul României, Evanghelie Zappa își 

merită locul său în Pantheonul olimpic”9. 

      Din banii donaţi de Zappa s-au construit Zappeionul din Atena şi alte clădiri 

unde, în 1896, s-a desfăşurat prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne.  

                                                                 
6 Kirițescu C.,1964, Palestrica, Editura Uniunii de Cultură Fizică și Sport, București, p 115 
7 Bănciulescu V., 1964, Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor, Editura UCFS, București, p 9 
8 Zamarovsky V., 1988, Renașterea Olympiei,  Editura Sport-Turism, București p 117 
9 Bănciulescu V., 1964, Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor, Editura UCFS, București,p 45 
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2.3.3 Rolul și influența lui Pierre de Coubertin în renașterea Jocurilor 

Olimpice moderne  

În timp ce intenția lui Zappa s-a dovedit a fi un eșec, pe 25 noiembrie 1892, 

în amfiteatrul din Sorbona, un tânar care susținea un discurs având ca temă 

”Exercițiul fizic în lumea modernă” spunea la finalul dizertației sale: ”Trebuie să 

internaționalizăm sportul, trebuie să organizăm noi Jocuri Olimpice”10Numele său, 

Pierre de Fredi, baron de Coubertin. 

Ca istoric, Coubertin a studiat în egală măsură și Grecia antică, iar când a 

început să-și dezvolte teoria educației fizice, el a fost inspirat de ideea ateniană a 

gimnaziului, care încuraja simultan dezvoltarea fizică și intelectuală. 

Ideile referitoare la Jocurile Olimpice moderne, au avut ca bază studiile sale 

despre întrecerile sportive antice: 

 Jocurile Olimpice sunt o competiție doar pentru amatori; 

 Jocurile Olimpice ar putea avea un rol în promovarea păcii; 

 ”Important în viață nu este triumful, ci lupta, esențial nu este să 

cucerești, ci să lupți bine”11 

2.3.4 CIO - istoric și evoluție, principalele decizii ale forului olimpic 

internațional 

Comitetul Internațional Olimpic înființat în iunie 1894 avea 14 membri, 

Coubertin era secretar general, iar președinte, trimisul special al regelui George I al 

Greciei, omul de afaceri și scriitorul Demetrius Vikelas. 

Vikelas a fost președintele CIO, doar 2 ani, locul său fiind luat de Baronul 

Pierre de Coubertin. 

Din momentul înființării până în prezent CIO a avut 9 președinți, a căror 

succesiune se regăsește în tabelul 2.1. 

Tabel 2.1 Președinți ai Comitetului Internațional Olimpic 

Perioadă Președinte 

1894-1896 Demetrius Vikelas (Grecia) 

1896-1925 Baron Pierre de Coubertin (Franța) 

1925-1942 Henri de Baillet- Latour (Belgia) 

1946-1952 Sigrid Edstrom (Suedia) 

1952-1972 Avery Brundage(SUA) 

1972-1980 Lord Killanin of Dublin and Spittal (Irlanda) 

1980-2001 Juan Antonio Samaranch (Spania) 

 2001-2013 Jacques Rogge (Belgia) 

 2013 - Dr. Thomas Bach (Germania) 

 

                                                                 
10 Bănciulescu V, 1983, Sport și cultură, Editura Facla,  Timișoara, p10 
11 Hill, C.1996, Olympic Politics, Manchester University Press, p 7-8 

http://olympic-museum.de/president/pres_ioc.html#9.%20President
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2.3.5 Istoricul pe scurt al Jocurilor Olimpice moderne  

 Despre istoria Jocurilor Olimpice se pot scrie lucrări întregi, de altfel în 

cercetările făcute am gasit acest subiect dezbătut pe larg în cercetări, teze de doctorat 

sau cărți dedicate celei mai importante competiții organizate la nivel mondial.  

În tabelul 2.2, am făcut o sinteză a istoriei moderne a Jocurilor Olimpice, 

având ca surse de informații, diferite cărți sau articole menționate la bibliografie, 

precum și rapoartele fiecărei ediții publicate pe site-ul CIO (www.olympic.org). 

 

Tabel 2.2  Istoricul pe scurt al Jocurilor Olimpice moderne 

EDIȚIA  

JO 

MOMENTE IMPORTANTE 

 

1896, Atena 

 Prima ediție a Jocurilor Olimpice de vară; 

 Imnul olimpic, compus de compozitorul grec Spiros Samaras,  a fost 

interpretat prima dată la ceremonia de deschidere a JO din 1896; 

 Primul campion olimpic: americanul James Brendan Bennet Connoly 

la triplusalt (a mai câștigat o medalie de argint la săritura în înălțime 

și una de bronz la lungime); 

 

1900, Paris            Prima participare românească: George Plagino la tir, în proba de 

talere; 

1908, Londra  George A. Plagino a fost ales membru independent al CIO; 

1912, 

Stockholm 

           Prima ediție la care au participat sportivi de pe toate cele 5 continente 

1914           A fost înființat Comitetul Olimpic Român, primul președinte fiind 

Alteța Sa Regală, Principele Carol al României; 

             Din cauza celor două războaie mondiale nu s-au  organizat 

Jocurile Olimpice din 1916, 1940 și 1944 

1920, Anvers           Este înălțat pentru prima dată Drapelul Olimpic, conceput de Pierre 

de Coubertin încă din 1912, și, tot la această ediție, este rostit în premieră 

Jurământul Olimpic; 

 

1924, Paris 

 S-a introdus pentru prima oara deviza ”Citius, Altius, Fortius”; 

 Paavo Nurmi a câștigat 5 titluri olimpice la atletism; 

 România a câștigat prima medalie olimpică - bronz la rugby; 

1924, 

Chamonix 

 Prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă; 

 Americanul Charles Jewtraw a fost primul camion olimpic la 

Jocurile de iarnă, aur la patinaj viteză-500 m; 

1928, 

Amsterdam 

 A fost aprinsă Flacăra Olimpică; 

 Defilarea a început cu Grecia și s-a încheiat cu țara organizatoare; 
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 Coca Cola a sponsorizat JO; 

 

 

 

1932, Los 

Angeles 

 Americanii au construit primul Sat Olimpic în care au stat doar 

bărbații, sportivele fiind cazate la hotel; 

 Cel mai mic număr de participanți de la JO din 1904, din cauza 

crizei economice mondiale; 

 A fost inaugurat stadionul Coliseum; 

 Medaliații au urcat în premieră pe podiumul de premiere; 

 Paavo Nurmi, câștigator a 9 medalii de aur și 3 de argint la JO 

1920, 1924, 1928, a fost considerat profesionist de către IAAF și 

nu i s-a permis participarea la JO 1932 

 

1936, Berlin 

 A fost introdusă ștafeta Flăcării Olimpice; 

 Întrecerile s-au transmis în direct la o televiziune cu circuit închis;  

 Jesse Owens a câștigat 4 titluri olimpice la atletism; 

 Marjorie Gestring (USA) aur olimpic la sărituri în apă la 13 ani; 

 Stadionul Olimpic a fost folosit în timpul războiului ca buncăr; 

1948, Londra  Întrecerile au putut fi urmărite la TV; 

 Au fost folosite în premieră block-starturile în probele de sprint 

1948, St 

Moritz 

         A fost aprinsă în premieră Flacăra Olimpică la Jocurile de iarnă 

 

1952, 

Helsinki 

 Iosif Sârbu a câștigat primul titlu olimpic pentru România, la tir; 

 Probele ecvestre au devenit mixte; 

 A fost ediția la care s-au stabilit cele mai multe recorduri mondiale; 

recordul a fost depășit după 56 de ani, la Beijing în 2008; 

 URSS, RP China, Israel au participat pentru prima oară la JO; 

1952, Oslo  A fost înălțat  Drapelul Olimpic donat de către Primaria orașului 

Oslo; 

 Au fost utilizate în premieră computerele la patinaj artistic; 

1956, 

Melbourne 

 Melbourne a cîștigat cu un singur vot în plus față de Buenos Aires 

organizarea JO din 1956; 

 Unele state au boicotat Jocurile Olimpice din cauza opresiunii 

sovietice din Ungaria și a crizei declanșate de Războiul Suezului; 

 RDG și RFG  au concurat ca echipă unită; 

1960, Roma  Italienii au folosit ca loc de desfășurare a Jocurilor, vestigiile antice; 

 Africa de Sud a participat pentru ultima oară la JO, până în 1992, din 

cauza apartheid-ului; 

1964, Tokyo  Abebe Bikila, primul atlet care a câștigat de două ori  maratonul; 

1968, Ciudad 

de Mexico 

  RDG și RFG au concurat ca echipe distincte; 

 Au început controalele antidoping; 
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 Gimnasta Vera Ceaslavska a câșigat 6 medalii - 4 de aur și 2 de argint, 

și a protestat față de invazia URSS în Cehoslovacia; 

1972, 

Munchen 

 Teroriștii palestinieni au luat cu asalt camerele sportivilor israelieni 

din Satul Olimpic, atacul soldându-se cu 11victime;  

 Înotătorul american Mark Spitz a câștigat 7 medalii de aur și a stabilit 

tot atâtea recorduri mondiale; 

 Handbalul masculin în sală a fost inclus în programul olimpic; 

1976, 

Montreal 

 Ediția Nadiei Comăneci- prima gimnastă notată cu 10,la JO, dar și a 

gimnastului Nikolay Andrianov care a câștigat 7 medalii (4 de aur, 2 

de argint, una de bronz); 

 22 de state africane au boicotat JO; 

 

 

 

1980, 

Moscova 

 65 de tări, printre care și SUA, au boicotat JO din cauza invaziei 

Afganistanului de către trupele sovietice; 

 Gimnastul Alexandr Ditiatin, primul sportiv care a câștigat 8 medalii 

la o singură ediție  a JO;  

 RDG a dominat întrecerile de înot, câștigând 9 dintre cele 11 finale 

cu 6 recorduri mondiale. Ulterior s-a demonstrat că performanțele au 

fost posibile datorită sistemului de dopaj sponsorizat de stat12; 

 

 

1984, Los 

Angeles 

 URSS a inițiat un boicot la care s-au alăturat 14 țări Est Europene și 

Cuba. România, Iugoslavia și China au participat  la JO; 

 În ciuda boicotului, au participat un număr record de țări:140; 

 România, singura țară membră a Tratatului de la Varșovia care a 

participat la întreceri, a câștigat 53 de medalii dintre care 20 de aur; 

 Atletul american Carl Lewis a egalat performanța din 1936 a lui Jesse 

Owens, câștigând 4 medalii de aur: 100m, 200m, săritura în lungime 

și ștafeta 4x100m; 

 Organizatorii au avut un profit de 223 milioane de USD13; 

 

 

 

1988, Seul 

 Cea mai informatizată ediție; televiziunea a transmis pe 23 de canale, 

câte unul pentru fiecare sport olimpic; 

 Kerstin Palm, prima sportivă care a participat la 7 ediții ale  Jocurile 

Olimpice; 

 Ben Johnson a fost descalificat pentru dopaj cu steroizi anabolizanți 

după ce câștigase, cu record mondial, finala la 100m. Ulterior, 

Johnson a declarat că a fost victima unui sabotaj; 

                                                                 
12 https://web.archive.org/web/20080921152845/http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3883/is_199807/ai_n879076

4 
13 www.olympic.org/los-angeles-1984 

https://web.archive.org/web/20080921152845/http:/findarticles.com/p/articles/mi_qa3883/is_199807/ai_n8790764
https://web.archive.org/web/20080921152845/http:/findarticles.com/p/articles/mi_qa3883/is_199807/ai_n8790764
http://www.olympic.org/los-angeles-1984
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 Christa Luding Rothenburger a câștigat medalia de argint la ciclism, 

fiind singura sportivă din lume medaliată în același an la JO de iarnă 

și de vară. La Calgary, ea câștigase aurul olimpic la patinaj viteză.14 

 

 

 

 

 

1992, 

Barcelona 

 Orașul natal al președintelui CIO în exercițiu, Juan Antonio 

Samaranch, a fost ales gazdă a JO în 1986; 

 CIO a permis  participarea baschetbaliștilor profesioniști din NBA, 

Dream Team-ul american, cu Magic Johnson, și Michael Jordan și 

Larry Bird făcând spectacol și câștigând aurul olimpic; 

 Africa de Sud a fost reprimită la JO, prima oară după 1960; 

 După destrămarea URSS, Estonia, Letonia și Lituania au concurat în 

premieră după 1936; 

 La 13 ani, Fu Mingxia a câștigat aurul la sărituri în apă, fiind  cea mai 

tânără campioană olimpică din istorie; 

 4 state, Brunei, Afghanistan, Liberia și Somalia au participat la 

ceremonia de deschidere, dar nu au avut sportivi în competitiție; 

1994          CIO a hotărât ca Jocurile Olimpice de iarnă să  se desfășoare alternativ 

cu cele de vară, la interval de doi ani; 

 

1996, Atlanta 

 Prima ediție la care au participat toate cele 197 de Comitete 

Naționale Olimpice recunoscute de CIO;  

 în premieră, JO au avut o pagină oficială pe internet; 

 Hubert Raudaschl (Austria)- primul sportiv din istorie prezent la 9 

ediții ale JO. El a concurat la sailing; 

 

 

 

 

2000, Sydney 

 199 de state participante, 80 au câștigat cel puțin o medalie; 

 Reprezentanți ai WADA (Agenția Mondială Anti-doping) au fost 

prezenți la Jocuri pentru a monitoriza procedurile; 

 S-au aniversat 100 de ani de când femeile au participat prima oară la 

JO; 

 Cathy Freeman, prima sportivă din istorie care a aprins flacăra 

olimpică și a câștigat medalia de aur. Freeman s-a impus în  proba de 

400m și a făcut turul stadionului cu steagul Australiei și al 

aborigenilor; 

 Medaliile de bronz au fost făcute prin topirea monezilor de 1 cent și 

2 cenți, retrase din circulație în 199215; 

                                                                 
14 https://www.britannica.com/biography/Christa-Luding-Rothenburger 

15 https://www.ramint.gov.au/news-media/news/25th-anniversary-removal-australias-1-and-2-cent-coins-circulation 

 

https://www.britannica.com/biography/Christa-Luding-Rothenburger
https://www.ramint.gov.au/news-media/news/25th-anniversary-removal-australias-1-and-2-cent-coins-circulation
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   2004,  Atena 

 Participare record - 201 state; 

 Maratonul s-a desfășurat pe același traseu ca în 1896, iar sosirea a 

avut loc pe stadionul Panathenaic, în timp ce concursul de tir s-a 

desfășurat la Olympia; 

 Aruncarea greutății s-a desfășurat pe stadionul antic de la Olympia; 

 Michael Phelps (SUA) a câștigat la natație, 8 medalii (6 de aur și 2 

de bronz); 

 Kaiacista Birgit Fischer (GER) a stabilit trei recorduri la Atena: 

1. prima sportivă din istorie care a câștigat medalii de aur la 6 ediții 

diferite ale JO; 

2. prima sportivă care a obținut titlul olimpic pe parcursul a 24 de 

ani; 

3. prima persoană din istoria olimpică câștigătoare a 2 sau mai multe 

medalii la 5 ediții ale JO; 

 

2008, Beijing 

 10.942 de sportivi, din 204 comitete olimpice naționale, au participat 

la Beijing; 

 Michael Phelps (SUA) a câștigat 8 medalii de aur, depășindu-l pe 

Mark Spitz; 

 

2012, Londra 

 Primul oraș care, în istoria modernă, a organizat Jocurile Olimpice 

pentru a 3-a oară; 

 Michael Phelps a scris istorie, câștigând încă 4 medalii de aur și două 

de argint. Americanul avea în palmares, după 3 participări la JO, 18 

titluri olimpice; 

 

2016, Rio 

 Jocurile Olimpice au fost organizate în premieră în America de Sud; 

 Record de participare: peste 11.000 de sportivi din 205 CON; 

 Michael Phelps a câștigat încă 6 medalii olimpice, 5 de aur și una de 

argint, fiind cel mai medaliat sportiv din istoria jocurilor, cu 23 de de 

medalii de aur; 

2018  

Pyeongchang 

           Marit Bjorgen (Norvegia) a câștigat în Coreea 5 medalii la schi fond, 

2 de aur, una de argint si două de bronz, fiind cea mai medaliată sportivă 

din istoria JO de iarnă cu 15 medalii, dintre care 8 de aur; 

 

 

2.4 Momente de referință în dezvoltarea sportului mondial 

De-a lungul istoriei sportului se poate vorbi de multe momente speciale care 

au influențat decisiv dezvoltarea ulterioară. Dacă la sfârșitul secolului XIX, Pierre 

de Coubertin visa la o competiție sportivă care să promoveze pacea, schimburile 

culturale și reconcilierea între state, realitatea ulterioară a demonstrat cu totul 

altceva.  Nu numai că din cauza celor două războaie mondiale, Jocurile Olimpice nu 

s-au mai organizat în 1916, 1940 și 1944, dar de multe ori, sportul a influențat și a 
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fost influențat de politică și, deși nu face obiectul acestei lucrări, voi da câteva 

exemple, cu referire strictă la Jocurile Olimpice: 

 Prima imixtiune a politicului în sport poate fi considerată cea a 

împăratului roman Teodosiu I care, în 394 a interzis Jocurile Olimpice 

din considerente religioase; 

 În perioada interbelică, sportul a devenit parte componentă a politicii 

externe; 

 1936, la Berlin, Adolf Hitler a organizat Jocurile Olimpice de vară cu 

intenția de demonstra superioritatea ariană; 

 1956, Melbourne prima ediție la care a apărut ideea boicotului. Olanda, 

Spania și Elveția nu au participat la JO din Australia pentru a protesta  

față de intervenția sovietică în Ungaria, iar Cambodgia, Egipt, Liban și 

Irak pentru a protesta față de expedițiile franco britanice în Zona 

Suezului; 

 1968, la JO din Mexic, atleții americani Tommie Smith și John Carlos, 

medaliații cu aur, respectiv, bronz ai probei de 200m, au militat pentru 

drepturile afro-americanilor la festivitatea de premiere, printr-un gest, 

devenit celebru: Black Power Salute; 

 În 1972, la JO de la München, 8 membri ai organizației palestiniene 

Septembrie Negru au intrat în satul olimpic, au ucis 2 persoane și au 

luat ostatici alți 9 membri ai delegației Israeliene (sportivi, antrenori, 

arbitri). Operațiunea de salvare a fost un eșec, toți ostaticii fiind uciși, 

la fel ca și 5 dintre cei 8 palestinieni. 

 25 de state africane au boicotat Jocurile Olimpice de la Montreal din 

cauza turneului făcut de rugby-știi din Noua Zeelandă în Africa de Sud, 

o țară care, din cauza politicii de apartheid, era exclusă de la JO încă 

din 1964. Sportul a fost afectat de politica de apartheid din Africa de 

Sud din perioada 1948-1991; 

 Invadarea Afganistanului de către URSS în 1979 a avut ca urmări 

boicotarea Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980 de către țările 

NATO, și în replică, 4 ani mai târziu a celor de la Los Angeles de către 

statele semnatare ale Tratatului de la Varșovia, mai puțin România; 

 În 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney și în 2018 la JO de la 

PyeongChang, echipele Coreei și Coreei de Nord au defilat împreună 

la ceremonia de deschidere sub același steag; 

 În 2014, dorința de a demonstra puterea Rusiei renăscute,a transformat 

ediția de iarnă a Jocurilor Olimpice într-un eveniment megalomanic, 

care a costat aproximativ 50 de miliarde de dolari, cele mai scumpe 

jocuri din istorie. 

În istoria modernă a Jocurilor Olimpice, doar cinci ţări au fost reprezentate la 

toate ediţiile ale JO de vară: Grecia, Marea Britanie, Franţa, Elveţia și Australia.  
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Pe lângă cele menționate mai sus, dintre momentele de referință ale sportului 

mondial pot fi menționate: 

 victoriile Iolandei Balaș Soter, cu cele 14 recorduri mondiale la săritura 

în înălțime;  

 Lia Manoliu, prima sportivă participantă la 6 ediții ale Jocurilor 

Olimpice 

 notele de 10 ale Nadiei, la Montreal; 

 golurile lui Pele la debutul său în 1958;  

 viteza de extraterestru a lui Usain Bolt; 

 bătălia sexelor din tenis; 

 Michael Phelps cu cele peste 60 de medalii mondiale sau olimpice.  

2.5 Sportul între competiție și marketing 

2.5.1 Congresul CIO de la Varna. Legea amatorismului și trecerea spre 

profesionism 

Dacă în 1912, la Stockholm, indianului american Jim Thorpe i-au fost retrase 

medaliile câștigate la pentatlon și decatlon fiind considerat profesionist, din 1973, 

de la Congresul de la Varna, a început era modernă a Jocurilor16. Ani de zile, 

discuțiile în contradictoriu despre granița dintre amatorism și profesionism nu au 

avut niciun rezultat la congresele forului olimpic, momentul Varna, 1973 fiind 

considerat punctul 0 al erei moderne a sportului olimpic.  

Lord Killanin preluase președinția CIO în 1972, de la Avery Brundage. La 

Congresul de la Varna, acesta a consființit decizia participanților și, din acel 

moment, sportivii profesioniști au avut drum liber spre câștigarea medaliilor 

olimpice. 

2.5.2 Egalitatea de gen și șanse 

Dacă în antichitate, participarea la Jocurile Olimpice era doar apanajul 

bărbaților, iar „femeilor nu le era îngăduit nici să participe, nici să asiste la Jocurile 

Olimpice, cu excepția preotesei zeiței Demetra” 17 , în prezent CIO promovează  

egalitatea de gen. La prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne, în 1896, nicio 

femeie nu a participat la întreceri. Se făcea astfel un arc peste timp, plecând de la 

Jocurile antice care erau doar apanajul bărbaților, dar Pierre de Coubertin fusese 

influențat nu numai de moștenirea trecutului ci și de locul femeii în societatea 

secolului al XIX-lea. 

În ciuda opoziției lui Coubertin, femeile au fost prezente pentru prima oară în 

programul olimpic la ediţia din 1900 de la Paris (figura 2.2). Din 997 de sportivi, 22 

au fost femei, concurând la 5 sporturi: tenis, sailing, crochet, echitație şi golf. Hélène 

                                                                 
16 http://www.olympic.org/varna-1973-olympic-congress 

17Bănciulescu V, 1964, Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor, Editura UCFS, București, p 36 

http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_de_Pourtal%C3%A8s
http://www.olympic.org/varna-1973-olympic-congress
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de Pourtalès18, reprezentând Elveţia este considerată prima campioană olimpică. 

Conform altor surse19, Charlotte Cooper ( Marea Britanie), câștigătoarea turneului 

de tenis este prima femeie care a câștigat aurul olimpic. 

