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1.1. Distribuţia multi-platformă: televiziunea celor trei ecrane 

Evoluţia rapidă a tehnologiilor digitale produce schimbări extraordinare, de anvergură şi 

de substanţă în acelaşi timp, ale audiovizualului. Schimbările se produc atât pentru 

consumator/utilizator cât şi pentru producătorul de conţinut.

În lumea calculatoarelor este valabilă legea lui Moore1 privind performanţa 

semiconductorilor, care postulează că numărul tranzistorilor de pe un cip se dublează la 

fiecare doi ani. 

În doar câţiva ani am avansat de la un sistem de comunicaţie care ne oferea doar câteva 

picături de informaţie (de ordinul a câţiva kilobiţi) la un şuvoi (megabiţi prin broadband) 

şi în curând la un adevărat torent (gigabiţi pe ultrabroadband). Profesorul de finanţe şi 

economie Eli M. Noam de la Universitatea Columbia caracterizează foarte plastic acest 

proces: Putem să facem o analogie cu trecerea de la cal la tren, la automobile personale, 

la avioane personale într-un interval de doar câţiva ani2.

Piaţa distribuţiei TV este şi ea într-un proces rapid de schimbare. Această schimbare se 

datorează în mare măsură consumatorilor care, utilizând Internetul, descoperă noi 

modalităţi de a accesa şi a viziona conţinutul TV. 

Televiziunea trece de la transmisia tradiţională de tip liniar, orientată spre telespectatorul 

pasiv, spre divertismentul neliniar la cerere, pentru telespectatorul interactiv (utilizator).

1 http://www.intel.com/technology/mooreslaw/

2 Noam, Eli M., TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?, http://www.crtc.gc.ca/eng/media/ 
noam2008.htm



- 2 -

Lanţul valoric al transmisiei TV se schimbă şi el. Numeroşi deţinători de conţinut fac 

deja disponibile spre vizionare episoade TV complete pe propriile lor pagini web, venind 

în completarea platformelor tradiţionale de transmisie.

Un fenomen paralel este IPTV, lansat de companiile de telecomunicaţii din numeroase 

ţări din lume, care poate oferi mai multe servicii noi ce vor depăşi experienţa de vizionare 

a conţinutului TV pe Internet.

Aceste fenomene generează o creştere rapidă a traficului din reţelele de comunicaţii, ceea 

ce pune probleme referitoare la capacitate şi calitate şi obligă la investiţii pentru 

extinderea capacităţii.

Din punct de vedere istoric, televiziunea şi telecomunicaţiile au funcţionat sub 

supravegherea unor autorităţi legislative diferite în fiecare ţară. Acum însă, când 

conţinutul TV se transmite şi prin reţelele de comunicaţii, iar serviciile de telefonie sunt 

disponibile şi în reţelele de televiziune prin cablu, situaţia legislativă a devenit neclară3. 

Este o problemă care poate frâna la un moment dat dezvoltarea industriei şi pe care o 

vom discuta într-un capitol ulterior.

La ora actuală, transformarea rapidă a media este determinată de trei tipuri de progres 

tehnologic, legate între ele:

1. Lărgirea benzii de transmisie a reţelelor, ceea ce înseamnă că o 

infrastructură de transmisie tot mai performantă permite crearea unor platforme pentru 

personalizarea producţiei, distribuţiei şi consumului de conţinut digital media, precum 

conţinutul video. Cea mai remarcabilă platformă de acest gen este Internetul.

2. Ascensiunea tehnologiilor wireless, care asigură lărgirea ariei de acoperire a 

comunicaţiei bidirecţionale prin intermediul reţelelor de comunicaţii mobile cu o putere 

tot mai mare şi care permite transmiterea conţinutului digital media, inclusiv a 

conţinutului video.

3. Convergenţa spre digital, care permite înlăturarea a numeroase obstacole de 

natură tehnică existente între activităţile media, companii, industrie şi reglementări.

Împreună, aceste forţe transformă peisajul media şi impun tuturor jucătorilor de pe piaţă 

să se adapteze. Televiziunea, în special, este prinsă în vârtejul schimbării. La ora actuală, 

3 Ernst&Young, Is there a need for a converged regulation, studiu din 2009 http://www.ericsson.com/ 
campaign/televisionary/content/pdf/news/03015d6c-da69-4621-bd2f-afbe3c987833.pdf
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televiziunii tradiţionale ale cărei programe sunt transmise pe micul ecran (prin antene, 

cablu sau satelit), i se alătură televiziunea prin Internet, accesibilă într-o primă fază prin 

intermediul calculatoarelor personale şi al altor dispozitive de afişare. La toate acestea se 

adaugă serviciile de televiziune wireless destinate utilizatorilor de telefoane mobile.

Astfel, serviciile de televiziune nu mai vizează un singur ecran, ci trei tipuri de ecrane. 

(Este o descriere parţial reală şi parţial metaforică, având în vedere faptul că platformele 

TV care oferă conţinut digital media pe cele trei tipuri de ecrane nu sunt clar separate şi 

nu se limitează la un singur tip de ecran. Totuşi, această reprezentare este mai intuitivă 

decât termenul standard „distribuţie multi-platformă”4.)

Timp de o jumătate de secol, televiziunea a fost în mod indiscutabil mediul cu cea mai 

mare influenţă în domeniul culturii de masă şi al politicii. Televiziunea este, de 

asemenea, o imensă industrie şi principalul instrument de marketing orientat spre 

consumator. 

Din perspectiva consumatorului, se poate spune că televiziunea a trecut prin mai multe 

stadii de evoluţie, după cum urmează:

1. Televiziunea de primă generaţie a fost televiziunea limitată. În majoritatea 

ţărilor, aceasta se limita la câteva canale deţinute de câteva companii media sau adesea 

controlate de guvern sau de principalele partide politice. Programele TV, urmărite 

simultan de un număr mare de telespectatori reprezentau un puternic instrument politic. 

Datorită poziţiei de cvasi-monopol, companiile de televiziune erau, de asemenea, extrem 

de rentabile, ceea ce le permitea să aloce bugete importante producţiei, chiar dacă nu la 

nivelul bugetelor alocate filmelor cinematografice. (Astfel de filme erau difuzate la 

televizor, însă cu o anumită întârziere prevăzută în cadrul secvenţei de lansare.) 

Numeroase programe erau importate, în special din SUA, la preţuri relativ mici în raport 

cu costurile de producţie.

2. Televiziunea de a doua generaţie a fost televiziunea multi-canal. Aceasta 

cuprindea televiziunea prin cablu şi televiziunea prin satelit, dar şi home video, precum 

VHS şi DVD. La ora actuală, lărgimea de bandă a infrastructurii de distribuţie prin cablu 

4 Noam, Eli M., TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?, http://www.crtc.gc.ca/eng/media/ 
noam2008.htm
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este de aproximativ 700 MHz- 1 GHz, adică de circa 20 de ori mai mare decât cea a 

radiodifuzării terestre. Dacă televiziunea de primă generaţie oferea în jur de şapte canale 

prin emisie terestră, serviciul digital prin cablu oferă în mod obişnuit peste 150 de canale 

(această evoluţie a fost discutată in extenso în capitolul 2 al acestei lucrări). Capacitatea 

suplimentară de transmisie a fost utilizată iniţial orizontal, adică au fost incluse mai multe 

canale de televiziune unidirecţionale analogice clasice cu lărgimea de 6 MHz. Însă, după 

scurt timp, tehnologia digitală a creat şi posibilitatea de a oferi canale de calitate 

superioară. Astfel a luat naştere televiziunea de înaltă definiţie, HDTV, care oferă o 

rezoluţie de două ori mai mare atât pe verticală, cât şi pe orizontală, precum şi o imagine 

mai mare. Televiziunea digitală permite, de asemenea, gruparea mai multor canale cu 

definiţie standard într-un singur canal fost analogic.

3. Televiziunea de a treia generaţie este televiziunea personalizată. Aceasta 

cuprinde televiziunea prin Internet (IPTV), cu conţinutul său diversificat, şi televiziunea 

prin telefonul mobil, omniprezentă. Această nouă generaţie de televiziune apare datorită 

următoarelor evoluţii tehnologice:

a. creşterea capacităţii de transmisie până la nivel de broadband. Definiţia 

termenului „broadband” este relativă. Conform Federal Communications Commision 

(FCC)- organismul de reglementare şi control al comunicaţiilor din Washington, se poate 

vorbi de broadband începând cu o viteză de 256 Kbps, dar mai exact de la 1Mbps. La 

această viteză se poate obţine o transmisie a conţinutului în timp real dacă se foloseşte o 

compresie de bună calitate. (Pentru conţinutul video cu descărcare prealabilă se poate 

folosi şi o capacitate de transmisie mai redusă.) 

Transmisia broadband este posibilă în principal prin înlocuirea reţelei telefonice 

existente (cu fire de cupru) cu linii digitale de tip DSL sau prin reţele de fibră optică, 

reţele de cabluri coaxiale (pentru televiziunea prin cablu) sau printr-o combinaţie a 

acestor reţele. Conexiunile wireless mobile şi fixe reprezintă un mod de transmisie cu o 

capacitate tot mai mare, iar transmisia bidirecţională prin satelit şi liniile electrice 

reprezintă un potenţial concurent în situaţii de nişă.

b. Un alt element tehnic care permite dezvoltarea televiziunii personalizate îl 

reprezintă costul redus de stocare, care permite accesarea la cerere a conţinutului. 
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Acest lucru reprezintă o schimbare, deoarece în trecut personalizarea conţinutului 

de bază pentru media electronică se realiza extensiv, prin lărgirea benzii de transmisie 

pentru a se putea transmite conţinutul simultan (mod de transmisie a devenit cunoscut sub 

denumirea de „narrowcasting”). Tendinţa mai recentă pentru oferirea de conţinut 

diversificat este de a se opta mai mult pentru conţinut video la cerere (Video on Demand) 

decât pentru o creştere a numărului de canale. Această abordare reprezintă o folosire 

intensivă a resurselor, se bazează pe creşterea capacităţii de stocare şi nu pe creşterea 

capacităţii de transmisie peste capacitatea necesară pentru mai multe canale video. 

Avantajul este că în reţelele de distribuţie prin cablu deja existente capacitatea de 

transmisie poate fi uşor disponibilă, prin simpla alocare a unei părţi din lărgimea de 

bandă. Practic, pentru fiecare abonat e nevoie doar de acces personalizat la un singur 

canal video şi eventual o uşoară creştere a capacităţii pentru multitasking.

1.2 Televiziunea personalizată

Televiziunea personalizată eliberează spectatorii de grilele de program şi de emisiunile de 

masă, făcând posibilă tehnic o adaptare a conţinutului la nevoile utilizatorilor prin 

emisiuni personalizate, precum „ştirile mele”, publicitate ţintită, module de intrigă şi 

nivele de acţiune, care pot fi create pentru a satisface gusturile fiecăruia. Asistăm din nou 

la o situaţie de tipul celor prezentate în capitolul 1: prin maturizarea tehnologiei (acces la 

capacitate de stocare la preţ redus şi la o infrastructură de transmisie performantă), 

diversificarea conţinutului şi a surselor de unde provine acesta va lua amploare. 

Viteza acestei expansiuni va depăşi substanţial viteza tranziţiei anterioare de la 

broadcasting (radiodifuziune) la narrowcasting (canale de nişă, orientate pe centre de 

interes) deoarece creşterea capacităţii de stocare se va realiza mult mai uşor decât 

creşterea capacităţii de transmisie. În consecinţă, dat fiind faptul că această expansiune a 

televiziunii/distribuţiei de conţinut video va fi explozivă, întreaga industrie media este 

pusă în faţa unei provocări: va trebui să se reinventeze pentru a face faţă noilor exigenţe 

ale publicului şi a fructifica oportunităţile pe cale să apară.

Internetul de bandă largă permite o şi mai mare diversificare pe orizontală faţă de ceea ce 

poate să ofere cablul TV sau emisia prin satelit: face posibilă difuzarea personalizată. 

Opţiunile de conţinut pentru televiziunea personalizată pot fi de mai multe feluri:
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1. Preluarea de conţinut provenit de la televiziunea clasică dar care nu mai trebuie 

obligatoriu vizionat pe postul TV respectiv, la momentul difuzării conform grilei 

de programe. Vizionarea se poate face la momentul ales de către utilizator, chiar 

şi de la alţi operatori decât televiziunea de unde provine programul respectiv. Cel 

mai vizibil exemplu pentru această abordare este proiectul de mare succes 

Hulu.com5, un site deţinut de NBC şi operat în comun de principalele reţele de 

televiziune din SUA. Utilizatorii (deocamdată doar cei de pe teritoriul american) 

pot să vadă online gratuit oricare din programele difuzate de televiziunile 

partenere, imediat după difuzarea pe televiziune.

2. Conţinut specializat pentru un public de nişă (conţinut de tip „long tail”). Aceasta 

este o oportunitate deosebită pentru producătorii independenţi de conţinut video 

profesional pe care o vom dezbate pe larg într-un capitol ulterior.

3. Agregarea la nivel global, pe criteriul interesului specific pentru un anumit 

domeniu, a unor audienţe compuse din grupuri de public care la nivel naţional 

sunt prea restrânse pentru a se constitui într-un public semnificativ numeric. 

Devine astfel viabilă economic realizarea, de exemplu, de transmisiuni 

specializate cum ar fi un „canal online de hochei pe iarbă feminin” de la Jocurile 

Olimpice de la Beijing.

