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CUVÂNT-ÎNAINTE

Bazele jurnalismului este o disciplină de studiu fundamentală în planul 
de învățământ la specialitatea Jurnalism și procese mediatice, ciclul I, licență, 
destinaţia căreia este de a familiariza studenţii cu aspectele general-teoretice 
ale fenomenului mediatic contemporan, ale procesului de creație și de produ-
cere jurnalistică. la orele acestei discipline, studenții obțin cunoștințe referi-
toare la principiile conceptuale, organizatorice, funcţionale şi tehnologice ale 
instituțiilor mediatice, la cadrul relațional și acțional al jurnaliștilor în procesul 
de creație jurnalistică, precum și la interdependenţa dintre sistemul mass-medi-
ei şi alte sisteme sociale. 

Disciplina de studiu dezvoltă la studenți capacități de analiză a proceselor 
mediatice contemporane, a relațiilor dintre instituțiile media și instituțiile sta-
tului, dintre instituțiile media și instituțiile societății civile, dintre instituțiile 
media și mediul politic/economic, dintre instituțiile media și cumpărătorii de 
spațiu publicitar, dintre instituțiile media și consumatorii de produse media etc. 
Totodată, disciplina dezvoltă și capacități de a ține un discurs public, de a pro-
mova idei, de a argumenta opinii și de a întreține dialoguri/discuții publice. În 
acest sens, în cadrul orelor de seminar, studenții supun dezbaterilor publice 
cele mai stringente probleme din societatea noastră. Dezbaterile sunt organi-
zate conform unui concept anume, problemele fiind analizate din perspectiva 
comunicării publice, a modalității de reflectare în mass-media a acestora, a gra-
dului de informare a cetăţenilor privind temele luate în discuție etc. Acest gen 
de activitate cizelează deprinderile studenților de a proiecta construcții logice 
prin care să demonstreze valoarea de adevăr a unor afirmații. 

Scopul disciplinei constă în formarea unei viziuni de ansamblu asupra or-
ganigramei redacționale și culturii organizaționale ale unei instituții de pre-
să, precum și în însușirea obligațiilor de serviciu și atribuțiilor de funcție ale 
jurnaliștilor. Ea are în obiectiv instruirea viitorilor jurnaliști în vederea formării 
competenţelor și abilităților de a stabili contacte, de a acționa și interacționa 
atât în cadrul colectivului redacțional, cât și în afara acestuia, în procesul de 
documentare și de colectare a informațiilor. În acelaşi timp, disciplina contri-
buie la formarea unei viziuni sistemice şi multidimensionale privind funcţiile, 
rolurile şi efectele serviciilor și produselor mediatice în societatea modernă. 

În cadrul disciplinei Bazele jurnalismului, este examinată fundamentarea 
teoretică a jurnalismului ca activitate socială cu identitate distinctă, structura 
sistemului mediatic contemporan, terminologia şi principiile de activitate ale 
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mijloacelor de informare în masă, particularităţile actului de creație în jurna-
lism, funcţiile şi rolurile presei în societate şi perspectivele acesteia. Totodată, 
ea oferă cunoştinţe teoretice referitoare la învățământul superior pe domeniul 
jurnalismului, familiarizând studenții cu conceptele-cheie ale formării profesi-
onale: plan de studii, curriculum, obiective de referință, competențe specifice, 
finalități de studii etc. 

Concentrându-se pe elementele constitutive ale sistemului contemporan al 
mass-mediei (presa tipărită, presa audiovizuală, agenţii de ştiri, presa on-line) 
și pe funcţiile mediatic-comunicaționale ale acestora (de informare, de inter-
pretare, de socializare, de culturalizare, de divertisment), disciplina de studiu 
pune în valoare procesele mediatice fundamentale naționale și internaționale, 
precum și specificitatea, sferele de influenţă și efectele componentelor mediati-
ce asupra diverselor categorii de public. 
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1. JURNALISMUL CA FENOMEN MEDIATIC: 
ASPECTE EVOLUTIVE ȘI CONCEPTUALE

Obiective de referință:
 Comunicarea publică: aspecte evolutive1. 
 Cadrul de dezvoltare a fenomenului mediatic contemporan 2. 
 Esența ontologică și gnoseologică a jurnalismului3. 