 
Figura 2.2 Momente istorice în participarea femeilor la Jocurile Olimpice 

La Jocurile Olimpice de la Berlin, chiar dacă numărul femeilor participante a 

fost de 328, ponderea comparativ cu numărul sportivilor a  rămas în continuare mică. 

Președinte al CIO în perioada 1952-1972, Avery Brundage  este considerat ca 

fiind cel care a încercat să pună în practică principiile lui Pierre de Coubertin, deși 

contextul social, economic era altul în perioada postbelică față de sfârșitul de secol 

XIX. Acesta era de acord cu participarea femeilor la Jocurile Olimpice, dar doar în 

sporturile considerate feminine - gimnastică, tenis, înot sau patinaj, nu și în cele de 

anduranță. 

La Sesiunea CIO de la Atena, din 1961, Konstantin Andrianov, reprezentantul 

URSS în forul olimpic a propus schimbarea Regulii 29 ”femeile au posibilitatea să 

concureze în toate sporturile recunoscute de CIO , aflate sub egida Federațiilor 

Internaționale”20. Propunerea a fost respinsă cu 26 de voturi împotrivă și doar 2 

pentru.  

Așa cum reiese din figura 2.2, de la Congresul CIO din 1991, orice sport care 

dorește să intre în programul olimpic, trebuie să aibă și probe la care să participe 

femeile. Conform Chartei Olimpice „Rolul CIO este să încurajeze și să susțină 

promovarea femeii în sport la toate nivelurile și în toate structurile cu scopul de a 

implementa principiul egalității între bărbați și femei.”21   Relevant pentru analiza 

egalității de gen este graficul din figura 2.3, realizat pe baza statisticilor CIO22. Se 

                                                                 
18 https://www.revolvy.com/page/Helene-de-Pourtales 
19 ***, Ghid olimpic, 2013, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, București, p 66 
20 A 58-a Sesiune a CIO, Atena (1961):Anexa4 
21The Olympic Charter, Rule 2, paragraph 7, retrieved from 

http://www.olympic.org/documents/olympic_charter_en.pdf , accesat pe 15 iunie 2014 
22 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-

Documents/Women-in-the-Olympic-Movement/Factsheet-Women-in-the-Olympic-Movement-June-2016.pdf , 

accesat pe 9.10.2018 
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poate observa schimbarea de strategie a CIO în ultimii 20 de ani, în contextul în care 

a crescut rolul femeii în societate pe plan mondial. 

 

 Fig 2.3 Participarea femeilor la JO de vară, calculată ca pondere  în numărul total de 

sportivi 

2.6 România la Jocurile Olimpice 

 România a participat la 20 ediții - de vară și de iarnă - ale Jocurilor 

Olimpice, câștigând 307 medalii: 89 de aur, 95 de argint și 123 de 

bronz; 

 Primul participant român la Jocurile Olimpice, cu titlu individual, a 

fost George Alexandru Plagino, la Paris în 1900, în proba de tir. La 

proba de talere el s-a clasat pe locul 13, cu 11 talere lovite din 2023; 

 Comitetul Olimpic Român a fost înființat în 1914, primul președinte 

fiind Principele Carol de România; 

 În 1919 la propunerea României, rugby-ul a devenit sport olimpic24; 

 Deși ar fi trebuit să participe la JO de la Anvers din 1920 cu 40 de 

sportivi (la fotbal, atletism, scrimă, tenis și tir), delegația României nu 

a avut fondurile necesare pentru a face deplasarea25; 

 În 1924, România a ajuns la JO de la Paris cu o delegație de 51 de 

sportivi care au concurat la 4 discipline: rugby, fotbal, tenis și tir.  

Rugby-știi români au câștigat bronzul; 

 În 1932, România a participat doar la JO de iarnă de la Lake Placid, 

Alexandru Papană și D. Hubert, clasându-se pe locul 4, în proba de 

                                                                 
23  Fântâneanu E., 2000, România La Jocurile Olimpice, Atena 1896-Sydney 2000, Redacția Publicațiilor pentru 

Străinătate, pg 24 
24 Bănciulescu V, 1964, Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor, Editura UCFS, București, pg 85 
25 Bănciulescu V, 1964, Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor, Editura UCFS, București, p 85  
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bob 2-persoane, și pe 6, la bob 4-persoane (cu A. Ionescu și U. 

Petrescu); 

  Primul campion olimpic a fost Iosif Sârbu în 1952, la Helsinki; 

  În 1956, la Melbourne, Leon Rotman a câștigat două medalii de aur la 

canoe 1000 și 10000 m; 

  În ordinea cronologică a obținerii medaliilor, Nicolae Linca, Ștefan 

Petrescu, Ion Dumitrescu, Iolanda Balaș Soter, Dumitru Pârvulescu, 

Mihaela Peneș, Lia Manoliu, Gheorghe Berceanu, Ivan Patzaichin, 

Nadia Comăneci, Sanda Toma, Maricica Puică, Doina Melinte, Nicu 

Vlad, Elisabeta Lipă, Daniela Silivaș, Constanța Burcică, Laura Badea, 

Marius Urzică, Simona Amânar, Diana Mocanu, Cătălina Ponor, Alina 

Dumitru, Ana Maria Brânză, Sandra Izbașa sunt doar o parte dintre cei 

care au câștigat titlul olimpic pentru România.  

63  din totalul de 89 de medalii de aur datează din perioada 1980-2004. O 

sinteză a medaliilor câștigate  de România  este realizată în figura 2.4. 

              89 

                                                  medalii de aur 

  

        95                        123 

       medalii de argint               medalii  de bronz 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.4. Medalii câștigate de România la Jocurile Olimpice în perioada 1924-2016 

 

2.7  Reprezentarea României în CIO 

România  a fost o prezență constantă în cadrul mișcării olimpice, încă din 

1899 când George Gh. Bibescu a devenit membru al CIO. Fiul fostului domnitor al 

Țării Românești Gheorghe Bibescu, a fost o prezență activă timp de doi ani, până în 

1901. 

 George Plagino a  fost ales membru CIO în 1908 la Sesiunea de la 

Londra. El a activat în forul internațional, mai întâi ca independent, iar 

după 1914 ca reprezentant al României.26 

                                                                 

26 http://www.cosr.ro/despre-noi/personalitati/romani-in-cio 
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 Alexandru Șiperco  a condus  Comitetul Olimpic Român în perioada 

1953-1959. În acest interval de timp, mai precis în 1955, a devenit 

membru al CIO, activând până în 1998. 

 Octavian Morariu  a  fost președintele COSR înainte de a fi ales  

membru CIO în septembrie 2013. 

Președinte al COR în perioada 1990-1998, Lia Manoliu a fost membră a 

Comitetului Executiv al Asociației Comitetelor Naționale Olimpice Europene în 

perioada 1974-1980 și 198527. 

 

  CAPITOLUL 3.     MASS MEDIA ȘI SPORTUL 

3.1 Conceptul de comunicare 

   Conform  DEX,  comunicare = acțiunea de a comunica  și rezultatul ei, iar a 

comunica = a face cunoscut, a da de știre,  a informa, a spune.28 

Presa scrisă (ziare și reviste), radioul, televiziunea, dar și filmele (artistice sau 

documentare) sunt forme de comunicare.Dacă în perioada de pionerat a presei 

sportive, sfârșitul secolului al XIX-lea, rolul acesteia era doar de informare, în 

prezent influența mass media este foarte mare. 

Încă din anii '60, McLuhan susţinea faptul că esenţial într-un proces de 

comunicare nu este mesajul transmis, ci mediul prin care se realizează comunicarea 

(the medium is the message29), iar Ioan Drăgan menționa faptul că „mass-media 

definesc şi construiesc realitatea. Actualitatea este un produs mediatic, o construcţie 

mentală a lumii creată şi impusă de mijloacele de comunicare în masă. Ele 

restabilesc ierarhia problemelor publice şi «calendarul» evenimentelor publice 

concentrând atenţia asupra anumitor evenimente"30. 

 

3.2 Rolul mass-media în societate și în dezvoltarea sportului 

Indiferent de domeniul de care se ocupă, mass media are atât rolul de 

înregistrare și transmitere a informației, cât și de formare. Este o oglindă a societății. 

Mediul de comunicare este mai important decât comunicarea în sine, 

indiferent dacă ne referim la evenimente sportive, sociale, politice sau economice. 

Realitatea este că lumea sportului nu s-ar fi putut dezvolta fără implicarea 

directă și promovarea de către mass media.  Mai mult chiar, "lumea a ajuns să fie 

saturată de mass media"31 (Sardar, Loon), iar presa înseamnă evident comunicare. 

                                                                 
27 Fântâneanu E., 2000, România La Jocurile Olimpice, Atena 1896-Sydney 2000, Redacția Publicațiilor pentru 

Străinătate, p13 
28  ****, 1996, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, București 

29 McLuhan M, 1997, Mass media sau mediul invizibil, p 358 
30 Drăgan I., 1996, Paradigme ale comunicării de masă, p 265 
31 Sardar Z. ,Van Loon B,2001, Câte ceva despre mass-media, Editura Curtea Veche, București,p 5 
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3.3 Jurnalismul sportiv în România 

3.3.1 Presa scrisă 

Despre începuturile presei sportive în România se poate vorbi din secolulul al 

XIX-lea. În cartea sa despre isoria presei sportive, Nicolae Postolache 32  făcea 

referire la articolele apărute, încă din 1864, în revista de rapoarte anuale a „Societății 

de Dare la Semn <Bucuresci>”. Ceea ce se înțelege în prezent prin „ziar”, „gazetă”, 

„revistă”,  în acea perioadă se numea „Dare de Seamă”. 

Primul ziar de sport, Sportul, a fost tipărit în România în 1880 (figura 3.1), 

avandu-l ca redactor și proprietar pe C. Blaramberg, un împătimit al curselor 

hipice33, iar un an mai târziu a apărut ”Șachistul român”, dedicat, așa cum îi spune 

și numele, numai jocului de șah. 

Prima revistă, publicată începând cu 1892, a fost ”Gimnasticul român, revistă 

mensuală pentru propagarea gimnasticei în școle, societăți și armată”, iar în 1920, la  

Sibiu apărea în limba germană- Sportblatt34   

În 1924 a apărut Gazeta Sporturilor, considerat primul periodic sportiv din 

România. Până la acea dată, în Europa mai existau Gazzetta dello Sport (Italia, 1896) 

și Nemzeti Sport (Ungaria, 1903)35. 

Statistic vorbind, în perioada 1919-1944 au fost tipărite 372 de publicații 

sportive, dintre care 182 în București. Cea mai prolifică perioadă este cea a anilor 

1933-1934 când au apărut 59 de ziare sau reviste printre care primul cotidian sportiv 

”Sportul zilnic” și ”Almanahul sportiv”36.  

În perioada interbelică, ”Gazeta Sporturilor”- primul cotidian specializat și 

”Analele Educației Fizice” dezbăteau atât problemele sportului de masă, cât și de 

performanță.  

Până în 1946, când a fost inaugurată prima școală de gazetari sportivi, avându-

i ca profesori pe doi jurnaliști de valoare, Aurel Neagu și Victor Bănciulescu, 

informațiile despre evenimentele sportive erau publicate de scriitori.  

În anii ‘30, George Călinescu a scris cronici de box, înot motociclism, Gala 

Galaction despre gimnastică, iar Nicolae Iorga și Mihail Sebastian au avut o 

polemică, concretizată în articole publicate în iunie 1933 în ”Neamul românesc”, 

respectiv ”Gazeta Sporturilor”, despre Balcaniada de fotbal câștigată de echipa 

României.37   Dacă până în 1989 exista un singur cotidian de specialitate, ”Sportul”, 

după 1990 au apărut ”Sportul românesc” în 1991, ”Sport XXI” în 1995, sau 

”Prosport” în 1997, dar și celelalte ziare aveau rubrici de sport. 

                                                                 
32 Postolache N., 1997, Presa sportivă din România, Profexim, București, p 9-16 
33 Parusi G.,2007, Cronologia Bucureștilor- (20 septembrie 1459 - 31 decembrie 1989) 

Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Editura Compania, București, p 134 
34 Florea I, 2012, Presa sportivă de limbă germană din Transilvania în perioada interbelică (1920-1928), Teză de 

doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie    
35 http://arhiva.rador.ro/info4.shtml?cat=1301&news=456625 
36 Postolache N., 1997, Presa sportivă din România, Profexim, București, pp 82-83 
37 Bănciulescu V, 1983, Sport și cultură, Editura Facla,  Timișoara, pp 109-119, 131-138 
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În prezent, mai există pe piață, la nivel național, doar Gazeta Sporturilor și 

Prosport. 

 

3.3.2 Radioul 

 

La câteva luni după prima ediție a Jocurilor Olimpice, Atena- 1896, italianul 

Guglielmo Marconi, primea brevetul de invenție pentru aparatul, cu care putea 

transmite semnale la distanță, fără fir. Până în momentul în care a emis primul post 

de radio, au mai trecut niște ani. Abia în 1920, în Anglia și America s-au lansat 

primele posturi de radio. 

În România, comunicațiile radio au inceput în 1912. Inginerii romani Vintilă 

Brătianu si Emil Giurgea au instalat, din necesități militare, în Parcul Carol din 

București, un post de 12 kW, cu semnale emisie-recepție, foarte puternic 38 

În noiembrie 1925, s-a realizat prima emisiune radio în limba română, în 

cadrul expoziției "Luna Bucureștilor". 

La 1 noiembrie 1928 s-a auzit pentru prima oară pe post: „Alo, Alo, aici Radio 

Bucureşti!” 39  Constituită la 22 decembrie 1926, Societatea de Difuziune 

Radiotelefonică se va afla până în 1934 sub controlul Ministerului Comunicaţiilor. 

 

3.3.3 Conceptul de televiziune 

 

De aproape un secol, mai precis din 1923, anul in care Vladimir Zworikyn a 

patentat un sistem de televiziune, aceasta a devenit, pas cu pas, nu numai una dintre 

marile invenții ale secolului XX, ci și una din componenetele de bază ale 

comunicațiilor moderne. 

După câțiva ani de experiențe făcute de companii din Statele Unite sau URSS, 

în 1936 Jocurile Olimpice de la Berlin au fost transmise în direct, fiind recepționate 

în 25 de locuri publice din Berlin și Postdam40.  

În același an a fost inaugurată prima televiziune – BBC, în Marea Britanie, 

dar cercetările pentru dezvoltarea noilor tehnologii au durat însă decenii, și practic, 

de la încercările de laborator la trecerea la realitatea industrială s-a ajuns după 

terminarea celui de-al doilea război mondial, când lucrurile au început să se 

precipite: 

 În 1951, în Statele Unite existau 10 televizoare la 100 de locuitori, iar 

în Marea Britanie, 3 televizoare la același număr de locuitori,  

 În același an, 1951, televiziunea a apărut și în țări considerate sărace, 

cum ar fi Cuba, Mexic sau Brazilia.  

                                                                 

38 Pițigoi V., 2012,  ZIua cînd s-a născut radioul acum mai bine de un secol, articol on line, retrived from 

http://www.ziare.com/cultura/istoria-culturii-si-civilizatiei/ziua-cand-s-a-nascut-radioul-acum-mai-bine-de-un-secol-

documentar-1206732, accesat pe 10.10.2018 
39 http://www.srr.ro/istoric_societatea_romana_de_radiodifuziune-11855 
40 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-televised-olympics 

http://www.ziare.com/cultura/istoria-culturii-si-civilizatiei/ziua-cand-s-a-nascut-radioul-acum-mai-bine-de-un-secol-documentar-1206732
http://www.ziare.com/cultura/istoria-culturii-si-civilizatiei/ziua-cand-s-a-nascut-radioul-acum-mai-bine-de-un-secol-documentar-1206732
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-televised-olympics
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 Televiziunea Româna a emis oficial începând cu  31 decembrie 1956. 

Dacă în anii 50, televiziunea făcea primii pași în domeniul jurnalistic, în 

jumătatea de secol care a urmat a cucerit lumea, devenind dominantă, comparativ cu 

presa scrisă si radioul. Pierre Bourdieu afirma că "televiziunea deține un monopol în 

ceea ce privește influențarea unei părți foarte importante a populației. Televiziunea 

poate să adune în fața jurnalului de știri de la ora 20 mai mulți oameni decât 

cotidienele franceze de dimineață și de seară la un loc". 41 

Audiența a devenit principalul etalon de raportare al televiziunilor față de 

telespectactori, sau chiar una față de cealaltă. În ceea ce privește mediatizarea 

competițiilor, în cadrul emisiunilor de profil sau a jurnalelor de știri, în Europa 

fotbalul are cea mai mare acoperire, indiferent că este vorba de transmisiuni live sau 

înregistrate a meciurilor, în timp ce în Statele Unite capul de afiș este ținut de fotbalul 

american profesionist și de baschetbaliștii din NBA. 

O excepție o reprezintă transmisiunile de la Jocurile Olimpice. Sporturi cu 

mai puțină vizibilitate în mod normal în România (volei, tir, haltere, lupte sau judo) 

au o audiență mai mare datorită șanselor avute de sportivii români de a urca pe 

podium. 

Site-ul American de știri Huffington Post a făcut un clasament al celor mai 

vizionate evenimente sportive din istoria televiziunii. În urma cercetărilor făcute de 

Nkosinathi Shazi42, clasamentul, arată astfel: 

1. FOTBAL Cupa mondială FIFA          3,5 miliarde de telespectatori 

2. CICLISM Turul Franței            2,6 miliarde de telespectatori 

3. JOCURILE OLIMPICE de vară                 2,0 miliarde de telespectatori 

4. FOTBAL  UEFA Champions League             1,7 miliarde de telespectatori 

5. FOTBAL  Cupa Confederațiilor             1 miliard de telespectatori 

6. JOCURILE ASIEI                986 milioane de telespectatori 

7. RUGBY      Cupa Mondială               789 milioane de telespectatori 

8. CICLISM Giro d Italia                775 milioane de telespectatori 

9. JOCURILE OLIMPICE de iarnă                     478 milioane de telespectatori 

10. CRICKET  Cupa Mondială     400 milioane de telespectatori 

   

3.3.3.1 Televiziunea publică în România 

Chiar dacă primul post experimental de televiziune a fost creat în 1937 de către 

inginerul Cristian Musceleanu, primele teste în ceea ce privește transmisia la distanță 

a imaginilor au fost făcute de fizicianul George Cristescu cu 9 ani înainte. În 1928 

                                                                 
41 Bourdieu P.,2007, Despre televiziune, Editura Art, București p 71-72 

42 https://www.huffingtonpost.co.za/2018/02/21/10-most-watched-sport-events-in-the-history-of-

television_a_23367211/ 

 

https://www.huffingtonpost.co.za/2018/02/21/10-most-watched-sport-events-in-the-history-of-television_a_23367211/
https://www.huffingtonpost.co.za/2018/02/21/10-most-watched-sport-events-in-the-history-of-television_a_23367211/
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acesta a publicat prima lucrare științifică din România despre ceea reprezintă 

televiziunea,  o lucrare care își propunea un nou sistem de explorare a imaginii TV43. 

 31 decembrie 1956, data de naștere a Televiziunii Române, în primul sediu 

din Floreasca, strada Molière, nr. 2. 

 1957 - Televiziunea emite 600 de ore pe an 

 1958 - Apar emisiunile de ştiri 

 1959 - Televiziunea are 1.000 de abonaţi şi emite 13 ore pe zi (8.00-23.00, cu 

două ore de pauză după prânz). 

 1970 - Televiziunea se mută în noul sediu, de pe Calea Dorobanţilor, construit 

după modelul BBC. Programele se puteau recepţiona pe 83% din teritoriul 

ţării. Televiziunea avea 1,5 milioane de abonaţi. 

 1985 - Începe transmisiunea color zilnică, dar în același an programul de 

emisie se reduce la două ore pe zi. 

 1989 - Televiziunea Română este singura televiziune din lume care transmite 

în direct o schimbare de regim politic. 

 1993 - Televiziunea Română devine membru al Uniunii Europene de Radio 

şi Televiziune (EBU). 

 1994 - Este adoptată Legea 41/1994, prin care se înfiinţează Societatea 

Română de Televiziune. 

 1997 - Începe producţia digitală. 

 2008 - TVR lansează canalul experimental TVR HD. 

 2012 - TVR îşi reface site-ul de internet şi lansează platforma TVR+, un portal 

de tip replay cu cele mai importante emisiuni şi înregistrări din arhiva TVR. 

 2016 - Emisia digitală terestră acoperă întreg teritoriul României şi Republicii 

Moldova. 

După evenimentele din 1989, Televiziunea Română a transmis toate edițiile 

de vară și de iarnă ale Jocurilor Olimpice. 

În 2016, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Rio s-a stabilit un record în ceea 

ce privește numărul de transmisiuni (1470 pe TVR1, TVR2, TVR3 și TVRHD). 

3.4 De la presa scrisă la platformele digitale 

În ultimii ani, internetul a revoluționat mass media, site-urile de profil fiind 

foarte des accesate pentru documentare de către jurnaliști. Interactivitatea se 

manifestă în emisiunile sau transmisiunile TV prin mesajele text sau intervențiile 

video prin telefon sau skype. 

Digital media a fost prezentă la JO începând cu 2008 când, prin intermediul 

OBS, au fost transmise prin canalul digital al CIO, imagini în 78 de țări din Orientul 

Mijlociu, Asia și Africa, în timp ce la Rio, întrecerea a putut fi urmărită, atât datorită 

transmisiunilor TV, cât și în peste 270 de platforme digitale. 

                                                                 
43 Stavre I, 2006, Curs de comunicare audiovizuală, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, 

p 14-24 

http://ro.wikipedia.org/wiki/31_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1956
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Rio 2016 a fost prima ediție a Jocurilor Olimpice la care transmisiunile prin 

platformele digitale au depășit transmisiunile TV clasice. Au fost contorizate peste 

243.000 de ore, ceea ce reprezintă o valoare dublă față de transmisiunile TV, și de 3 

ori mai mult față de JO de la Londra din 2012.44 

După ceremonia de închidere a JO de la Rio, CIO a inaugurat Olympic 

Channel. În luna februarie 2018,  Mark Parkman, directorul general al Olympic 

Channel  a declarat că, prin intermediul tuturor platformelor media,  canalul olimpic 

a înregistrat 1,3 miliarde de accesări și ca 83% din cei 8 milioane de urmăritori pe 

rețelele de socializare sunt tineri cu vârsta maximă, 35 de ani. 

 

CAPITOLUL 4.  ROLUL TELEVIZIUNII ÎN DEZVOLTAREA SPORTULUI 

MONDIAL ȘI A FENOMENULUI OLIMPIC.   

4.1 Promovarea jocurilor olimpice în mass- media 

Există o relație de reciprocitate între evenimentului sportiv și televiziune, 

ambele fiind dependente de public, un public care înseamnă întotdeauna audiență. 

Audiența înseamnă bani, ceea ce demonstrează dependența financiară a celor două 

entități: sportul și televiziunea, sau mass media, dacă este să folosim un termen mai 

general (figura 4.1).  