4. Urmărirea emisiunilor televiziunilor clasice în alte ţări, de exemplu urmărirea 

canalului BBC News în alte ţări.

5. Conţinutul generat de utilizator. După cum am arătat într-un capitol anterior, 

costul redus de stocare, de transmisie şi al echipamentelor de producţie le-a 

permis utilizatorilor să creeze conţinut şi să-l difuzeze pe scară largă prin 

intermediari precum YouTube. Calitatea imaginilor este, în general, slabă (în biţi, 

viteza de transmisie fiind de aproximativ 300 kbps), însă aceasta este în curs de 

îmbunătăţire (pentru anumiţi deţinători de drepturi YouTube permite deja 

încărcarea de conţinut HD6).

6. Descărcarea de filme. Serviciul de video la cerere (VOD) ar putea deveni o etapă 

în secvenţa de lansare a filmelor de cinema. Metoda a fost deja folosită de anumiţi 

5 http://www.hulu.com/about
6 http://www.reelseo.com/youtube-hd-update/
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producători pentru a testa piaţa şi a crea aşteptări ale publicului înainte de lansarea 

filmului în sălile de cinema. iTunes şi Amazon7 au servicii specializate de 

vânzare sau închiriere pentru filme prin download, ca alternativă la suportul fizic 

de tip DVD.

Aşa cum arată Noam 8, personalizarea televiziunii se realizează pe trei dimensiuni:

1. Personalizarea tipului de conţinut: 

 Narrowcasting, mai multe canale de nişă

 Personalizare completă

2. Personalizarea sursei conţinutului: 

 Conţinut generat de utilizator, P2P

3. Personalizarea modului de utilizare: 

 Vizualizare asincronă (decalată faţă de transmisia iniţială)

 Caracter asincron temporal: la cerere. Oricând

 Personalizare spaţială: dispozitive de transmisie precum Sling. Oriunde

Din punct de vedere al infrastructurii, se estimează că o familie cu mai mulţi membri 

poate avea nevoie de o conexiune în timp real care să permită simultan recepţia a două 

canale de televiziune standard sau de înaltă definiţie, plus capacitate pentru jocuri, VoIP 

şi alte aplicaţii. Pentru o familie, acest lucru ar putea reprezenta o conexiune broadband 

nepartajată de aproximativ 35 Mbps. La ora actuală, acest tip de conexiune reprezintă 

încă excepţia la nivelul consumatorilor, însă se va generaliza în scurt timp9, pe măsură ce 

IPTV (televiziunea prin internet, pe bază de IP) va părăsi calculatorul şi va pătrunde în 

sufragerie.

Mai mult decât atât, începând din 2004 se află deja în dezvoltare telefonia 4G, inclusiv cu 

finanţări de la Uniunea Europeană10 pentru cercetare şi stabilire de standarde. Long 

Term Evolution (LTE) este tehnologia wireless de ultima oră, capabilă să asigure viteze 

7 http://www.amazon.com/Video-On-Demand
8 Noam, Eli M., TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?, http://www.crtc.gc.ca/eng/media/ 
noam2008.htm
9 De exemplu în România UPC oferă deja abonamente de 24 Mbs iar Romtelecom abonamente de 30 Mbs, 
cf. Ziarul Financiar, http://www.zf.ro/business-hi-tech/internetul-romtelecom-urca-la-30-mbps-4637129/
10 http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-6060876-investeste-inca-18-milioane-euro-tehnologia-lte-
pentru-internet-mobil-ultrarapid.htm
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de conectare la internetul mobil de până la 100 megabiţi pe secundă, de 10 ori mai rapid 

decât reţelele 3G. În Europa, LTE se află acum în probe la operatori mobili din Finlanda, 

Germania, Norvegia, Spania, Suedia şi Marea Britanie şi urmează să intre în exploatare 

comercială în Suedia şi Norvegia în prima jumătate a anului 2010.

Comisia Europeană consideră că răspândirea tehnologiei LTE și LTE Advanced 

reprezintă un potențial de mare anvergură11:

 LTE va mări capacitatea operatorilor de rețele, permițându-le să ofere bandă largă 

mobilă mai rapidă unui număr mai mare de utilizatori la prețuri mai scăzute, 

revoluționând astfel piața europeană de telecomunicații mobile.

 LTE Advanced va mări vitezele de bandă largă mobilă până la 1 Gigabit (o mie 

de megabiți) pe secundă, dând posibilitatea utilizatorilor în mişcare să beneficieze 

deplin de servicii online sofisticate cum ar fi televiziune și video de înaltă calitate, 

la cerere.

 LTE valorifică mai eficient spectrul de frecvențe radio, permițând rețelelor 

mobile să profite de „dividendul digital" şi să utilizeze frecvențele eliberate prin 

trecerea de la televiziunea analogă la cea digitală (IP/09/111212). Semnalul va 

străbate distanţe mai lungi decât cu actuala tehnologie GSM, asigurând aceeaşi 

acoperire de reţea cu mai puţine antene, ceea ce va contribui la conservarea 

peisajului european şi la reducerea consumului de energie.

 LTE ar putea asigura pătrunderea comunicațiilor mobile de bandă largă în 

regiunile mai puțin populate, contribuind la atenuarea „fracturii digitale” dintre 

zonele rurale și urbane. La sfârşitul anului 2008, 23% din populația rurală a UE 

nu avea încă posibilitatea unei conexiuni DSL la internet ( IP/09/122113 ).

Nici chiar jocurile cu mai mulţi jucători nu necesită o capacitate de transmisie atât de 

ridicată. Nici conţinutul creat de utilizator, precum P2P video (conţinut peer-to-peer, 

creat de utilizatori pentru utilizatori) sau wiki-video (conţinut creat şi modificat de 

participanţii la un proiect comun), nu necesită un acces mai rapid decât cel oferit de 

11 Comunicat de presă disponibil la http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= 
IP/09/1238&format=HTML&aged=0& language=RO&guiLanguage=en
12 Comunicat de presă disponibil la http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference 
=IP/09/1112&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
13 Comunicat de presă disponibil la http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference 
=IP/09/1221&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
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reţelele actuale de broadband. Aceste tipuri de conţinuturi necesită doar o capacitate cât 

mai mare de stocare (atât la utilizator, cât şi la intermediarii precum YouTube şi Daily 

Motion), precum şi un sistem central de procesare foarte solid.

Prin urmare este de aşteptat ca lărgimea de bandă suplimentară care în viitorul apropiat 

va fi pusă la dispoziţia consumatorului să fie utilizată mai ales pentru a avea acces la un 

plus de calitate a experienţei (aplicaţii media care au nevoie pentru a rula de resurse mai 

mari şi crează o experienţă vizuală mai puternică în comparaţie cu standardele anterioare 

în materie de intensitate senzorială). În cele din urmă, noţiunea de calitate a experienţei 

va cuprinde calitatea îmbunătăţită a imaginii în ceea ce priveşte rezoluţia (TV 4K), 

caracterul multidimensional (TV 3D) şi imersiunea completă în lumea virtuală şi în 

conţinutul digital.

1.3 Expansiunea televiziunii personalizate

După cum am observat într-un capitol anterior, e nevoie de un timp de maturizare a noilor 

tehnologii înainte de a fi suficient de bine înţelese pentru a fi folosite în realizarea de 

conţinut specific şi de a fi acceptate de public. Noile forme de televiziune trec prin acelaşi 

proces: nu sunt acceptate şi folosite imediat, chiar dacă evoluţia lor este foarte rapidă.

Televiziunea pe telefonul mobil are cel mai mare număr de utilizatori în Coreea de Sud, 

dar e încă vorba de doar 29% din populaţie14. În România, Vodafone oferea deja în 

august 2009 internet mobil de 7,2 Mbs în pachetul cu telefonul HTC Magic cu sistem de 

operare Android de la Google15- prin parametrii anunţaţi se poate spune că pachetul este 

YouTube ready iar camera video integrată permite desigur şi realizarea de conţinut video 

digital. Orange a lansat tot în acea perioadă noul iPhone 3G, care este capabil să redea 

video în protocol HTTP, să înregistreze şi să editeze conţinut video16.Se aşteaptă ca 

asemenea oferte să mărească semnificativ o piaţă a smartphone-urilor care era estimată în 

2008 la doar 150000 de bucăţi vândute (din circa 5 milioane, cât este estimarea pentru 

întreaga piaţă de telefoane mobile din România). 

14 http://communities_dominate.blogs.com/brands/iptv/index.html
15 Ziarul Financiar, http://www.zf.ro/business-hi-tech/vodafone-a-lansat-primul-mobil-cu-platforma-
google-android-4736291
16 http://www.fierceonlinevideo.com/story/new-iphone3gs-gets-video-capture-http-streaming-video/2009-
06-08
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Un alt indicator care poate fi relevant este faptul că Orange Franţa a cumpărat drepturile 

de transmisie pe telefonul mobil a meciurilor din campionatul de fotbal al Franţei cu un 

preţ de 696 mil. USD17. 

De asemenea este de aşteptat o creştere explozivă a conţinutului produs de utilizatori, 
pornind de la simplul fapt că telefonul este purtat în permanenţă de către posesor spre 
deosebire de o cameră video dedicată, deci vor creşte oportunităţile de a descoperi 
„subiecte” care să fie filmate şi postate online.
De altfel în al doilea trimestru din 2009 s-a constatat în SUA o creştere cu 60% a 

traficului de conţinut video pe telefoane mobile şi se estimează că numărul de utilizatori 

va creşte la nivel mondial la 514 milioane până în 201418.

Conform rezultatelor unui alt studiu media din SUA realizat de Comscore19, în februarie 

2008, 134,7 milioane de oameni au urmărit conţinut video online (un număr de peste 10 

miliarde de clipuri video), timp de aproape 205,8 minute de persoană. În urma studiului, 

s-a constatat, de asemenea, că:

 72,8% din numărul total de vizitatori ai site-urilor Internet au urmărit conţinut 

video online;

 80,4 milioane de vizitatori ai site-urilor Internet au urmărit 3,42 miliarde de 

clipuri video pe YouTube.com (42,6 clipuri video pentru fiecare utilizator).

 50,2 milioane de vizitatori ai site-urilor Internet au urmărit 539 de milioane de 

clipuri video pe MySpace.com (10,7 clipuri video pentru fiecare utilizator).

În februarie 2008, site-ul serviciului de televiziune prin Internet Hulu, cu sediul în SUA, 

a fost vizitat de 5 milioane de utilizatori. În iulie 2007, site-ul rivalului său, Joost, a fost 

vizitat de 1 milion de utilizatori ai versiunii beta. La mijlocul anului 2007, în Japonia şi 

Coreea, televiziunea mobilă a înregistrat un număr 38 de milioane de utilizatori. În 

Coreea, utilizatorii au urmărit 159 de minute pe săptămână, iar în Franţa, 69 de minute. 

Furnizorul de servicii IPTV Illiad a înregistrat un număr de 2,1 milioane de abonaţi în 

ianuarie 2008, în timp ce rivalii săi, France Telecom şi Neuf Cegetel au înregistrat 1 

milion, respectiv 0,6 milioane de abonaţi. În Spania, Telefonica, avea aproximativ 

500.000 de abonaţi IPTV.

17 Studiul Informa Telecom, Mobile TV: Strategies, Business Models and Technologies, 2009
18 http://www.fierceonlinevideo.com/story/mobile-video-use-60-percent-q2/2009-07-
22?utm_medium=nl&utm_source=internal
19 ComScore.com, comunicat de presă 2008, http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2190
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Dat fiind ritmul de dezvoltare al IPTV şi al televiziunii mobile în ţările dezvoltate, noile 

tipuri de televiziune ar trebui să depăşească faza de simplă noutate interesantă şi să 

devină factori economici şi media în cinci ani sau chiar mai puţin20. Chiar dacă ar mai fi 

nevoie de câţiva ani, această perioadă ar însemna foarte puţin în istoria media. O 

economie solidă ar permite accelerarea acestor tendinţe în ceea ce priveşte infrastructura 

şi divertismentul. Pe scurt, modernizarea infrastructurii va fi benefică unei economii 

bazate pe informaţie. Ceea ce ar putea să pară o apetenţă pentru mai mult divertisment, va 

permite de fapt o creştere a productivităţii21. 

La ora actuală, nu se poate vorbi de un succes comercial obţinut de televiziunea contra 

cost Pay TV sau de VOD contra cost prin IPTV, iar furnizorii de conţinut tind să se 

reorienteze spre un model bazat pe finanţarea din publicitate. Efortul pe care-l presupune 

căutarea programului dorit, calitatea adesea mai slabă a imaginii şi obligativitatea plăţii 

au un efect negativ asupra experienţei utilizatorului. Însă aceste dezavantaje sunt doar 

temporare. 

În curând, calitatea imaginii IPTV va fi superioară, conţinutul va fi mai variat şi, de 

asemenea, va viza anumite teme şi va fi mai personalizat, iar modalităţile de plată vor fi 

mai uşor de utilizat. Aşadar, este doar o chestiune de timp până când Internetul va deveni 

mediul de distribuţie pentru cele mai atractive tipuri de conţinut de calitate superioară 

(precum şi pentru conţinutul la preţuri scăzute). Prin urmare, ne putem aştepta ca 

industria să folosească tehnologia IPTV pentru a oferi conţinut de calitate superioară 

chiar în primele faze ale procesului de lansare, uneori poate chiar la început, cerând 

preţuri ridicate pentru privilegiul de a vedea înainte de alţii filmul despre care vorbeşte 

toată lumea. În alte cazuri, conţinutul ar fi interactiv şi nu ar putea fi distribuit la 

cinematograf sau prin intermediul televiziunii contra cost.