1.1. Comunicarea publică: aspecte evolutive
Fenomenul mediatic contemporan nu a apărut pe loc gol. Preistoria lui in-

clude două mari tipuri de distribuire a informației, premergătoare circuitului 
informațional contemporan, care au asigurat saltul calitativ de la comunicarea 
interpersonală la cea publică. Până la apariția primelor mijloace de informare în 
masă, comunicarea publică ca fenomen social a cunoscut două etape fundamen-
tale de dezvoltare: 

1. Perioada diseminării informației orale, când s-au pus bazele principiilor 
conceperii și construirii discursului oral, care, ulterior, au fost utilizate pentru 
conceptualizarea jurnalismului radiofonic și a celui televizat;

2. Perioada diseminării informației scrise, când s-au pus bazele principiilor 
conceperii și construirii textului tipărit, care, ulterior, au fost utilizate pentru con-
ceptualizarea presei tipărite și a jurnalismului de agenție.

Prima etapă include perioada diseminării informației în formă orală de la 
unu/două persoane către masele largi, comunicarea fiind verbală, directă și, de 
regulă, unilaterală. Primele servicii de selectare şi de difuzare a informaţiilor se 
înregistrează încă în antichitate. În acea perioadă, actul comunicațional public 
era conceput să aibă loc în anumite zile, la ore anume, în locuri speciale – târ-
guri, piețe, forumuri, templuri etc., unde oamenii se adunau pentru a afla direct 
de la sursă (persoane împuternicite să disemineze informația) cele mai recente 
informații. 

 Pe parcursul secolelor s-a format tradiţia expunerii publice, polemice a opi-
niilor, care a dat naştere liniei oratorice ca formă de comunicare de masă. oratorii 
şi ritorii se distingeau deja în Roma Antică. oratorii erau oameni de stat, care 
foloseau forţa cuvântului ca mijloc de activitate politică, iar ritori se considerau 
cunoscătorii regulilor formale ale artei oratorice, care nu judecau şi nu se impli-
cau în viaţa politică a statului. Cei din urmă elaborau principiile și normele de 
construire a discursurilor publice. 

Ca orice act de comunicare, și cel oral ține cont de o serie de elemente ne-
cesare pentru desfășurarea cu succes a procesului, elemente ce au un rol defini-
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toriu în stabilirea gradului de eficiență a comunicării: limbajul, codul lingvistic, 
performanța și competența lingvistică, codificarea și decodificarea mesajului, 
stimulii sau calitățile emițătorului și ale receptorului. Astfel, fiecare dintre ele 
contribuie la transmiterea corectă a informației și înțelegerea ei, precum și la 
îmbunătățirea relației ce se creează între emițător și receptor.

În timp, arta oratorică s-a transformat într-un instrument eficient de disemina-
re a informațiilor, devenind unul dintre primele izvoare ale comunicării de masă. 
Comunicarea orală, caracterizată de un șir de virtuți, dar și de vulnerabilități, 
s-a manifestat drept unul dintre cele mai complexe procese de transmitere a 
informației. Printre punctele forte ale comunicării orale se numără:

–  contactul direct cu masele, care oferă posibilitatea sursei să cunoască sta-
rea de spirit a maselor și să urmărească reacția acestora în raport cu informația 
distribuită; 

–  autenticitatea și credibilitatea mesajului, care este distribuit direct mase-
lor, fără intermediari; 

–  creșterea forței de convingere a mesajului grație folosirii de către sursă nu 
doar a cuvântului, ci și a gesturilor și mimicii;