4.1.1 Istoria relației dintre Jocurile Olimpice și mass - media  

 

Încă din 1936, de la Jocurile Olimpice de la Berlin televiziunea și-a „anunțat” 

intenția de a deveni un partener al CIO.  

Dacă în urmă cu peste 8 decenii competiția a fost transmisă datorită unei 

televiziuni cu circuit închis, în 2016 la Rio semnalul a fost produs și transmis în High 

Definition (un sistem care folosește o rezoluție a imaginilor mărită seminficativ față 

de formatele folosite în sistemele tradiționale, analogice). 

În ultima jumătate de secol, interval care acoperă, fără doar și poate, perioada 

la care se face referire în această lucrare, rolul mass media în general și al 

televiziunii, în particular, a crescut exponențial. Este o legătură biunivocă între sport 

și televiziune, așa cum se poate vedea din figura 4.1. 

                                                                 
44 http://touchline.digipage.net/iocmarketing/reportrio2016/24-1 

http://touchline.digipage.net/iocmarketing/reportrio2016/24-1
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Figura 4.1. Relația biunivocă dintre sport și televiziune 

4.1.2. Rolul mass media în dezvoltarea olimpismului, perioada de 

pionerat 1894-1932 

Ziariștii prezenți la primele ediții ale Jocurilor Olimpice au relatat despre o 

competitiție aflată sub semnul idealismului și a aristocrației, care își căuta drumul.                                  

Pâna la cea de-a V-a ediție a Jocurilor Olimpice nu există statistici despre numărul 

de jurnaliști acreditați.  

 La Stockholm, în 1912, interesul presei a fost unul destul de mare, fiind 

acreditați 500 de ziariști 45 la o competiție la care au fost prezenți peste 2400 

de sportivi din 28 de țări.  

 La Antwerp, în 1920, peste 200 de jurnaliști au avut acces la pavilionul dotat 

cu telefoane și telegraf pentru a-și transmite corespondențele; 

                                                                 

45 http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-commodification-and-television-olympic-

games 

 

SPORT

au apărut noi 
competiții;

au crescut veniturile;

s-au schimbat reguli;

au apărut contracte de
publicitate fabuloase;

echipamentele au fost
adaptate în funcție de
cerințele producătorilor
din televiziuni;

TELEVIZIUNE

Au apărut noi canale 
de televiziune, unele 
specializate pe sport;

a crescut numărul de 
abonamente la 
televiziunile prin cablu;

a fost introdus 
sistemul pay per-view

a fost  influențată 
vânzarea de sateliți;

a devenit un instrument  
de creare a realității    

http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-commodification-and-television-olympic-games
http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-commodification-and-television-olympic-games
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 La Paris, în 1924 au urmărit Jocurile Olimpice 1000 de jurnaliști, realizându-

se și un film, „Carele de foc”, avându-l ca erou principal pe atletul britanic 

Eric Lidell; 

 Din 1928, la Amsterdam au apărut pe scena și ziariștii de radio. Raportul 

oficial menționează prezența a 923 de ziariști. Conform informațiilor din 

acest raport au fost date 14.480 de telegrame și 3735 de telefoane. 

 

4.1.3 Influența televiziunii în internaționalizarea Jocurilor Olimpice, 

perioada 1936-1960 

Începutul înregistrării Jocurilor Olimpice și difuzării acestora în diverse medii 

a început în 1936, iar detalii despre evoluția televizării competițiilor se regăsesc în 

tabelul 4.1. 

Tabel 4.1. Perioada de început a transmisiunilor televizate 

Ediția JO Momente de referință în evoluția 

transmisiunilor televizate 

Berlin 1936 Primele JO televizate au fost  urmărite de 

162.000 de telespectatori, fiind transmise 138 de 

ore de competiție 

 

 

Londra 1948 

 Peste 500.000 de telespectatori au urmărit 

64 de ore de transmisiuni ale JO 

 BBC de acord să plătească cca 3000 de 

dolari comitetului de organizare 

 

Helsinki 1952 

Comitetul de organizare negociază în premieră 

drepturi de televizare 

 

 

Melbourne 1956 

Mai multe rețele de difuzare din Statele Unite și 

Europa au boicotat competiția, cerând să nu 

platească nicio taxă, motivând că este vorba 

despre știri si nu divertisment. 

Cortina d’Ampezzo 1956  Jocurile olimpice de iarnă au fost transmise 

pentru prima oară live  

 

1958 

CIO a stabilit un nou regulament, prin care 

comitetul de organizare putea vinde drepturile, 

cu acordul forului internațional46 

 

1960 Roma 

Jocurile Olimpice au fost televizate live în 18 

țări europene, și cu o oră mai târziu în Statele 

Unite, Canada și Japonia. 

                                                                 
46 Carta olimpică, retrieved from http://www.olympic.org/documents/olympic_charter_en.pdf, art. 49 

http://www.olympic.org/documents/olympic_charter_en.pdf
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4.1.4 Globalizarea transmisiunilor televizate ale Jocurilor Olimpice 1964-

1992 

Conform Dex, globalizarea reprezintă “fenomenul de transformare a lumii 

într-o unitate, care se manifestă la scara întregului glob prin crearea de instituții și 

organisme politice suprastatale, printr-o politică economică și de securitate 

comună, etc47“. 

Particularizând la domeniul sportului, putem constata că CIO sau FIFA au fost 

unele dintre primele instituții globalizate, Comitetul Internațional ajungând să aibă 

în prezent afiliate 206 comitete olimpice naționale. 

Ediția din 1960 a Jocurilor Olimpice de la Roma 1960 a reprezentat un 

moment de cotitură pentru CIO, în ceea ce privește drepturile de difuzare a JO. Dacă 

până atunci, comitetele de organizare erau cele care negociau, iar CIO primea un 

procent nesemnificativ (cuprins între 1% și 4%), în urma deciziilor din 1966 s-au 

schimbat regulile jocului48.  CIO a stabilit ca drepturile de televizare să fie împărțite 

atât cu comitetele olimpice naționale, cât și cu federațiile internaționale.  

În tabelul 4.2 este sintetizată evoluția transmisiunilor televizate. 

 
Tabel 4.2 Momente de referință în transmisiunile televizate în perioada 1964-1992 

Ediția JO Momente de referință în evoluția transmisiunilor 

televizate 

1964  

Tokyo 
 primele imagini transmise prin satelit 

 40 de țări au transmis JO, aproape dubu față de Roma 

1966 CIO a decis ca drepturile de televizare să fie împărțite atât 

cu comitetele naționale olimpice, cât și cu federațiile 

internaționale 

1968  

Ciudad de Mexico 
 primele transmisiuni color 

 primele reluări de faze 

1972 Sapporo  rețeaua de televiziune NHK a produs semnalul de 

televiziune pentru deținătorii de drepturi.  

1984  

Los Angeles 
 peste 2.5 miliarde de telespecatori au urmărit Jocurile 

Olimpice  

  156 de țări au transmis JO  

1992 

 Albertville/ 

Barcelona 

 Principalii deținători de drepturi de televizare au 

sublicențiat întrecerile 

 192 de țări au transmis JO 

1994 Lillehamer  pentru prima oară JO au ajuns pe continentul african 

datorită sateliților M-Net și ART 

                                                                 
47 https://dexonline.ro/definitie/globalizare 
48 Preuss, H. (2000): Economics of the Olympic Games: Hosting the Games 1972-2000. Sydney: Walla 

Walla Press, p 107 

https://dexonline.ro/definitie/globalizare
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Se poate observa că, în 30 de ani, numărul țărilor care au transmis Jocurile 

Olimpice a crescut de peste 3 ori, demonstrând interesul din ce în ce mai mare al 

televiziunilor și implicit al telespectatorilor în ceea ce privește cea mai importantă 

competiție a sportului mondial. 

4.1.5 Influența internetului, a platformelor digitale și a social media în 

perioada 1996-2016 

Ceea ce începuse în 1896, la inițiativa lui Pierre de Coubertin sub semnul 

idealismului și al aristocrației, s-a transformat într-o sută de ani, datorită noilor 

tehnologii, a televiziunii și a sponsorilor, într-o afacere, mai mult sau mai puțin 

profitabilă. Cele mai importante momente din istoria transmisiunilor televizate în 

perioada 1996-2016, se regăsesc în tabelul 4.3. 

Tabel 4.3 Momente de referință în transmisiunile televizate, în perioada 1996-2016 

Ediția JO Momente de referință în evoluția transmisiunilor televizate 

1996 

Atlanta 

100 de ani de olimpism au fost celebrați în 214 țări în care au fost 

urmărite întrecerile 

 

1998 

Nagano 

 Numărul țărilor care au preluat jocurile a fost de 180, față de 

120 în 1994; 

  JO de iarnă, au fost transmise în premieră și în Australia 

 

 

2000 Sydney 

 CIO a introdus un indicator de măsurare a audienței Jocurilor, 

TVH, care la Sydney a fost de 36,1 miliarde de ore vizionate; 

în condițiile în care au fost peste 3,7 miliarde de telespectatori, 

înseamnă, că în medie o persoană s-a uitat la 10 ore de 

transmisie live. 

 Jocurile mileniului au fost transmise în 220 de țări 

2002 Salt 

Lake City 
 2,1 miliarde de telespectatori din 160 de țări au urmărit 

întrecerile care au fost transmise integral live 

 

 

2004 Atena 

 JO au fost transmise și pe internet, iar cele 300 de televiziuni 

care au preluat competiția au cumulat 35000 de ore de întreceri.  

 Statisticile au stabilit că Jocurile din Grecia au fost urmărite de 

3,9 miliarde de telespectatori din 220 de țări, cu o medie de 12 

ore de persoană 

 

2006 Torino 
 1000 de ore de transmisiuni live, care au putut fi urmărite atât 

prin intermediul canalelor de televiziune, cât și al internetului. 

 Semnalul difuzat a fost HDTV. 

 

2008 

Beijing49 

 cele mai vizionate Jocuri din istoria olimpică.  

 5000 de ore de transmisie  HDTV. 

                                                                 
49 http://view.digipage.net/?id=iocbeijing2008 

http://view.digipage.net/?id=iocbeijing2008
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  Digital media a fost accesibilă în 78 de țări din Orientul 

Mijlociu, Asia și Africa 

2010 

Vancouver50 

Punct de referință în istoria transmisiunilor JO, aproximativ 1,8 

miliarde de telespectatori au urmărit JO de iarnă din Canada 

 

2012 

Londra51 

 Recordul transmisiunilor de la Vancouver a fost depășit.  

 100.000 de ore de transmisiuni au fost preluate de peste 500 de 

canale de televiziune din toată lumea 

 

2014 Sochi52 

Pentru prima oară în istoria Jocurilor, canalele digitale (230), care au 

transmis 60000 de ore de competiție, au depășit televiziunile 

tradiționale. 

 

 

 

2016 Rio 53 

 Jumătate din populația globului a urmărit JO de la Rio, având 

acces la mai multe programe decât oricând. 

 Media telespectatorilor a fost mai mare cu 20% decât la 

Londra 2012,  

 584 de posturi TV, sute de pagini de social media 

 peste 270 de platforme digitale dedicate 

 

Tabel 4.5 Reprezentanți media acreditați la Jocurile Olimpice de vară 

Ediția JO Nr total de ziariști Presa scrisă Audiovizual 

ROMA 1960  1.442 1.146     296 

TOKYO 1964  3.984 1.507  2.477 

MUNCHEN 1972  8.000 3.300  4.700 

MONTREAL 1976  8.733   5.510 

MOSCOVA 1980  7.629 3.529  4.100 

LOS ANGELES 1984  9.120 4.327  4.863 

SEUL 1988 15.740 5.380 10.360 

BARCELONA 1992 13.082 4.880  7.951 

ATLANTA  1996   5.954   

SYDNEY  2000 18.00054 6.000 12.000 

ATENA 2004 17.23155 5.131 12.000 

BEIJING 2008 28.00056 - - 

LONDRA 2012 20. 00057 - - 

RIO 2016 30.000 - - 

 

                                                                 
50 http://view.digipage.net/?id=iocvancouver2010 
51 http://view.digipage.net/go/ioclondon2012/ 
52 http://cloud.digipage.net/go/iocsochi2014/ 
53 http://touchline.digipage.net/iocmarketing/reportrio2016/1-1 
54  Lenskyj H, Best Olympics Ever?The social impacts of Sydney 2000, pp 31-32 
55 http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2004/or2004a.pdf 
56 https://www.olympic.org/olympic-legacy/~/media/A8264DD681D34B459B026CBD6FFD4D78.ashx 
57 https://web.archive.org/web/20120425015904/http://www.london2012.com/ibc-mpc 

http://view.digipage.net/?id=iocvancouver2010
http://view.digipage.net/go/ioclondon2012/
http://cloud.digipage.net/go/iocsochi2014/
http://touchline.digipage.net/iocmarketing/reportrio2016/1-1
http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2004/or2004a.pdf
https://www.olympic.org/olympic-legacy/~/media/A8264DD681D34B459B026CBD6FFD4D78.ashx
https://web.archive.org/web/20120425015904/http:/www.london2012.com/ibc-mpc
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Dezvoltarea televiziunii, de la o ediție la alta a Jocurilor Olimpice, a avut un 

efect direct proporțional și în ceea ce privește creșterea numărului de ziariști 

acreditați. Așa cum se poate observa din tabelul 4.5, în mai puțin de 50 de ani, 

numărul jurnaliștilor din audiovizual a crescut de peste 40 de ori (am luat ca puncte 

de referință, Roma 1960 și Atena 2004).  

 

4.2 Istoria transmisiunilor JO în România  

 

Prima transmisiune a unei ediții a Jocurilor Olimpice a fost în 1968, când, din 

studioul de la București, Cristian Țopescu a comentat succesele românilor: 15 

medalii castigate în Mexic - 4 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz. Din acel moment, 

performanțele olimpice ale sportivilor români au putut fi urmărite live sau înregistrat 

la Televiziunea Română:  

 victoriile lui Ivan Patzaichin la Ciudad de Mexico, Munchen, Moscova 

și Los Angeles, 

 notele de 10 ale Nadiei la Montreal,  

 cele 20 de medalii de aur caștigate de tricolori la Los Angeles în 1984; 

 succesele Elisabetei Lipă sau ale gimnastelor antrenate de Octavian 

Belu și Mariana Bitang, sunt doar câteva dintre momentele de excepție 

transmise de TVR. 

De la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, TVR a transmis un număr 

record de ore - 400 pe TVR1, TVR2, TVR3 și alte 300 de ore difuzate la calitate 

High Definition pe TVR HD (transmisiuni live, simultan cu celelalte canale, sau 

înregistrări), Buletine Olimpice, rezumate, sau știri difuzate în cadrul Studiourilor 

Olimpice. Pentru JO de la Londra, TVR a lansat site-ul oficial www.jo2012.tvr.ro . 

Imaginele de arhivă cu sportivii participanți la JO au putut fi urmărite pe 

platforma video a Televiziunii Române: www.tvrplus.ro. 

Ediția de la Rio a fost ultima transmisă în exclusivitate de Televiziunea 

Română. În 2016, TVR a asigurat cea mai mare acoperire din istoria transmisiunilor 

sale de la Jocurile Olimpice: 

 Peste 700 de ore de transmisie live; 

 Patru posturi pe care au fost transmise întrecerile: TVR1, TVR2, TVR3 

și TVR HD 

 Reportaje, știri, rezumate și buletine olimpice, zilnic 

În 2018, TVR a transmis doar 100 de ore din ediția de iarnă a Jocurilor 

Olimpice de iarnă, în timp ce platformele Eurosport au pus la dispoziție 4000 de ore 

de conținut pentru 100 de evenimente distincte, dintre care 900 au fost transmisiuni 

în direct58. 

                                                                 

58 https://sptfm.ro/2018/02/08/peste-400-de-ore-de-transmisiuni-de-la-jocurile-olimpice-de-iarna-2018 

 

http://www.jo2012.tvr.ro/
http://www.tvrplus.ro/
https://sptfm.ro/2018/02/08/peste-400-de-ore-de-transmisiuni-de-la-jocurile-olimpice-de-iarna-2018
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Eurosport, care și până la semnarea contractului dintre Discovery 

Communications și CIO, avea mai mult de jumătate dintre programele disponibile 

despre sporturi olimpice, a reușit să domine piața de media din România ca acoperire 

a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang. Întrecerea din Coreea a putut fi urmărită 

nu doar pe cele două canale, Eurosport1 și Eurosport2, ci și pe www.eurosport.ro și 

pe pagina de facebook Eurosport România. 

În 2015, Discovery Communications a intrat pe piața deținătorilor de drepturi 

de televizare a JO, cumpărând pachetul pentru toate teritoriile din Europa, mai puțin 

în Rusia, în perioada 2018-2024.  Discovery a achiziționat drepturile exclusive 

pentru 1,3 miliarde de euro, pentru toate canalele TV libere la retransmisie (printre 

ele se numără și Televiziunea Română), canalele TV cu plată, online și cele pe mobil 

disponibile în toate cele 50 de țări și teritorii din Europa.                                          

 

CONCLUZII 

În contextul argumentelor prezentate în prima parte a tezei, se pot trage 

următoarele concluzii: 

 sportul a avut un rol important în dezvoltarea televiziunii, mai ales în perioada 

1956-1972; 

 televiziunea a sporit amploarea evenimentelor globale, Jocuri Olimpice, 

campionate mondiale (în special de fotbal), a dus la schimbarea de reguli în 

sport, la creșterea veniturilor, la apariția unor noi discipline sportive, fiind 

practic ”un instrument de creare a realității“59; 

 televiziunea, în special prin marile rețele de televiziune americane, a modificat 

programul transmisiunilor, astfel încât să avantajeze tespectatorii acelor rețele, 

și să fie difuzate în prime time. Spre exemplu, JO de la Seul din 1988 au fost 

numite "jocuri de mic dejun", deoarece aproape jumătate din finalele diverselor 

sporturi au fost programate înainte de ora 2:00 PM, pentru a fi în prime time 

în nordul Statelor Unite, iar ABC, a cerut, și a obținut de la CIO, schimbarea 

duratei JO de iarnă de la Calgary, prin prelungirea de la 12 la 16 zile; 

 Jocurile Olimpice reprezintă un magnet pentru audiență, competiția reușind să 

atragă în fața televizoarelor, de la o ediție la alta un număr record de 

telespectatori, aspect care va fi dezbătut pe larg în partea a III-a a lucrării. În 

cadrul cercetării privind influența televiziunii asupra dezvoltării Jocurilor 

olimpice se va analiza audiența înregistrată de TVR. În același timp este 

valabilă și reciproca, fără televiziune, Jocurile Olimpice nu ar fi cunoscut o 

asemenea dezvoltare; 

                                                                 

59 Bourdieu P,2007, Despre televiziune, Editura Art, București, pg 30 

http://www.eurosport.ro/
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 Lucrările care cercetează, pe plan mondial, relația dintre mass media și sport, 

în general, sau dintre presă și Jocurile Olimpice, sunt destul de numeroase, dar 

abordează această relație din perspective diferite. 

 

PARTEA A II-A.   

           STUDIU PRELIMINAR PRIVIND INFLUENȚA TELEVIZIUNII 

ASUPRA DEZVOLTĂRII JOCURILOR OLIMPICE 

 

CAPITOLUL 5.   ORGANIZAREA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

5.1 Premisele cercetării preliminare  

        Premisele cercetării pornesc de la faptul că: 

1) Un număr tot mai mare de oameni este dependent de transmisiunile 

televizate; 

2) Au apărut și continuă să apară canale specializate de sport. 

3) Tot mai multe federații, sau chiar sportivi își doresc ca întrecerile la care 

participă să fie televizate datorită contractelor de publicitate pe care le pot 

încheia.  

4) Televiziunile, datorită sumelor plătite pentru drepturile de televizare, au 

ajuns la un asemenea nivel de impunere, încât stabilesc zilele și orele 

pentru transmisiuni, în funcție de grila de programe și de audiența pe care 

preconizează că o vor avea și nu de capacitatea sportivilor de a fi în formă 

maximă în acele intervale orare.   

        

5.2. Scopul cercetării preliminare  

Scopul cercetării vizează identificarea influenței televizării asupra dezvoltării 

Jocurilor Olimpice în principal și a efectelor economico-sociale asupra orașului care 

organizează Jocurile Olimpice în contextul inovării și al dezvoltării durabile în 

secundar.  Jocurile Olimpice sunt proprietatea CIO, forul internațional fiind cel care 

are drepturile referitoare60 la: 

 organizarea, exploatarea și promovarea Jocurilor Olimpice, 

 autorizarea capturării de imagini statice și dinamice in cadrul Jocurilor 

Olimpice,  

 realizarea înregistrărilor audio-vizuale ale Jocurilor Olimpice și  

 difuzarea, transmiterea, retransmiterea, reproducerea, afișarea, 

diseminarea, punerea la dispoziție sau comunicarea către public, prin 

                                                                 
60 Charta Olimpică, 2016, p 58-59, retrieved from http://www.cosr.ro/despre-noi/legislatie 

http://www.cosr.ro/despre-noi/legislatie
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orice mijloc cunoscut acum, sau care va fi dezvoltat în viitor, a 

materialelor sau semnalelor ce conțin înregistrari audio-vizuale ale 

Jocurilor Olimpice 

CIO este deținătorul drepturilor aspra Jocurilor nu numai în ceea ce privește 

televiziunea, dar și mediile on-line.61 

Pornind de la tema acestei lucrări, care cercetează influența televiziunii asupra 

dezvoltării Jocurile Olimpice, se poate demonstra că organizarea Jocurilor Olimpice 

are efecte multiple asupra orașului care găzduiește întrecerea, efecte care sunt 

sintetizate în figura 5.1. 

 

Fig.5.1 Efecte ale organizării Jocurilor Olimpice 

 

5.3 Obiectivele cercetării preliminare  

  Cercetarea noastră este constatativă, bazată pe analiza longitudinală a 

impactului televiziunii, ca principal instrument mass media în dezvoltarea sportului.  

Ne propunem ca obiective: 

1. Analizarea obiectivă a modului în care televiziunea a influențat dezvoltarea 

sportului începând cu 1956, anul transmiterii primelor Jocuri Olimpice, după 

experimentele din 1936 și 1948. 

2. Analizarea aspectelor economice care să susțină demersul științific al temei în 

contextul inovării și al dezvoltării durabile. 

Pentru realizarea acestor obiective vom evidenția următoarele: 

o creșterea exponențială a numărului de telespectatori în decursul a mai 

bine de 6 decenii de întreceri olimpice televizate, 

o creșterea veniturilor CIO ca urmare a vânzării drepturilor de televizare  

a Jocurilor Olimpice, 

                                                                 
61 Olympic marketing fact file, 2014 
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5.4 Ipotezele cercetării preliminare  

1.Televizarea Jocurilor Olimpice a dus la expansiunea fenomenului olimpic.  

