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Halep, spre 
6 milioane 
de dolari
Jucătoarea din 
România poate 
încasa jackpot-
ul la Turneul 
Campioanelor de la 
Singapore
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României. 
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DIFERENȚELE REZULTATE DIN DISTRIBUȚIA DREPTURILOR TV ÎN ULTIMELE DOUĂ SEZOANE
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* ACS Poli, Săgeata și Corona au retrogradat în 
vară. Iași, Craiova, Tg. Mureș și Rapid au promovat
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ASTRA

2.500.000

2.714.917

FC BRAȘOV

2.000.000

849.838

OȚELUL

1.700.000

1.443.012

CEAHLĂUL

1.400.000

1.528.567 849.838

ACS POLI

1.000.000

1.696.823

PANDURII

3.200.000

FC VASLUI

2.200.000

CFR

1.900.000

1.782.380

„U“ CLUJ

1.600.000

1.271.954

CONCORDIA

1.300.000

1.103.648 849.838

ASOCIATIA
FOTBAL CLUB

SAGEATA
NAVODARI

2010

SĂGEATA

1.000.000

2.375.554

PETROLUL

2.800.000

DINAMO

2.100.000

2.121.743

GAZ METAN

1.800.000

1.189.203

VIITORUL

1.500.000

1.357.458

BOTOȘANI

1.000.000

1.611.269 849.838

CORONA

1.000.000

849.838

Faţă de sezonul trecut, când 
în conturile cluburilor din 
Liga 1 la fotbal au intrat 33,6 
milioane de euro, campiona-
tul 2014/2015 marchează o 

scădere cu aproape 18% a sumei venite 
din drepturile de televizare a partidelor. 
Noul deţinător al drepturilor TV, com-
pania Intel Sky Broadcast, oferă mai pu-
ţin cu 6 milioane pe sezon, comparativ 
cu fostul posesor al drepturilor, compa-
nia RCS-RDS.

CINCI ECHIPE PRIMESC SUMA 
MINIMĂ

Cei 27,5 milioane de euro (sumă 
netă) s-au împărţit după același algo-
ritm ca și anul trecut, dar cu câteva 
amendamente importante. Banii cuve-
niţi echipei FC Vaslui – peste 1,7 milioa-
ne de euro –, ocupanta locului 5 în ediţia 
trecută, au fost împărţiţi de celelalte 17 
cluburi. În plus, suma minimă o vor 
încasa cinci cluburi, și nu pa-
tru, așa cum s-a întâm-
plat până acum. 

Conform regula-
mentului, în � ecare 
an, noile promo-
vate primesc cei 
mai puţini bani. În 
acest sezon, pe lân-
gă CSMS Iași, CSU 
Craiova, ASA Tg. 
Mureș și Rapid (venite 
din Liga 2), plafonul mi-
nim va �  repartizat și echipei 
FC Brașov, care a terminat sezonul tre-
cut pe locul 15 și ar �  trebuit să retrogra-
deze. „Stegarii“ au supravieţuit în Liga 
1 deoarece în locul lor a fost expulzată 
FC Vaslui, pe criterii administrativ/� -
nanciare (nu a primit licenţa din cauza 
datoriilor).

Echipele din Liga 1 vor primi însă 
în conturi mai puţini bani decât le sunt 
repartizaţi, deoarece s-a decis ca sumele 
necesare pentru acoperirea costurilor cu 
brigăzile de arbitri și observatorii să � e 
reţinute de Liga Profesionistă de Fotbal.

NUMAI STEAUA NU DEPINDE DE 
BANII DIN DREPTURILE TV

Exceptând Steaua (al cărei buget esti-
mat în noul sezon este de circa 16 milioane 

Cine pierde și cine câștigă din distribuția 
drepturilor TV în sezonul 2014-2015

Cu excepţia echipei Steaua, cluburile din România depind de banii care vin de la deţinătorii drepturilor TV. 27,5 milioane de euro, bani viraţi în două tranșe, ar trebui să asigure 
supravieţuirea unui fotbal falimentar
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Liga Profesionistă de Fotbal a 
anunţat, la 4 martie, semnarea unui 
parteneriat media valabil cinci ani cu 
� rma Intel Sky Broadcast din Malta, 
având ca obiect comercializarea drep-
turilor de difuzare a meciurilor din 
Liga I. Conform contractului, Liga 
Profesionistă de Fotbal va încasa anu-
al de la Intel Sky Broadcast suma netă 
de 27,5 milioane de euro pe sezon în 
cei cinci ani.