–  operativitatea distribuirii mesajelor. 
Punctele vulnerabile ale comunicării orale reies din faptul că aceasta:
–  nu asigură schimbul de gânduri, opinii sau idei, ci doar transmite-

rea anumitor mesaje de la o persoană către masele largi, din cauza că în actul 
comunicațional participă o singură sursă de informare (de regulă, un singur vor-
bitor, uneori însă pot fi și mai mulți) și mai multor ascultători (masele);

–  are un feedback redus, pentru că nu asigură circuitul invers al informației 
(de la mase spre sursa de informare), fapt care reduce semnificativ eficiența 
acestuia;

–  are un caracter efemer, din care cauză foarte frecvent are loc distorsiona-
rea, intenționată sau întâmplătoare, a mesajului inițial. 

Cu toate acestea, în lipsa unor forme de alternativă de transmitere a 
informației, comunicarea verbală la acel moment s-a manifestat ca un instru-
ment eficient de diseminare a informației publice. Ea s-a dezvoltat și a generat 
anumite principii și norme care, ulterior, au fost preluate, ajustate și imple-
mentate în jurnalismul de mai târziu, îndeosebi, în cel radiofonic. Acest tip de 
comunicare a pus bazele teoretico-conceptuale ale comunicării de masă, or, a 
dezvoltat:

1.  primele mecanisme de asigurare a circuitului informațional;
2.  primele principii de construire a discursului public;
3.  ritorica drept știință care a ordonat, a ierarhizat și a asigurat o anumită 

logică discursului verbal. 
Comunicarea verbală a fost una dintre activitățile specific umane, ce a pus în 

valoare abilitatea de a gândi a omului, a permis schimbul de idei dintre anumiți 
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indivizi și masele largi, precum și acumularea continuă de noi informații. Ea a 
facilitat nu doar dezvoltarea personalității, ci și a întregii societăți.

Cea de-a doua etapă include perioada diseminării informației în formă scri-
să. Tradiția de diseminare a informației scrise a existat încă în timpul civilizațiilor 
vechi, de exemplu, în Grecia Antică și în Roma Antică. Diseminarea informațiilor 
prin intermediul comunicării scrise se făcea prin afișarea pe zidurile din piețele 
publice și/sau pe pereții publici ai templurilor și forumurilor a unor foi informa-
tive – „Acta Publica, acta diurna”, „Acta Senatus” – în care se relata un fapt de 
ultimă oră, de o importanță majoră pentru societate. Deși erau puse în circuit 
spre informarea cetățenilor, aceste informații erau destinate unui public relativ 
restrâns – nobilimii – or, masele largi nu aveau acces la ele, fie din cauza analfa-
betismului, fie din cauza lipsei de interes pentru viața publică, la care nu puteau 
participa în mod direct (majoritatea populației era lipsită de drepturile cetățeniei 
active).

În Evul Mediu, circuitul informației prin intermediul comunicării scrise ia o 
altă formă, și anume, cea a scrisorilor-ştiri, reproduse de mână, care au circulat 
în Europa din acea perioadă până la începutul secolului al XVI-lea. În paralel, 
în acea perioadă se manifestă un alt tip de comunicare scrisă – tipăriturile, rea-
lizate cu ajutorul unei matrițe compacte pentru imprimare. Aceste foi tipărite în 
bloc circulau neregulat și ocazional și, de obicei, conţineau o singură ştire despre 
un eveniment important, de regulă având caracter oficial. Tehnologia imprimă-
rii-bloc consta în sculptarea textului integral pe o scândură de lemn (literele şi 
cuvintele textului ieşeau în relief pentru a putea fi vopsite cu cerneală), care era 
apoi presată pe bucata de hârtie, pergament sau piele argăsită. Această modalitate 
de tipărire era însă greoaie și puțin eficientă, întrucât nu permitea îndreptarea 
erorilor, adaptarea textului şi refolosirea materialelor în alte scopuri și pentru alte 
ocazii. 