2.Televiziunea are un rol determinant în dezvoltarea Jocurilor Olimpice  

3.Organizarea Jocurilor Olimpice are un impact pozitiv asupra ţării gazdă. 

 

5.5 Sarcinile cercetării preliminare 

 Studierea literaturii de specialitate cu privire la tema aleasă; 

 Stabilirea cadrului operațional al cercetării; 

 Colectarea datelor; 

 Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor obținute; 

 Analiza și interpretarea rezultatelor. 

5.6 Etapele cercetării 

Conform datelor din tabelul 5.1, cercetarea preliminară s-a desfășurat în 

perioada mai 2015-iulie 2018. 

Tabel 5.1 Etapele cercetării preliminare 

TEMATICA ETAPELOR PERIOADA 

Stabilirea planului cercetării preliminare mai 2014 

Analiza evoluției sporturilor în programul JO mai 2014-octombrie 

2016 

Analiza efectelor transmisiunii televizate a JO mai 2014-octombrie 

2016 

Analiza evoluției drepturilor de televizare mai 2014-iunie 2018 

Cercetarea inovării în contextul dezvoltării sportului 

mondial 

octombrie 2014-iulie 

2018 

Implicațiile dezvoltării durabile în contextul Jocurilor 

Olimpice 

iunie 2014-octombrie 

2014 

Realizarea interviurilor cu personalități marcante ale 

sportului românesc 

permanent 

Prelucrarea și interpretarea datelor  în urma analizelor 

efectuate 

februarie 2016-iulie 

2018 

Diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la 

sesiuni de comunicări și publicarea în reviste de 

specialitate 

permanent 
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5.7 Metode de cercetare  

Ne interesează să abordăm obiectivele de studiat într-un mod deschis, prin 

culegerea de date rezultate din analiza surselor primare, reprezentate de documentele 

de arhivă, completată cu un studiu bibliografic axat pe lucrari publicate, in general, 

in străinătate, pe interviuri și reportaje realizate în emisiunile TVR, pe statistici. 

 

5.7.1 Documentarea științifică prin studiului literaturii de specialitate 

    Esențială pentru realizarea părții de fundamentare teoretică, documentarea 

a fost necesară pentru susținerea teoretică a părții experimentale. 

5.7.2 Observaţia  

    Această metodă am abordat-o deoarece asigură înregistrarea sistematică a 

diferitelor manifestări aşa cum se desfăşoară ele în condiţii naturale, fiind 

condiționată de prelucrarea prin rațiune a datelor obținute.62 

5.7.3 Ancheta prin interviu  
     În această lucrare voi utiliza interviul direct, transformând practic interviul 

din cadrul emisiunilor sau reportajelor de televiziune, în tehnică de cercetare. 

Concret, vor fi utilizate interviuri realizate personal, sau de către colegii mei la 

Direcția de Emisiuni și Știri Sportive din cadrul Televiziunii Române. 

5.7.4 Metoda reprezentării grafice  

În cadrul cercetării preliminare, metoda grafică a fost utilizată pentru: 

 evidențierea datelor referitoare la veniturile obținute de CIO și de 

Comitetul de Organizare din vânzarea drepturilor de televizare a 

Jocurilor Olimpice; 

 acoperirea diverselor ediții ale Jocurilor Olimpice în ore de transmisii 

TV; 

  genul participanților la JO. 

 

5.8. Organizarea cercetării  

 5.8.1 Locul și durata cercetării 

             Cercetarea s-a desfășurat în cadrul Televiziunii Române, fiind accesate în 

perioada 2013-2018, numeroase surse de informații și baze de date ale Comitetului 

Internațional Olimpic, și ale TVR. 

1. S-au analizat Rapoartele publicate de CIO de la cele 31 de ediții ale Jocurilor 

Olimpice de vară, și de la cele 24 de ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă; 

2. S-au accesat 70 de site-uri : 

3. S-au analizat interviuri, realizate personal sau de colegii din Direcția de 

Emisiuni și Știri Sportive a TVR. 

 

                                                                 
62 Epuran, M.,(2005), Metodologia activităților corporale. Exerciții fizice.Sport. Fitness, Editura FEST, ediția a II-a, 

p.204 
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5.8.2 Subiecții cercetării 

 Subiecții cercetării preliminare au fost personalități marcante ale lumii 

sportului, precum și un membru al Academiei Române: Elisabeta Lipă,  Octavian 

Morariu, Ion Țiriac, Octavian Belu, Alin Petrache, Nicolae Manolescu.  

 

 CAPITOLUL 6.    DESFĂȘURAREA CERCETĂRII PRELIMINARE   

6.1 Analiza dezvoltării Jocurilor Olimpice 

 

Dacă Pierre de Coubertin a organizat în 1896 prima ediţie a Jocurilor Olimpice 

moderne, axându-se pe ideea că ”Important este să participi”, în ultimii 80 de ani 

implicațiile economice, sociale şi politice au fost determinante.   

În lucrarea sa ” A new phase in competition for the Olympic gold: The London 

and the New York bids for the 2012 games”, Noam Shoval grupa istoria Jocurilor 

Olimpice în patru perioade, care se regăsesc în Tabelul 6.163: 

Tabel 6.1 - Etapizarea organizării Jocurilor Olimpice din punct de vedere economic și social 

      

PERIOADA 

                      CARACTERISTICI 

      1896-1936  Perioada de ascensiune, în care organizarea JO reprezenta 

un punct de maxim interes 

      1948-1984  Perioada de regres, pentru o societate echitabilă  

     1984-2000  Creșterea importanței organizării Jocurilor Olimpice 

datorită televizării competiției și implicit a promovării 

sponsorilor; 

 Orașe ca Birmingham, Manchester, Barcelona, Brisbane, 

Atlanta și Osaka au candidat pentru o regenerare 

economică și dezvoltare turistică. și mai puțin pentru 

vizibilitate, prestigiu sau simbolism; 

    2000-

PREZENT 
 depunerea candidaturii conferă orașelor care organizează 

Jocurile statutul de poli de interes financiar și cultural; 

 

Potenţialul de beneficii economice oferite de găzduirea Jocurilor Olimpice 

este, evident, specific fiecărei ţări. O ţară cu o infrastructură mai bună şi condiţii de 

securitate va putea mai uşor să minimizeze costurile şi să maximizeze beneficiile. 

De altfel, în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, doar 4 state din cadrul 

fostului bloc comunist s-au aventurat în secolul XX, să iși depună candidatura, 

Ungaria, URSS, Bulgaria și Iugoslavia: 

În 2001, China și-a depus candidatura și a obținut organizarea Jocurilor 

Olimpice din 2008, iar ulterior și pe cele din 2022. Este primul oraș din istoria 

                                                                 
63 Shoval N, A new phase in competition for the olympic gold, p 590, 596 
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competiției care organizează atât întreceri de vară, cât și de iarnă sub egida Jocurilor 

Olimpice.  

Din tabelul 6.2 se poate observa că, în istoria postebelică a Jocurilor 

Olimpice, doar la edițiile din 1980 (pentru jocurile de iarnă) și din 1984 (ediția de 

vară), orașele gazdă nu au avut contracandidate. Există o explicație din punctul 

nostru de vedere: era perioada războiului rece, în care influența politică avea o 

pondere mai mare decât nivelul economic al unei țări.  

După ce Jocurile Olimpice de la Moscova au fost boicotate de 65 de țări, 

printre care SUA, RFG, Canada, Japonia, Israel (ca să enumăr doar câteva dintre 

țările cu tradiție și rezultate în sportul mondial), 4 ani mai târziu, țările din blocul 

comunist nu au participat la Jocurile Olimpice de la Los Angeles (cu excepția Chinei, 

României și Iugoslaviei).  

Costurile tot mai mari cu organizarea JO, criza mondială din 2007-2008 și alte 

considerente de ordin socio-politic au făcut ca numărul orașelor care și-au depus 

candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice să scadă vertiginos: 

 Dacă pentru organizarea JO din 2004 și 2008 au fost inițial 11 orașe,  

pentru JO din 2020, din cele 6 înscrise inițial au rămas 5, prin retragerea 

Romei (Tokyo, Istanbul, Madrid, Baku și Doha), 

 Pentru organizarea JO de iarnă din 2018 și 2022 s-au înregistrat doar 

câte3 dosare de candidatură 

 Pentru JO din 2024 au fost 5 înscrieri, s-au retras Roma și Budapesta, 

iar Boston a fost înlocuit de Los Angeles.  

Tabel 6.2: orașele care au candidat și cele care au găzduit Jocurile Olimpice în perioada 

postbelică 

An Gazdă JO 

Vară 

Alte oraşe candidate Gazdă JO 

iarnă 

Alte oraşe candidate 

1948 Londra Baltimore, Laussane, Los 

Angeles, Minneapolis, 

Philadephia 

Saint Moritz 

 

Lake Placid 

 

1952 Helsinki Los Angeles, Detroit 

Minneapolis,Amsterdam 

Atena, Chicago,  

Philadelphia, Stockholm 

Oslo Cortina 

D’Ampezzo, 

Lake Placid 

1956 Melbourne Buenos Aires, Mexico 

City, Chicago, Detroit, 

Los Angeles, Montreal, 

Minneapolis, San 

Francisco, Philadelphia,  

Cortina 

d'Ampezzo 

Colorado Springs, 

Lake Placid, 

Montreal,  

 

1960 Roma Lausanne, Brussels, 

Budapest, Detroit,  

Mexico City, Tokyo 

Squaw Valley Innsbruck, Karachi 

Pakistan, St.Moritz, 
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Garmisch-

Partenkirchen  

1964 Tokyo Detroit, Bruxelles, 

Vienna  
Innsbruck Calgary, Lahti,  

1968 Mexico 

City 

Detroit, Lyon, Buenos 

Aires 
Grenoble Calgary, Lahti, 

Sapporo, Oslo, Lake 

Placid 

1972 Munchen Detroit, Madrid, 

Montreal 
Sapporo Banff, Lahti, Salt 

Lake City 

1976 Montreal Moscova, Los Angeles Denver 

(Innsbruck 

gazdă) 

Sion, Tampere, 

Vancouver, 

Garibaldi 

1980 Moscova Los Angeles Lake Placid             - 

1984 Los 

Angeles 

                     - Sarajevo Sapporo, Goteborg 

1988 Seul Nagoya Calgary Falun, Cortina 

d”Ampezzo 

1992 Barcelona Paris, Belgrad, Brisbane, 

Birmingham, 

Amsterdam 

  

1994   Lillehamer Ostersund, 

Anchorage, Sofia 

1996 Atlanta Atena, Toronto, 

Melbourne, Manchester, 

Belgrad 

  

1998   Nagano Salt Lake City, 

Ostersund, Jaca, 

Aosta 

2000 Sydney Beijing, Manchester, 

Berlin, Istanbul 
  

2002   Salt Lake 

City 

Ostersund, Sion, 

Quebec City, Graz,  

Jaca, Poprad-Tatry,  

Sochi, Tarvisio,  

2004 Atena Roma, Cape Town, 

Lille, Stockholm, 

Istanbul, Buenos Aires, 

Rio de Janeiro, Sevilla, 

St. Petersburg, San Juan 

  

2006   Torino Sion,Helsinki,  

Klagenfurt, Poprad-

Tatry, Zakopane,  
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2008 Beijing Toronto, Paris, Istanbul, 

Osaka, Bangkok, Cairo, 

Havana, Kuala Lumpur,  

Sevilla 

  

2010   Vancouver PyeongChang, Jaca, 

Salzburg, Harbin 

Andorra la Vella,  

Berne, Sarajevo 

2012 Londra Paris, Madrid, New 

York, Moscow, Leipzig, 

Rio de Janeiro, Istanbul, 

Havana  

  

2014   Sochi PyeongChang, Jaca, 

Salzburg, Almaty,  

Borjomi, Sofia,  

2016 Rio de 

Janeiro 

Madrid, Tokyo, Chicago, 

Baku, Praga, Doha,  
  

2018   PyeongChang Munchen, Annecy,  

2020 Tokyo Istanbul, Madrid, Baku, 

Doha, Roma (și-a retras 

candidatura) 

  

2022   Beijing Almaty, Oslo. Și-au 

retras candidatura 

Stockholm, Lvov și 

Cracovia  

2024 Paris Boston (înlocuit de Los 

Angeles), Hamburg, 

Roma și Budapesta s-au 

retras 

  

2026   ?  

2028 Los 

Angeles 

   

 

Este interesant de urmărit dacă, în anii care vor urma, Baku, prezent din ce în 

ce mai des pe lista orașelor care organizează campionate mondiale, continentale, sau 

alte întreceri oficiale ale federațiilor internaționale, va obține dreptul de a organiza 

și Jocuri Olimpice, după ce, în 2015, a găzduit prima ediție a Jocurilor Europene. 

Capitala Azerbaidjanului și-a depus deja candidatura pentru organizarea JO din 2016 

și 2020. 

Pentru Jocurile Olimpice din 2024, CIO a avut de ales între Paris și Los 

Angeles, iar la Sesiunea CIO de la Lima din septembrie 2017, la care a participat și 

Octavian Morariu, a avut loc, în premieră, o dublă atribuire: Parisul va găzdui 
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întrecerea din 2024, iar Los Angeles pe cea din 2028. 

Dacă în programul primei ediții a Jocurilor Olimpice, Atena 1896 au fost doar 

9 sporturi, la ultima ediție de vară, RIO 2016, numărul acestora a crescut la 29, iar 

la Tokyo vor fi 33 de sporturi, dintre care 4 noi. 

 

Figura 6.2 Participarea sportivilor la JO, total și defalcate pe sexe 

Creșterea numărului de participanți și a numărului de sporturi din programul 

olimpic, a avut ca prim efect creșterea cheltuielilor făcute de organizatori cu 

organizarea Jocurilor Olimpice. Din figura 6.2 se vede clar, curba ascendentă a 

numărul de sportivi care au luat startul la diversele ediții ale întrecerii olimpice, 

precum și diferența dintre participarea bărbaților și cea a femeilor la Jocurile 

Olimpice. 

În ceea ce privește costul Jocurile Olimpice, se poate constata că acesta a 

crescut exponențial, începând cu edițiile organizate după cel de-al doilea război 

mondial și până in 2014, când competiția a fost găzduită de Sochi. Întrecerea din 

Rusia, pentru care, aşa cum arătat în capitolele precedente, s-au cheltuit peste 50 de 

miliarde de dolari64, a fost cea mai scumpă ediție a Jocurilor Olimpice, în timp ce 

pentru următoarele două ediții - 2016, Rio de Janeiro și 2018, PyeongChang valoarea 

investiţiilor a fost ceva mai mult de jumătate din suma necesară pentru Sochi.  

Jocurile organizate în Brazilia în 2016 au costat 13,2 miliarde de dolari65. 

 

                                                                 
64 https://www.statista.com/statistics/805414/winter-olympics-cost/ 
65 https://www.insidethegames.biz/articles/1051553/cost-of-rio-2016-olympics-rises-to-132-billion-35-billion-over-

budget 
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6.2 Analiza rolului televiziunii în dezvoltarea sportului din punctul de vedere al 

unor personalități marcante ale sportului 

Pentru realizarea acestei analize s-au folosit datele directe din cadrul 

interviurilor realizate în cadrul emisiunilor sau reportajelor de televiziune din cadrul 

jurnalelor de știri, realizate personal sau de către colegii de la Direcția de Emisiuni 

și Știri Sportive, sau de către realizatorii emisiunii “Mic dejun cu un campion“ din 

cadrul Televiziunii Române. 

Personalitățile intervievate au fost: Elisabeta Lipă, Ion Țiriac, Octavian Belu, 

Alin Petrache, Octavian Morariu, Nicolae Manolescu  

În emisiunea “Adio Rio“, invitații mei, antrenorul emerit Octavian Belu și 

președintele COSR, din acea perioadă, Alin Petrache, au analizat situația gimnasticii 

românești în condițiile în care s-a ratat participarea cu echipele masculine și feminine 

la Jocurile Olimpice de la Rio. 

Încă din perioada în care se afla la conducerea Comitetului Olimpic Român, 

Ion Țiriac trăgea un semnal de alarmă în ceea ce privește viitorul olimpic al sportului 

românesc, spunând, după succesul înregistrat la JO de la Sydney, că dacă nu se va 

„semăna” nimic, în anii care vor urma, rezultatele tricolorilor vor fi din ce în ce mai 

slabe. Elisabeta Lipă, cea mai bună canotoare a secolului, a subliniat, în emisiunea 

„Mic dejun cu un campion”, rolul pe care televiziunea, prin transmisiunile de la 

Jocurile Olimpice, l-a avut asupra sa. La rândul său, Academicianul Nicolae 

Manolescu, referindu-se la influența nefastă a televiziunii, declara la „Mic dejun cu 

un campion”: „Norocul televiziunii e că scade în importanță pe măsură ce se 

dezvoltă internetul. Am intrat în realitatea virtuală.”66 

6.3 Efectele transmiterii televizate a Jocurilor Olimpice     

Afirmam, încă din prima parte a lucrării, că începutul înregistrării şi difuzării 

Jocurilor Olimpice, în diverse medii, datează din anul 1936. Dupa 12 ani, BBC a 

transmis în direct competiția de pe stadionul Wembley, dar întrecerea a putut fi 

urmărită doar la nivelul Londrei, orașul gazdă al JO din 1948. Jocurile Olimpice de 

la Melbourne, din 1956, au fost preluate de 3 posturi67, TCN 9 Sydney, HSV 7 și 

ABN 2, după ce mai multe rețele de difuzare din Statele Unite și Europa au boicotat 

competiția, cerând să nu plătească nicio taxă, asemenea posturilor de radio și 

ziarelor, motivând că promovarea competiției sportive poate fi inclusă în categoria 

știrilor și nu a divertismentului.   A fost momentul în care CIO a decis că este necesar 

un nou regulament, prin care comitetul de organizare să poată vinde drepturile, cu 

acordul forului internațional. Președintele CIO, din acea perioadă, Avery Brundage 

a avut ca reper interesul manifestat pentru transmiterea Jocurilor Olimpice de iarnă 

                                                                 
66 Ibidem, ediția 3.11.2018, TVR2, ora 10 

67  https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/tv-and-melbourne-olympics 

 

https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/tv-and-melbourne-olympics
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din 1956 de la Cortina D’ Ampezzo, când, conform tabelului 6.4, 22 de țări au 

transmis cea de a VII-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.  

Tabel 6.4 - Numărul țărilor care au transmis Jocurile Olimpice de vară și de iarnă, în 

perioada 1936-2016 

JO de vară Țări care au  

transmis 

competiția 

JO de iarnă Țări care au  

transmis competiția 

1936 Berlin            1   

1948 Londra             1   

1952 Helsinki              2   

1956 Melbourne              1 1956 Cortina dAmpezzo             22 

1960 Roma             21 1960 Squaw Valley             27 

1964 Tokyo             40 1964 Innsbruck             30 

1968 Mexico City             n/a 1968 Grenoble             32 

1972 Munchen             98 1972 Sapporo              41 

1976 Montreal           124 1976 Innsbruck             38 

1980 Moscova           111 1980 Lake Placid             40 

1984 Los Angeles           156 1984 Sarajevo            100 

1988 Seoul           160 1988 Calgary                                           64 

1992 Barcelona           193 1992 Albertville              86 

  1994 Lillehammer            120 

1996 Atlanta           214   

  1998 Nagano            160 

2000 Sydney            220   

  2002 Salt Lake City           160 

2004 Athena            220   

  2006 Torino           200 

2008 Beijing            220   

  2010 Vancouver            220 

2012 Londra            220   

  2014 Sochi          220 

2016 Rio          220   

  2018 PyeongChang          220 

Sursa:www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC_MARKETING_FACT_%20FILE_2014.pdf, up 

datat pentru Rio 2016 și Pyeong Chang 2018 
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Momentele de referință 68  69  70  în evoluția transmisiilor televizate sunt 

structurate în tabelul 6.5. 

Tabel 6.5- Momente de referință în evoluția transmisiilor televizate 

Anul Gazda JO   Momente de referință în evoluția transmisiunilor   televizate 
1956 Cortina d’Ampezzo 22 de țări au preluat JO de iarnă 

 

1960 

 

Roma 
 18 țări au transmis în direct Jocurile 

 Statele Unite, Japonia și Canada au avut o întârziere de 

o oră în preluarea competițiilor 

 

1964 

 

Tokyo 
 primele imagini transmise prin satelit; 

 ceremoniile de deschidere și de închidere, precum și 

întrecerile de gimnastică, lupte, volei și judo au fost 

transmise color 

1968 Mexico City  primele transmisiuni color 

 

1984 

 

Los Angeles 
 peste 2.5 miliarde de telespecatori au urmărit întrecerile 

transmise în 156 de țări 

 

1994 

 

Lillehamer 
 JO au fost vizionate și pe continentul african datorita 

sateliților M-Net și ART 

 

1996 

 

Atlanta 
 Celebrarea a 100 de ani de olimpism a fost  urmărită în 

214 țări 

 

2000 

 

Sydney 
 CIO a introdus un indicator de măsurare a audienței 

Jocurilor, TVH, peste 3,7 miliarde de telespectatori din 

220 de țări urmărind Jocurile mileniului 

 

 

2004 

 

 

Atena 

 JO au fost transmise și pe internet, iar cele 300 de 

televiziuni care au preluat competiția au transmis 35000 

de ore de întreceri.  

 Jocurile au fost urmărite de 3,9 miliarde de 

telespectatori din 220 de țări 

 

2008 

 

Beijing 
 5000 de ore de transmisie HDTV (televiziune cu 

rezoluție înaltă) 

 Prima ediție cu transmisiuni pe internet și platformele 

mobile 

2012 Londra  Record de 4,8 miliarde de telespectatori în 220 de țări 

și teritorii 

 

 

 

2016 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 jumătate din populația globului a urmărit JO din 2016; 

  cel mai mare număr de transmisiuni din istorie prin 584 

de canale TV;  

  peste 270 de platforme digitale și sute de pagini de 

social media au mediatizat întrecerea; 

 CIO a lansat Olympic Channel 

                                                                 
68 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-summer-olympic-games-to-be-televised-in-colour/ 
69 Olympic marketing fact file, Published by the International Olympic Committee, 2018,pp 26-27 
70https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/Broadcasting/London_2012_Global_%20Broadcast_Rep

ort.pdf 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-summer-olympic-games-to-be-televised-in-colour/
https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/Broadcasting/London_2012_Global_%20Broadcast_Report.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/Broadcasting/London_2012_Global_%20Broadcast_Report.pdf
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Dacă în 1960 veniturile din vânzarea drepturilor de televizare erau sub 2 

milioane de US$ (la valoarea din 1995), transmiterea, în direct sau înregistrat a 

Jocurilor de la Sydney din 2000 a dus la încasări de 1.133 de milioane $, pentru ca 18 

ani mai târziu, la Rio de Janeiro, suma să fie de peste două ori mai mare.  În urma 

aplicării amendamentului din 1971, prima consecință a fost creșterea veniturilor CIO 

din drepturile de televizare de aproape 5 ori, din 1972 până în 1980, evoluția financiară 

având, așa cum se poate observa din figura 6.3, o curbă ascendentă până în prezent.  

