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Constantin TROFIN
Constantin Tro n este moderator i realizator 
de emisiuni de televiziune. Experien a sa în 
domeniul audio-vizualului a debutat la începutul 
anilor nou zeci, iar emisiunile realizate de el au 
fost transmise pe posturi precum TVR Cluj, TVR 
1, Antena 1 etc.

The author presents the way the television works as a product of 
a team. The most relevant activities in the production of TV outputs 
are described in this material with strong and weak points.

Televiziunea este în egal  m sur  un mediu fascinant i periculos. Este fascinant 
pentru c  totul se desf oar  cu o vitez  ame itoare. Este fascinant pentru c  lucreaz  
curent cu o tehnologie ea îns i extrem de spectaculoas . Este fascinant pentru c  
imaginea transmis  de multe ori telespectatorului chiar în timp real are f r  discu ie 
cel mai mare impact. Este fascinant pentru cei care lucreaz  în interior fiindc  le ofer  
o expunere i o notorietate care în elese i gestionate gre it dau na tere celui mai hidos 
i superficial monstru media: FALSA VEDET . i de aici apare marele pericol. Spre 

deosebire de fiarele naturii, oamenii de televiziune se m nânc  între ei, pentru c  omul 
este un pachet de orgolii. În toate televiziunile în care am lucrat sau pe care le-am 
vizitat (în România, Marea Britanie, Fran a sau SUA) am întâlnit orgoliul, uneori în 
cel mai violent mod de manifestare. Adev ratele vedete sunt acelea care reu esc s - i 
in  în frâu propriul orgoliu i s  conving  prin calit ile lor profesionale, canalizând 

orgoliul colaboratorilor pe un f ga  profesional i nu generând frustr ri i ranchiun  
care se concretizeaz  în final în performan e slabe i rezultate de proast  calitate.

Dar s  detaliez. Televiziunea, prin complexitatea ei, este realizat  de c tre un 
num r foarte mare de speciali ti, majoritatea cu meserii care necesit  o mare doz  
de talent consolidat de o foarte înalt  calificare. Ei au meserii care într-un alt context 
n-ar avea nici o leg tur  una cu alta. În televiziune ei sunt adu i la un loc pentru a 
servi unui scop unic: PRODUC IA DE TELEVIZIUNE.
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Pentru a m  face mai bine în eles, voi explica cine particip  la produc ia unui 
program de televiziune, f r  s  intru în detalii:
• Produc torul executiv. Conduce întregul proces de produc ie din punct de vedere 

managerial, bugete, organizare, administrare, concep ie etc.
• Produc torul. Conduce i organizeaz  produc ia efectiv .
• Regizorul. Pune în scen  produc ia, organizeaz  filmarea.
• Regizorul secund. Face munca de rutin , foarte important  de altfel, care ar umple 

inutil timpul regizorului.
• Asistentul de produc ie. Se ocup  de timing, respectarea scenariului, comunicare, 

noteaz  i informeaz  despre problemele ap rute.
• eful de produc ie. Urm re te încadrarea în buget, ajut  produc torul i regizorul 

s  rezolve chestiuni de natur  organizatoric .
• Regizorul de platou. Este asistentul regizorului în studio, urm rind organizarea 

general  a studioului, cine când intr  în emisie etc.
• Scenaristul. Scrie scenariile necesare produc iei.
• Documentaristul. Face documentare i investiga ii asupra subiectelor, persoanelor 

invitate etc.
• Prezentatorul (moderatorul, gazda, comentatorul, actorul, prezentatorul de tiri, 

sport, meteo etc, persoana care apare cu fa a pe ecran).
• Coordonatorul tehnic. Conduce organizarea tehnologic  a produc iei.
• Directorul de imagine. Conduce echipa de cameramani.
• Cameramanii. Opereaz  camerele video.
• Asistentul de imagine (asistent de camer , tehnician de camer ). Ajut  cameramanii. 