Emergenţa celor două noi tipuri de ecrane nu anunţă dispariţia primului (adică a 

televiziunii pe unde hertziene, prin cablu şi prin satelit). Foarte rar se întâmplă ca media 

să dispară complet, aşa cum s-a întâmplat cu telegraful. Cel mai adesea, asistăm la un 

20 Lehr, William H., et al. Mastering Broadband’s Economic Impact, lucrare prezentată la Research 
Conference on Communication, Information, and Internet Policy (TPRC). Arlington, Virginia, 2005. 
http://cfp.mit.edu/groups/broadband/docs/2005/MeasuringBB_EconImpact.pdf
21 Fuhr Jr., Joseph P., and Pociask, Stephen B., Broadband Services: Economic and Environmental 
Benefits. The American Consumer Institute. 2007. http://www.internetinnovation.org/Portals/0/Documents/ 
Final_Green_Benefits.pdf
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declin treptat, ca în cazul cinematografelor şi al radioului. În plus, televiziunea terestră 

cunoaşte, de asemenea, îmbunătăţiri pe plan tehnic datorită digitalizării22. 

Televiziunea terestră îşi va păstra audienţa ridicată în domeniul său de specializare 

(conţinut sincron în timp real, precum transmisiuni sportive, ştiri şi competiţii, precum şi 

emisiuni de scurtă durată adresate unui public larg, precum cele de tip talk show şi reality 

show). În ceea ce priveşte celelalte tipuri de emisiuni, precum emisiunile de divertisment 

de calitate superioară, acestea îşi vor găsi locul în secvenţa de lansare, însă undeva mai 

spre finalul ciclului de exploatare comercială. Toate tipurile de media vor fi afectate 

negativ de îndepărtarea atenţiei şi de crearea unor noi modele de conţinut datorită 

caracterului interactiv al Internetului. Pentru furnizorii de servicii prin cablu, un avantaj 

conex îl reprezintă faptul că aceştia îşi pot restructura o parte din canalele oferite (lăţimea 

de bandă) în vederea utilizării pentru televiziunea prin Internet.

2. Piaţa de audiovizual. Oportunităţi şi riscuri pentru 
producătorul de conţinut

2.1. Avatarurile televiziunii

Un studiu publicat de Ericsson23 constată că dacă industria formată din televiziune şi 

media doreşte să beneficieze de o schimbare, trebuie să participe ea însăşi la acea 

schimbare. În caz contrar, va avea de înfruntat dificultăţi precum scăderea volumelor de 

încasări, a investiţiilor şi a profitabilităţii. După cum am arătat, factorii legislativi nu 

trebuie să rămână pasivi în faţa acestui transfer de putere care are loc chiar sub ochii lor. 

Sunt necesare măsuri legislative urgente pentru a readuce echilibrul în teren şi a 

înlătura obstacolele curente.

Producătorii de conţinut audiovizual, cinematograful, televiziunea şi new media, inclusiv 

cele din serviciul public, sunt puşi în prezent în faţa unor provocări imense, care nu vor 

putea fi depăşite fără o transformare profundă a industriei. Aşa cum este configurat în 

prezent, lanţul valoric tradiţional al televiziunii este pus în dificultate de numeroşi factori:

- de însuşi mecanismul de transmisie a datelor pe Internet

22 Ofcom: Office of Communications UK. The Future of Digital Terrestrial Television: Enabling New 
Services for Viewer, 2007,  http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/dttfuture/dttfuture.pdf
23 Summer, Renne. Reshaping the business of Television. 2009, http://www.ericsson.com/ericsson/ 
corpinfo/publications/ericsson_business_review/pdf/308/308_38_41_reshaping.pdf
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Conţinutul
TV şi media

TV gestionat TV negestionat
transmisie best-effort

iTunes

Doar broadcast

Doar broadcast

Broadcast + unicast

Broadcast + unicast

Terestru digital

Satelit

Cablu

Telecom

YouTube

Joost

Pirate Bay

Streaming online

Mediile P2P legale

Mediile P2P ilegale

Mediile de download

Camera de zi
Calitate, fiabilitate

Desktop/laptop
Interactivitate, multi-tasking

Alte tipuri de 
vizionare în locuinţă

- de modelele de afaceri bazate pe publicitatea contextuală prin software

- de funcţiile de redare preferenţială ale videorecorderelor (cum ar fi 

preînregistrarea şi derularea rapidă a mesajelor publicitare din cadrul 

emisiunilor)

- de mutaţiile bazei puterii din lanţul valoric TV şi media, de noile aşteptări ale 

consumatorilor în ce priveşte reglarea preferenţială a consumului lor media

- de aplicaţiile peer-to-peer, care permit transferul uneori ilegal al datelor.

Complexitatea pieţei actuale de audiovizual poate fi reprezentată dupa cum urmează:

Este clar că oferta cît se poate de variată avantajează consumatorul/ utilizatorul. 

Concurenţa este intensificată şi de alţi factori pe care îi vom discuta mai jos.
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2.2. Emanciparea consumatorului

Aşa cum arătam în capitolele anterioare, până la apariţia reţelelor broadband cablate şi 

wireless cu acces rapid consumul TV şi media era o activitate de divertisment 

unidirecţională bazată pe o grilă de emisiuni stabilită de staţia centrală, savurată cel mai 

adesea în mod pasiv pe canapeaua din camera de zi. Acest tablou se schimbă în prezent:

- Pe lângă conectivitatea de mare viteză, în locuinţele digitale moderne de azi se 

află câteva ecrane plate de înaltă definiţie, sisteme audio spaţiale, receptoare 

TV, videorecordere complexe, accesorii pentru computere (periferice precum 

camerele web), consolele de jocuri, camerele digitale, dispozitive de acces 

mobil la Internet şi telefoane celulare. Aceste produse de consum vor fi tot 

mai răspândite pe măsură ce scad costurile tehnologiei şi ele vor fi disponibile 

în masă.

- Internetul a oferit acces consumatorilor la o gamă mai largă de conţinut 

profesionist de televiziune şi media, a contribuit la corelarea mai exactă dintre 

preferinţele consumatorilor şi produsele de nişă – prin site-urile de networking 

social sau prin motoarele de căutare, precum şi prin posibilitatea partajării 

conţinutului generat de utilizatori.

- modelele de afaceri bazate pe finanţarea din publicitate pe Internet au creat o 

mentalitate a consumului gratuit, în care publicitatea finanţează aplicaţiile 

online, iar conţinutul este furnizat de aceste entităţi interesate în mod gratuit.

Din perspectiva consumatorilor, toate cele de mai sus înseamnă un singur lucru. 

Consumatorii şiau sporit controlul asupra consumului media (şi chiar asupra producţiei la 

nivel de amator), alegând ce doresc să consume, când, unde şi pe ce dispozitiv. Aceasta 

înseamnă reglarea după preferinţe şi, în cele din urmă, personalizarea consumului media. 

Pe măsură ce aceşti consumatori îmbătrânesc şi înlocuiesc obiceiurile media ale 

generaţiilor mai vechi, noile lor comportamente şi aşteptări vor dobândi o cotă de piaţă 

substanţială şi vor deveni ceva obişnuit. Un studiu Forrester Research de ultimă oră 

estimează în iulie 2009 că deja 71% din americani consumă conţinut video online24. Iar 

acest lucru se face mai ales prin IPTV.

24 Tulsiani, Bobby. The Best Practices In Online Video Across Industries, iulie 2009, 
http://files.brightcove.com/best-practices-in-online-video-across-industries.pdf
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Piaţa de audiovizual îşi pierde deja aspectul de masă, fiind înlocuită de o sumă de pieţe 

de nişă, structurate în jurul centrelor de interes ale comunităţilor virtuale şi nu după 

criterii geografice sau de limbă ca pînă acum. 

Riscurile aferente acestor modificări ale comportamentului de consum sunt 

contrabalansate pentru producătorul de conţinut prin următoarele oportunităţi:

- de a crea şi întreţine (prin site-uri web, reţele sociale etc.) o relaţie directă cu 

publicul

- de a colecta în acest fel un feedback nemediat şi relevant, util în concepţia şi 

realizarea următoarelor producţii sau chiar în modificarea/îmbunătăţirea celor 

deja făcute publice

- de a folosi metode de marketing direct în promovarea produselor 

audiovizuale. 

Vom discuta în detaliu aceste oportunităţi într-un capitol viitor.

2.3. Reconfigurarea industriei de publicitate

Publicitatea a fost şi este o sursă de venit vitală pentru distribuitorii TV şi media din 

domeniul comercial, ea fiind de asemenea şi sursa din care se asigură de cele mai multe 

ori finanţarea pentru producătorii de conţinut. 

În ultimii ani au apărut modele de afaceri online cu finanţarea bazată exclusiv pe 

vânzarea de publicitate, accesul publicului la conţinut fiind gratuit (este un model 

asemănător celui al televiziunii comerciale, spre deosebire de cel în care finanţarea se 

face din taxe plătite de consumator). Exemplul AdWords de la Google este cel mai 

important: publicitatea contextuală de tip text este plasată direct în pagină atât în 

rezultatele căutărilor cît şi în numeroase site-uri din reţeaua AdSense (cu conţinut 

profesionist, bloguri, site-uri de conţinut generat de utilizatori etc.), iar în acest moment 

se testează şi folosirea de spoturi video25. 

Publicitatea contextuală oferă numeroase avantaje, cel mai important fiind posibilitatea 

colectării unor date exacte cu privire la numărul şi calitatea/relevanţa celor care văd 

reclamele, ceea ce permite realizarea unor campanii targetate şi prin urmare foarte 

eficiente ca ROI (Return on Investment- raportul între rezultate şi investiţie). 

25 http://www.zf.ro/business-hi-tech/google-pune-si-reclame-video-langa-rezultatele-cautarilor-4771342/
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Clienţii de publicitate au îmbrăţişat şi ei aceste concepte, preferând tot mai des să 

achiziţioneze spaţiu publicitar online. Unele dintre aceste noi oferte direcţionează 

mesajele publicitare spre clienţii relevanţi şi potenţiali cu mai mare eficacitate decât 

modelul de publicitate în masă specific televiziunii, cu obişnuitele spoturi de 30 de 

secunde. Pe termen mediu şi lung este clar că volumele de publicitate rulate online vor 

creşte iar cele investite în televiziune este posibil să se plafoneze sau chiar să intre în 

regres.

2.4. Convergenţa duce la creşterea concurenţei

În încercarea de a recupera sumele pe care spoturile TV de 30 de secunde nu mai reuşesc 

să le genereze, deţinătorii de conţinut şi distribuitorii TV şi media se orientează 

deocamdată spre mecanismele de distribuţie TV negestionate (adică cele de pe Internet).

Capacitatea de corelare sporită a dus la mutarea bazei puterii în actualul lanţ valoric TV 

şi media. Relaţiile existente sunt şi ele greu încercate, pe măsură ce deţinătorii de conţinut 

şi distribuitorii TV şi media cu management convenţional reacţionează la noile preferinţe 

de achiziţie ale clienţilor de publicitate. 

Încercând să ocupe poziţii cât mai bune pe piaţă, producătorii şi distribuitorii tind chiar să 

se suprapună, după cum urmează:

- Deţinătorii de conţinut se deplasează descendent în cadrul lanţului valoric şi 

îşi dezvoltă propria capacitate de distribuţie direct către consumator/utilizator 

pentru a oferi fără intermediari propriul conţinut. Acest lucru este posibil 

datorită maturizării tehnologiilor oferite de internet (reducerea costurilor, 

digitalizarea şi convergenţa tehnologică etc.)

- Distribuitorii de televiziune şi media îşi extind şi ei portalurile proprii printr-

un plus de interactivitate şi funcţii disponibile la cerere, urmărind să câştige 

acolo atenţia pe care n-au reuşit să o capteze prin emisiunile din grilă.

Publicitatea trebuie să devină din ce în ce mai precis orientată, pe măsură ce ofertele TV 

şi media negestionate permit tot mai mult adaptarea în funcţie de preferinţele 

consumatorilor. O condiţie iniţială pentru constituirea acestei capacităţi sporite de 

corelare a fost prezenţa unei reţele de acces pe bază de IP care poate gestiona 

interactivitatea, disponibilitatea imediată şi funcţiile disponibile la cerere. Aflate într-o 
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continuă evoluţie, reţelele facilitează şi creează capacităţi şi servicii de care se bucură 

consumatorii. 

Convergenţa se manifestă pe toate planurile26:

a. Companiile de telecomunicaţii investesc în IPTV, adăugând conţinut TV şi 

media la ofertele lor convenţionale de voce şi acces Internet. Aici se înscriu investiţiile în 

sisteme de gestionare a conţinutului, în platforme middleware, în sporirea capacităţilor 

reţelei de acces şi a posibilităţilor de gestionare pentru reţelele metropolitane, periferice şi 

centrale. O asemenea gestionare a traficului garantează, de la sursă până la destinaţie, 

calitatea serviciilor, precum şi controlul şi integritatea gestionării drepturilor de autor.

b. Operatorii de televiziune prin cablu îşi digitizează reţelele, modernizându-şi 

ofertele convenţionale prin serviciile suplimentare de voce şi acces Internet. În plus, este 

deja certă adăugarea capacităţii de multicasting la reţelele de cablu (făcând astfel posibilă 

distribuţia reală la cerere, pe baza solicitării consumatorilor). Se va dezvolta astfel în mod 

real distribuţia la cerere a conţinutului TV şi media, la scară largă şi în format de înaltă 

definiţie.

c. Reţelele convenţionale de transmisie se vor digitiza, îmbunățindu-și astfel 

capacitatea de utilizare prin mărirea numărului de canale disponibile pentru consumatori. 