 

 Figura 6.3. Graficul evoluției drepturilor de televizare  

În ultimele decenii, drepturile de difuzare a JO reprezintă principala sursă de 

finanțare a Mișcării olimpice, fiind o parte importantă a unui sistem în care sunt 

implicați atât CIO, televiziunile, cât și sponsorii care au devenit parte integrantă a 

sportului, în primul rând datorită mediatizării.  

În 2014, compania americană NBC Universal, cel mai mare grup mass media 

din lume, a cumpărat drepturile de televizare pentru perioada 2021-2032 cu o sumă 

record de 7.65 miliarde de $, la care s-au adăugat încă 100 de milioane de $ pentru 

promovarea olimpismului și a valorilor olimpice în perioada 2015-202071.  

După semnarea contractului, președintele CIO, Thomas Bach a declarat:“ 

CIO a lucrat într-un parteneriat strâns cu NBC timp de mai multe decenii, și suntem 

încântați să continuăm să lucrăm împreună cu ei până în 2032. Experiența NBC în 

domeniul transmisiunilor sportive, precum și pasiunea lor pentru valorile olimpice, 

sunt o garanție a faptului că vor putea să ofere o acoperire de înaltă clasă a 

Jocurilor Olimpice pentru ca, pentru mulți ani, de acum încolo, să se înregistreze 

cea mai mare audiență americană“72. 

                                                                 
71 https://www.olympic.org/news/ioc-awards-olympic-games-broadcast-rights-to-nbcuniversal-through-to-2032 
72 idem 

https://www.olympic.org/news/ioc-awards-olympic-games-broadcast-rights-to-nbcuniversal-through-to-2032
https://www.olympic.org/news/ioc-awards-olympic-games-broadcast-rights-to-nbcuniversal-through-to-2032
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Din 2015 a intrat pe piața deținătorilor de drepturi de televizare pentru Jocurile 

Olimpice Discovery Communications, o companie americană care deține drepturile 

de televizare a Jocurilor Olimpice pentru Europa în următorii ani73. 

Americanii, care sunt proprietarii canalului Eurosport, au semnat un acord cu 

CIO și au cumpărat cu 1,48 miliarde de dolari (1,3 miliarde de euro) drepturile media 

pentru 50 de țări și teritorii europene cu excepția Rusiei, în perioada 2018-2024. 

Acordul nu este valabil în Marea Britanie și Franța pentru edițiile din 2018 și 2020, 

deoarece BBC, respectiv France Televisions, cumpăraseră anterior drepturile pentru 

PyeongChang și Tokyo. Asta înseamnă că marile concernuri BBC, RAI, ARD, sau 

ZDF vor trebui să sublicențieze pachetele olimpice direct de la Discovery. 

Dar, spre deosebire de EBU (European Broadcasting Union) care vindea 

radiodifuzorilor locali numărul de ore și implicit de transmisiuni pe care și-l doreau, și 

în același timp, pe care și-l permiteau din punct de vedere financiar, Discovery probabil 

că va păstra majoritatea drepturilor, mai ales că deține canalul Eurosport. Acest lucru 

s-a întâmplat pentru Televiziunea Română la ediția din 2018 a Jocurilor Olimpice de 

iarnă, de la PyeongChang, când TVR a avut acces, contra cost, la un pachet cu 100 de 

ore de transmisiuni din Coreea, iar pentru Tokyo 2020, televiziunea națională va avea 

doar 200 de ore. 

Chiar dacă sumele plătite pentru exclusivitatea deţinerii de drepturi de 

televizare au crescut de peste 1500 de ori în perioada 1972-2016, în viitorul apropiat 

va fi din ce în ce mai dificil să se oprească distribuirea pe internet a unor imagini de 

la cele mai importante competiţii sportive organizate la nivel global: Jocurile 

Olimpice și Campionatele mondiale de fotbal sau atletism74.  

 

6.4 Inovarea și drepturile de televizare 

În Palestrica, Constantin Kirițescu evidenția faptul că sportul reprezintă una 

dintre caracteristicile vieții contemporane, ”o manifestare de cea mai mare 

însemnătate a lumii moderne” 75 . Pornind de la ceea ce reprezentau Jocurile în 

antichitate şi trecând prin iniţiativa lui Pierre de Coubertin de a le relua în 1896, 

întrecerea olimpică ajunsă în prezent conţine schimbări majore. Inovarea a fost una 

dintre acţiunile care au marcat de-a lungul anilor dezvoltarea şi transformarea 

sportului la nivel mondial în general și a Jocurilor Olimpice în special. 

6.4.1 Inovarea și legătura sa cu sportul 

             Din punct de vedere al inovării, în domeniul transmisiunilor televizate, s-au 

observat urmatoarele aspecte:  

 În 1964, japonezii au difuzat primele imagini color 

                                                                 
73 https://www.sportsbusinessdaily.com/SB-Blogs/On-The-Ground/2015/06/0629-Breaking-News.aspx 
74 Andrews P., 2006, Jurnalismul sportiv.O introducere, Polirom, Iași , p 65 
75 Kirițescu C.,1964, Palestrica, Editura  Uniunii de Cultură Fizică și Sport, București, pg 478-480  

https://www.sportsbusinessdaily.com/SB-Blogs/On-The-Ground/2015/06/0629-Breaking-News.aspx
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 În 2008, la Jocurile de la Beijing s-au folosit la toate disciplinele modalităţi 

de cronometrare şi ținere a scorului cu ajutorul computerelor.   

 În 2010, chiar înainte de Jocurile de Iarnă de la Vancouver, Steve Jobs anunța 

lansarea iPad. În doar doi ani, progresul a fost rapid și unul din 5 telespectatori 

din SUA a urmărit Jocurile Olimpice pe computere, laptop-uri, tablete76.   

 Jocurile Olimpice din 2012 au fost primele "Jocurile Olimpice digitale", 

telespectatorii având posibilitatea de a urmări evenimentele sportive live, pe 

iPad-uri și telefoane inteligente. 

 BBC a oferit posibilitatea de a urmări interactiv și în direct 2500 de ore de 

transmisiuni olimpice, la Londra în 2012. În unele zile, varietatea a fost atât 

de mare încât s-a putut alege între 24 de evenimente sportive diferite. Pentru 

mass-media au fost puse la dispoziție pagini web cu prezentarea sporturilor, a 

sportivilor sau a țărilor participante. 

 

6.4.2 Analiza procesului de inovare în contextul dezvoltării sportului 

mondial 

Unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din domeniul sportului, Mihai 

Epuran afirma în 2013 în cartea sa ”Motricitate și psihism în activitățile corporale”, 

că televiziunea a distrus sportul transformându-l din artă în circ, în același timp cu 

creșterea audienței acestuia pe plan mondial77.  Din experiența de peste 25 de ani ca 

jurnalist de televiziune, coroborată cu studierea rapoartelor CIO și a altor surse de 

informații, consider că afirmația lui Mihai Epuran nu este departe de adevăr, iar în 

cele ce urmează, pentu a demonstra acest lucru, am structurat televizarea Jocurilor 

olimpice, ținând cont de inovare, în 3 perioade distincte: 

1. Perioada de pionierat a transmisiunilor televizate 1936-1956 

2. Perioada de dezvoltare reciprocă 1960-1980 

3. Perioada de impunere a televiziunii 1984-2016 

Din anul 1956, de la ediţia de iarnă a Jocurilor Olimpice, organizată la Cortina 

D’Ampezzo, de când datează prima transmisiune în direct a întrecerilor la nivel 

internațional şi până în prezent, progresul tehnologiei a fost de neimaginat : 

 Calitatea imaginii s-a îmbunătățit  de la 180 de linii în 1936, sau 819 linii în 

1940, la fibră optică în 1984, High Definition în 2008 și 3D în 201278 

 Transmisiuni color 

 Utilizarea sateliților pentru transmiterea semnalului TV 

 Introducerea indicatorilor de măsurare a audienței 

 Folosirea sistemului digital de difuzare a imaginilor televizate (HDTV) 

                                                                 
76 https://www.imore.com/history-ipad-2010 
77  Epuran M, 2013, Motricitate și psihism în activitățile corporale, vol 2, p.268-269 
78 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-

Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf 

https://www.imore.com/history-ipad-2010
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf
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 Utilizarea platformelor digitale și a social media pentru promovarea și 

transmiterea Jocurilor Olimpice 

 

6.4.2.1 Perioada de pionierat a transmisiunilor olimpice televizate 1936-

1956 

 În tabelul 6.7 s-a făcut o sinteză a transmisiunilor televizate începând cu 

Jocurile Olimpice din 1936.  

 
Tabel 6.7 . Perioada de pionierat a transmisiunilor televizate 

Ediția JO               Momente de referință în ceea ce privește inovarea 

1936 Berlin79 
 Pentru prima oară au fost filmate și difuzate imagini din timpul 

competiției, în cadrul unei televiziuni cu circuit închis. 

 162.000 de persoane au putut urmări întrecerile filmate cu 3 

camere 

1948 

Londra80 

 BBC a transmis direct JO de pe stadionul Wembley, dar 

întrecerea a putut fi urmărită doar la nivelul  Londrei. 

 Competiția a fost urmărită de aproximativ 500.000 de persoane, 

pe o rază de 200 km în jurul stadionului.  

 Comitetul de organizare a cerut suma de 1500 de lire sterline 

pentru transmiterea evenimentului. 

1956 Cortina 

D’ Ampezzo 
 Prima transmisiune în direct a întrecerilor a fost preluată de 22 

de  țări 

1956 

Melbourne 

 Mai multe rețele de difuzare din Statele Unite  și Europa au 

boicotat competiția, cerând să nu platească nicio taxă, asemenea 

posturilor de radio și ziarelor, motivând că este vorba despre 

știri și nu de divertisment. 

 CIO a stabilit un regulament, prin care comitetul de organizare 

poate vinde drepturile, cu acordul forului internațional. 
Sursa:  www.olympic.org 

 

 

 

                                                                 
79 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-

Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf 

80 idem 

http://www.olympic.org/
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf
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6.4.2.2 Perioada de dezvoltare reciprocă 1960-1980 

De la apariția televiziunii color, la folosirea computerelor la competiții, în cele 

două decenii, progresul a fost formidabil (tabel 6.8) 

Tabel 6.8 Perioada de dezvoltare reciprocă 1960-1980 

Ediția JO Momente de referință în ceea ce privește inovarea în perioada 1960-1980 

1960 

Roma 

 296 de televiziuni au preluat întrecerea 

1964 

Tokyo 

 Cronometrul cu cristale de cuartz permite departajarea concurenților cu 

o precizie de 1/100 dintr-o secunda 

 Apare prăjina din fibră de sticlă 

1968  

Mexico  

 S-a folosit, în premieră la atletism, pista sintetică de tartan 

 Competiția și ceremonia de închidere au fost transmise color81 

1972 

Munchen 

 Datorită copertinelor de sticlă acrilică, stabilizată cu corzi metalice, 

designul stadionului olimpic, Olympia stadium, a fost revoluționar 

 A existat și o televiziune cu circuit închis cu 12 canale și 10 

transmisiuni color. 

1976 

Montreal 

 Primul centru internațional de transmisiuni 

 Computerul care afișa notele la gimnastică, a fost programat astfel 

încât să afișeze note de până la 9.95. 10-le Nadiei i-a pus în încurcătură 

pe informaticieni, fiind afișat 1.0 

 Din cele 8733 de acreditări pentru mass media, 5510 au fost pentru 

presa din audiovizual (radio și TV)  

 Centrul de presă de la Montreal a fost echipat cu computere care să 

permită jurnaliștilor accesul la rezultate 

1980 

Moscova82 

 s-a utilizat o tehnică nouă de depistare a nivelului crescut de testosteron 

 NBC a refuzat transmiterea JO după boicotul SUA 

 În timpul ceremoniei de deschidere, Leonid Popov și Valery Ryumin 

au transmis un mesaj de la bordul stației orbitale, Salyut 6 

 Sursa: Rapoartele Oficiale ale Jocurilor Olimpice 

În ultima jumătate de secol, costul drepturilor de televizare a crescut exponențial, 

așa cum se poate observa din figura 6.5, datorită noilor tehnologii din domeniul mass 

media.  

                                                                 
81 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-summer-olympic-games-to-be-televised-in-colour/ 
82 https://web.archive.org/web/20041124180858/http://olymp2004.rambler.ru/history.html?item_id=12897 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-summer-olympic-games-to-be-televised-in-colour/
https://web.archive.org/web/20041124180858/http:/olymp2004.rambler.ru/history.html?item_id=12897
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Dacă în 1960, din transmiterea Jocurilor se obținea un dolar la 400 de dolari 

cheltuiți pentru organizarea Jocurilor de vară, după 24 de ani, la Los Angeles, raportul 

era de 1/383.  

 

 

Figura 6.5 Evoluția veniturilor din drepturile de televizare 

 

Costul tot mai mare al drepturilor de televizare, impune televiziunilor 

recuperarea cheltuielilor din contracte de publicitate. Suma stipulată în  aceste 

contracte este cu atât mai mare, cu cât audiența este mai ridicată. 

La rândul său, audiența este crescută, în condițiile în care performanțele sunt din 

ce în ce mai bune, încercând să se atingă limitele umane.   

Concret, în partea a III-a a lucrării se va face o analiză a audienței înregistrate de 

transmisiunile Jocurilor Olimpice la Televiziunea Română, în perioada 2004-2016. 

Ideea este că pe măsură ce a crescut rolul televiziunii în sportul mondial, în 

general şi în transmiterea JO, în particular, a crescut şi numărul sportivilor profesionişti 

prezenţi pe scena olimpică şi în acelaşi timp a fost escaladat fenomenul dopajului.  

                                                                 
83  Real M.,2014, Do Media Corrupt the Olympics? The Role of Commerce, Commodification and Television in The 

Olympic Games, [online article]. Retrived from http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-

commodification-and-television-olympic-games 
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6.4.2.3 Perioada de impunere a televiziunii 1984-2016 

Chiar dacă în 1980, când a preluat președinția CIO, Juan Antonio Samaranch 

susţinea că nu va permite introducerea reclamelor pe stadioane sau echipamente, 

departamentul de marketing al CIO a creat cadrul legal prin înfiinţarea TOP (The 

Olympic Program) în 1982, care în colaborare cu consorţiul ISL (Internaţional Sports 

and Leisure) condus de Horst Dassler de la Adidas au atras sponsori. 

Aceştia au contribuit cu sume importante la susţinerea CIO și implicit a 

Comitetelor Naționale Olimpice, a Federațiilor Internaționale și a sportivilor.     

Edificatoare pentru cercetarea noastră sunt următoarele exemple: 

 la Barcelona, în 1992, veniturile din sponsorizare (peste 120 de milioane 

de $ ) au reprezentat 30% din bugetul total, iar din drepturile de televizare- 

28%84; 

 La Atlanta, în 1996, veniturile din sponsorizare au stabilit un record 

istoric, fiind depăşită suma de 1 miliard de $85 ; 

 La Lillehamer în 1994, mai mult de 500 de milioane de dolari au provenit 

din drepturile de televizare și programe de marketing, sumă care la acea 

dată reprezenta un record pentru Jocurile Olimpice de iarnă86; 

 În 2000, la Sydney, veniturile obținute de la sponsorii locali au fost cu 492 

milioane de dolari mai mari decât cele de la Atlanta 1996. O creștere 

exponențială, față de JO din 1952 de la Helsinki, de exemplu, când câteva 

companii locale au oferit bunuri și servicii sportivilor participanți. 87; 

Așa cum am arătat și în prima parte a lucrării, datorită sumelor foarte mari 

cheltuite pentru drepturile de televizare, marile concernuri au putut impune orele 

de transmisie a anumitor sporturi din cadrul Jocurilor Olimpice de vară sau de iarnă 

pentru a avea o audiență cât mai bună. 

În condițiile în care se preconizează că în perioada următoare NBCUniversal 

și Discovery vor domina piața deținătorilor de drepturi, primul pentru Statele Unite, 

cel de-al doilea pentru Europa, este interesant de urmărit cine va decide orele de 

începere a competițiilor, ținând cont de diferența de fus orar între cele două 

continente. 

 

 

                                                                 
84Brunet F,1995, An economic analysis of the Barcelona ’92 Olympic Games: resources, financing and impacts, 

retrived from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.617.4939&rep=rep1&type=pdf , pg 5 
85 Real M.,2014, Do Media Corrupt the Olympics? The Role of Commerce, Commodification and Television in The 

Olympic Games, [online article]. Retrived from http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-

commodification-and-television-olympic-games 
86 https://www.forbes.com/pictures/efkk45jdje/in-lillehammer-in-1994-broadcast-and-marketing-programs-

generated-more-than-500-million-breaking-almost-every-major-marketing-record-for-an-olympic-winter-

games/#2e0c2a4f3b81 
87 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-

2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-4-Sydney-

2000.pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.617.4939&rep=rep1&type=pdf
http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-commodification-and-television-olympic-games
http://scc.royalroads.ca/do-media-corrupt-olympics-role-commerce-commodification-and-television-olympic-games
https://www.forbes.com/pictures/efkk45jdje/in-lillehammer-in-1994-broadcast-and-marketing-programs-generated-more-than-500-million-breaking-almost-every-major-marketing-record-for-an-olympic-winter-games/#2e0c2a4f3b81
https://www.forbes.com/pictures/efkk45jdje/in-lillehammer-in-1994-broadcast-and-marketing-programs-generated-more-than-500-million-breaking-almost-every-major-marketing-record-for-an-olympic-winter-games/#2e0c2a4f3b81
https://www.forbes.com/pictures/efkk45jdje/in-lillehammer-in-1994-broadcast-and-marketing-programs-generated-more-than-500-million-breaking-almost-every-major-marketing-record-for-an-olympic-winter-games/#2e0c2a4f3b81
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-4-Sydney-2000.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-4-Sydney-2000.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-4-Sydney-2000.pdf
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Tabel 6.9 Perioada de impunere a televiziunii 1984-2016 

Ediția  

JO 

       Momente de referință în ceea ce privește inovarea în 

perioada 1984-2016 

 

 

 

1984 Los 

Angeles88 89 

 S-a implementat sistemul de reluări super slow motion 

 Ziariștii acreditați au primit informații despre recordurile 

mondiale și olimpice, rezultatele de la Campionatele 

Mondiale și Regionale 

 Datorită sistemului informațional, au putut fi accesate 

rezultatele de la Jocurile Olimpice în perioada 1896-1980 

 S-au accesat 2400 de biografii ale sportivilor 

 

1988 Seoul 

 Cea mai informatizată ediție; televiziunea a transmis pe 23 

de canale, câte unul pentru fiecare sport olimpic 

 NBC a impus ora de începere a întrecerilor, JO de la Seoul 

având toate competițiile programate dimineața, pentru a fi în 

prime time în SUA 

 

 

1992 

Barcelona90 

 NBC a introdus în premieră sistemul pay TV; 

 A fost implementat  sistemul CIS (Commentator Information 

System) care furniza în timp real comentatorilor,  date și 

înformații la următoarele sporturi: gimnastică, natație, 

ciclism, echitație și canoe slalom; 

1996 Atlanta  în premieră, JO au avut o pagină oficială pe internet; 

 

 

2000 Sydney91 

 au fost transmise 3500 de ore de la peste 300 de competiții și 

ceremoniile de deschidere și de închidere; 

 Site-ul oficial al întrecerii, www.olympics.com, a fost 

accesat de peste 8,7 milioane de vizitatori; 

 Peste 24000 de site-uri au fost accesate pentru știri, editoriale 

sau alte informații despre Jocurile Olimpice; 

2004 Atena  NBC a lansat NBCOlympics.com pentru a se urmări 

rezultatele live, clasamentul pe medalii, sau clipuri video; 

 Deținătorii de drepturi au putut să aleagă între 44000 de ore 

de transmisie  de la toate întrecerile; 

 

 

 

 

 Prima ediție cu transmisiuni pe internet și platformele media; 

 Prima ediție transmisă integral în format high definition 

(HD); 

 Evenimentul filmat cu peste 1000 de camere; 

                                                                 
88  Official Report of the Games of the XXIII rd Olympiad, Los Angeles 1984, p 463, p759 
89 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-

Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf , p 20-25 
90 Official Report of the Games of the XXV rd Olympiad, Barcelona, 1992 p. 53-74, 390 
91 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-

2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-1-Sydney-

2000.pdf p 11-19 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/Broadcasting-the-Olympic-Games/FicheInfo_DiffusionJO_TV_ENG.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-1-Sydney-2000.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-1-Sydney-2000.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Sydney-2000-Olympic-Games/IOC-Marketing-and-Broadcasting-Various-files/IOC-Marketing-Report-Chap-1-Sydney-2000.pdf
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2008  

Beijing92 93 

 Primele Jocuri multi-media; 

 La competiții au fost folosite ultimele tehnologii în ceea ce 

privește cronometrarea, senzorii de mișcare sau urmărirea 

prin GPS; 

 63% din populația globului a avut acces la imagini; 

 Canalul de youtube al CIO ( youtube.com/beijing2008), a 

avut 21 milioane de accesări în timpul Jocurilor; 

 

 

 

 

 

 

2012 Londra,94 

 Primele Jocuri Olimpice digitale, întrecerile au putut fi 

urmărite pe Ipad sau telefoane smart, datorită unor aplicații 

puse la dispoziție de BBC și NBC; 

 Peste 230 de ore de transmisiuni 3D, au fost puse la 

dispoziția deținătorilor de drepturi. Filmarile 3D au fost 

realizate la ceremoniile de deschidere și de închidere, la 

atletism, gimnastică și sărituri în apă, folosindu-se 33 de 

camere 3D; 

 Oscar Pistorius a alergat cu proteze din fibră de carbon  în 

proba de 400 m; 

 BBC a oferit telespectatorilor British TV posibilitatea de a 

urmări Jocurile Olimpice pe 24 de canale digitale, în format 

HD, însumând circa 2500 de ore de transmisiuni directe; 

 NBC a furnizat 5535 de ore  de transmisiuni de la Jocurile 

Olimpice prin canalele TV, website, și platforma 3D; 

 OBS, ca unic Host Broadcaster a folosit peste 1000 de 

camere, inclusiv 40 High Super Slow Motion, pentru a 

produce, HD, peste 5600 de ore de transmisiuni; 

2016 Rio de 

Janeiro95 

 S-au folosit noi tehnologii pentru a transmite întrecerea: 

imagini VR(realitate virtuală) de la ceremoniile de 

deschidere și închidere, dar și la câte o probă sportivă pe zi, 

Super High Vision și platforma pentru computer, tablete și 

telefoane smart- Olympic Video Player; 

 S-au folosit în premieră dronele pentru transmisiunile directe 

de la kaiac canoe și canotaj, dar și pentru înregistrări de la 

golf, ciclism și canoe slalom; 

 7000 de ore de imagini transmise în format HD; 

Sursa: Rapoartele Oficiale ale Jocurilor Olimpice96    

                                                                 
92https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/Broadcasting/Beijing_2008_Global_Broadcast_Overview

.pdf 
93 https://archive.org/details/IOCMarketingMediaGuideBeijing2008/page/n0 
94 https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/London_2012/IOC_Marketing_Media_Guide_2012.pdf, 

p 12-16 
95 www.obs.tv/private/assets/docs/a8f536c36da2-Rio2016-OBSMediaFactFile-05102016.pdf 
96 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Rio-2016-

Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Media-Guide-Rio-2016.pdf 

https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/Broadcasting/Beijing_2008_Global_Broadcast_Overview.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/Broadcasting/Beijing_2008_Global_Broadcast_Overview.pdf
https://archive.org/details/IOCMarketingMediaGuideBeijing2008/page/n0
https://stillmed.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/London_2012/IOC_Marketing_Media_Guide_2012.pdf
http://www.obs.tv/private/assets/docs/a8f536c36da2-Rio2016-OBSMediaFactFile-05102016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Rio-2016-Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Media-Guide-Rio-2016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Rio-2016-Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Media-Guide-Rio-2016.pdf
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Din figura 6.6, în care este reliefată acoperirea evenimentului în ore de 

transmisiuni televizate, se poate observa că: 

 Cea mai mare diferență, între două ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice 

s-a înregistrat în perioada 1980-1984. Dacă la Moscova97 s-au plătit 88 de 

milioane de dolari pentru drepturile de televizare, la Los Angeles98, 4 ani mai 

târziu suma a fost de 286,8 milioane de dolari, practic suma s-a triplat. 

