TVR Cultural ar putea emite din nou, sediul urmând să fie în municipiul Baia Mare
Sâmbătă, 05 Martie 2016 14:34 -

TVR Cultural ar putea renaște în Baia Mare. Primii pași înspre acest demers important au
fost făcuți în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local, desfășurată în 4 martie. Aleșii
băimăreni și-au dat acordul pentru ca autoritatea băimăreană să demareze discuțiile cu
privire la acest proiect. Reînființarea postului de televiziune TVR Cultural ar urma să aibă
loc cu sprijinul Municipiului Baia Mare, într-un parteneriat între autoritatea locală și TVR .
Imediat ce aleșii băimăreni și-au dat acordul de principiu pentru demararea discuțiilor
pentru reînființarea postului de televiziune TVR Cultural în Baia Mare, primarul Cătălin
Cherecheș a arătat că la următoarea ședință a forului administrativ va fi prezentat și
grupul de persoane care va purta aceste discuții cu cei de la Televiziunea Română.
„Cred că și în dorința noastră de a deveni Capitală Europeană a Culturii și în dorința noastră de
a ridica ștacheta orașului la nivel de imagine dar și cultural, pentru că dezvoltarea orașului în
principal se face prin cultură am propus deocamdată informal Televiziunii Române să facem o
asociere astfel încât TVR Cultural să își aibă sediul aici, la Baia Mare, și să reînființăm TVR
Cultural ca și o televiziune de reportaj. Probabil vom organiza unul sau două studiouri, dar va fi
o televiziune de reportaj, o televiziune așa cum merită toți iubitorii de cultură din România, dar și
o televiziune care să prezinte România la adevărata ei valoare. Vreau să vă cer acordul pentru
a demara discuțiile cu privire la tot ceea ce înseamnă organizare, investiție și costuri de
funcționare. Am să vă propun la următoarea ședință un grup de persoane care să reprezinte
într-un fel Consiliul Local în această discuție pentru a gândi și forma modul în care putem să
reînființăm această televiziune. La fel cum o să solicităm și celor de la TVR să ne specifice
conceptul pe baza căruia să facem acest proiect astfel încât să putem să calibrăm costurile atât
pentru funcționare, cât și costurile cu privire la investiții”, a spus Cătălin Cherecheș, primarul
municipiului Baia Mare.

Situația financiară a Televiziunii Române i-a determinat pe reprezentanții acesteia să
renunțe la TVR Cultural.
„La ora actuală televiziunile naționale sunt din nou foarte accentuat văzute și considerate și
reconsiderate în parlamentele țărilor chiar și în țări în care nu am avut sisteme de televiziune
națională. Se simte că dacă niciun post de televiziune nu este purtător de răspundere cu privire
la problemele națiunii respective există riscul ca poporul să fie frustrați de dreptul de a fi
informați. În interiorul Televiziunii Române a existat sistem de management și de gestiune care
a dus instituția în derapaje majore. Din acest angrenaj al Televiziunii Române a fost desființată
exact această structură care este foarte importantă, TVR Cultural”, a spus consilierul local
Teodor Ardelean.
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