În plus, lărgimea de bandă a transmisiei sporeşte calitatea imaginii oferite 

consumatorilor. Companiile de televiziune recunosc şi ele importanţa accesului imediat, a 

interactivităţii şi a funcţiilor disponibile la cerere şi caută soluţii hibride pentru a adăuga 

la canalul de transmisie descendentă, un canal de transmisie interactiv în direcţie inversă 

(ascendentă), de obicei cu ajutorul companiilor de telecomunicaţii sau folosind reţelele de 

voce şi date ale furnizorilor de televiziune prin cablu. 2.5. Lipsa de legislaţie poate 

deveni o frână

Atât lanţul valoric TV gestionat, cât şi cel negestionat se confruntă cu mai multe 

dificultăţi – diferite, dar de importanţă capitală. Multe dintre ele sunt de ordin comercial, 

dar unele sunt vitale pentru mediul de afaceri, cel care influenţează determinant 

amploarea strategiilor şi a modelelor de afaceri disponibile entităţilor interesate din lanţul 

valoric. În plus, este esenţială simetria sau asimetria mediului de afaceri. Aceasta 

26 Summer, Renne. Reshaping the business of Television. 2009, http://www.ericsson.com/ericsson/ 
corpinfo/publications/ericsson_business_review/pdf/308/308_38_41_reshaping.pdf
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defineşte, pentru fiecare etapă a lanţului valoric şi poate pentru fiecare participant, gama 

de opţiuni strategice, modelele de afaceri disponibile şi rentabilitatea.

După cum arătam într-un capitol anterior, legislaţia este forţa care controlează mediul de 

afaceri. Din perspectiva largă a lanţului valoric s-au desprins câteva aspecte cheie legate 

de afaceri, unele având probabil nevoie de atenţie legislativă27:

a. A crescut gradul de rivalitate, mai ales între operatorii de cablu şi telefonie, 

aceştia pătrunzând unii pe teritoriul celorlalţi: serviciile de voce, Internet şi TV/media. Cu 

toate acestea, fiecare dintre aceste teritorii este încă reglementat separat, având politici cu 

obiective diferite, stabilite de organe legislative diferite. S-a ajuns astfel la o situaţie 

asimetrică şi, implicit, la dezechilibre în teren.

b. Investiţiile iniţiale considerabile, dar necesare în ce priveşte reţelele de 

generaţie viitoare (cum ar fi de exemplu WiMax), prezintă riscuri mai mari decât ar 

trebui. Aceste reţele noi trebuie reglementate urgent într-un mod clar şi previzibil, pentru 

a scădea riscurile asociate investiţiilor enorme. Condiţia aceasta este esenţială pentru 

continuarea evoluţiei. În plus, din cauza reglementării asimetrice a companiilor de cablu 

şi telecomunicaţii pe numeroase pieţe naţionale, furnizorii de cablu şi telecomunicaţii nu 

se confruntă cu aceleaşi niveluri de risc în ce priveşte investiţiile în reţele noi sau pentru 

controlul reţelelor de acces existente.

c. O mai mare flexibilitate a distribuţiei TV şi media gestionate este esenţială 

pentru a satisface aşteptările consumatorilor în ce priveşte consumul media personalizat. 

Este absolut necesară înlăturarea obstacolelor care îngreunează alegerea consumatorilor.

d. Evoluţia continuă şi extinderea reţelelor vor spori lărgimea de bandă şi gradul 

de penetrare. Deţinătorii de conţinut vor pierde potenţiale fluxuri de venit şi vor căuta 

modalităţi de a compensa această pierdere prin drepturi de autor asupra dispozitivelor, 

taxe de acces broadband şi alte măsuri impuse furnizorilor de servicii suspectaţi de 

facilitarea comportamentului ilegal. În acelaşi timp, deţinătorii de conţinut pun la 

dispoziţie online conţinutul respectiv, făcând astfel concurenţă distribuitorilor TV şi 

media din lanţul gestionat, care s-au ocupat până acum de distribuţie.

27 Summer, Renne. Reshaping the business of Television. 2009, http://www.ericsson.com/ericsson/ 
corpinfo/publications/ericsson_business_review/pdf/308/308_38_41_reshaping.pdf
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e. Modelele bazate pe software de pe Internet nu investesc în reţele de acces şi 

deci nu se confruntă cu riscurile aferente investiţiilor de acest tip. În general, ele nu 

investesc nici în producţia de conţinut profesionist şi nu se confruntă cu riscurile asociate 

pirateriei de conţinut online. Modelele lor de afaceri se bazează însă pe gradul înalt de 

penetrare a reţelelor IP bidirecţionale de mare capacitate/viteză şi pe volumul mare de 

conţinut online disponibil – atât profesionist, cât şi generat de utilizatori. Aceste modele 

de afaceri sunt optimizate prin maximizarea accesului la conţinutul online şi a 

disponibilităţii acestui conţinut pentru consumatori, precum şi prin maximizarea 

veniturilor şi a profiturilor din publicitate (ca urmare a corelării tot mai exacte). Modelele 

acestea creează stimulente pentru câştigarea accesului nerestricţionat la reţelele 

broadband ale furnizorilor de servicii (de exemplu, susţinând interzicerea gestionării 

traficului) şi pentru relaxarea legislaţiei drepturilor de autor, astfel încât să poată face 

disponibil online şi mai mult conţinut gratuit.

Pe baza unor studii realizate de entităţi terţe independente pe 24 de pieţe naţionale, s-a 

ajuns la concluzia că factorii legislativi pot avea un rol important28. În primul rând, 

sporirea simetriei mediului legislativ din jurul întregului lanţ valoric – ceea ce s-ar putea 

denumi o legislaţie convergentă – poate contribui la promovarea unui mediu de afaceri în 

care succesul este determinat într-o mai mică măsură de arbitrajul din cadrul unor 

reglementări învechite specifice sectorului sau cu orientare verticală. În al doilea rând, 

legislaţia trebuie să ia în calcul şi să se adapteze la aşteptările consumatorilor de 

personalizare a consumului TV şi media, fapt realizat adesea în combinaţie cu alte 

schimburi informaţionale prin comunicare pe bază de media cu conţinut îmbogăţit.

Adoptând această perspectivă, factorii legislativi pot contribui la înlăturarea obstacolelor 

din lanţul valoric TV şi media de tip gestionat, acolo unde aceste obstacole nu permit 

consumatorilor să facă alegeri personale. Acest lucru ar fi benefic şi pentru entităţile 

interesate din lanţul valoric, prin creşterea cererii pentru noua ofertă interactivă de TV şi 

media, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de comunicare şi a cererii de publicitate cu 

orientare specifică.

28 Summer, Renne. Reshaping the business of Television. 2009, http://www.ericsson.com/ericsson/ 
corpinfo/publications/ericsson_business_review/pdf/308/308_38_41_reshaping.pdf
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Următoarele consideraţii ar trebui luate în calcul de către factorii legislativi şi cei care 

definesc politicile:

Reglementarea aplicaţiilor şi a serviciilor, nu a tehnologiilor. Într-o lume în care în 

tehnologie totul converge, este ilogică reglementarea tehnologiilor, care au evoluat de la 

reţele verticale cu un singur serviciu la reţele orizontale ce oferă servicii multiple.

Înlăturarea asimetriilor din legislaţia pe verticală şi specifică sectorului, restaurând 

echilibrul mediului în care activează diferiţi furnizori de servicii – telefonie, cablu, 

transmisii prin satelit şi terestre.

a. Reglementând serviciile în locul tehnologiilor, se vor elimina barierele şi 

avantajele inechitabile ce ţin de anumite tehnologii.

b. Un model de finanţare a serviciilor publice independent de platformă şi 

aparatură poate înlocui transmisia nediferenţiată cu transmisia pe bază de drepturi către 

orice aparat din orice reţea.

Stimularea pătrunderii pe piaţă şi a evoluţiei distribuţiei personalizate din modelul TV 

şi media gestionat.

a. Crearea unei legislaţii de principiu care să guverneze ofertele interactive şi 

personalizate din faza iniţială, cum ar fi IPTV, independent de tehnologia de transmisie 

sau de soluţiile hibride pe care se bazează.

b. Încurajarea unui cadru de investiţii pentru reţelele neguvernamentale. Se poate 

obţine un randament sporit prin partajarea infrastructurii pasive cum ar fi construcţiile şi 

conductele civile, care constituie cea mai mare parte a investiţiilor în reţeaua de acces.

c. Accelerarea digitizării reţelelor de transmisie şi încurajarea renunţării timpurii 

la transmisiile terestre analogice.

În vederea adaptării la noile paradigme de consum, factorii legislativi trebuie să ia măsuri 

pentru:

Înlăturarea obstacolelor din cauza cărora consumatorii nu îşi pot personaliza consumul 

TV şi media.

a. Susţinerea unui standard deschis global pentru interfeţele cheie ale 

receptoarelor de programe, care să garanteze independenţa de reţeaua de transmisie, de 

mecanismele de criptare hardware şi de furnizorii de servicii.
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b. Susţinerea unui standard orizontal global şi deschis, independent de receptorul 

de programe şi de aparatură în general, care să permită gestionarea accesului condiţionat 

şi a drepturilor digitale.

Încurajarea renunţării la transmisia în pachete a programelor în distribuţia TV 

gestionată ca opţiune preferată faţă de transmisia liniară sau conform grilei, ceea ce ar 

permite:

a. Posibilitatea consumatorilor de a schimba orele emisiunilor şi de a personaliza 

recepţia.

b. Reducerea la minim a distanţei în timp dintre conţinutul liniar, cel de grilă şi 

cel la cerere, astfel încât serviciile la cerere să devină mai atractive.

c. Furnizarea de conţinut liniar şi la cerere fără diferenţe în ce priveşte calitatea şi 

serviciul, astfel încât alegerea unuia sau a celuilalt tip să nu se facă în funcţie de calitatea 

distribuţiei.

d. Perfecţionarea sistemelor de plată pentru drepturile de publicare, promovând: 

concurenţa, echitatea, neutralitatea şi eficienţa:

e. Supunerea societăţilor de gestiune a drepturilor de autor la un regim 

concurenţial; de exemplu, deţinătorii de drepturi ar trebui să poată alege o societate de 

gestiune care să îi reprezinte (cu acoperire locală sau regională), iar cumpărătorii de 

licenţe ar trebui să aibă posibilitatea de a alege ca licenţiator fie societăţile de gestiune 

locale sau regionale, fie direct pe deţinătorul drepturilor.

f. Obligarea societăţilor de gestiune la practicarea unor termene şi condiţii 

echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii în ce priveşte oferta de licenţe, inclusiv cotele 

drepturilor de autor.

g. Crearea de sisteme neutre din punct de vedere tehnologic, concepute astfel 

încât să integreze modele de afaceri, mai degrabă decât tehnologii (inclusiv aparate, 

terminale şi reţele de distribuţie).

h. Crearea unor autorităţi centrale (posibil la nivel regional) care să faciliteze 

transferul transfrontalier al drepturilor şi să monitorizeze entităţile interesate.

Prin implementarea acestor schimbări, un mediu de piaţă modernizat va spori 

stimulentele pentru toţi actorii din lanţul valoric TV şi media gestionat. Trebuie luate 

măsuri decisive dincolo de canapea pentru a conecta restul locuinţei digitale şi rezidenţii 
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acesteia, chiar şi când aceştia sunt în deplasare. În consecinţă, aceste stimulente noi vor 

transforma ofertele TV şi media bazate pe grilă astfel încât să vină în întâmpinarea 

cerinţelor crescânde ale consumatorilor de a-şi personaliza consumul media, putând să 

aleagă ce, când, unde şi pe ce dispozitiv să beneficieze de conţinutul TV şi media.

2.6. Globalizarea: risc şi oportunitate

Problema invaziei importurilor se pune în special pentru superproducţii care, în noile 

media, vor fi de fapt mai costisitoare decât au fost vreodată. Într-adevăr, costul 

tehnologiilor de producţie scade în mod constant, însă concurenţa mai accentuată la 

nivelul conţinutului digital media înseamnă că fiecare producător trebuie să depună 

eforturi mai mari pentru a atrage atenţia şi pentru a fi interesant prin cele mai noi şi cele 

mai bune efecte vizuale. Pe lângă aceasta, se intensifică eforturile de marketing. Va exista 

o presiune mai mare pentru superproducţiile care ies în evidenţă, precum şi pentru 

conţinutul care utilizează la maxim caracteristicile multimedia şi interactive ale 

comunicaţiilor broadband. Acest conţinut va utiliza elemente care depăşesc domeniul 

televiziunii liniare convenţionale: elemente interactive, asincrone, conectate, multimedia 

şi o calitate ridicată a imaginii şi a sunetului29.

Pentru a produce acest nou stil de conţinut este nevoie de bani, de creativitate, de 

programatori, de teste de performanţă şi de versiuni reînnoite permanent. Un astfel de 

conţinut prezintă importante economii de scară în ceea ce priveşte producţia. După o 

primă fază de experimentare, acest lucru favorizează furnizorii de conţinut care dispun de 

sume importante, care pot să diversifice expunerile la riscuri, să difuzeze pe mai multe 

platforme, să creeze produse legate de lansarea unui conţinut şi să creeze comunităţi de 

utilizatori la nivel mondial.