Manipuleaz  tehnica anex  camerei (macarale, lifturi, c rucioare etc.).
• Regizorul tehnic. Opereaz  switcherul (mixerul) video.
• Regizorul de lumini. Proiecteaz , aranjeaz  i comand  lumina.
• Luministul. Ajut  dispunerea, aranjarea i controlul luminilor.
• Electricianul. Opereaz , comut , controleaz  echipamentele electrice (în special 

lumini.
• Operatorul video. Stabile te i controleaz  parametrii de lucru ai camerelor video 

pentru ob inerea performan ei maxime.
• Inginerul de sunet. Controleaz  din punct de vedere tehnic i artistic calitatea 

sunetului. E asistat de echipa de suneti ti.
• Operatorul (asistentul) de sunet. Aranjeaz  i opereaz  echipamentul audio 

(microfoane, CD-uri, leg turi prin satelit sau terestre etc.).
• Designerul de grafic  video. Creeaz  i opereaz  grafica computerizat .
• Operatorul de grafic  video. Comand  generatorul de caractere i introduce grafica 

video în program.
• Scenograful. Concepe i conduce realizarea decorurilor.
• Echipa decoruri. Tâmplari, vopsitori, zugravi care realizeaz  efectiv decorul.
• Ma ini tii. Manipuleaz  tot ce e de manipulat în platou (decoruri, echipamente 

etc.).
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• Make-up artist. Concepe machiajul fiec rui personaj, stabile te caracteristicile de 
machiaj pentru fiecare fa  (culoare, intensitate etc.).

• Machieorul. Realizeaz  machiajul.
• Hair stylistul. Aranjeaz  p rul, coafurile.
• Costumierul. Creeaz , selecteaz , combin  inutele.
• Garderobierul. Preg te te hainele pentru fiecare persoan , le cur , calc , repar , 

depoziteaz  etc.
• Operatorul de efecte speciale. Concepe i opereaz  efecte speciale mecanice (vânt, 

ploaie, efecte pirotehnice etc.).
• Operator video (MGS; VTR). Opereaz  echipamentul de înregistrare sau redare 

video.
• Editorul de imagine (monteurul). Realizeaz  montajele video.
• Operatorul post-produc ie. Este un editor de imagine expert. Realizeaz  montajul 

final, integreaz  i ajusteaz  sursele audio i video în produc ia final . Adaug  
muzica, efectele, grafica, titrajele, finisajele audio. 

Sunt 35 de pozi ii i lista mai poate continua cu înc  cel pu in zece.
Care dintre ei e mai de tept? Care dintre ei e mai important? Pute i decide 

dumneavoastr  ? Eu, în 18 ani de televiziune, n-am reu it. Pentru c  munca fiec ruia 
dintre ei se vede. O p rticic  din talentul, preg tirea, sufletul i chiar orgoliul fiec ruia 
dintre ei se vede pe ecran, în calitatea produsului finit. 

O singur  lamp  amplasat  prost de c tre luminist poate s  distrug  poate cel mai 
important cadru al unui show. Un regizor de platou care întârzie nu mai mult de 10 
– 12 secunde introducerea invitatului dup  ce acesta a fost anun at poate s  pun  
moderatorul în cea mai penibil  situa ie din via a lui. Un sunetist care nu verific  
acumulatorii unui microfon wireless poate s  transforme dintr-o dat  la mijlocul 
emisiunii un invitat sobru i important într-un clown care d  din gur  ca un pe te 
f r  s  se aud  nimic, la fel ca în filmele mute. Din p cate, aici nu mai avem nici 
cartoanele cu textul, nici pianul. Un regizor de montaj (sau de emisie) care nu comut  
cadrul pe un detaliu important în cele câteva secunde în care se vorbe te despre el, 
poate s  distrug  tot momentul. Dar regizorul, la rândul s u depinde de un cameraman 
din platou care poate doarme în papuci sau nu în elege suficient de rapid ce i se 
cere prin c ti, din regie. Dar dac  regizorul pur i simplu nu tie c  va fi nevoie s  
arate acel detaliu pentru c  produc torul a uitat s -i spun  acest lucru? Astfel, el nu 
va preg ti momentul, va fi luat prin surprindere (la fel ca i cameramanii) i va rata 
momentul, perturbând i urm toarele 5-6 cadre, creând în plus o tensiune nedorit  
în echip , înjur turi i nervi. Ca s  nu mai spun de posibilitatea ca un moderator sau 
prezentator s  nu poat  fi ar tat la prim plan pentru c  machiajul este prost executat 
în ultimul moment! V  da i seama ce penibil  poate deveni o astfel de situa ie în 
cazul unui jurnal de tiri? S  vezi un purece vorbindu- i din fundul platoului? Sigur, 
regizorul poate s  ignore acest lucru, s  dea un prim plan corect din punct de vedere 
al compozi iei, dar dezastruos pentru bietul prezentator, de care va râde o ar  întreag  
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câteva s pt mâni. Am trecut eu însumi printr-o atare situa ie dar în cazul meu spiritul 
de echip  a func ionat. Regizorul de emisie a strigat prin intercom: Fugi Tutankamoane 
la machiaj! Urgent!!! N-am mai pierdut timpul cu întreb ri, am alergat la machiaj i am 
în eles: Fusesem machiat cu un pancake (un fond de ten special destinat machiajului 
tv) prea închis la culoare, care în reac ia care a urmat cu pielea mea a devenit i mai 
închis. Eram ideal pentru prezentarea unei emisiuni pentru minoritatea imigran ilor 
din Africa de Nord. Totul s-a remediat în dou  minute, am revenit în platou i dup  
un minut am intrat în emisie. Mai târziu m-am dus în regie, i-am strâns mâna i când 
am avut ocazia, am dat o bere.