Circuitul informațiilor a luat amploare grație invenției tiparului de către Jo-
hannes Gutenberg, la mijlocul secolului al XV-lea, și extinderii ulterioare a aces-
tei noi tehnologii de imprimare, care a înlocuit placa de lemn cu zaţul – semne de 
literă, din care putea fi cules orice text. Această invenție a asigurat multiplicarea 
eficientă a ziarelor şi apariţia acestora într-un număr foarte mare, într-un interval 
de timp foarte redus. 

Apariția mijloacelor de comunicare premergătoare ziarului se consideră a 
fi foile tipărite ce conțineau informații diverse din mai multe domenii ale vieții 
publice, diversificarea diapazonului tematic fiind un indice al maturității circui-
tului informațional din acea perioadă. Primul mijloc de comunicare de acest fel 
datează din secolul al XVI-lea. Este vorba despre o mică foaie de știri cu apariție 
ocazională, numită gazzette (cuvânt derivat din gazzetta care însemna monedă 
mică), ce era publicată de guvernul venețian și avea un caracter oficial. În Franța, 
prima foaie cu caracter popular a apărut în anul 1529, iar termenul folosit pentru 
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aceasta era canards. Jean Nöel Jeanneney susține în studiul O istorie a mijloace-
lor de comunicare de la origini și până astăzi că aceste foi aduceau la cunoștința 
publicului toate știrile, reale sau imaginare, care puteau frapa imaginația și sensi-
bilitatea: inundații, cutremure, apariții miraculoase și mai ales crime spectaculoa-
se care pasionau publicul. Din acea vreme, expresia „canard” este folosită pentru 
a desemna o știre falsă.

 În Anglia, primele foi informaționale apar abia către anul 1621, când încep 
să circule așa-numitele corantos, în care erau publicate doar știrile externe. 

Treptat, foile tipărite încep să obțină anumite particularități care le apropie 
din ce în ce mai mult de ziarul contemporan. Aceste particularități rezidă în faptul 
că, la acel moment, foile informaționale:

–  aveau un caracter public, deschis;
–  erau destinate unui public larg; 
–  erau distribuite prin vânzare liberă; 
–  aveau stabilită o anumită periodicitate (adevărat că neregulată). Publica-

ţiile de ştiri cu apariţie regulată încep să se afirme în Europa abia în secolul al 
XVII-lea;

–  aveau un diapazon tematic relativ variat;
–  erau tipărite într-un număr relativ mare;
–  conţinutul lor era organizat potrivit unei logici anume;
–  relatau informaţii şi ştiri (unele deja semnate) despre situaţii şi evenimen-

te actuale, la care cititorii se puteau raporta în timp real.
odată cu invenția lui Johannes Gutenberg, monopolul deținut de preoți și 

de nobilime asupra cititului și scrisului ia sfârșit. Treptat, schimbul de informații 
dintre cei privilegiați comportă tot mai multe modificări atât de ordin cantitativ, 
cât și de cel calitativ, care, ca rezultat, duc la extinderea acestuia și la asigurarea 
caracterului de masă pentru circuitul informațional. Astfel, apar premise reale 
pentru constituirea și afirmarea fenomenului mediatic contemporan.

1.2. Cadrul de dezvoltare a fenomenului mediatic contemporan
Dezvoltarea complexă şi multidimensională a societăţii umane a condus, 

de-a lungul timpului, la creşterea atât a importanţei mijloacelor de informare în 
masă, cât şi la sporirea necesităţii informaţionale şi a dependenţei individului 
social de informaţia de presă, fapt ce a amplificat considerabil dimensiunile fe-
nomenului mediatic. 