Aşadar tipul de conţinut care va atrage publicul larg din Albania până în Zanzibar va 

rămâne probabil cel produs de marile companii de producţie media, în general din 

Hollywood, înconjurate de companii satelit specializate din întreaga lume.

Acest lucru nu înseamnă însă că marile companii media vor domina televiziunea în viitor. 

Consecinţele fuziunii generate de noile tipuri de televiziune nu sunt doar apariţia mai 

29 Noam, Eli M., TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?, http://www.crtc.gc.ca/eng/media/ 
noam2008.htm
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multor platforme de distribuţie, ci şi deschiderea de căi pentru noi producători şi noi 

tipuri de conţinut.

Conţinutul generat de utilizatori locali (conţinutul specializat pentru un public de nişă) ar 

trebui să rămână pe poziţie, având în vedere că nu are nevoie de un buget ridicat pentru 

producţie şi distribuţie și funcţionează într-un mediu adept al tehnologiei şi al media.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru conţinutul comercial cu difuzare limitată, deşi acesta 

poate dobândi o orientare mai mult internaţională şi mai puţin locală. În ceea ce priveşte 

ştirile şi sportul, reducerile în raport cu distanţa sunt considerabile, astfel încât prezenţa 

lor la nivel local şi naţional va fi întotdeauna foarte importantă.

2.7. Pirateria modifică modelele de afaceri

Pirateria este una dintre cele mai importante provocări căreia trebuie să îi facă faţă 

industria de conţinut digital. Aşa cum arătam într-un capitol precedent, sunt doi factori 

principali care fac ca pirateria să se dezvolte într-un fenomen de masă:

1. după apariţia suporturilor magnetice (casete audio şi VHS) a devenit 

destul de uşoară copierea conţinutului de succes (muzică, filme etc.). 

Apariţia unor suporturi de tipul CD şi DVD nu a făcut decât să agraveze 

problema. Distribuţia prin internet a conţinutului, mai ales prin reţele peer-

to-peer (P2P), a dus fenomenul la dimensiuni globale.

2. curentul de opinie open source din industria software (promovat de 

exemplu de comunitatea de dezvoltatori din jurul sistemului de operare 

Linux, ca reacţie la sisteme proprietare de tipul Windows) sau modele de 

afaceri în care finanţarea se face din publicitate (cum ar fi de exemplu 

Google şi toate site-urile aparţinătoare) au creat publicului o aşteptare de 

tipul „pe internet totul e gratuit”. În acest moment este destul de dificil 

pentru utilizatorul bine intenţionat să discearnă când depăşeşte pragul 

legalităţii în descărcarea de conţinut protejat prin drepturi de autor. 

Fenomenul pirateriei a fost tolerat de industria de software şi de cea de conţinut destulă 

vreme. Prin copierea pe suporţi piratarea se făcea încă în nişte limite acceptabile. 

Internetul a schimbat însă situaţia şi ameninţa la un moment dat chiar cu schimbarea 

raporturilor de pe piaţă.
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De exemplu în ceea ce priveşte distribuţia de conţinut, explozia fenomenului de transfer 

de fişiere audio-video (file- sharing) pe reţelele peer-to-peer a zguduit industria muzicală 

şi a generat dispute legale de anvergură care au ajuns chiar până la desfiinţarea site-ului 

Napster.com, acuzat că favorizează furtul de proprietate intelectuală. De fapt Napster nu 

făcea altceva decât să răspundă unei nevoi a publicului generată şi dezvoltată de însăşi 

versatilitatea naturală şi practic nelimitată a internetului: aceea de a avea acces la conţinut 

oriunde, oricând, oricât şi dacă se poate pe gratis (influenţa modelului open source din 

industria de software este prezentă…). 

Deţinătorii de drepturi au anihilat dur componenta de gratuitate a accesului la conţinut 

printr-un proces răsunător, finalizat cu interdicţia de continuare a operaţiunilor 

Napster.com. În acest fel au reuşit (pentru moment?) să îşi protejeze valoarea activelor şi 

raţiunea de a exista. Disputa legală a creat precedente importante pentru viitorul 

industriei, iar operatorii din industrie au învăţat repede lecţia lui oriunde şi oricând şi au 

dezvoltat imediat tehnologii noi şi modele de afaceri care să răspundă nevoii de 

gratuitate.

Din această experienţă au apărut modele de succes cum ar fi iTunes de la Apple şi din ce 

în ce mai multe altele (vom studia câteva din aceste modele într-un capitol ulterior).

Pirateria rămâne însă o mare problemă, inclusiv în Europa30. Pe de o parte există cazul 

Italiei: legislaţia este foarte strictă şi reuşeste să limiteze pirateria dar acest fapt are ca şi 

consecinţă indirectă limitarea obişnuinţei de consum de conţinut video liber de drepturi. 

În Spania se întâlneşte cea mai mare rată de piraterie din ţările Europei Occidentale 

(descărcările “gratuite” depăşesc rata de utilizare de DVD-uri) dar se pare că în viitorul 

apropiat autorităţile vor interveni cu măsuri de anvergură. Chiar şi în China se iau măsuri: 

în august 2009 au fost arestate patru persoane pentru că au piratat Windows XP şi l-au 

pus gratuit la dispoziţia a circa 10 milioane de utilizatori31.

În România, deşi există reglementări în domeniu, teoretic aliniate cu cele din Uniunea 

Europeană, pirateria este un fenomen extins, probabil chiar mai grav decât indică 

statisticile oficiale. Industria de audiovizual este afectată în mare măsură de piraterie, aşa 

cum se poate vedea şi din grafica de mai jos: pe o piaţă de muzică estimată în 2009 la 10 

30 Studiul The Impact of Online Video in Europe, 2009. Parks Associates
31 http://www.realitatea.net/patru-chinezi-au-fost-condamnati-la-3-ani-si-jumatate-de-inchisoare-pentru-
ca-au-piratat-windows-xp_595142.html
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mil. Euro, vânzările online reprezintă doar 2%, mult mai puţin decât în ţările unde se 

respectă legislaţia. 

Abia în iulie 2009 s-a înregistrat o primă măsură de amendare (cu circa 3000 de euro) a 

unui utilizator de DC++ care a pus la dispoziţie în reţea conţinut aflat sub incidenţa 

dreptului de autor32.

Aceasta se întâmplă cam în aceeaşi perioadă în care Jammie Thomas-Rassett, prima 

femeie acuzată de descărcare ilegală de fişiere în SUA, a primit o amendă de 1,92 

milioane de dolari, la inceputul acestui an, într-un caz care a ajuns chiar în dezbaterea 

Congresului. Într-un alt caz, Joel Tenenbaum a fost acuzat tot pentru descărcare ilegală 

de fişiere: pentru descărcarea a 30 de melodii a fost amendat cu 675.000 dolari33.

În acelaşi ton, în Marea Britanie se află în dezbatere proiectul Digital Britain34, care 

printre altele are în vedere şi pirateria: descărcarea ilegală de fişiere va fi pedepsită cu 

amenzi de 50000 de lire sterline. În Franţa a fost adoptată de parlament în mai 2009 legea 

Hadopi (acronim pentru Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection 

des droits sur Internet) care prevedea în afara unor amenzi mari inclusiv măsuri drastice 

de tipul sistării accesului la internet pentru cei care recidivează. Prevederea a suscitat 

dezbateri încinse iar Parlamentul European a adoptat ulterior un amendament care 

interzice legiferarea naţională a unor asemenea reglementări, pe motiv că acestea încalcă 

drepturile fundamentale ale omului (în acest caz cel de a fi conectat la Internet)35.

Toate aceste măsuri fără precedent indică preocuparea pentru combaterea pirateriei şi 

protejarea industriei de conţinut audiovizual. Demn de consemnat şi urmărit este însă şi 

celălalt curent de opinie, al celor care susţin că legislaţia cu privire la dreptul de autor 

este depăşită şi trebuie modificată din temelii. În aprilie 2009, cei trei deţinători ai site-

ului PirateBay.com (site suedez de tracking pentru fişiere de tip torrent) au fost 

condamnaţi de un tribunal din Suedia la câte un an închisoare şi plata a 2,7 mil. Euro 

daune către consorţiul de deţinători de drepturi care i-au dat în judecată36 pentru că au 

promovat încălcarea proprietăţii intelectuale. Au urmat reacţii deosebit de virulente ale 

32 http://www.antena3.ro/stiri/hightech/dc-incepe-sa-coste-primul-caz-de-piraterie-amendat-in-
romania_76789.html
33 http://www.newz.ro/stire/90544/marea-britanie-propune-un-proiect-de-lege-care-sa-reglementeze-
utilizarea-fisierelor-de-pe-internet.html
34 http://www.guardian.co.uk/global/organgrinder/2009/jun/16/digital-britain-report
35 http://paris.cafebabel.com/en/post/2009/06/01/Hadopi:-the-European-Parliament-bares-its-teeth!
36 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay_trial
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comunităţilor utilizatorilor de conţinut, cea mai interesantă fiind constituirea chiar în 

Suedia a Partidului Piraţilor. Acesta s-a bucurat de o asemenea susţinere încât la cele mai 

recente alegeri europarlamentare a obţinut reprezentarea în Parlamentul European. În 

doar câteva luni au fost constituite ramuri ale partidului în numeroase ţări ale lumii, 

inclusiv în România, într-o mişcare politică de o anvergură comparabilă doar cu 

ascensiunea partidelor verzilor în anii ’70.

Lucrurile sunt foarte serioase pentru că ideile afirmate de acest partid pun sub semnul 

întrebării proprietatea intelectuală, aşa cum o definim în acest moment. De exemplu una 

din primele iniţiative legislative ale partidului în Parlamentul European se referă la 

modificarea regimului patentelor în industria farmaceutică37. Ei atacă direct o industrie 

de multe miliarde de euro, foarte puternică prin lobby-ul pe care îl exercită, şi lansează o 

iniţiativă care, spun ei, va înlătura monopolurile, va păstra mai multe fonduri în cercetare 

şi dezvoltare şi va reduce cu jumătate cheltuielile publice cu medicamentele.

În ceea ce priveşte comunicarea şi audiovizualul, ideologia partidului e simplă, rezolvând 

multe din semnele de întrebare pe care le-am dezbătut în capitolele legate de 

reglementarea şi modificarea industriei. Într-un interviu recent acordat revistei Capital38, 

Johann Allgoth, unul din membrii marcanţi ai mişcării sintetizează:

Înainte, companiile puteau vinde produse media ca CD-uri sau DVD-uri sau e-book-uri, 

dar azi avem Internet. Şi Internetul, din punct de vedere tehnic, este o maşină gigantică 

de copiat. Tot ce face Internetul este să copieze. El ia date de la un circuit la altul şi le 

multiplică până ajung în fereastra ta de messenger. Nu poţi schimba asta, este un fapt.

Nu mai este posibil să vinzi itemi singulari de cultură. Problema este că industria media 

nu încearcă să construiască noi modele de business. Ei încearcă să obţină legi care să le 

protejeze vechiul stil de lucru. Ceea ce face pirateria este să menţină Internetul deschis. 

Folosind Internetul, noi îl facem să funcţioneze în continuare. Dacă ar fi după 

producătorii de media, Internetul ar fi fost închis. Dacă ar fi putut, ar fi interzis 

conectarea prin USB, pentru că este foarte periculos pentru o companie care vrea să 

controleze tot ce intră în computerul tău.

37 http://www.piratpartiet.se/an_alternative_to_pharmaceutical_patents
38 http://www.capital.ro/articol/interviu-industria-media-nu-e-capabila-sa-creeze-noi-modele-de-business-
123422.html
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Pirateria distruge, într-un fel, toate modelele de business, dar de fapt nu-mi place foarte 

mult cuvântul piraterie, pentru că Internetul este făcut pentru copiere. Felul în care noi îl 

folosim forţează apariţia unor noi business-uri şi dispariţia modelelor vechi.

3. Monetizarea conţinutului audiovizual. Modele noi de afaceri. Marketingul şi 
distribuţia

3.1. Gratuitatea: cea mai mare provocare

În Marea Britanie şi Franţa eforturile de reglementare şi dezvoltarea spectaculoasă a 

infrastructurii au început deja să conducă la formarea unor pieţe competitive. Ca o 

consecinţă, într-un număr tot mai mare de gospodării se vizionează video online şi se 

crează prin urmare apetenţa către forme alternative de distribuţie. Chiar dacă în Uniunea 

Europeană metodele tradiţionale de distribuţie încă sunt dominante iar procentul celor 

care merg la cinema sau văd filme pe DVD este ridicat, în peste 20% din casele din 

Europa cu acces la broadband a fost vizionat online un film sau un program TV în 

primele 6 luni ale lui 200939.

Problema este că majoritatea acestor vizionări nu generează în mod direct venituri pentru 

deţinătorii de drepturi. Procentul gospodăriilor care cumpără sau închiriază video prin 

Internet indiferent de format/suport este substanţial mai mic decât procentul celor care 

descarcă şi vizionează video gratuit. Acest lucru se datorează în principal ascensiunii 

modelelor de afaceri cu finanţare din publicitate, care pentru utilizatori iau aspectul 

gratuităţii accesului la conţinut, un model care se dovedeşte a fi mai popular decât cele 

bazate pe plată (abonament, plată la cerere etc.)

Se poate afirma că penetrarea crescândă a internetului de bandă largă are un mare impact, 

este o adevărată provocare ce va modifica piaţa de video online din Europa şi din lume. 