Am povestit toate astea pentru a în elege c  televiziunea este o ma in rie în care 
fiecare roti  trebuie s  func ioneze impecabil pentru a genera un produs f r  cusur. C  
poate proverbul Buturuga mic  r stoarn  carul mare î i g se te în televiziune cea mai 
bun  ilustra ie. i dup  cum a i v zut, televiziunea are nenum rate buturugi mici.

Paradoxal, de i vorbim despre un mediu hipertehnologizat, tot acest angrenaj 
al televiziunii poate s  func ioneze dac  sunt acceptate i respectate câteva valori 
profund umane: COMUNICARE, RESPECT, COLEGIALITATE, SPIRIT DE ECHIP , 
RESPONSABILITATE, DORIN  DE PERFEC IONARE. Sigur, vedetele sunt iubite 
de c tre public pentru armul i savoarea apari iilor din emisiuni, de c tre televiziuni 
pentru banii pe care-i aduc prin vânzarea emisiunii, dar în spatele unei vedete care 
de multe ori are norocul unui dram de talent sau unui arm deosebit, lucreaz  zeci 
(uneori sute) de oameni cu înalt  specializare i ani lungi de experien . 

În multe cazuri am cunoscut vedete de care azi nu mai tie nimeni care prin 
arogan  i nesim ire i-au întors împotriv  echipele cu care lucrau. Astfel de perosane 
cu fi e de vedet  descoper  adesea dureros cât sunt de vulnerabile. i apoi... dispar 
de pe ecran, a a cum au i ap rut.

Ceea ce încerc eu la cursul practic este s  formez reporteri de tiri de televiziune. 
Un reporter este asemeni unui soldat din linia întâi, responsabil s  culeag  informa ia 
ini ial  a fiec rei tiri. În ciuda verific rilor i stilului echilibrat care trebuie s  
func ioneze în fiecare departament de tiri, prima sarcin  a oric rui reporter este 
corectitudinea tirii. Ca reporter v  pute i dezvolta propriile surse pentru a acoperi un 
domeniu sau mai multe: economie, justi ie, politic  etc. Acoperind un domeniu, ve i 
deveni atât de familiar cu un subiect încât ve i deveni la rândul vostru un fel de exper i. 
Sunte i responsabili pentru colaborarea cu editorul coordonator pentru a-l informa 
sau a afla ce nout i au mai ap rut în domeniul de care r spunde i. Colaborând astfel, 
afla i în permanen  care este politica editorial  i concep ia care o define te. Apoi 
aceast  colaborare cu editorul coordonator define te gândurile lui i produc torului 
despre ceea ce trebuie s  acoperi i voi. Aceste lucruri trebuie cunoscute pentru a ti 
de unde trebuie apucat  orice nou  tire. Cum aborda i întreb rile despre tirea pe 
care trebuie s-o acoperi i. Cea mai bun  unealt  a reporterului este telefonul. Trebuie 
s  pune i întreb ri i s  fixa i interviuri înc  înainte de a p r si redac ia. Pe m sur  ce 
tirea se dezvolt , trebuie s  ine i la curent departamentul de tiri despre evolu ie sau 
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schimb rile survenite. Pe teren trebuie s  colabora i strâns cu cameramanul pentru a 
v  asigura c  ave i acela i mod de a privi lucrurile astfel încât imaginile s  corespund  
faptelor. Dup  ce a i adunat tot materialul brut pentru tire îl organiza i într-o form  
concis  i clar . Colabora i cu produc torul pentru a v  asigura c  în elege tirea pe 
care a i acoperit-o i felul în care s-a schimbat de când a i început s  lucra i la ea. 
Faptele, dac  le ave i pe toate i corect. Filma i materialul împreun  cu cameramanul 
i apoi monta i-l colaborând cu monteurul pentru a v  asigura c  materialul este 