Fenomenul mediatic se materializează la începutul secolului al XVII-lea, 
odată cu actul de naștere a ziarelor tipărite. Tipărirea ziarelor ca proces industrial 
a fost percepută ca o inovație de factură socioculturală care a marcat, în particu-
lar, istoria comunicării mediatice, și întreaga societate umană, în general, punând 
bazele circuitului informațional contemporan.
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Fenomenul mediatic contemporan a înregistrat o evoluție spectaculoasă, 
consemnată de trei etape principale:

1.  Etapa presei tipărite, care își are începuturile în secolul al XVII-lea.
2.  Etapa presei audiovizuale, care se conturează la începutul secolului al 

XX-lea.
3.  Etapa presei online, care se conturează la sfârșitul secolului al XX-lea – 

începutul secolului al XXI-lea.
Deși nu au apărut concomitent, ci într-o anumită succesiune, în timp și în 

spațiu, aceste etape nu s-au substituit unele pe altele. Dimpotrivă, ele s-au com-
pletat reciproc, diversificând circuitul informațional și creând premise reale pen-
tru afirmarea fenomenului mediatic contemporan. 

Către secolul al XVIII-lea, presa devine principalul canal de transmitere a 
ideilor, de dezbatere a problemelor publice, de formare a notorietăţilor sau de 
distrugere a imaginii publice a diferiților actori sociali, culturali, dar îndeosebi 
politici, ajungând să formeze un circuit informațional operativ, cu un feedback 
bine conturat. A fost nevoie însă de o anumită conjunctură, de mai multe premise 
şi de un conglomerat întreg de factori de ordin economic, cultural, social, politic 
etc., care să asigure extinderea circuitului informaţional asupra întregii societăţi, 
astfel încât acesta să ia contururile unui fenomen mediatic. Istoria evoluției jur-
nalismului pune în corelaţie patru fenomene distinctive: 

–  evoluţia sistemelor economice; 
–  evoluţia sistemelor politice; 
–  evoluţia tehnologiilor de imprimare şi de transmitere a informaţiei; 
–  evoluţia societăţilor civile. 
Evoluţia sistemelor economice ține de transformările fundamentale, care au 

avut loc în secolele XVII-XVIII, în mai multe ţări din Europa şi din America de 
Nord, determinate de schimbarea lentă și anevoioasă a orânduirii feudale cu cea 
burgheză. Este perioada când economia naturală, bazată pe schimbul în natură 
(produs contra produs) este treptat substituită de noile relații de muncă și de eco-
nomia de piață. Ca urmare a acestor transformări, se intensifică circuitul banilor 
în societate, se extind legăturile dintre oraşe şi sate, creşte considerabil numărul 
salariaţilor, capabili să-şi gestioneze banii proprii, investindu-i în orice marfă, in-
clusiv în presă. Anume acești factori economici au asigurat extinderea numărului 
de consumatori de produse mediatice, care, ulterior, au format publicul-țintă al 
diverselor categorii de publicații periodice. În aceste condiţii, ziarele au devenit 
marfă, iar editurile s-au transformat în mari întreprinderi de presă industrial-eco-
nomice. 

Evoluţia sistemelor politice se consideră a fi cel de-al doilea factor care a 
catalizat procesul de transformare a jurnalismului în fenomen mediatic. Jurnalis-
mul a putut să se afirme ca fenomen mediatic odată cu apariţia regimurilor poli-
tice reprezentative, or, în ţările unde aveau loc alegeri libere pentru principalele 
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instituţii ale statului, presa devenise o tribună deliberativă a societăţii. Ea nu doar 
informa, ci și evalua realitatea politică, o aprecia și făcea prognoze, punând în 
circuit din ce în ce mai multă informație din și despre evenimentele și procesele 
politice. Forța presei de a convinge cetățeanul și de a-l transforma în alegător a 
fost apreciată pe deplin de ideologii progresiști ai timpului, care s-au străduit s-o 
orienteze și s-o pună nu doar în serviciul maselor, ci și al actorilor politici. Grație 
implicărilor sale în domeniul politic, presa, în scurt timp, a ajuns să se transforme 
dintr-un simplu instrument de informare în masă într-o puternică platformă de 
dezbateri și de confruntări ale opțiunilor politice. Apariția jurnalismului politic 
ca element constitutiv al problematicii presei a fost favorizată de doi factori esen-
ţiali: 