Obiceiurile de consum se deplasează dinspre metodele tradiţionale de distribuţie a 

conţinutului (prin proiecţii în săli de cinema şi DVD-uri) către accesarea de surse online 

de conţinut. Este de asemenea clar că deplasarea se face către sursele online gratuite de 

video (atât autorizate cât şi neautorizate), mai degrabă decât spre cele care impun o taxă 

pentru a putea fi accesate, ceea ce constituie o provocare pentru furnizorii de conținut şi îi 

obligă la eforturi de adaptare. 

39 Studiul The Impact of Online Video in Europe, 2009. Parks Associates
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Interesant este că un procent semnificativ de utilizatori de internet de bandă largă declară 

că de fapt urmăresc video online numai din cauză că acest conţinut este gratuit. Dacă 

totuşi ar fi puşi în situaţia să plătească, aceşti consumatori ar opta mai degrabă pentru 

DVD decât pentru o taxă de descărcare. Aceasta înseamnă că orientarea consumatorului 

european către consumul prin canalele de distribuţie online se face oarecum împotriva 

tendinţei sale naturale, deci va fi probabil dificil pentru industria de conţinut să obţină 

venituri de la el în mod direct. Oamenii nu sunt în general dispuşi să plătească pentru 

opţiuni de divertisment pe care le acceptă cu reţinere40.

Concluzia studiului este că o modificare în obiceiurile de consum ar fi pe cale să se 
producă dar probabil că nu chiar în felul sperat de operatorii din industrie. Rezolvarea 
problemei pirateriei online în Europa rămâne o prioritate dar furnizorii de conţinut trebuie 
să îşi păstreze canalele tradiţionale de distribuţie. În următorii ani se va vedea dacă 
modelul de afaceri bazat pe publicitate se va dovedi a fi viabil sau publicul va reveni la 
obiceiul de a vedea DVD-uri sau de a merge la cinema.

3.2. Modele de afaceri. Monetizarea conţinutului

Lanţul valoric al televiziunii, aşa cum este el gestionat în prezent, a rămas prea mult timp 

legat de canapea, neputând să încorporeze schimbările prezentate mai sus. În acelaşi 

timp, lanţul valoric de televiziune negestionat a exploatat noi oportunităţi ale pieţei, 

bucurându-se de o dezvoltare formidabilă a consumului – atât a celui legal, cât şi a celui 

ilegal. După cum am remarcat mai sus, semnele din lanţul valoric TV gestionat arată că şi 

entităţile convenţionale sunt tot mai conştiente de noile caracteristici ale distribuţiei, cum 

ar fi accesul imediat, interactivitatea şi funcţiile disponibile la cerere41.

Din punctul de vedere al distribuţiei TV şi media, interactivitatea, accesul imediat şi 

funcţiile disponibile la cerere sunt caracteristici strategice cheie – toate fiind realizabile 

printr-o reţea bidirecţională cu acces pe bază de IP, oferind viteză ridicată şi volum mare 

de trafic. Din perspectiva consumatorului, aceste caracteristici permit consumul 

produselor media în regim personalizat: orice conţinut, oricând, oriunde şi de pe orice 

aparat. Pe scurt, este deosebit de important accesul de mare capacitate, imediat, interactiv 

şi la cerere. Distribuţia nu este însă totul; şi alte entităţi interesate au capacităţi şi atuuri 

strategice, deci conţinutul rămâne pe primul loc.

40 Studiul The Impact of Online Video in Europe, 2009. Parks Associates
41 Summer, Renne. Reshaping the business of Television. 2009, http://www.ericsson.com/ericsson/ 
corpinfo/publications/ericsson_business_review/pdf/308/308_38_41_reshaping.pdf
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Dar acest lucru nu mai este suficient într-un mediu în care consumatorul s-a obişnuit cu 

gratuitatea. Modelele de afaceri bazate pe abonament/subscripţie nu vor dispare dar e 

destul de probabil că modelele dominante vor fi cele bazat pe finanţarea din publicitate. 

Si probabil că vor apare şi alte modele, inspirate de reţelele sociale, specifice internetului.

3.2.1. Modelul de afaceri bazat pe abonament

În acest model veniturile deţinătorilor de drepturi se realizează prin perceperea unei taxe 

către utilizator. Aceasta poate să fie periodică (lunară, anuală etc.), aşa cum se întâmplă şi 

cu taxele pentru finanţarea televiziunilor publice şi a celor pay TV sau „la bucată”- plata 

pe program vizionat ca în cazul VOD- video on demand.

Ca şi în cazul televiziunii, probabil că acest model va putea fi aplicat numai pentru 

conţinutul premium, cel pentru care consumatorul este dispus să plătească. Din această 

categorie fac parte categorii limitate de conţinut video: unele filme educaţionale sau DIY 

(do-it-yourself), filme de mare succes (în cazul în care se aplică metode de marketing 

prin care anumiţi consumatori vor avea acces la film chiar înainte de premiera acestuia- 

un fel de lansare exclusivistă care răstoarnă succesiunea actuală a ferestrelor de 

distribuţie). 

Este interesant de urmărit în 2009-2010 în ce măsură încercările unor grupuri editoriale 

de prestigiu de a percepe taxe de abonament pentru accesul la conţinut42 vor avea succes. 

Wall Street Journal şi Times oferă conţinut de foarte bună calitate dar curentul în 

favoarea gratuităţii la consumator este deja foarte temeinic intrat în obişnuinţele de 

consum. Dacă acest demers nu va reuşi, nu numai că aceste publicaţii vor fi în pericol să 

dispară dar industrii întregi bazate pe un model tradiţional de afaceri vor fi în situaţia de 

a-şi căuta o altă cale.

3.2.2. Modelul de afaceri bazat pe publicitate

Cu unele deosebiri, acesta este modelul verificat în timp în baza căruia funcţionează şi 

televiziunile comerciale: publicul are acces gratuit la conţinut, finanţarea şi (eventual) 

profitul se fac din vânzarea de timpi de publicitate, care la rândul lor au valori financiare 

stabilite în funcţie de audienţa programelor respective. În consecinţă, cu cât audienţa e 

mai mare cu atât cresc încasările, deci aproape automat principalul criteriu în alegerea 

programelor difuzate este capacitatea acestora de a atrage mase semnificative de public. 

42 http://www.guardian.co.uk/media/2009/aug/06/rupert-murdoch-website-charges



- 30 -

După cum am vazut în capitolele anterioare, în televiziune publicul atras este mai degrabă 

o cantitate şi, chiar dacă măsurătorile de audienţă îşi propun şi segmentări pe categorii ale 

audienţelor, acestea au de fapt un caracter statistic, destul de aproximativ.

Modelul („contractul”) de bază e acelaşi (gratuitate contra publicitate) în mediul online 

dar evaluarea audienţei nu mai depinde de statistică ci se poate face până la nivelul 

individului. Aceasta este de fapt şi miza economică a televiziunii personalizate, aşa cum 

era definită într-un capitol anterior: corelarea mai bună dintre mesajele publicitare şi 

consumatorii relevanţi sporeşte eficienţa agenţiilor de publicitate şi ROI (return on 

investment) al plătitorilor de publicitate. Aceasta este o capacitate strategică, nu degeaba 

a ajuns Google să fie de fapt cea mai mare agenţie de publicitate şi cea mai mare 

companie de IT din lume ca şi capitalizare la bursă.

Concret, în lumea digitală interactivă, este suficient ca un consumator să se înregistreze 

într-un sistem (cu date personale relevante pentru a putea fi încadrat într-o categorie de 

public ţintă: vîrstă, sex, locaţie, domenii de interes etc.) pentru a avea acces gratuit la 

conţinut. De aici încolo totul este sub control: 

- e suficient ca utilizatorul să se logheze cu nume şi parolă în sistem pentru a fi 

recunoscut, 

- deci i se fac recomandări de conţinut şi i se acordă toate facilităţile posibile (în 

aceasta constă „appeal-ul” televiziunii personalizate)

- dar îi şi sunt livrate acele mesaje/ reclame care se potrivesc cel mai exact 

profilului său de utilizator (în aceasta constă eficienţa livrării de publicitate 

şi/sau a inducerii acţiunilor aşteptate de la el)

Să nu uităm că ne aflăm într-o lume digitală în care interactivitatea este nativă. Aici se 

poate face e-commerce, deja nu mai e nevoie să ne rezumăm la metode indirecte de 

persuasiune cum este publicitatea, putem să obţinem de la utilizator direct acţiuni de 

cumpărare, plăţi etc.

Sună oarecum a distopie SF dar deja „contractul” între consumator şi furnizorul de 

conţinut (prin intermediul sistemului tehnic care face monitorizarea şi vinde publicitatea) 

este de tipul „gratuitate contra date personale”. Este un model cât se poate de simplu şi 

mult mai eficient decât cel anterior, care se va perfecţiona în viitorul apropiat şi va 

modifica radical obiceiuri de consum, marketing, piaţa în sine etc.
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Revenind la furnizorul de conţinut audiovizual, modelul de afaceri cu finanţarea din 

publicitate poate să fie viabil, cu atât mai mult cu cât există premisele ca acesta să devină 

modelul dominant pe piaţă pentru că se calează pe obiceiul de a consuma gratuit conţinut 

al utilizatorilor şi rezolvă în mare parte problemele legate de piraterie.

Primii paşi au fost făcuţi de furnizorii de conţinut audio pentru că fişierele audio (muzica 

fiind cea mai căutată) au dimensiuni mai mici şi prin urmare au fost afectaţi de piraterie 

încă de când internetul de bandă largă nu cunoştea răspândirea de acum. 

Unul din exemplele recente este lansarea în 2007 a portalului we7.com, un site de 

download de muzică care îi are printre fondatori pe renumitul muzician Peter Gabriel (ex 

Genesis), alături de alte nume importante din hi-tech şi piaţa de capital. Sloganul siteului 

este direct si spune totul despre ce îşi propune: Download for free and the artist get paid!. 

Este practic un model de business în care descărcarea gratuită de piese muzicale este 

finanţată prin includerea în fisierul mp3 a unor spoturi publicitare43.

Modelul we7.com e preluat şi dezvoltat de Qtrax, lansat în februarie 2008, exact la 

momentul în care scenariştii de la Hollywood se aflau în grevă cerând să le fie plătite 

drepturi de autor pentru conţinutul descărcat online. Qtrax se lansa ca un serviciu digital 

de partajare de fişiere (P2P- peer-to-peer) cu protecţie DRM (Digital Rights 

Management- cod software inclus în fişier pentru controlul respectării drepturilor de 

autor) care îşi propunea să ofere utilizatorilor o bază de 25 de milioane de melodii gata de 

descărcat, legal şi gratuit. Singura „plată" care li se percepea pentru a se bucura de oferta 

Qtrax era o parte din timpul lor liber: pentru a obţine piesele dorite aveau de îndurat 

secunde bune de publicitate. Allan Klepfisz, preşedintele Qtrax, a explicat astfel modelul 

de afaceri: Oamenii îşi doreau să poată descărca gratuit muzică de pe internet, dar nu 

mai voiau să apeleze la metode ilegale. Ce i se va oferi omenirii, de-acum înainte? Un 

serviciu mult îmbunătăţit, care revoluţionează modul în care fanii consumă muzica 

digitală, cu o tehnologie superioară şi un conţinut vast. Mai pe scurt, muzică bună, 

pentru care nu mai rişti să înfunzi puşcăria44.

Qtrax era şi un instrument util companiilor producătoare, printr-un software cu ajutorul 

căruia acestea pot contabiliza de câte ori cântecele lor au fost descărcate şi ascultate. O 

43 http://www.we7.com/#/about/
44 http://www.wired.com/listening_post/2008/01/major-labels-al/
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parte dintre artiştii, firmele de producţie şi publisherii incluşi în uriaşa bază de date 

urmau să fie plătiţi în raport cu popularitatea de care se bucurau melodiile la care au 

contribuit. Printre furnizorii de muzică se numărau EMI, Sony BMG şi Universal Music 

iar printre companiile interesate să îşi facă publicitate Ford, Microsoft şi McDonald's. 

Prin arhitectura sa complet descentralizată sistemul se deosebea radical de modelul 

iTunes (cu servere deţinute de Apple) şi era conceput să devină cel mai mare magazin de 

muzică din lume. Pentru prima oară se reuşea o adaptare pro-activă a industriei de 

conţinut la pirateria din anii '90, permiţând utilizatorilor să posteze şi să acceseze 

nelimitat fişiere online în baza aceleaşi tehnologii care făcuse posibilă explozia pirateriei.

Pe piaţa de conţinut video miza este imensă: numai în SUA piaţa publicităţii pe 

televiziune era în 2007 de circa 54 miliarde de dolari. Orice procent din asemenea sume 

transferat către conţinutul video online este o sumă semnificativă. Iar acest fenomen se 

petrece inevitabil pentru că:

1. transferul audienţei către online se desfăşoară constant, pe măsură ce 

obiceiurile de consum se modifică în modul analizat în capitolele anterioare.

2. plătitorii de publicitate îşi mută bugetele către online urmând consumatorii dar 

probabil într-o rată chiar mai mare pentru că pot să targeteze mai bine campaniile şi să le 

monitorizeze mai exact.

Această tendinţă era definită încă de dinainte ca Google să decidă achiziţia YouTube 

pentru enorma sumă de 1,65 miliarde dolari şi explică în mare măsură achiziţia. O bază 

imensă de utilizatori la care se adaugă conţinutul gratuit plus modelul profitabil al 

publicităţii contextuale de la Google, toate acestea ar trebui să contureze o reţetă de 

succes. Dar la câţiva ani de la achiziţie YouTube încă nu a trecut pe profit ca afacere, deşi 

nu mai era un start-up la momentul achiziţiei iar între timp a crescut constant până la a 

deveni practic al doilea motor de căutare din lume.