elaborat a a cum dori i i voi i produc torul. 
Un defect important al multor departamente de tiri este acela c  principalii 

colaboratori, cameramanul i editorul de imagine, nu sunt considera i jurnali ti 
adev ra i ci mai degrab  ni te slugi ale reporterului. GRAV  GRE EAL ! De multe 
ori ei dau tirii profunzime, via , f cînd-o astfel mai real  pentru telespectatori. 
Considerîndu-v  colaboratorii inferiori, v  diminua i calitatea muncii i v  descalifica i 
ca oameni i profesioni ti. 

Insist mereu asupra importan ei echipei. În ceea ce prive te reporterul, în teren el 
lucreaz  într-o subunitate (termen militar, de altfel) care chiar a a se nume te: ECHIP  
DE FILMARE. În trecutul nu foarte îndep rtat, aceasta era alc tuit  din reporter, 
cameraman, asistent de camer , sunetist, luminist i ofer. 

Ast zi, datorit  progresului datorat introducerii tehnologiei digitale echipa s-a 
redus la reporter i cameraman, care poate fi i ofer. Dar tot echip  se cheam  c  e. 

i spiritul de echip  trebuie s  porneasc  de la acest nivel, bazându-se pe acelea i 
valori. 

Cameramanul este cel care face din televiziune ceea ce este ea de fapt: imagine. 
Reporterul adun  informa iile i consemneaz  faptele pe cînd cameramanul adun  
elemente distinctive, imaginile. Dac  lucrul se face în echip , produsul final con ine 
toate elementele de baz  ale unei tiri bune. Imaginile dau via  unei tiri alc tuite 
din informa ie, fapte i personaje. O veche zical  spune c  o imagine face cât o mie de 
cuvinte. În televiziune imaginile dezv luie totul. Un bun exemplu este o întâmplare 
din timpul mandatului lui Ronald Reagan. Leslie Stahl de la CBS a f cut o tire în 
care critica administra ia preziden ial . La scurt timp dup  difuzare, a primit o not  
de mul umire de la biroul de pres  al pre edin iei. Se pare c  de i vorbele ei erau 
critice, imaginile tirii au fost atât de flatante încât mesajul critic al lui Stahl a fost 
complet ignorat. 

Aceste distorsion ri ale realit ii se pot vedea din lucruri simple, cum ar fi lumina 
pus  pe o persoan  c reia i se ia interviu. Dac  pune i luminile pe o persoan  astfel 
încât s  par  aspr  sau sever  iar pe opozantul acestuia îl face i din lumin  s  arate 
bine, blând, uman, atunci înseamn  c  imaginile au distorsionat tirea. i prin sunet 
se poate distorsiona realitatea. Dac  se aude clar numai una dintre opiniile exprimate 
într-o tire, a i contorsionat din nou esen a tirii. Ave i responsabilitatea s  face i 
tirea cât mai corect  i clar  cu putin . Cine înregistreaz  imaginile i sunetul? 

CAMERAMANUL. Comunica i i colabora i în permanen . 
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i dac  tot vorbeam de realitate, nu pot s  nu remarc înduio at montajele Realit ii 
TV de la summitul NATO, cu George W. i Laura Bush într-un montaj abundând de 
slow motion, dissolvuri lente i imagini îndulcite cromatic, pe fondul sonor al The 
Star Spangled Banner interpretat de o femeie cu o voce cald  în ritm R&B, atât de 
glamour- telenovelic încât pe imaginile de final cu Air Force One pierzându-se în 
zare, am cedat nervos. Am plâns mai tare ca la „Casablanca”! 