 Se poate face o paralelă între veniturile din drepturile de televizare și numărul 

țărilor care au transmis respectiva ediție a Jocurilor Olimpice. La Roma și la 

Tokyo au fost 21, respectiv 40 de țări care au fost interesate de preluarea 

întrecerii, iar veniturile au fost modice. S-a trecut de un miliard de dolari 

venituri începând cu Jocurile de la Sydney. De la ediția din 2000, 220 de țări 

și teritorii sunt ancorate prin intermediul televiziunii în fenomenul olimpic. 

Totodată, se poate face o paralelă și între numărul de ore de transmisii TV, din 

ce în ce mai mare, și veniturile din drepturile de televizare. De altfel, din figura 6.6 

se poate observa o diferență vizibilă între numărul de ore de transmisiuni TV live 

ale Jocurilor Olimpice de la Seul (2228 de ore)99 și de la ultima ediție a Jocurilor  

Olimpice de vară, Rio de Janeiro 2016 (7100 de ore)100. 

 

Figura 6.6 Acoperirea unei ediții a Jocurilor Olimpice în ore de transmisiuni TV 

Jocurile Olimpice pot fi urmărite și după terminarea lor pe o platformă digitală 

gratuită, olympicchannel.com.  

                                                                 
97 Raport oficial al celei de XXII-a ediții a JO Moscova, 1980 
98 Raport oficial al celei de XXIII-a ediții a JO de la Los Angeles, 1984 
99 Raport oficial al celei de XXIV-a ediții a JO, Seoul, 1988, p 699-722 
100 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Rio-

2016-Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Media-Guide-Rio-2016.pdf 
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https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Rio-2016-Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Media-Guide-Rio-2016.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Rio-2016-Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Media-Guide-Rio-2016.pdf
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CIO a lansat în 2016 Canalul Olimpic pentru a difuza în permanență emisiuni, 

știri, informații despre Mișcarea Olimpică pe o platformă digital, pentru a atrage cât 

mai mult tânăra generație. 

6.4.3 Consecințe ale inovării asupra JO 

În urma analizei întreprinse am putut sistematiza o serie de consecințe: 

 După introducerea sistemului CIS ( Commentator Information System) 

pentru atletism, gimnastică (ritmică, artistică, trampoline), înot și 

sărituri în apă, ciclism, echitație și canoe slalom, începând cu JO 

Barcelona, comentatorii au avut acces la informații și rezultate în timp 

real; 

 Sportivii din țările cu cercetare foarte dezvoltată domină competițiile; 

 Jocurile Olimpice din 2012 au fost primele Jocuri Olimpice digitale; 

 Mass media beneficiază de pagini web cu prezentarea sporturilor, a 

sportivilor și a țărilor participante; 

 Echipamentele moderne influențează performanțele sportive; 

 Departajarea sportivilor se face la miimi de secundă; 

 A crescut audiența la nivel global; 

 A crescut numărul  ziariștilor acreditați la JO 

 Datorită înființării Olympic Channel, se pot urmări în permanență 

imagini de la diverse ediții ale Jocurilor Olimpice   

 

6.5 Analiza dezvoltării durabile, în contextul Jocurilor Olimpice,cu exemplu 

concret Londra 2012  

6.5.1 Dezvoltarea durabilă și legătura sa cu Jocurile Olimpice 

Cercetarea noastră vizează și interferența dintre pilonii economici, sociali, 

ambientali ai dezvoltării durabile pe de-o parte, și efectele și costurile Jocurilor 

Olimpice pe de alta.  

În acest sens ne vom strădui să evidențiem legăturile directe și indirecte pe 

care Jocurile Olimpice le generează asupra obiectivelor celor 3 piloni ai dezvoltării 

durabile și anume: 

a) pilonul economic - eficiența și profitabilitatea; 

b) pilonul social - justiție, echitate, incluziune și solidaritate socială 

(această temă ar putea constitui ea însăși un subiect de cercetare, 

deoarece atunci când se vorbește de echitate trebuie să se țină seama de 

subiectivismul arbitrajului în anumite discipline sportive, precum și de 

faptul că sportivii nu au aceleași condiții de pregătire, alimentație, 

refacere, iar materialele de concurs influențeaza la rândul lor  

rezultatele); 
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c) pilonul ambiental- eco-eficiența, impact nefavorabil cât mai redus cu 

putință, asupra mediului și consolidarea protecției ambientale. 

Potenţialul de beneficii economice oferite de găzduirea Jocurilor Olimpice 

este, evident, specific fiecărei ţări. O ţară cu o infrastructură mai bună şi condiţii de 

securitate va putea mai uşor să minimizeze costurile şi să maximizeze beneficiile.   

De aceea, organizarea Jocurilor Olimpice a fost privită, începând cu ediția de 

la Vancouver din 2010 în contextul dezvoltării durabile. Bro Bruntland, președintele 

Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare, a susținut în 1986, după catastrofa 

de la Cernobîl, un raport cu titlul „Viitorul nostru comun” care dă și cea mai utilizată 

definiție a dezvoltării durabile („sustainable development”), «Dezvoltarea durabilă 

este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor101». 

Totodată, Raportul Brundtland admitea că dezvoltarea economică nu poate fi 

oprită, dar că strategiile trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitele 

ecologice oferite de mediul înconjurător și de resursele planetei. 

Făcând o paralelă între sport si dezvoltarea durabilă, se poate observa că 

principiile dezvoltării durabile se regăsesc în olimpism: 

 parteneriat public-privat, 

 respectarea drepturilor omului, 

 dezvoltarea economică, socială și instituțională a comunităților, etc. 

În pricipiile olimpismului se regăsesc caracteristicile generale ale dezvoltării 

durabile. Apartenența la Mișcarea Olimpică cere respectarea Chartei Olimpice și 

recunoașterea de către C.I.O. 

 

6.5.2 Organizarea Jocurilor Olimpice, în contextul dezvoltării durabile 

La inceputul anului 2014, în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi, 

agenția de presă France Presse (AFP) făcea o analiză a ceea ce s-a întâmplat la 

Vancouver, la 4 ani după ce canadienii anunțaseră că ediția 2010 a Jocurilor 

Olimpice va fi una model, puţin costisitoare, organizată pe principii de dezvoltare 

durabilă. 

Concluzia a fost că, deşi a costat puţin în comparaţie cu cel de la Sochi, satul 

olimpic producea în continuare pierderi importante municipalităţii din Vancouver, 

după ce, din cauza crizei creditelor imobiliare neperformante, dezvoltatorul a dat 

faliment.  

Pe 6 iulie 2005 CIO desemna Londra drept gazdă a Jocurilor Olimpice din 

2012. Devenea astfel primul oraș din istoria modernă a întrecerilor care organiza 

Jocurile Olimpice de vară pentru a treia oară, după edițiile din 1908 și 1948. 

                                                                 

101 https://www.iisd.org/topic/sustainable-development 

 

https://www.iisd.org/topic/sustainable-development
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În ianuarie 2007 a fost înființată Comisia pentru Sustenabilitate Londra 2012, 

care avea ca scop monitorizarea lucrărilor pentru Parcul Olimpic, informarea 

publicului despre impactul asupra mediului datorat construcției infrastructurii pentru 

JO, dar și despre oportunitățile ce apar în timpul acestui proces. 

"Jocurile ar trebui producă o schimbare radicală în sănătatea și bunăstarea 

populației locale, și în practicile de construcție și proiectare a noilor investiții."- 

declara Claire Holman - membră a Comisiei pentru Sustenabilitate Londra 2012, în 

timp ce Shaun McCarthy - Președintele Comisiei pentru Sustenabilitate Londra 2012 

afirma că "Dezvoltarea durabilă a fost piesa centrală a licitației."(The Environmental 

Sustainability of the London 2012 Olympic and Paralympic Games)102.  Unul dintre 

partenerii Comitetului de organizare britanic, a fost Rio Tinto. Având o politică de 

responsabilitate socială corporativă, orientată către asigurarea unei dezvoltări 

durabile, atât in calitate de partener olimpic si paralimpic, cât și la nivel de Grup, 

Rio Tinto a creat un parteneriat cu o organizație independentă, Historic Futures, 

pentru a putea analiza transparența lanțului de aprovizionare a metalelor utilizate 

pentru medalii, de la locul in care sunt extrase si până la realizarea acestora103. 

Direcțiile de acțiune în contexul dezvoltării durabile pe care s-a axat comitetul 

de organizare al Jocurilor Olimpice de la Londra se regăsesc în figura 6.10. 

 

 
Sursa: Monica Bucur, 2015, Problematica Dezvoltării Durabile în lucrarea de cercetare ”Impactul socio-economic al 

organizării Jocurilor Olimpice asupra țării gazdă” 

Figura 6.10-Jocurile Olimpice de la Londra cele mai sustenabile din istorie 

Înaintea începerii JO din 2012, Martin Harris, ambasadorul Marii Britanii la 

București, spunea despre organizarea întrecerii de la Londra: ”Noi am stabilit 

                                                                 
102 https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/2012-sustainable-olympics.pdf 
103https://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/9341456/London-2012-Olympics-Rio-Tinto-allowed-to-start-

production-of-Games-medals-without-audit.html 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/2012-sustainable-olympics.pdf
https://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/9341456/London-2012-Olympics-Rio-Tinto-allowed-to-start-production-of-Games-medals-without-audit.html
https://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/9341456/London-2012-Olympics-Rio-Tinto-allowed-to-start-production-of-Games-medals-without-audit.html
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această provocare, că Jocurile Olimpice de la Londra vor fi cele mai verzi și 

sustenabile din istorie.104.” 

În acest context, al dezvoltării durabile, transformările la nivelul Londrei au 

însemnat: 

 Arena de baschet a fost transferată în Brazilia, pentru Jocurile Olimpice din 

2016; 

 Bazinul de înot cu o capacitate de 10.000 de locuri a fost redimensionat. În 

Parcul Olimpic, trotuarele au fost redimensionate pentru a fi mărită zona 

verde; 

  Voleiul pe plajă a avut loc într-un loc istoric din centrul Londrei - Horse 

Guards Parade; 

   S-au demolat peste 200 de clădiri vechi, ale căror componente au fost 

refolosite în construirea parcului olimpic; 

 S-au plantat peste 4000 de copaci și 74.000 de plante; 

  S-au construit case în vecinătatea Parcului Olimpic, iar acestea au fost urmate 

de alte construcții necesare comunității: școli, infrastructură, linii de transport 

și spitale; 

 Stratford City, zona de lângă Parcul Olimpic, a devenit o zonă rezidențială și 

un centru de afaceri. Zona beneficiază și de unul dintre cele mai mari parcuri 

urbane din Europa; 

  Solul, afectat de industrie, a fost tratat și ulterior reutilizat în construcția 

parcului, iar apele au fost curățate cu ajutorul unor tehnici inovative.  

 

6.5.3 Consecințe socio-economice ale organizării Jocurilor de la Londra, 

în  contextul dezvoltării durabile 

           Principala provocare pentru Jocurile Olimpice de la Londra 2012 a 

fost realizarea Parcului Olimpic respectând principiile dezvoltării 

durabile pentru a obţine rezultate cât mai bune în ceea ce priveşte 

managementul deșeurilor, reducerea consumului de apă și a celui de 

energie. 

           Datorită organizării Jocurilor Olimpice s-a creat un cartier nou, cu 

multe locuri de muncă și locuințe noi pentru oamenii din estul Londrei. 

           În ceea ce privește transportul, s-au investit 6,5 miliarde lire sterline 

pentru a se stabili conexiuni între noul cartier nou și restul capitalei Marii 

Britanii.  

           A fost construit ”The Javelin”, un tren de mare viteză care a legat 

King's Cross si Parcul Olimpic.  

           În timpul Jocurilor s-a promovat utilizarea transportului în comun, 

mersul pe jos sau pe bicicletă. S-au investit 11 milioane de lire pentru a 

                                                                 
104 http://sport.hotnews.ro/stiri-jo2012_london-12937693-video-interviu-martin-harris-ambasadorul-marii-britanii-

jocurile-olimpice-vor-investitie-strategica-pentru-dezvoltarea-economiei-marii-britanii-viitor.htm 

http://sport.hotnews.ro/stiri-jo2012_london-12937693-video-interviu-martin-harris-ambasadorul-marii-britanii-jocurile-olimpice-vor-investitie-strategica-pentru-dezvoltarea-economiei-marii-britanii-viitor.htm
http://sport.hotnews.ro/stiri-jo2012_london-12937693-video-interviu-martin-harris-ambasadorul-marii-britanii-jocurile-olimpice-vor-investitie-strategica-pentru-dezvoltarea-economiei-marii-britanii-viitor.htm
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realiza rute pentru biciclete și pentru mersul pe jos în zona Parcului 

Olimpic. 

           În ceea ce privește securitatea, s-au investit peste 500 de milioane 

lire sterline în tehnologii noi. 

           Stadionul de baschet, a fost transferat în Brazilia, pentru Jocurile 

Olimpice din 2016. 

           Complexul pentru natație cu o capacitate de 10.000 de locuri a fost 

redus ca dimensiuni. 

           Locuințele din satul olimpic au fost construite în conformitate cu 

Codul pentru Locuințe Sustenabile-Nivelul 4. Acesta impune ca emisiile 

de dioxid de carbon să fie cu 44% mai scăzute față de cele dictate de 

standardul în construcții din 2006. Totodată acest cod a presupus 

reducerea necesarului de apă. 

           Clădirile industriale abandonate și zonele neglijate au reprezentat o 

mare parte din situl pe care s-a amenajat Parcul Olimpic. Obiectivul de a 

recicla 90% din deșeurile rezultate în urma demolării construcțiilor a fost 

atins. 

           Deșeurile (anvelope, vagoane și mașini uzate ) au fost eliminate pe 

o rază de 8.53 km² în jurul apelor ce treceau prin Parcul Olimpic. 

           Pentru reamenajarea zonei Greenway, zonă pietonală și cu trasee 

pentru bicicliști, au fost folosite materiale precum cărămizi, pietre de 

pavaj, traverse de cherestea, toate acestea fiind reciclate. 

           2/3 din oțelul folosit pentru realizarea acoperișului Stadionului 

Olimpic era reciclat, reducând astfel costul de construcție cu 500.000 lire. 

Conform organizatorilor, Stadionul Olimpic a fost foarte uşor de 

construit, grinzile cu zăbrele pentru acoperiș fiind realizate din conducte 

de gaze refolosite. 

           În Velodrom, apa meteorică a fost colectată și utilizată pentru 

irigații 

           Toate clădirile au folosit cu până la 40% mai puțină apă datorită 

unor inițiative precum colectarea apelor pluviale. Pentru atingerea acestui 

obiectiv s-a creat o legătură între managementul deșeurilor si generarea 

de energie. S-a dezvoltat un sistem de procesare anaerobă cu reţele de țevi 

care aduceau biogazul din zona de depozitare a deșeurilor înapoi în Parcul 

Olimpic pentru a-l folosi la generarea de energie105.  

 

                      

                                                                 

105 Dumitrescu M.D.,(2014), Dezvoltare durabilă și Jocurile Olimpice Londra 2012, retrived from 

https://prezi.com/jhjsk_f75enw/dezvoltare-durabila-si-jocurile-olimpice-londra-2012/ 

https://prezi.com/jhjsk_f75enw/dezvoltare-durabila-si-jocurile-olimpice-londra-2012/
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  CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE    

           În 1956, atât televiziunea, cât și Jocurile Olimpice își căutau încă drumul. 

Legătura biunivocă dintre ele a avut o influență pozitivă asupra dezvoltării sportului. 

De la an la an, însă, datorită progresului tehnologic televiziunea a crescut ca impact 

și importanță, devenind principalul instrument mass media. Transmisiunile de la 

competițiile sportive au avut impact nu numai asupra creșterii numărului de 

telespectatori și implicit a audienței, ci și asupra contractelor de sponsorizare sau a 

cercetărilor din domeniul sportului. Veniturile provenite din vânzarea drepturilor de 

televizare au contribuit nu numai la organizarea Jocurilor Olimpice, ci și la 

dezvoltarea și globalizarea sportului. 

         Din cercetarea noastră se confirmă faptul că televiziunea a avut un rol 

primordial în expansiunea fenomenului olimpic, dacă ținem cont doar de numărul 

de țări care preiau JO și de miliardele de telespectatori. În consecință considerăm că 

datele analizate valideaza ipoteza 1. 

         Raportându-ne la efectele transmiterii televizate a Jocurilor Olimpice se poate 

observa că, în ultimii 50 de ani, rolul mass media în general şi al televiziunii, în 

particular, a crescut exponenţial, iar veniturile din drepturile de televizare au devenit 

prima sursă de finanțare a Mișcării Olimpice. Totuși, dacă până în urmă cu câțiva 

ani se putea spune, fără teama de a greși că televiziunea influențează decisiv 

dezvoltarea Jocurilor Olimpice, amploarea luată de social media face ca internetul 

să uzurpe, încet, dar sigur, rolul televiziunii. În acest context, studiile făcute 

validează doar parțial ipoteza 2, urmând ca analiza să continue și în ultima parte a 

acestei lucrări.   

Constatăm, din punct de vedere al analizei inovării în contextul dezvoltării 

sportului mondial și al dezvoltării durabile, că cele două procese vor influența și în 

continuare costurile Jocurilor Olimpice. Ar trebui ca datorită dezvoltării durabile 

aceste costuri sa scadă, mai ales dacă orașele care organizează aceste întreceri au o 

infrastructură bine dezvoltată. Conform ipotezei 3,care presupune că organizarea 

Jocurilor Olimpice are un impact pozitiv asupra ţării gazdă, constatăm, din analiza 

întreprinsă asupra direcțiilor de intervenție a televiziunii, că ipoteza se validează: 

organizarea Jocurilor Olimpice are un impact pozitiv asupra țării organizatoare, 

chiar dacă din punct de vedere economic situația diferă de la caz la caz. 

Considerăm că studiul întreprins și-a atins scopul și obiectivele. Analiza 

făcută ne-a adus date relevante în ceea ce privește cercetarea preliminară referitoare 

la influența televiziunii asupra dezvoltării Jocurilor Olimpice. Acestea ne-au ajutat 

pentru demararea cercetărilor din partea a treia a tezei, pentru a dovedi rolul 

televiziunii în dezvoltarea Jocurilor Olimpice. 
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    PARTEA A III-A.  CERCETARE PRIVIND INFLUENȚA TELEVIZIUNII 

ASUPRA DEZVOLTĂRII JOCURILOR OLIMPICE 

 CAPITOLUL 7    ORGANIZAREA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII  

7.1.Premisele cercetării  

De mai bine de jumătate de secol, mijloacele de comunicare în general, și 

televiziunea în particular sunt considerate o formă de ideologie106. 

Influența mass media a crescut exponențial după anii 1990, datorită 

tehnologiilor din ce în ce mai performante. Așa cum s-a demonstrat la cercetarea 

preliminară, exponențial au crescut și veniturile câștigate în urma vânzării 

drepturilor de televiziune. Practic, față de Roma 1960, în 2012, la Londra, veniturile 

obținute din drepturile de televizare au fost de peste 2000 de ori mai mari. 

Raportându-ne la situația din România, se poate spune că, datorită televizării 

Jocurilor Olimpice de la Montreal numărul fetițelor care au practicat gimnastica a 

crescut foarte mult, ajungându-se la o dominare categorică pe plan mondial în 

următoarele 3 decenii. Același lucru s-a întâmplat și după organizarea 

”Universiadei” de la București în 1981, sau în ultimii ani datorită ascensiunii 

Simonei Halep în tenisul mondial. 

7.2. Scopul cercetării  

Scopul cercetării vizează identificarea influenței televizării Jocurilor 

Olimpice asupra dezvoltării sportului mondial. 

7.3. Obiectivele cercetării 

Obiectivele cercetării au vizat: 

 Evaluarea modului de influențare de către televiziune a dezvoltării 

sportului mondial și a fenomenului olimpic prin analiza audienței; 

 Stabilirea impactului transmisiunilor TV asupra atitudinii și opiniilor 

sportivilor și antrenorilor; 

 

7.4. Ipotezele cercetării  

1. Televiziunea are un rol determinant în dezvoltarea sportului mondial și 

a fenomenului olimpic; 

2. Transmisiunile TV au impact asupra atitudinii și opiniilor sportivilor; 

 

 

                                                                 
106 Sardar Z.,Van Loon B, 2001, Câte ceva despre mass-media, Editura Curtea Veche, București, p 34 
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7.5. Sarcinile cercetării  

 Studiul literaturii de specialitate cu privire la tema aleasă; 

 Realizarea unei anchete pe baza de chestionar privind impactul televiziunii 

asupra sportivilor si antrenorilor; 

 Stabilirea grupelor de subiecți participanți la anchetă; 

 Elaborarea chestionarului ce va fi aplicat pe subiecți (sportivi la nivel de 

juniori și seniori, componenți ai loturilor naționale, sau doar legitimați la 

cluburi, precum și antrenori); 

 Aplicarea chestionarului pe subiecții investigați; 

 Centralizarea informațiilor obținute ca urmare a aplicării chestionarului de 

opinii, destinat subiecților; 

 Analizarea și interpretarea statistică a audienței transmisiunilor Jocurilor 

Olimpice de vară la Televiziunea Română în perioada 2004-2016; 

 Înregistrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor obţinute în urma 

cercetării pe baza chestionarelor; 

 Elaborarea tezei. 