Ceea ce se întâmplă cu YouTube este demn de studiat sub numeroase aspecte, atât pentru 

analişti cât şi pentru deţinătorii de drepturi, pentru că este relevant din mai multe 

perspective iar modul în care evoluează YouTube poate să influenţeze toată industria de 

distribuţie:

1. La momentul achiziţiei de către Google, pe YouTube erau deja încărcate ilegal 

de către utilizatori numeroase clipuri care intrau sub incidenţa dreptului de autor. S-au 
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plâns de acest lucru numeroşi deţinători de drepturi (e un caz foarte asemănător de altfel 

cu Napster şi Pirate Bay) iar Viacom a deschis chiar o acţiune în justiţie solicitând daune 

de 1 miliard de dolari. Procesul încă este în derulare. Google recunoaşte faptele, solicită 

cooperarea utilizatorilor45, încearcă să implementeze mecanisme de depistare a acestor 

clipuri, reacţionează la orice plângere făcută direct de deţinători şi retrage clipurile 

respective. Pe de altă parte monitorizarea ar fi practic imposibilă cu costuri rezonabile iar 

filtrarea la încărcare (dacă ar fi cumva tehnic posibilă) ar restrânge atractivitatea site-ului. 

Preşedintele executiv Eric Schmidt afirmă: „Legea drepturilor de autor funcţionează atât 

timp cât noi facem retragerea aşa cum trebuie, ştergând rapid clipurile imediat ce 

deţinătorii drepturilor de autor solicită acest lucru”.

Analiştii anticipează o înţelegere amiabilă între cei doi giganţi dar rezultatele procesului 

sau termenii înţelegerii sunt foarte importanţi. În definitiv, în funcţie rezultat, se poate 

ajunge chiar la situaţia în care orice utilizator care încarcă un clip cu propria pisică ar 

putea să ceară drepturi de utilizare.

2. De cînd a preluat YouTube, bazându-se pe succesul la public al platformei, 

Google este cât se poate de preocupat de găsirea de soluţii pentru monetizarea 

conţinutului. În acest sens face eforturi pentru a atrage parteneri instituţionali (canale de 

televiziune, producători independenţi etc.). Partenerii au posibilitatea să îşi încarce 

conţinutul, să configureze canale proprii şi au acces la instrumente de măsurare a 

interacţiunii cu publicul. Google vrea sa furnizeze pe Internet şi videoclipuri cu ştiri de 

business furnizate de Dow Jones, ştiri despre vedete şi bârfele de la Hollywood furnizate 

de grupul de publishing Conde Nast, clipuri de la Sony BMG Music Entertainment etc.

Videoclipurile vor aparea atât pe site-urile Google, printre care şi YouTube, cât şi pe site-

urile partenere care acum pot furniza conţinut video. Dacă testele ies bine, probabil ca vor 

fi invitate şi mai multe site-uri din programul AdSense să furnizeze şi continut video. 

Google imparte castigurile din publicitate cu proprietarii site-urilor pe care aceste 

reclame sunt distribuite mai departe. Aşa se va întâmpla şi cu reclamele care vor folosi 

tehnologii video pentru transmisia online. Se pare ca după ani de bannere şi revolutia 

reclamelor text Google, industria publicităţii online se orientează spre reclamele video, 

tocmai dupa succesul YouTube, cel mai mare site de sharing video46. 

45 http://www.youtube.com/t/dmca_policy
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3. Sunt testate diverse modalităţi de insertare a reclamei. Soluţiile cu spoturi 

publicitare înainte şi după conţinut, ca în televiziune, s-au dovedit a nu fi eficiente. Se 

încearcă acum formule de înglobare a reclamelor în layere suprapuse peste video sau 

imediat sub player. Rezultatele testării vor fi relevante pentru toţi distribuitorii de 

conţinut video.

3.2.3. Modelul de afaceri bazat pe donaţii

Este un model relativ nou care se bazează pe implicarea financiară directă a comunităţii 

din care face parte producătorul de conţinut (grup de fani, comunităţi locale etc.).

Grupul Radiohead, de pildă, şi-a lăsat cel mai recent album, In Rainbows, la discreţia 

fanilor, îndemnându-i să plătească pentru descărcarea de pe net atât cât îi lasă inima. Au 

existat cazuri în care oamenii s-au despărţit de numai 99 de cenţi şi cazuri în care au 

profitat de ocazie şi au făcut rost de discul cel proaspăt absolut gratis.47

În cele din urmă, socotindu-i şi pe susţinătorii cu jenă, s-a obţinut o medie de 7 euro per 

album. În vremurile bune, un disc nou apărut, lansat de o trupă faimoasă, costa 

echivalentul a 25 de euro48.

Modelul este deocamdată aplicat mai ales de artişti/ producători independenţi pentru 

finanţarea prin donaţii a unor proiecte de nişă. 

3.3. Marketingul şi distribuţia produsului audiovizual

Cele mai importante noutăţi aduse de internet în industria de audiovizual afectează 

deocamdată mai ales marketingul şi distribuţia produsului audiovizual. Spre deosebire de 

modelul tradiţional, în care filmul era adus pe piaţă într-o succesiune de faze de un întreg 

lanţ de entităţi specializate (agenţi de vânzări internaţionali, distribuitori pe fiecare piaţă 

definită pe considerente geografice şi de limbă, alţi subdistribuitori specializați pe diverse 

suporturi, retaileri de vînzare sau închiriere, săli de cinema etc.), internetul simplifică la 

maxim fluxul marketingului şi distribuţiei.

46 http://www.bloombiz.ro/article--IT%26C-News-Google_Video_pariaza_pe_stirile_business%2C_ 
monden_si_ muzica--267033.htm
47 http://www.wired.com/entertainment/music/commentary/listeningpost/2007/12/listeningpost_1210
48http://www.gandul.info/media/25-de-milioane-de-cantece-scoase-la-descarcat-gratuit-pe-

internet.html?3939;2353932
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Prin intermediul internetului producătorul de conţinut poate să aibă acces direct la public 

oriunde în lume, poate să promoveze produsul direct, chiar înainte de a începe concepţia 

şi producţia conţinutului (de exemplu prin crearea unei comunităţi în cadrul reţelelor 

sociale) şi chiar să îl vândă la nivel global folosind una din soluţiile de e-commerce 

disponibile.

„În momentul în care începi să faci afaceri pe internet trebuie să gândeşti lucrurile la 

scară globală”, spunea Thomas L. Friedman într-un editorial în New York Times în 

199949. „Trebuie să te gândeşti la clienţi la scară globală şi la fel la competitori, la 

audienţă, furnizori sau parteneri”.

Publicul ţintă nu se mai structurează în pieţe definite geografic sau pe bază de limbă ci în 

nişe de piaţă constituite din persoane care au un interes comun, indiferent de locul în care 

se află. În acest fel este posibilă agregarea la nivel mondial a unor audienţe viabile 

economic pe nişe aproape oricât de înguste şi deci abordarea unor teme sau subiecte care 

altfel, pe nişte teritorii date, nu ar fi atras suficient public. Marketingul şi distribuţia 

aproape că devin etape anterioare concepţiei şi producţiei.

Forrester Research a identificat o serie de bune practici pentru distribuţia de video online, 

astfel încât experienţa utilizatorului să fie de cât mai bună calitate, prin predarea către 

acesta a controlului asupra conţinutului50. Caracteristicile şi tacticile recomandate se 

grupează în mare în trei categorii:

Îmbunătăţirea uşurinţei de redare. Câteva din bunele practici, cum ar fi înglobarea de 

playere sau streamingul de video, au ca scop principal asigurarea pentru utilizator a unei 

experienţe de redare a conţinutului cât mai simple şi fără dificultăţi. De exemplu există 

soluţii de redare de conţinut video care încep redarea la o rezoluţie mai mică pentru a 

asigura un start rapid iar apoi cresc calitatea imaginii într-un proces insesizabil pentru 

utilizator.

Punerea în evidenţă a informaţiei prezentate. Înlăturarea oricărei neclarităţi prezente 

în multe experienţe legate de video este cheia câştigării încrederii utilizatorului şi deci în 

obţinerea unor rate ridicate de accesare a conţinutului. Furnizorii de conţinut trebuie să 

49 Friedman, L. Thomas: Foreign Affairs; KillingGoliath.com în New York Times, disponibil la 
http://www.nytimes.com/1999/03/09/opinion/foreign-affairs-killinggoliathcom.html
50 Tulsiani, Bobby. The Best Practices In Online Video Across Industries, iulie 2009, 
http://files.brightcove.com/best-practices-in-online-video-across-industries.pdf
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includă informaţii orientative cum ar fi o mică imagine din video pentru preview şi durata 

totală a conţinutului. De exemplu, preşedenţia americană foloseşte un mic semn pentru a 

indica utilizatorilor că un anumit link conţine şi video.

Oferirea controlului. Spre deosebire de mediul de vizionare specific televiziunii, video 

online oferă o experienţă interactivă iar utilizatorii vor să aibă controlul. De aceea este 

obligatoriu să le fie oferite modalităţi elementare de control, cum ar fi derulare rapidă 

înainte/înapoi, sau chiar unele mai avansate de genul selecţia rezoluţiei de redare, 

posibilitatea de a împărtăşi cu prietenii experienţa vizionării etc.

4.. Concepţia şi producţia produsului audiovizual 
Majoritatea produselor audiovizuale disponibile online în prezent sunt concepute ca 

structuri narative tradiţionale, încă specifice cinematografului sau televiziunii. Un 

conţinut specific internetului urmează probabil să apară. Internetul este un mediu nou de 

comunicare, diferit în multe privinţe de cinema şi televiziune. Este de aşteptat ca noul 

mediu şi facilităţile noilor tehnologii (în primul rând potenţialul pentru interactivitate pe 

care îl înglobează) să conducă mai devreme sau mai târziu la apariţia unui tip de conţinut 

audiovizual specific mediului online, aşa cum televiziunea a adus în centrul atenţiei la 

vremea sa transmisiunea în direct de imagine şi sunet. Semne că va urma ceva nou există.

Deocamdată interactivitatea conţinutului audiovizual este configurată mai ales la nivelul 

distribuţiei, a modului în care utilizatorii consumă conţinutul video. Există însă şi 

experimente care au potenţialul de a introduce interactivitatea până chiar la nivelul 

producţiei de conţinut. Două din acestea vor fi studiate în acest capitol.

PlyMedia, o companie din Tel Aviv, dezvoltă un model nou, bazat pe simplitate, 

interactivitate şi colaborare care a fost denumit Media modificată de utilizator.51 

PlyMedia a lansat în 2006 un program experimental prin care utilizatorul poate să 

modifice conţinutul video deja aflat online prin adăugarea de layere de conţinut 

suplimentar. Prin folosirea acestei platforme, utilizatorul poate să îmbunătăţească 

51 Miller, Jason Lee, The Next Wave: User-Modified-Media?, disponibil la www.webpronews.com 
/topnews/2006/12/15/the-next-wave-usermodifiedmedia  
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conţinutul video prin adăugarea de informaţie geografică, publicitate pe care se poate 

face clic, muzică etc., iar apoi îl poate vizualiza şi re-distribui. 

Tehnologia se numeşte BubblePly şi permite de exemplu utilizatorului să descarce un clip 

video de pe YouTube sau alt site de video-sharing şi să îi adauge dialoguri vorbite sau 

bule de benzi desenate.

Procedura e foarte simplă: se introduce adresa URL a conţinutului video, BubblePly 

extrage conţinutul, lansează o aplicaţie care permite adăugarea de bule iar apoi, la 

finalizarea procesului, conţinutul video este încărcat pe server şi apare imediat cu un nou 

URL şi un cod care permite includerea acestuia in orice blog sau site. Noul “produs” 

audiovizual are deja şi o denumire in comunitatea siteului: ply.

Fondatorii PlyMedia, Ben Enosh si Yoni Silverberg, declarau că au dorit să 

îmbunătăţească experienţa utilizatorului de conţinut video, permiţându-i acestuia să 

interacţioneze cu video, nu numai să îl urmărească. Reacţia publicului a fost atât de 

puternică încât Enosh se declară convins că în câţiva ani nu se va mai vorbi despre 

conţinutul video ca fiind un produs final. 

"Credem că e vorba de un nou stagiu în consumul de conţinut video," zice Enosh. “În 

prezent conţinutul video este perceput ca fiind un produs finit, editat la un anumit 

moment şi definit în forma sa finală de un creator. Video nu este, în general, inclus intr-o 

structura de tip hyperlink, vizionarea acestuia nu este un proces interactiv şi nu permite 

includerea ulterioară de conţinut. Utilizatorului nu îi este conferit un rol activ în procesul 
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creativ. De asemenea, din perspectiva exploatării comerciale, toate anunţurile publicitare 

sau operaţiunile de product placement şi alte forme de valoare adăugată asociate cu video 

sunt fixate la momentul creaţiei."

Cu BubblePly, gradul de interactivitate este ridicat şi există potenţial pentru includerea de 

publicitate într-un mod creativ şi modificabil după nevoi. Prin urmare aplicaţia devine 

interesantă în primă instanţă pentru profesioniştii din marketing şi publicitate. În vreme 

ce un clip publicitar plasat înainte de conţinutul video este plictisitor iar unul plasat după 

acesta este de obicei ignorat (am văzut în capitolele anterioare că acestea sunt formule 

specifice televiziunii clasice, pe care utilizatorul online le poate evita foarte uşor), un 

layer publicitar amplasat deasupra conţinutului sau înglobat în acesta (cum ar fi de 

exemplu în televiziune banda cu informaţie scrisă de la baza ecranului) are un cu totul alt 

efect. 