Concret, într-o redac ie de tiri reporterul mai lucreaz  i are contact nemijlocit 
cu urm torii oameni:

Produc torul – este persoana responsabil  de con inutul jurnalului de tiri i 
de subiectele pe care le acoper  fiecare reporter de-a lungul zilei. Lucrând cu 
echipa care adun  tirile i cu editorul coordonator, produc torul organizeaz  
toate programele de tiri de-a lungul zilei, hot rând care sunt cele mai bune 
tiri care trebuie produse. El trebuie s  tie ce reporter a fost repartizat fiec rei 
tiri. El stabile te durata fiec rei tiri, unghiul de abordare i locul în jurnal. 

Tot el decide care este cea mai important  tire a zilei. Aceast  tire se nume te 
tire conduc toare i este întotdeauna difuzat  prima. În func ie de tirea 

conduc toare, produc torul decide ordinea în care vor fi difuzate celelalte tiri 
în jurnal. O alt  func ie important  a produc torului este aceea de a verifica 
fiecare tire preg tit  în parte. S  se asigure c  sunt exacte i bine spuse. 
Produc torul ocup  una dintre cele mai importante pozi ii în departamentul 
de tiri.

Editorul coordonator – ocup  o func ie important  pentru succesul unui 
departament de tiri func ional. Editorul coordonator caut  tirile zilei i asist  
produc torul s  acopere în cel mai bun mod cu putin  tirile respective. 
Aceasta se face prin dezvoltarea de contacte personale i stabilirea unui tipar 
pentru dezvoltarea de contacte regulate cu persoane i institu ii care fac tirile. 
Editorul coordonator este foarte important pentru reporterii care î i dezvolt  
tirile de-a lungul zilei. Editorul coordonator cite te ziarele i scaneaz  siturile 

de tiri pe Internet în c utarea unor tiri care merit  acoperite, monitorizeaz  
radiourile i celelalte sta ii de televiziune în c utarea unor tiri care ar putea 
ap rea în timp ce echipele lucreaz  pe teren. Dac  editorul coordonator aude 
la radio c  la un restaurant a avut loc o explozie, tie care echip  este cea mai 
apropiat  de locul respectiv, ia leg tura cu echipa i o trimite urgent s  acopere 
subiectul respectiv. Este o pozi ie logistic  i în acela i timp una editorial , 
de culegere de tiri. 

În final v  propun un mic ghid de comportament de aplicat în cazul film rilor în 
teren:

Înainte de a p r si sediul, informeaz -te cât po i de temeinic asupra subiectului. 
Pune întreb ri produc torului despre tot ceea ce n-ai în eles pe deplin. Trebuie s  
în elegi totul foarte clar. L mure te-te ce anume vrea produc torul s  primeasc  de 
la tine: Ce perspectiv  de abordare a subiectului? Pe ce întindere? Vrea unul sau mai 
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multe interviuri? Cu cineva anume? Exist  imagini pe care le vrea neap rat? Care e 
dead-line-ul?

Documenteaz -te cât po i de temeinic. Verific  tirea din alte surse. Dac  e posibil 
( i strategic), ia leg tura cu cei pe care vrei s -i intervievezi. F - i un plan general de 
ac iune (nu în detaliu, fiindc  detaliile le vei identifica la fa a locului) pentru c  odat  
ajuns acolo nu vei mai avea timp pentru asta. E bine s  ai i un plan de rezerv  dac  
lucrurile nu merg cum ai pl nuit (persoanele cu care voiai s  vorbe ti nu sunt acolo, 
ai ratat o anumit  ac iune etc.).

Ia leg tura cu cameramanul i stabile te ora i locul de întâlnire.

Verific  dac  ai luat caseta video pentru filmare. Pare ceva banal, dar am v zut 
nenum rate cazuri de echipe care au plecat la filmare f r  caset . Prin 1998 am 
avut o echip  care a plecat s  filmeze la Muntele B i orii, au ajuns acolo, i-au dat 
seama c  reporterul (azi vedet ) a uitat caseta pe birou, s-au f cut de râs atât ei cât i 
postul pe care cu onoare îl reprezentau i au venit acas , f r  material, ridicoli i cu 
o cheltuial  inutil . 