 

7.6 Etapele cercetării 

        Conform datelor din tabelul 7.1, cercetarea s-a desfășurat în perioada mai 2015- 

septembrie 2018. 

Tabel 7.1: Etapele cercetării 

 TEMATICA ETAPELOR PERIOADA 

    Studierea lucrărilor din domeniu, pentru a stabili reperele 

practico-metodice pe baza cărora vom efectua cercetarea; 

 

mai-iulie 2015 

    Stabilirea eșantionului de subiecți participanți la 

experiment și realizarea chestionarelor 

Iulie 2015-aprilie  

2016 

    Elaborarea chestionarelor de opinie adresate subiecților Mai–iunie 2016 

    Prelucrarea datelor de audiență a Jocurilor Olimpice 

transmise de TVR  

Ianuarie–mai 

2016 

   Realizarea emisiunii de analiză ”Adio Rio” la TVR, 

avându-i ca invitați pe președintele COSR Alin Petrache și 

pe antrenorul emerit Octavian Belu 

 

Aprilie 2016 

   Prelucrarea și interpretarea datelor obținute în urma 

cercetării 

Mai 2016 

  Redactarea tezei Iunie– 

septembrie 2018 

  Diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la 

sesiuni de comunicări științifice și publicații în reviste de 

specialitate 

permanent 
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7.7. Metode de cercetare folosite 

            7.7.1. Documentarea științifică 

Studiul bibliografic s-a realizat pentru aprofundarea cunoștințelor în 

domeniul olimpismului, al educației fizice și pentru elaborarea chestionarului de 

opinii, adresat sportivilor și antrenorilor. 

7.7.2 Observația 

Observația este o metodă care se regăsește permanent nu numai în cercetările 

din domeniul științei sportului și educației fizice, ci și în activitatea de zi cu zi a 

jurnalistului. 

7.7.3. Ancheta 

În cadrul cercetării am utilizat metoda anchetei prin chestionar de opinie. 

Întrebările au fost formulate în funcție de ipotezele şi tema cercetării ținând cont să 

nu aibă mai multe sensuri, înţelesuri, să nu sugereze un anumit răspuns, iar fiecare 

întrebare a trebuit formulată astfel încât să aibă drept ţintă o singură temă.  

 În cercetarea efectuată ne-am focusat atenția pe cunoașterea opiniilor 

sportivilor, de diverse vârste, ajunși la niveluri competiționale diferite, despre 

influența televiziunii la dezvoltarea sportului mondial și a Jocurilor Olimpice.  

  Am utilizat, în acest scop chestionare de opinie cuprinzând atât întrebări 

închise, cât şi deschise de genul “altele (care anume)”. 

 Pe baza acestor chestionare la care au raspuns peste 80 de sportivi și 

antrenori, am analizat: 

 modul în care sportivii și antrenorii interacționează cu mass media, 

 cum influențează presa sportivii și antrenorii; 

 care este, din punctul lor de vedere rolul televiziunii în dezvoltarea 

sportului mondial și a fenomenului olimpic;  

 Chestionarele au vizat sportivi juniori și seniori de la mai multe discipline 

sportive, cu tradiție si rezultate în România (gimnastică, lupte, canotaj, kaiac- canoe, 

etc), atât de la loturile olimpice, cât și de la un club cu rezultate bune pe plan național 

și internațional.  

 

          7.7.4. Metoda de prelucrare și interpretare statistică  

 Chestionarele completate de către sportivi și antrenori  au fost introduse în 

programul de analiză statistică SPSS, versiunea 21. 

Pentru prelucrarea și interpretarea datelor obținute s-a folosit metoda grafică 

- care este utilizată pentru o vizualizare mai clară a datelor obținute sau a 

indicatorilor calculaţi. Datele obținute pot oferi sugestii de interpretare.  
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7.8. Desfăşurarea cercetării  

7.8.1 Locul și durata cercetării  
Cercetarea pe bază de chestionar s-a făcut în perioada iulie 2015 - aprilie 2016, 

și s-a aplicat unor subiecți aflați în pregătire la unul dintre cele mai performante 

cluburi sportive din țară (CSM Onești), sau aflați în cantonament la loturile naționale 

de gimnastică aerobică, kaiac-canoe și canotaj. 

Analiza audientei s-a facut pe baza informațiilor furnizate de Serviciul 

Analiză și Strategie Programe in cadrul Televiziunii Române, în perioada 2015-

2018. 

7.8.2 Subiecții cercetării 

74 de sportivi și 10 antrenori de la 7 discipline sportive au participat la ancheta 

pe bază de chestionar în perioada iulie 2015- aprilie 2016.  

7.8.3 Ancheta pe bază de chestionare 

Conținutul celor două chestionare adresate sportivilor, respectiv antrenorilor 

se regăsește în Anexe. 

Chestionarul este alcătuit din 21 de intrebări care au avut ca tematică 

următoarele aspecte: 

 influența mass media asupra deciziei de a începe activitatea sportivă, 

 programele pe care le subiecții le urmăresc la televizor; 

 atenția acordată de către presă unor anumite discipline sportive; 

 relația dintre rezultatele sportive și aparițiile în mass media; 

 frecvența mediatizării subiecților; 

 influența presei asupra rezultatelor sportive; 

 oportunitatea apariției subiecților în mass media înaintea unei 

competiții. 

 

CAPITOLUL 8 - ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR REZULTATE 

ÎN CADRUL ANCHETEI REALIZATE PRIN CHESTIONAR DE OPINII  

8.1 Analiza şi interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării 

chestionarelor pentru sportivi 

8.1.1 Date descriptive 

În vederea cunoaşterii percepţiei sportivilor, referitor la influenţa televiziunii 

în dezvoltarea sportului mondial, au fost intervievați, în cadrul cercetării cantitative, 

un număr de 74 de sportivi. În ceea ce privește genul respondenților se constată că 

raportul este destul de apropiată (figura 8.1). Sunt 52, 7% sportivi de gen masculin 

și 45.9% de gen feminin, cu vârsta cuprinsă între 9 și 61 ani (vârsta medie 22 ani).  
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Deoarece 2 sportivi au declarat că au vârsta de peste 35 de ani, consider că 

este o greșeală, la loturile de seniori la care s-au aplicat chestionarele, nici unul dintre 

sportivi nu se încadrează în această categorie, de peste 35 de ani. 

 
      Figura 8.1 Date privind genul respondenților participanți la Chestionarul 1 

 

56,8% dintre cei intervievați sunt seniori, iar 43,2% juniori. Datele referitoare 

la vârsta respondenților se regăsesc în figura 8.2.  

 

Figura 8.2. Date referitoare la vârsta respondenților participanți la Chestionarul 1 

Dintre aceștia, pe baza informațiilor din tabelul 7.2, 

 40,5% participă la competiții la nivel internațional,  

 25,7% doar la nivel național,  

 31,1% dintre respondenți participând atât la nivel național, cât și 

la nivel internațional.  

Sporturile practicate de respondenți sunt: 

 gimnastică aerobică (25,7 % la seniori),  

 kaiac-canoe (seniori 16,2%),  

 canotaj (seniori 14,8% )  

 lupte (10,8%).  
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       8.1.2 Rezultatele răspunsurilor la Itemi 

           8.1.2.1 Rezultatele pentru ITEM 3 

  La întrebarea nr. 3, Care sunt cele mai cele mai bune rezultate 

obţinute în carieră, din figura 8.3 se observă că, spre deosebire de campionatele 

europene sau mondiale, la naționale, 60 dintre cei 74 de respondenți au urcat pe 

podium, ceea ce reprezintă un procent de peste 80%. 

 

Figura 8.3 Sportivi participanți la chestionar, medaliați la diverse competiții 

8.1.2.2 Rezultatele pentru ITEM 4 

La întrebarea nr. 4, În ce măsură vă uitați la programele de televiziune, 

aproape jumătate dintre ei, 47,3% urmăresc într-o mică măsură, iar 23,0% într-o 

foarte mică măsură. 4,1% dintre respondenți nu urmăresc deloc, procentul fiind mai 

mare în cazul juniorilor (6,3%).  

 

Figura 8.4 Vizionarea programelor de televiziune 
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8.1.2.3 Rezultatele pentru ITEM 5 

La întrebarea nr 5, Ce preferați să urmăriți la TV, răspunsul a fost în mare 

măsură conform așteptărilor: dacă sportivii seniori se axează în general pe emisiuni 

sportive, știri/documentare sau filme, răspunsurile fiind multiple, 12,5 % dintre 

juniori preferă desenele animate. 

Se poate observa, din figura 8.5 care este ponderea emisiunilor preferate. 

 

Figura 8.5 Emisiuni TV preferate 

8.1.2.4 Rezultatele pentru ITEM 6 

 La întrebarea 6, Care sunt tipurile de presă pe care le accesați, considerăm 

că datorită impactului uluitor al social media, tinerii preferă să acceseze site-uri on-

line, sau rețelele de socializare, televiziunea și radioul pierzând vertiginos teren. 

 

Figura 8.6 Presa on line vs televiziune 
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8.1.2.5 Rezultatele pentru ITEM 7 

În ceea ce privește influența presei asupra deciziei de a începe activitatea 

sportivă,  

 55,4% dintre respondenți au răspuns că deloc,  procentul fiind mai mare 

în cazul seniorilor (69,0% dintre seniori, 37,5% dintre juniori) 

 32,4% a fost influențat într-o mica, sau foarte mică măsură.  

 10,9% presa a influențat într-o mare, sau foarte mare măsură. 

8.1.2.6 Rezultatele pentru ITEM 8 

         Dacă presa nu a avut decât o influență minoră în decizia unui copil de a merge 

să facă sport, influența presei în decizia unui copil de a practica sportul, după ce 

acesta a fost legitimat, este mare sau foarte mare, așa cum se poate observa în 

tabelul 8.6: 

Tabel 8.6. Influența presei în decizia unui copil de a practica sportul 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 43.24 42 56.76 

într-o foarte mică măsură 13 17.6 5 15.6 8 19.0 

într-o mică măsură 17 23.0 10 31.3 7 16.7 

într-o mare măsură 24 32.4 5 15.6 19 45.2 

într-o foarte mare măsură 20 27.0 12 37.5 8 19.0 

nu ştiu, nu răspund 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

8.1.2.7 Rezultatele pentru ITEM 9 

Deși în ultimul deceniu, în România, numărul posturilor de televiziune de nișă 

- specializate în transmisiuni sportive a crescut (pe lânga Eurosport, existând, PRO 

X, Digisport și Telekom, iar Televiziunea Română, pe lângă transmisiunile de pe 

TVR1, TVR2 și în ultimii ani și TVR3, are prin TVR HD un canal dedicat în mare 

măsură sportului), la întrebarea referitoare la atenția acordată de presă sportului pe 

care-l practică respondenții, 

 majoritatea consideră că presa acordă atenție într-o mică sau foarte 

mică măsură (81,1%), 

 10,8% consideră că presa acordă o atenție medie, 

 doar 4,8% sunt mulțumiți de atenția acordată de presă. Este vorba de 

doi sportivi seniori. 
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Figura 8.8 Atenția acordată de presă sportului practicat de respondenți 

 

8.1.2.8 Rezultatele pentru ITEM 10 

La întrebarea 10, Cât de mult vă bucură aparițiile dvs în mass media , se 

constată că satisfacția adusă acestora de aparițiile lor în mass media, conform 

tabelului 8.8 este: 

 foarte mare pentru 25,7% dintre respondenți  

 mare pentru 37,8% dintre respondenți 

 mare pentreu 40, 5 % dintre respondenții seniori 

 mică pentru 25,7 % dintre respondenți 

Tabel 8.8. Satisfacția adusă sportivilor de aparițiile în mass media 

 
Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

deloc 5 6.8 3 9.4 2 4.8 

într-o foarte mică măsură 3 4.1 0 0.0 3 7.1 

într-o mică măsură 19 25.7 10 31.3 9 21.4 

într-o mare măsură 28 37.8 11 34.4 17 40.5 

într-o foarte mare măsură 19 25.7 8 25.0 11 26.2 

 

 

8.1.2.9 Rezultatele pentru ITEM 11 

La întrebarea, Considerați că rezultatele pe care le-ați obținut în sport vă 

recomandă pentru a fi în atenția mass-media, performanțele obținute reprezentând, 

așa cum am menționat mai sus, principalul motiv de mediatizare (tabel 8.9). 
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Tabel 8.9. Rezultatele sportive - motiv pentru a fi în atenția mass-media 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

deloc 6 8.1 4 12.5 2 4.8 

într-o foarte mică măsură 15 20.3 9 28.1 6 14.3 

într-o mică măsură 19 25.7 7 21.9 12 28.6 

într-o mare măsură 26 35.1 9 28.1 17 40.5 

într-o foarte mare măsură 8 10.8 3 9.4 5 11.9 

 

8.1.2.10 Rezultatele pentru ITEM 12 

În ceea ce privește frecvența aparițiilor în mass media a sportivilor 

intervievați 

 45,9% dintre aceștia au evaluat ca aceasta a fost foarte rară,  

 37,8% rară, 

 12,2% medie 

 Din tabelul 8.10 reiese că doar 9 dintre cei 74 de respondenți au fost parțial 

mulțumiți de frecvența aparițiilor în mass media. 

Tabel 8.10. Frecvența apariției sportivilor în mass media 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

foarte rar 34 45.9 17 53.1 17 40.5 

rar 28 37.8 11 34.4 17 40.5 

mediu 9 12.2 2 6.3 7 16.7 

frecvent 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

foarte frecvent 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

nu știu/ nu răspund 3 4.1 2 6.3 1 2.4 

 

8.1.2.11 Rezultatele pentru ITEM 13 

Paradoxal, deși rezultatele obținute influențează prezența sportivilor în mass 

media, la întrebarea în ce măsură apariţiile în presă vă influențează rezultatele în 

performața sportivă, din tabelul 8.11 reiese că, în timp, influența aparițiilor în presă 

asupra rezultatelor în performanța sportivă este 

 cel puțin medie pentru 21,6%,  
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 ridicată pentru 9,5%  

 foarte ridicată pentru 5,4%. 

 

Tabel 8.11. Influența aparițiilor în presă asupra performanței sportive 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

foarte mică 23 31.1 8 25.0 15 35.7 

mică 17 23.0 6 18.8 11 26.2 

medie 16 21.6 6 18.8 10 23.8 

ridicată 7 9.5 4 12.5 3 7.1 

foarte ridicată 4 5.4 4 12.5 0 0.0 

nu ştiu, nu răspund 7 9.5 4 12.5 3 7.1 

 

8.1.2.12 Rezultatele pentru ITEM 14 

La cea de-a 14 întrebare, despre cum a influențat performanța sportivă, 

implicarea media,  

 peste jumătate dintre respondenți consideră că implicarea media a 

influențat performanța sportivă în mod neutru (60,8%) 

 16,2% dintre respondenți consideră că implicarea media le-a influențat 

performanța sportivă în mod pozitiv 

 10,8% într-un mod mai de grabă pozitiv, conform datelor din tabelul 

8.12.  

Au fost situații în timpul reportajelor făcute înainte de competiții, în care o 

parte dintre sportivi au avut rețineri atunci când au fost intervievați despre 

participarea la proxima întrecere.  

Tabel 8.12. Implicarea media - influența asupra performanței sportive 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

negativ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

mai degrabă negativ 5 6.8 2 6.3 3 7.1 

neutru 45 60.8 19 59.4 26 61.9 

mai degrabă pozitiv 8 10.8 3 9.4 5 11.9 

pozitiv 12 16.2 5 15.6 7 16.7 

nu ştiu, nu răspund 4 5.4 3 9.4 1 2.4 
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Răspunsul a 45 dintre ei, 26 de seniori și 19 juniori, că implicarea presei nu 

influențează performanța sportivă (figura 8.13), mi se pare corect, atâta timp cât 

mass media își face meseria cu obiectivitate fără a încerca să manipuleze sau să pună 

presiune pe sportivi. 

 

Figura 8.13 Implicarea media - influența asupra performanței sportive 

8.1.2.13 Rezultatele pentru ITEM 15 

 

 La cât de prezentă ar trebui să fie mass-media înainte de o competiție de 

obiectiv, (campionat european, mondial, sau chiar o ediție de Jocuri Olimpice) 

răspunsurile au fost următoarele: mass-media trebuie să fie prezentă în viața 

sportivilor într-o mare măsură, tabel 8.13, în opinia a 21,6% dintre respondenți, sau 

chiar în foarte mare măsură, pentru 5,4%.  

 Tabel 8.13. Prezența mass-media alături de sportivi înaintea unei competiții de obiectiv 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

deloc 14 18.9 8 25.0 6 14.3 

într-o foarte mică măsură 12 16.2 5 15.6 7 16.7 

într-o mică măsură 27 36.5 11 34.4 16 38.1 

într-o mare măsură 16 21.6 6 18.8 10 23.8 

într-o foarte mare măsură 4 5.4 2 6.3 2 4.8 

nu ştiu, nu răspund 1 1.4 0 0.0 1 2.4 
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8.1.2.14 Rezultatele pentru ITEM 16 

       Majoritatea respondenților consideră că presa trebuie să aibă aceeași implicare 

indiferent de rezultatul competițional (87,8%), așa cum reiese din tabelul 8.14. 

Tabel 8.14. Implicarea presei în raport cu rezultatul competițional 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

Da, trebuie să fie aceeași 

implicare indiferent de 

rezultatul competițional 

65 87.8 25 78.1 40 95.2 

Nu 9 12.2 7 21.9 2 4.8 

Din punct de vedere al jurnalistului, mediatizarea nu poate fi aceeași în cazul 

unui insucces, în care sportivul nici măcar nu s-a apropiat de performanțele de la 

antrenamente, comparativ cu o participare în care acesta se autodepășește, indiferent, 

dacă urcă, sau nu, pe podium. 

 

8.1.2.15 Rezultatele pentru ITEM 17 

La întrebarea, cât timp alocaţi vizionării competiţiilor sportive în care sunt 

angrenaţi adversarii dumneavoastră: 31 dintre sportivii seniori, mai mult de 

jumătate dintre respondenții din această categorie, alocă mult, sau foarte mult timp 

analizării adversarilor, figura 8.15 

 

 

Figura 8.15 Timpul alocat vizionării competiţiilor sportive în care sunt angrenaţi adversarii 

respondenților 
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8.1.2.16 Rezultatele pentru ITEM 18 

La întrebarea, în ce măsură, informațiile din presă despre adversarii dvs vă 

ajută în propria performanță, răspunsurile se regăsesc în figura 8.16. 

 

Figura 8.16. Măsura în care informațiile din presă, legate de adversari, îi ajută pe 

respondenți în performanță 

 

8.1.2.17 Rezultatele pentru ITEM 19 

Pentru a facilita dezvoltarea sportului mondial, din punct de vedere al 

respondenților, implicarea mass media ar trebui să fie mai mare, conform datelor 

din tabelul 8.17: 

Tabel 8.17. Domenii de implicare mass media pentru dezvoltarea sportului mondial 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 
Cazuri 

% din 

N 

Total respondenți (N) 74 - 32 - 42 - 

promovarea activităților 

sportive pentru sănătate 
23 31.1 10 31.3 13 31.0 

promovarea sportului la 

nivel de copii 
41 55.4 17 53.1 24 57.1 

promovarea juniorilor 34 45.9 14 43.8 20 47.6 

promovarea sportului de 

performanță la nivel național 
35 47.3 17 53.1 18 42.9 

promovarea sportului de 

înaltă performanță 
52 70.3 23 71.9 29 69.0 
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8.1.2.18 Rezultatele pentru ITEM 20 

La întrebarea referitoare la măsura în care presa poate influenţa dezvoltarea 

sportului la nivel mondial, în opinia majorității respondenților sportivi, influența 

este: 

 într-o mare măsură - 47,3%  

 într-o foarte mare măsură 28,4%  

Analizând chestionarul dedicat antrenorilor, se constată că 

 14,9% dintre aceștia consideră că mass media poate influența într-o 

mică măsură,  

 2,7% într-o foarte mică măsură; 

 

Figura 8.17  Influența presei în dezvoltarea sportului la nivel mondial 

 

8.1.2.19 Rezultatele pentru ITEM 21 

La ultima întrebare a chestionarului, cum poate presa să influențeze 

dezvoltarea sportului la nivel mondial, doar jumătate dintre sportivii seniori au 

răspuns punctual. 

Tabel 8.19. Modalități prin care presa poate influența dezvoltarea sportului la nivel mondial 

 

Total  Juniori Seniori 

Cazuri 
% din 

N 
Cazuri 

% 

din N 
Cazuri 

% 

din N 

Total respondenți (N) 74 100 32 100 42 100 

“nu ştiu, nu răspund 31 41.9 10 31.3 21 50.0 

“Promovare” 13 17.6 7 21.9 6 14.3 
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“Prin apariția la televizor” 3 4.1 2 6.3 2 4.8 

“Printr-o implicare mai mare 

în promovarea disciplinelor 

sportive și a sportivilor de 

performanță” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Cu mai multă susținere” 1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Dând mai multă importanță 

sportului”  
1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Încasări” 1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Motivând sportivul” 1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Presa poate influența sportul 

la nivel mondial prin 

promovarea acestuia și 

atragerea copiilor” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Prin anunțarea si 

promovarea competițiilor, 

prin informații privind viata 

de sportiv și frumusețile 

acesteia” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin difuzarea competițiilor 

la tv, atât cele de nivel 

national, cât și cele de nivel 

internațional” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin difuzarea de 

competiții” 
1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin difuzarea de materiale 

cu sportivi” 
1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin foarte multe reclame cu 

sportivi de elită, care să îi 

îndemne și pe ceilalți să 

practice un sport” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin implicare continuă si 

imparțială” 
1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Prin implicare activă, 

continuă si imparțială” 
1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin încurajări și susținere” 1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Prin mediatizare” 1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin mediatizarea sportului 

de performanță și a 

sportivilor de la cele mai 

mici nivele” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 
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“Prin presiuni asupra 

persoanelor din conducere, 

prin atragerea sponsorilor” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin promovarea modelelor 

din canotaj” 
1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Prin promovarea și 

schimbarea mentalității 

părinților, pentru a fi 

indrumați copiii către sport” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Prin promovarea tuturor 

disciplinelor sportive in egală 

masură și la toate vârstele” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Promovarea competițiilor și 

a sportivilor campioni care 

participă la acestea, pentru a 

atrage atenția cititorilor” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Promovarea tuturor 

sporturilor și a tuturor 

sportivilor cu rezultate 

deosebite” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Promovarea tuturor 

sporturilor, crearea de 

modele pozitive” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

“Publicitatea pozitivă față de 

acest fenomen social (sport)” 
1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Sa se implice mai mult in 

promovarea disciplinelor 

sportive in mass-media și a 

sportivilor de performanță, 

implicit” 

1 1.4 1 3.1 0 0.0 

“Să se relateze evenimentele 

sportive și nu evenimentele 

mondene din lumea 

sportului” 

1 1.4 0 0.0 1 2.4 

 

8.2 Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării 

chestionarelor pentru antrenori 

În vederea cunoaşterii percepţiei antrenorilor, referitor la influenţa televiziunii la 

dezvoltarea sportului mondial, au fost intervievați în cadrul cercetării cantitative un 

număr de 11 antrenori, atât de gen masculin, cât și de gen feminin, cu vârsta cuprinsă 

între 19 și 49 ani (vârsta medie 32 ani): 
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 8 femei,  

 1 bărbat  

 2 antrenori care nu au menționat genul 

Doi dintre tehnicienii intervievați antrenează la nivel de seniori, 3 la tineret, 4 la 

juniori și 2 au în pregătire atât sportivi seniori, cât și juniori.  