De exemplu dacă un utilizator/producător opereaza un video blog de succes şi atrage un 

plătitor de publicitate, el are ca opţiuni clasice folosirea de banere, linkuri text, clipuri 

video înainte sau după conţinut. Dar rata de răspuns la mesajul publicitar creşte simţitor 

(şi pe deasupra devine şi direct măsurabilă, cu tot cu date demografice, într-un mod 

specific internetului) dacă se introduce mesajul publicitar într-un layer suprapus peste 

video. Pe layer se poate face clic iar privitorul este direcţionat către o pagină web special 

concepută (aşa numita landing page, ca şi la Google AdWords) pentru a-l îndruma să facă 

acţiunea dorită (să ceară mai multe informaţii, să completeze un formular, chiar să facă o 

comandă etc.).

La fel ca şi în cazul product placement-ului în filme sau televiziune, brandul este prezent 

dar într-un mod care nu deranjează (atunci când acest lucru este făcut corect). Mai mult 

decât atât: mesajul publicitar poate fi oricând schimbat, fără modificarea conţinutului 

video. În concluzie mesajul publicitar poate fi interactiv, operează ca un link şi poate fi 

actualizat în timp real.

Plymedia ilustra în 2006 pe propriul site această oportunitate, cu un exemplu parcă 

desprins dintr-o situaţie SF. La vizionarea unui film cu James Bond, printr-un simplu clic 

pe ceasul lui Bond, se deschidea o pagina web nouă, cu preţul acelui ceas pe siteul de 

licitatii online eBay. Iar pentru că linkul este generat în timp real, atunci când cineva face 
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clic pe ceasul lui Bond se lansează într-o nouă pagina web o licitaţie live pentru articolul 

respectiv52.

Ideea pare atât de interesantă încât principalii operatori de pe piaţă (şi YouTube, desigur) 

deja testează noua tehnologie pentru a o include în propria ofertă. Practic din acest 

moment se poate vorbi de un nou model de business în audiovizual, având parametri cu 

totul noi de receptare/ comportament al publicului dar şi oportunităţi neaşteptate de 

monetizare a conţinutului audiovizual şi deci de finanţare a producţiei.

Un alt experiment, care de data aceasta porneşte chiar din stadiul de concepţie a 

conţinutului, este identificat de Mircea Sârbu, un fin observator al tendinţelor relevante 

pe internet: apariţia în vara lui 2006 pe YouTube a fenomenului Lonelygirl1553: Bree, o 

adolescentă de 15 ani posta (un fel de video blogging) filme scurte despre ea însăşi, 

întâmplările vieţii ei de zi cu zi etc. (de notat identitatea personajului: Lonelygirl 

înseamnă „fata singuratică”, 15 este vârsta ei, cam aşa arată primele adrese de email pe 

care şi le făceau adolescenţii pe Yahoo). Micile filme s-au bucurat de un succes 

neaşteptat ca număr de vizionări, ca şi comunitate de fani constituită în jurul personajului, 

ca număr de utilizatori care au început să copieze modelul. Canalul lonelygirl este şi în 

prezent unul dintre cele mai populare pe YouTube.

Dezvăluirea faptului că totul a fost de fapt o combinaţie de regie şi improvizaţie a unor 

cineaşti profesionişti nu a potolit interesul pe care presa l-a acordat subiectului. 

Dimpotrivă. După ce s-a dovedit că adolescenta e de fapt o actriţă şi că întreaga 

desfăşurare a fost regizată, întrebarile la care şi-au propus să răspundă comentatorii s-au 

schimbat radical.

Este oare serialul care o prezintă pe aşa-numita Bree (cunoscută ca „lonelygirl15“) o 

nouă formă de artă, aşa cum pretind cei care l-au creat? Greu de spus deocamdată. 

Mijloacele folosite ţin de cinematografie şi televiziune, mediul folosit pentru difuzare 

este unul cu totul nou, iar unii comentatori au speculat pe marginea celebrei teze a lui 

Marshall McLuhan conform căreia mediul îşi pune o amprentă decisivă asupra mesajului. 

52 Jason Lee Miller, The Next Wave: User-Modified-Media?, in newsletter WebProNews
53 Sârbu, Mircea: articol publicat la rubrica Weboscop în Business Magazin 
http://www.businessmagazin.ro/articole/Fata-singuratica---epilog-5898-1.html
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Într-adevăr, nici cinematografia şi nici televiziunea nu experimentaseră varianta 

foiletoanelor în episoade de 2-3 minute, în vreme ce în internet aceasta este norma. 

Interactivitatea este un alt element de noutate pe care internetul l-a imprimat „creaţiei“ 

(nu s-a găsit încă un nume care să desemneze această nouă formă de expresie). Privit din 

acest punct de vedere, fenomenul Lonelygirl15 este mai degraba un happening, o formă 

de improvizaţie în care implicarea publicului a fost majoră. Auto-intitulaţii „creatori“ - de 

fapt Ramesh Flinders si Miles Beckett, cineaşti din California - au spus că cel mai adesea 

reacţia audienţei a generat direcţiile de dezvoltare a scenariului. De exemplu, idila dintre 

Bree şi prietenul ei Daniel a fost inspirată de reacţia fanilor, care au speculat intens pe 

această temă. Interactivitatea s-a manifestat în multe feluri şi s-a combinat cu aspectele 

sociale ale internetului. Forumurile dedicate subiectului au adunat nu doar adolescenti 

fascinaţi de nota de mister degajată de videoblog, ci şi scriitori, jurnalişti, cineaşti, 

designeri de jocuri video, experţi în religie şi mulţi alţii, atent monitorizaţi de creatori. 

Interesant e că au apărut numeroase replici tot în forma de videoblog şi, deşi sunt evident 

parte din happening, e greu de stabilit dacă şi acestea fac parte din „creaţie“. De exemplu, 

o fată care-şi spune Cassie a început şi ea să posteze filmuleţe pe YouTube, cu directă 

referire la Bree, într-o nota personală, mult mai sumbră decât cea iniţială. Un personaj 

numit Cassie este evocat de Bree într-un episod mai vechi şi nimeni nu ştie dacă şi ea 

„face parte din show“. Misterul persista, iar căutarea a reînceput.

Un alt subiect de dezbatere l-a constituit „originalitatea“ întregului demers şi s-au 

încercat paralele cu alte manifestări intitulate „net-art“ - de exemplu proiectele grupului 

„etoy“, mai ales prin încercarea de „a anula distanţa dintre artă şi viaţa de zi cu zi“. 

Tentativa de a dinamita convenţia care stă la baza „spectacolului“ nu e cu siguranţă nouă, 

dar niciodată nu s-a experimentat ceva similar la o asemenea scară (e vorba de o audienţă 

însumată de ordinul milioanelor). Au fost semnalate similarităţi cu acţiunea romanului 

„Pattern Recognition“, publicat de autorul cyberpunk William Gibson în 2003. 

Sociologic, fenomenul a fost asemănat cu legenda urbană cunoscută ca „Paul is Dead“ - 

valul de speculaţii legate de presupusa moarte a lui Paul McCartney, pornind de la 

„indiciile“ din albumul „Abbey Road“ - cu diferenţa că de această dată detectivii amatori 

chiar au descoperit adevărul şi au dezvăluit adevărata identitate a lui Bree: actriţa neo-

zeelandeză de 19 ani Jessica Rose, absolventă a New York Film Academy.
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Jessica Rose a devenit peste noapte o celebritate. Industria clasică a divertismentului 

probabil o va acapara, iar interviul acordat MTV şi apariţia în show-ul lui Jay Leno nu 

fac decât să-i sporească popularitatea câştigată în internet. Pe de altă parte, Flinders si 

Beckett au anunţat încă de la început că intenţionează să continue proiectul şi e greu de 

prevăzut care va fi reacţia fanilor (mulţi dintre ei dezamăgiţi de „mistificare“). De fapt - 

afirmă creatorii - e vorba pur şi simplu de a spune o poveste. 

Studiul de caz prezentat este un indicator despre cum ar putea să arate conţinutul video 

specific pentru Internet, de fapt pentru web 2.0: interactivitate nu numai la nivelul 

marketingului şi distribuţiei prin crearea mai mult sau mai puţin spontană de comunităţi 

virtuale în jurul conţinutului, ci dusă chiar pînă la nivelul concepţiei prin implicarea 

creativă a membrilor comunităţii în definirea firului narativ. 

Anexa 1. Oportunităţi şi riscuri pe piaţa din România

Caracteristicile pieţei online de audiovizual şi procesele în derulare identificate în 

capitolele anterioare sunt valabile şi în România (mai exact pe piaţa publicului vorbitor 

de limbă română) cu anumite particularităţi interesante, demne de urmărit ca evoluţie în 

anii viitori. O evaluare rapidă a oportunităţilor pe care le poate fructifica producătorul de 

audiovizual ar arăta următoarele fapte:

a. Accesul la internetul de bandă largă se extinde într-un ritm remarcabil 

datorită competiţiei acerbe dintre operatori. Prin aceasta creşte şi piaţa 

potenţialilor consumatori de conţinut audiovizual.

b. Convergenţa între industrii conduce inevitabil la o lărgire a pieţei de 

conţinut audiovizual pe toate cele trei ecrane, prin intrarea pe piaţă a unor 

distribuitori de conţinut care nu existau până nu de mult. La distribuţia 

prin săli de cinema sau prin televiziune se adaugă alternative de distribuţie 

online sau pe telefonul mobil oferite de exemplu de operatorii telecom.

c. Distribuţia de conţinut nu mai este dependentă de un suport fizic iar 

Internetul este global. Prin urmare şi piaţa de audiovizual pentru 

producţiile de expresie românească a devenit globală. De acum sunt cu 

adevărat de luat în considerare comunităţile româneşti din diaspora. Era 

dificil de ajuns la un public care nu era grupat în comunităţi compacte şi 
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era foarte răspândit geografic iar agregarea unei mase critice pentru 

distribuţia de conţinut pe suport fizic era practic imposibilă. Prin folosirea 

specificului web 2.0 pot fi acum iniţiate demersuri de agregare într-o 

potenţială audienţă a unui public estimat la minim 3 milioane de persoane. 

E un public dispus să consume conţinut românesc, cu putere de cumpărare 

peste cea din România. Pe termen mediu piaţa din diaspora este 

comparabilă ca potenţial cu cea din România

d. Apetenţa publicului pentru conţinut personalizat face ca piaţa de 

audiovizual să nu mai aibă caracter de masă, să nu mai fie dominată în 

mod copleşitor de producţiile mainstream de tip Hollywood. Producţii de 

nişă cu specific românesc pot fi distribuite online în mod direct, fără 

intermediari instituţionali cum sunt distribuitorii de conţinut. Ele pot 

ajunge la o audienţă internaţională de tip long tail prea dispersată din 

punct de vedere geografic pentru a putea fi abordată cu metode clasice dar 

care este agregată pe centre de interes în comunităţi virtuale web 2.0 foarte 

active. Experimente de distribuţie directă pe care le-am derulat în ultima 

perioadă au condus la rezultate promiţătoare.

Riscurile aferente prezenţei pe piaţa globală sau datorate uşurinţei cu care se realizează 

transferul de conţinut digital sunt însă la fel de importante ca şi oportunităţile:

a. piaţa globală este foarte competitivă, chiar dacă este segmentată în 

nişe pe centre de interes, pentru că oferă o egalitate de şanse tuturor 

celor care produc şi distribuie conţinut audiovizual. În afara 

producătorilor profesionişti din toată lumea, care produc şi distribuie 

în toată lumea, îşi fac apariţia numeroşi amatori. Aceştia nu constituie 

o concurenţă propriu zisă dar generează o supra ofertă de conţinut din 

care utilizatorul interesat trebuie să selecteze ceea ce este cu adevărat 

relevant şi de calitate. Cu atât mai mult producătorul trebuie să se 

preocupe de calitatea şi relevanţa produsului, să colecteze feedback şi 

chiar să revină cu versiuni îmbunătăţite ale acestuia.

b. Pirateria este de nestăvilit. Cel puţin în perioada imediat următoare, 

în România piratarea va rămâne sport naţional. Internet= gratuit, 
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această identificare s-a produs de la început pe o piaţă cu putere de 

cumpărare relativ redusă. Tânăra generaţie consideră gratuitatea ca 

fiind de la sine înţeleasă, nu există niciun fel de demers coerent de 

educare în spiritul respectării drepturilor de autor şi probabil că este 

deja prea târziu pentru aplicarea unor măsuri de coerciţie. Iar dacă 

marii deţinători de drepturi nu reuşesc să se protejeze eficient, pentru 

producătorul independent acest lucru este practic imposibil.

Soluţia pentru fructificarea oportunităţilor şi realizarea unei monetizări reale, care să 

acopere costurile de producţie şi să facă sustenabile eforturile producătorului 

independent, constă probabil în implementarea unui model de afaceri care să presupună 

gratuitatea pentru utilizatorul de conţinut. Fie că finanţarea se face din 

publicitate/sponsorship, fie că se face din granturi/donaţii, elementele modelului de 

afaceri vor fi probabil următoarele:

- distribuţia directă susţinută prin constituirea de comunităţi în jurul proiectului, 

chiar înainte de începerea producţiei

- buget restrâns, compensat cu o investiţie suplimentară de creativitate