Verific - i inuta. Nu uita c  vei reprezenta postul la care lucrezi în fa a unor 
personalit i dar i în fa a telespectatorului simplu. S-ar putea s  fie nevoie s  apari 
în materialul filmat i atât tu cât i efii t i vor s  fii credibil i prezentabil. În Statele 
Unite, sta iile de televiziune au trecute în regulamentul de organizare i func ionare 
reguli vestimentare stricte pentru reporteri: B rba ii vor purta întotdeauna pantaloni 
lungi, c ma , cravat  i sacou iar femeile taioare i fuste care s  ajung  pân  la cel 
mult o palm  deasupra genunchilor (extras din regulamentul CBS). Epoca de glorie a 
ziari tilor neb rbieri i, r v i i i soio i care poart  trei ani aceea i jachet  de pescar 
încercând s  conving  lumea c  arat  a a din cauza ideilor care le bântuie creierul a 
trecut. Pân  i Ion Cristoiu i-a luat o geac  nou  (tot dintr-aia, dar mai curat ).

Dup  ce te întâlne ti cu cameramanul, explic -i pe drum ceea ce tii despre subiect, 
ce vrei s  ob ii, cât de lung trebuie s  fie materialul, ce imagini vrei neap rat s  apar  în 
materialul filmat. Cere-i p rerea. S-ar putea s  aib  idei foarte bune în ceea ce prive te 
filmarea i eficien a ei. Explic -i CE vrei s  ob ii dar nu-i spune CUM s  filmeze. E 
meseria lui i oricum o st pâne te mai bine decât tine.

Odat  ajun i la fa a locului coopera i pe deplin i nu-i da ordine în gura mare ca 
s  vad  lumea c  tu e ti eful. Las -l s - i fac  treaba i tu f - i-o pe a ta. El va filma 
URGENT imaginile care sunt atunci în derulare i pe care altfel le vei pierde (evacuarea 
r ni ilor, pr bu irea podului, ridicarea epavei, arestarea suspec ilor etc.) fiindc  e o 
vorb  care spune: If it is not on tape, it never happened. i e i mai r u dac  posturile 
concurente AU aceste imagini. În acest timp, tu aduni cât de multe informa ii po i, 
identifici i iei leg tura cu persoanele pe care vrei s  le intervievezi. 

Te reune ti apoi cu cameramanul, inventaria i ce ave i i ce v  mai trebuie. Stabile te 
de comun acord cu cameramanul unde faci interviurile (aten ie la background i la 
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zgomote). Un cameraman atent i cooperant va avea grij  atât de compozi ia cadrului, 
de mesajul pe care-l transmite, cât i de aspectul t u. Î i va spune dac  hainele î i 
stau r u, dac  p rul î i st  ridicol, dac  te ui i aiurea sau dac - i r sare un pom din 
cre tetul capului. Dimpotriv , un cameraman pe care l-ai umilit (mai ales în public), 
te va urî i nu va pierde ocazia s  te fac  s  ar i ridicol ori de câte ori va avea ocazia. 

i tehnicile de filmare ofer  o multitudine de trucuri pentru asta. Sigur, orice om 
gre e te, dar în televiziune întotdeauna rufele se spal  în familie, nu în public. V-ar 
conveni ca, aflat la o filmare, eful s  v  întrerup  interviul i s  v  explice de fa  cu 
intervievatul, cameramanul i publicul c  habar n-ave i de meserie? Nu uita i, lucra i 
cu OAMENI. Au sentimente, au mândrie i unii se r zbun . Aproape to i. 

Când considera i c  ave i tot ce v  trebuie, înregistra i sincronul, strânge i-v  
lucrurile i pleca i spre baz .

Nu uita s -i ceri cameramanului s  scoat  caseta din camer  ca s  n-ajungi la montaj 
f r  obiectul muncii iar la desp r ire mul ume te-i pentru colaborare.

i înc  un am nunt, deloc lipsit de importan . Fii mereu punctual!

Rândurile de mai sus nu sunt un ghid de lucru pentru produc ia de teren, care 
presupune mult mai mult. Ele se vor doar un mic îndreptar de comportament în 
echip .

Scopul întregului articol e acela de a sublinia, din perspectiva celui care a produs 
i prezentat câteva sute de produc ii complexe atât în direct cât i înregistrate, c  

TELEVIZIUNEA nu poate produce în condi ii de performan  decât dac  exist , în 
fapt i în spirit, ECHIPA.
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