Dintre aceștia, 3 antrenează doar la nivel național, 6 doar la nivel internațional, 

iar 2 atât la nivel național, cât și la nivel internațional.  

Printre cele mai bune rezultate obținute în cariera acestora se numără:  

 sportivi medaliați la campionatele naţionale; 

 sportivi medaliați la campionate europene, mondiale sau la Jocuri Olimpice; 

 sportive medaliați la etapele de Cupă Mondială; 

 sportivi participanți campionate europene, mondiale sau la Jocuri Olimpice; 

Tabel 8.20. Rezultate obținute de sportivii antrenorilor participanți la chestionarul 

de opinie 

  

 sportivi medaliați la campionatele naţionale 6 

sportivi medaliați la campionate europene 5 

sportivi medaliați la campionatele mondiale 5 

sportivi participanți la campionatele mondiale 3 

sportivi participanți la Jocurile Olimpice 2 

sportivi medaliați în cadrul etapelor de cupă mondială 2 

sportivi participanți la campionatele europene 1 

sportivi medaliați la Jocurile Olimpice 1 

nu ştiu, refuz să răspund 0 

 

Principalele tipuri de presă pe care antrenorii intervievați le accesează sunt 

televiziunea (8 cazuri) și presa online (7 cazuri). Presa scrisă și radio-ul au fost 

menționate doar de câte un respondent dintre cei 11. 

Programele de televiziune sunt urmărite; 

 într-o mare, sau foarte mare măsură de peste jumătate dintre 

respondenți (54,5% dintre aceștia, 6 cazuri).  

 într-o mică sau foarte mică măsură (4 cazuri), de 36,4% dintre antrenori 

 1 respondent nu se uită la televizor  

Cei care urmăresc programele de televiziune preferă în special sportul 

(emisiuni, știri, transmisiuni de la diferitele competiții). Alte mențiuni au făcut 

referire la documentare, muzică, știri și filme. 

În ceea ce privește influența presei asupra deciziei de a începe activitatea de 

antrenor, aproape jumătate dintre respondenți au menționat “deloc” la întrebarea 

“Cum v-a influenţat presa, decizia de a începe activitatea de antrenor?” (45,5%), 
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 pentru 18,2% presa a influențat într-o mică măsură,  

 pentru 27,3% presa a influențat într-o mare măsură. 

Antrenorii consideră că “Influența presei în decizia unui copil de a practica 

sportul”: 

 este mare sau foarte mare, pentru majoritatea respondenților: 45,5% 

dintre aceștia au menționat că presa poate influența decizia unui copil 

de a practica sportul în foarte mare măsură, iar 27,3% în mare măsură.  

 este foarte mică, a fost varianta aleasă de 18,2% dintre respondenți 

 9,1% nu au răspuns la această întrebare (1 caz). 

Majoritatea antrenorilor consideră că presa acordă atenție sportului în care 

activează într-o mică, sau foarte mică măsură (63,6%), în timp ce bucuria adusă 

acestora de aparițiile sportivilor lor în mass media este: 

 foarte mare pentru 72,7% dintre antrenori  

 18,2% consideră că presa acordă o atenție medie 

 9,1% o atenție ridicată. 

 9,1% dintre respondenți nu au raspuns la această întrebare (1 

respondent).  

De asemenea, peste jumătate dintre respondenți (54,6%) consideră că 

rezultatele pe care le-au obținut în sport, ca antrenor, îi recomandă pentru a fi în 

atenția mass-media : 

 45,5% într-o mare măsură, 

 9,1% într-o foarte mare măsură  

În ceea ce privește frecvența aparițiilor în mass media a sportivilor și a 

antrenorilor : 

 63,6% dintre antrenori au evaluat ca fiind foarte rară,  

 27,3% rară, 

 9,1% medie,  

Influența aparițiilor în presă asupra rezultatelor în performanța sportivă este  

 cel puțin medie pentru 27,3%,  

 ridicată pentru 9,1%  

 foarte ridicată pentru 36,4%. 

36,4% dintre respondenți consideră că implicarea media le-a influențat  

rezultatele obținute cu sportivii în mod pozitiv, 18,2% într-un mod mai de grabă 

pozitiv, iar 45,5% în mod neutru. 

Majoritatea respondenților (81,8%) alocă mult, sau foarte mult timp vizionării 

competițiilor sportive în care sunt angrenați adversarii sportivilor pe care îi 

antrenează, în timp ce doar 18,2% alocă puțin sau foarte puțin acestor vizionări. 

Înainte de o competiție de obiectiv, mass-media trebuie să fie prezentă în viața 

sportivilor: 

 într-o mare măsură în opinia a 63,6% dintre antrenori,  

 sau chiar în foarte mare măsură pentru 9,1%.  
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 18,2% dintre antrenori consideră că prezența presei la amtrenamente 

sau în preajma sportivilor,trebuie să fie într-o mică măsură, iar 9,1% 

dintre aceștia, într-o foarte mică măsură. 

Toți respondenții consideră că presa trebuie să aibă aceeași implicare 

indiferent de rezultatul competițional. 

Pentru a facilita dezvoltarea sportului mondial implicarea mass-media ar 

trebui să fie mai mare în 

 promovarea sportului de înaltă performanță (90,9%), 

 promovarea sportului de performnață la nivel național (63,6%),  

 promovarea juniorilor (63,6%),  

 promovarea sportului la nivel de copii (63,6%),  

 promovarea activităților sportive pentru sănătate (54,5%). 

În opinia majorității antrenorilor intervievați, presa poate influența 

dezvoltarea sportului la nivel mondial: 

 într-o foarte mare măsură 63,6% 

 într-o mare măsură 18,2% sau foarte mare măsură  

 9,1% dintre antrenori consideră că poate influența într-o mică măsură, 

 9,1% într-o foarte mică măsură. 

 

CAPITOLUL 9  ANALIZA AUDIENȚEI TRANSMISIUNILOR SPORTIVE 

DE LA JOCURILE OLIMPICE LA TVR  

9.1 Definiția principalilor indicatori de audiență 

În cadrul cercetării noastre un capitol aparte îl ocupă analizarea audienței 

înregistrate de transmiterea Jocurilor Olimpice de-a lungul timpului de către 

televiziunea publică. În România, măsurarea audiențelor se face în mod oficial din 

2001, din momentul înființării ARMA. De aceea, în cele ce urmează, în cercetarea 

noastră, vom face referire de audiența înregistrată la Jocurile Olimpice din 2004, 

2008, 2012 și 2016.  

 

9.2 Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obținute în urma analizării 

audienței 

 Pentru realizarea acestei analize au fost luate in calcul toate edițiile Jocurilor 

Olimpice la care s-au măsurat indicatorii de audiență la Televiziunea Română. 

Numărul transmisiunilor TV la ultimele 4 ediții de Jocurilor Olimpice au avut 

un trend crescător, de la 487 transmisiuni la ediția din 2004, la 1470 în 2016 după 

cum se poate observa în Figura 9.1. 
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Figura 9.1. Număr total transmisiuni la TVR 

În Figura 9.2 sunt prezentate atât calculele privind numărul mediu de 

telespectatori pe minut ai transmisiunilor sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de 

la Atena, Beijing, Londra și Rio de Janeiro, cât și numărul de medalii câștigate la 

fiecare ediție analizată. 

 

Figura 9.2. Rating  vs. numărul de medalii obținute 

Rating-ul, care reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai 

transmisiunilor TV, a scăzut de aproape 5 ori, de la 611 mii telespectatori în 2004 la 

113 mii telespectatori în 2016.  

Se poate observa că valoarea rating-ului este puternic corelată cu numărul de 

medalii obținute de participanții României la Jocurile Olimpice la fiecare dintre 

edițiile analizate (valoarea indicelui de corelație Pearson este 0,981). 

Din statisticile comandate de TVR la TNS-AGB International în 2004, Gfk în 

2008, Kantar Media în 2012 și 2016, se poate observa că, per total, rating-ul a scăzut 

de la 3,2% în 2004 la 0,6% în 2016. 

În figura 9.3 sunt reprezentate audiențele la nivel de sport (pentru care a fost 

măsurat individual rating-ul), iar situația este următoarea:  
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Figura 9.3. Rating-ul – Sporturi principale 

În figura 9.4, este detaliată pe sporturi evoluția rating-ului. Se poate constata 

că de la ediția din 2012, la cea din 2016, numărul telespectatorilor s-a redus, 

înregistrându-se o diminuare a acestui indicator, cele mai mari scăderi fiind 

înregistrate de:  

 Gimnastică de la 2,7% în 2012 la 1,3% în 2016 

 Atletism de la 1,9% la 0,5%,  

 Canotaj de la 1,5% la 0,7%, 

 Echitație de la 1,3% la 0,3%,  

 Haltere de la 1,4% la 0,3% și 

 Altele de la 1,6% la 0,6%. 

Trei sporturi au avut o evoluție pozitivă, acestea fiind: 

 Handbal (cu o creștere de la 0,6% la 1,1%), 

 Sporturi de contact (o creștere de la 0,6% la 1,1%)  

 Tenis (de la 0,5% la 0,8%). 

 

 

Figura 9.4. Rating-ul în 2016 vs. 2012 
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Legendă: A=Gimnastică, B=Atletism, C =Sporturi acvatice, D=Baschet, E=BOX, F=Echitație, 

G=Fotbal, H=Handbal, I=Sporturi de contact, J=Canotaj, K=Înot, L=Tenis de masă, M=Tenis, 

N=Volei, O=Haltere, P=Polo, Q=Altele. 

    În ceea ce privește evoluția Cotei de Piață (%) informațiile se regăsesc in figura 

9.5.  

 

Figura 9.5. Cote de piață – Sporturi principale 

Astfel, per total, Cota de piață a scăzut de la 16,4% în 2004 la 3,3% în 2016, iar 

la nivel de fiecare sport în parte (sport pentru care a fost măsurată individual Cota 

de piață), situația este următoarea:  

 Gimnastică: Cota de piață a scăzut de la 27,5% în 2004 la 4,8% în 2016; 

 Atletism: Cota de piață a scăzut de la 19,0% în 2004 la 4,0% în 2016; 

 Sporturi acvatice: Cota de piață a scăzut de la 18,8% în 2004 la 0,2% în 2016; 

 Alte sporturi: Cota de piață a scăzut de la 16,2% în 2004 la 6,8% în 2008.  

În cazul edițiilor din 2012 și 2016, Cota de piață a fost monitorizată defalcat 

pe un număr mai mare de sporturi și astfel, numărul sporturilor incluse la „Alte 

sporturi” este diferit, iar comparația cifrelor față de 2004 sau 2008 nu este 

relevantă. 

        În ceea ce privește evoluția Cotei de piață (%), comparativ la edițiile din 2012 

și 2016, detaliat pe sporturi, aceasta se regasește in figura 9.6. 
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Figura 9.6. Cote de piață în 2016 vs. 2012 

Legendă: A=Gimnastică, B=Atletism, C =Sporturi acvatice, D=Baschet, E=BOX, F=Echitație, 

G=Fotbal, H=Handbal, I=Sporturi de contact, J=Canotaj, K=Înot, L=Tenis de masă, M=Tenis, 

N=Volei, O=Haltere, P=Polo, Q=Altele. 

Se poate observa ca majoritatea sporturilor au înregistrat o scădere a acestui 

indicator, cele mai mari scăderi fiind înregistrate de:   

 Gimnastica de la 10,0% în 2012 la 4,8% în 2016, 

 Echitație de la 5,6% la 1,9%, 

 Canotaj de la 6,8% la 3,0% 

 Altele de la 16,5% la 3,2%. 

Cinci sporturi au avut o evoluție pozitivă: 

 Tenis (cu o creștere de la 1,8% la 4,1%),  

 Handbal (de la 2,5% la 4,6%),  

 Sporturi de contact (de la 2,5% la 3,8%),  

 Tenis de masă (de la 2,1% la 3,2%)  

 Înot (de la 3,9% la 4,6%). 

Pornind de la graficul de mai jos, în care este detaliat numărul de medalii 

câștigate de sportivii români la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice, în perioada 2004-

2016, se poate constata, ca audiența transmisiunilor de la aceste competiții a scăzut 

proporțional cu scăderea performanțelor reprezentanților României.  
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Figura 9.7. Numărul de medalii obținute de sportivii români la Jocurile Olimpice în perioada 

2004-2016 

 

CONCLUZII  

Demonstram pe parcursul acestei lucrări relația biunivocă dintre sport și 

televiziune. Dacă sportul a avut un rol important în dezvoltarea televiziunii, mai ales 

în perioada 1956-1972, ulterior datorită progresului tehnologic, televiziunea a 

devenit principalul instrument mass media de promovare a sportului. 

 Transmisiunile de la competițiile sportive au avut impact nu numai asupra 

creșterii numărului de telespectatori și implicit a audienței, ci și asupra contractelor 

de sponsorizare sau a cercetărilor din domeniul sportului. 

 Veniturile provenite din vânzarea drepturilor de televizare au contribuit atât 

la organizarea Jocurilor Olimpice, cât și la dezvoltarea și globalizarea sportului. 

         Din cercetarea noastră se confirmă faptul că televiziunea a avut un rol 

primordial în expansiunea fenomenului olimpic, ținând cont de numărul de țări care 

preiau JO și de miliardele de telespectatori. 

         Televiziunea a sporit amploarea evenimentelor globale, a dus la schimbarea de 

reguli în diverse sporturi, a creat vedete din rândul sportivilor, a dus la creșterea 

veniturilor CIO și chiar la apariția unor noi discipline sportive. Marile rețele de 

televiziune americane au modificat programul întrecerilor, astfel încât transmisiunile 

să fie difuzate în prime time pentru o audiență cât mai mare.  

Cercetarea preliminară a arătat că datorită televiziunii se poate vorbi de 

globalizare în cadrul mișcării olimpice și că organizarea Jocurilor Olimpice are un 
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impact pozitiv asupra țării organizatoare, chiar dacă din punct de vedere economic 

situația diferă de la caz la caz. 

Raportându-ne la efectele transmiterii televizate a Jocurilor Olimpice se poate 

observa că, în ultimii 50 de ani, rolul mass media în general şi al televiziunii, în 

particular, a crescut exponenţial, iar veniturile din drepturile de televizare au devenit 

prima sursă de finanțare a Mișcării Olimpice. Totuși, dacă până în urmă cu câțiva 

ani se putea spune, fără teama de a greși, că televiziunea influențează decisiv 

dezvoltarea Jocurilor Olimpice, amploarea luată de social media face ca internetul 

să uzurpe, încet, dar sigur, rolul televiziunii. 

Cercetarea finală a demonstrat că Jocurile Olimpice reprezintă un magnet 

pentru audiență, competiția reușind să atragă, de la o ediție la alta, un număr record 

de telespectatori în fața televizoarelor. Din analiza făcută la nivelul Televiziunii 

Române s-a observat că audiența a fost influențată de rezultatele sportivilor români. 

În urma cercetărilor întreprinse, considerăm că ipoteza conform căreia 

televiziunea are un rol determinant în dezvoltarea sportului mondial și a 

fenomenului olimpic, se validează.  

Analizând răspunsurile date în urma aplicării chestionarelor de opinie, am 

constatat că majoritatea respondenților au confirmat că presa poate influența 

dezvoltarea sportului. Acest lucru reiese și din interviurile cu Elisabeta Lipă, Ion 

Țiriac, Octavian Belu, Octavian Morariu sau Alin Petrache, ceea ce validează și cea 

de-a doua ipoteză conform căreia transmisiunile TV au impact asupra atitudinii și 

opiniilor sportivilor. 

Concluzia este că studiul întreprins și-a atins scopul și obiectivele, evidențiind 

rolul televiziunii în dezvoltarea Jocurilor Olimpice. 

În același timp trebuie menționate limitele acestei cercetări. Față de 2013, 

când s-a început studiul, raportul dintre mass media și social media s-a schimbat. 

Datorită expansiunii internetului, a creării Olympic Channel de către CIO, în viitor 

rolul televiziunii clasice probabil va scădea, fiind înlocuit de transmisiunile live din 

on-line. 

 

           CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR 

CERCETĂRII  

 Contribuțiile personale ce țin de cercetarea noastră au constat în: 

 Realizarea unei emisiuni de analiză, Adio Rio, cu Octavian Belu și Alin 

Petrache; 

 Elaborarea chestionarelor de opinie adresate unor sportivi (juniori și 

seniori) și antrenorilor lor; 

 S-au analizat, în premieră în România, aspecte referitoare la influența 

televiziunii asupra Jocurilor Olimpice, precum și la legăturile dintre 
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dezvoltarea durabilă și Jocurile Olimpice, sau dintre inovare și Jocurile 

Olimpice; 

 A fost analizată audiența înregistrată de transmisiunile TVR de la Jocurile 

Olimpice; 

 Analizarea, în contextul acestei lucrări, a unor interviuri cu personalități 

marcante: Elisabeta Lipă, Octavian Belu, Ion Țiriac, Alin Petrache, Nicolae 

Manolescu; 

Valorificarea rezultatelor cercetării s-a făcut atât în participarea la conferințele 

și Congresele internaționale de la Alba Iulia, București și Constanța, cât și în livrabilele 

lunare din cadrul proiectului "SOCERT - Societatea cunoaşterii, dinamism prin 

cercetare". 

 

Valorificarea cercetării s-a realizat printr-o serie de participări la sesiuni de 

comunicări științifice publicate în reviste de specialitate: 

Nr. 

crt 

Titlul articolului Apariție Autori 

1 „The Olympic Games, Where to?” 

 

Medimond-

Monduzzi 

Editore 

International 

Preoceedings 

Division, iulie 

2015107 

Pg 95 

 

Bucur-Stănescu M, 

Mileah A.M 

Zahiu M. 

Macovei S. 

2    Physical Exercise Versus Plastic 

Surgery In The Body Remodeling 

 

Medimond-

Monduzzi 

Editore 

International 

Preoceedings 

Division, iulie 

2015108 

 

Mileah M.A., 

Bucur-Stănescu M, 

Macovei S. 

                                                                 
107 file:///C:/Users/Moni/Downloads/Revista%20Medimond%20(2).pdf , p 95 
108 file:///C:/Users/Moni/Downloads/Revista%20Medimond%20(2).pdf , p 89 

 

file:///C:/Users/Moni/Downloads/Revista%20Medimond%20(2).pdf
file:///C:/Users/Moni/Downloads/Revista%20Medimond%20(2).pdf
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3     The Impact Of Sustainable 

Development On The Olympic 

Games 
http://www.analefefs.ro/en/indexed-of-

journal.php 

Analele 

Universității din 

Constanța  

Bucur-Stănescu M, 

Macovei S 

Mărgineanțu G.S. 

4 Innovation In The Context Of The 

World Sports Development 

 

Elsevier, jurnalul 

Procedia Social 

and Behavioral 

Sciences (2015), 

p 66-73, 

Published online  

Bucur-Stănescu M, 

Macovei S. 

Istrate I. 

 

 

Participări la sesiuni științifice 

Nr 

crt 

Titlul lucrării  Denumirea 

conferinței sau  

congresului 

Autori 

1 „The Olympic Games, Where to?” Congresul 

Internațional de 

Educație Fizică, 

Sport și 

Kinetoterapie, 

UNEFS-

București, 11-

13 iunie 2014 

Bucur-

Stănescu M, 

Mileah A.M 

Zahiu M. 

Macovei S. 

2 Physical Exercise Versus Plastic 

Surgery In The Body Remodeling 

 

Congresul 

Internațional de 

Educație Fizică, 

Sport și 

Kinetoterapie, 

UNEFS-

București, 11-

13 iunie 2014 

Mileah M.A., 

Bucur-

Stănescu M, 

Macovei S. 

3 The Impact Of Sustainable 

Development On The Olympic Games 
http://www.analefefs.ro/anale-

fefs/2015/i2/Content_v6.pdf 

http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i2/pe-

autori/5.pdf 

 

International 

Scietific 

Conference 

Perspectives in 

Physical 

Education and 

Sport, 

Bucur-

Stănescu M, 

Macovei S 

Mărgineanțu 

G.S. 

http://www.analefefs.ro/en/indexed-of-journal.php
http://www.analefefs.ro/en/indexed-of-journal.php
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i2/Content_v6.pdf
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i2/Content_v6.pdf
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i2/pe-autori/5.pdf
http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i2/pe-autori/5.pdf
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Constanța, 22-

23 mai 2015 

4 The economic and social effects of the 

Olympic Games on the host country 

 

http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2014/ 

 

 ICMEA 2014 –

International 

Conference on 

Management 

Economics and 

Accounting, 

Alba-Iulia 7-9 

noiembrie 

2014, Alba 

Iulia, România 

Bucur-

Stănescu M, 

 

5 Innovation In The Context Of The 

World Sports Development 

http://www.unefs.ro/congresulinternational.php/ 

 

The 

International 

Congress of 

Physical 

Education, 

Sports and 

Kinetotherapy, 

București, 10-

13 iunie 2015 

Bucur-

Stănescu M, 

Macovei S. 

Istrate I. 

 

  

       Institutul de Economie Națională, proiect: SOCERT. Societatea cunoaşterii, 

dinamism prin cercetare 

Nr crt Titlul proiectului Luna în care a fost 

prezentat 

1 Dezvoltarea durabilă și Jocurile Olimpice Octombrie 2014 

2 Efectele economice și sociale ale Jocurilor 

Olimpice 

Noiembrie 2014 

3 Inovarea și Jocurile Olimpice Noiembrie 2014 

4 Egalitatea de gen și șanse la Jocurile Olimpice Martie 2015 

5 Costul Jocurilor Olimpice Aprilie 2015 

6 Impactul socio-economic al organizării 

Jocurilor Olimpice asupra țării gazdă (3 

rapoarte individuale + raport final) 

Septembrie 2015 

 

 

 

 

 

http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2014/
http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2014/
http://www.unefs.ro/congresulinternational.php/
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