În urmă cu o săptămână, primele 
date măsurate ale audienţei posturilor 
Look TV și Look Plus, care transmit 
meciurile din Liga 1, au arătat că, 
măcar deocamdată, investiţia nu este 
rentabilă. Principalul operator de ca-
blu, RCS-RDS, care deţine peste 60 la 
sută din piaţa românească, nu a pre-
luat posturile în grila sa. Look TV și 
Look Plus nu se pot vedea decât în 
reţelele UPC și Romtelecom (care ţine 
de Telekom), insu� cient pentru ca 
proprietarii drepturilor TV să-și aco-
pere cheltuielile. 

Partida Steaua-Gaz Metan 
Mediaș 3-1 (foto), jucată vineri, 12 
septembrie, a făcut, conform măsu-
rătorii o� ciale efectuate de compania 
Kantar Media, zero puncte de rating 
în zona publicului comercial (18-49 
de ani, oameni care locuiesc în me-
diu urban). Conform datelor oferite 
de Kantar, numai 1.000 de oameni 
din acest segment al publicului co-
mercial au fost interesaţi de joc și au 
putut să-l și urmărească în mod efec-
tiv. Cifra a fost mult prea mică pen-
tru a putea �  cuanti� cată în puncte 
de rating. În total, la nivelul tuturor 
categoriilor de public, 11.000 de tele-
spectatori din mediul urban au văzut 
Steaua-Gaz Metan, iar în toată ţara 
și la toate segmentele de populaţie, a 
fost o audienţă de 117.000 de oameni.

Slaba audienţă consemnată la me-
ciuri se traduce în puţini abonaţi care 
plătesc 9,5-10 lei pentru a vedea Liga 
1, dar și în lipsa de atractivitate a spa-
ţiului de emisie rezervat publicităţii.

Audienţele partidelor din Liga 1 sunt mici. 
Pentru prima dată în istorie, un meci al Stelei a 
avut audienţă 0 pe publicul comercial

Investitorii în drepturile 
TV sunt deocamdată
în pierdere
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* FC Vaslui 
s-a retras

de euro), celelalte echipe depind de banii 
din drepturile TV, unele asigurându-și din 
această sursă până la 70% din buget. 

Faţă de sezonul precedent, cea mai 
mare pierdere înregistrată din scăderea 
sumei aferente din drepturi o înregistrea-
ză Pandurii, aproximativ 1,5 milioane 
de euro. FC Brașov pierde 1,1 milioane, 
iar Steaua jumătate de milion de euro. 
În condiţiile micșorării contractului, FC 
Botoșani reușește totuși să aibă o creștere 
de 600.000 de euro faţă de sezonul 2013-
2014. O� ciali ai ligii, dar și reprezentanţi 
ai cluburilor estimează că, dacă � nanţa-
rea din banii televiziunilor ar înceta, în 

campionat ar mai putea continua compe-
tiţia doar 4-5 echipe. Vina pentru această 
situaţie le aparţine însă în exclusivitate 
conducătorilor din fotbalul românesc, 
probabil cel mai nereformat și corupt din-
tre sectoarele care nu depind de stat din 
întreaga ţară.

Dacă actualul contract pentru drep-
turile TV va �  menţinut și în sezonul 
viitor, din 2015 suma care le va reveni 
participantelor la Liga 1 va crește, deoa-
rece vor �  mai puţine competitoare. La 
anul vor retrograda șase formaţii și vor 
promova doar două, astfel că Liga 1 va 
continua cu numai 14 cluburi.

33,6
milioane de euro, fără TVA, au 

fost distribuite cluburilor în 
sezonul 2013-2014

Steaua 3.054.282
Astra 2.714.917
Petrolul 2.375.554
Dinamo 2.121.743
CFR Cluj 1.782.380
Pandurii 1.696.823
Botoșani 1.611.269
Ceahlăul 1.528.567
Oţelul 1.443.012
Viitorul 1.357.458

„U“ Cluj 1.271.954
Gaz Metan 1.189.203
Concordia 1.103.648
FC Brașov 849.838
CSMS Iași 849.838
CSU Craiova 849.838
ASA Tg. Mureș 849.838
Rapid 849.838
Total 27.500.000

Drepturile TV în sezonul 2014/2015

 »Notă: sumele sunt exprimate în euro și nu includ TVA

Dinamo este un club staţionar în privinţa banilor încasaţi de la televiziuni: 2,1 milioane în sezonul trecut, 2,121 milioane în acest campionat foto: Bogdan Iordache