a)  interesul și așteptările maselor în raport cu viața politică a societății, 
obținerea de noi cunoștințe necesare exercitării drepturilor cetățeniei active; 

b)  interesul guvernanţilor în vederea acumulării capitalului politic, creării 
imaginii politice, promovării ideilor politice şi extinderea numărului de alegă-
tori. 

Jurnalismul politic, alături de cel social și economic, a diversificat conside-
rabil diapazonul tematic al publicațiilor periodice și a contribuit la creșterea im-
pactului pe care îl exercitau acestea în societate. Așadar, grație implicărilor sale 
în domeniul politic, presa a încetat să mai fie un instrument neutru de diseminare 
a informațiilor și s-a transformat într-un mijloc eficient de formare sau de modi-
ficare a opţiunilor şi viziunilor politice ale cetăţenilor. 

Evoluţia sistemelor tehnologice, în special, a tehnologiilor de imprima-
re, de producere şi de transmitere a informaţiei este cel de-al treilea factor 
care a condiționat transformarea circuitului informațional în fenomen mediatic. 
Perfecționarea tiparului și folosirea lui pe scară largă în scopul editării ziarelor 
și organizării poștei ca serviciu regulat, care asigura distribuirea publicațiilor 
periodice pe arealuri relativ extinse, au constituit punctul de pornire a evoluției 
comunicării mediatice. Acestea au fost urmate de un șir de invenții care au 
îmbunătăţit considerabil baza tehnico-materială a întreprinderilor de presă, iar 
publicaţiile periodice au obţinut un ansamblu de trăsături, aşa precum: regula-
ritate a ediţiei, periodicitate strictă, tiraj relativ mare, arie de mediatizare şi de 
acoperire largă, operativitate, actualitate etc. Datele de referință ale descoperi-
rilor care au marcat evoluția fenomenului mediatic contemporan sunt, printre 
altele:

•  1837, descoperirea telegrafului – Samuel Morse;
• 1864, sunt puse bazele teoriei generale a undelor electromagnetice și a 

celor luminoase – James Clark Maxwell;
•  1876, brevetarea telefonului – Graham Bell;
• 1887, descoperirea și producerea undelor hertziene – Heinrich Hertz;
•  1890, construirea primului radioconductor – Édouard Branly;
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•  1894, sunt realizate primele experiențe de comunicare la distanță (400 
și 2000 de metri), în alfabet morse, prin undele hertziene – Guglielmo Marco-
ni;

•  1899, prima transmisie la distanță mare, peste Canalul Mânecii – Gugli-
elmo Marconi; 

•  1907, inventarea lămpii triode, un amplificator care permite reconstitu-
irea, la „sosire”, a vocii umane – lee De Forest;

•  1907-1911, inventarea tubului catodic;
•  1921, prima emisiune radiofonică a Companiei generale de telegrafie 

fără fir (Franța);
•  primul jurnal radio regulat (Franța);
•  1927, punerea la punct a „iconoscopului”, un procedeu de analiză elec-

tronică a imaginii – Vladimir Zworykin (considerat părintele televiziunii);
•  1929, implementarea câtorva procedee de reproducere și de transmitere 

a imaginii, la scurt timp apărând și prototipurile televizoarelor – Renée Bart-
hélémy și Henry de France;

•  1935, prima emisiune oficială TV (Franța);
•  1940-1944 apariția radiotelefonului;
•  1948, inventarea tranzistorului și elaborarea sistemului de televiziune 

color (SUA);
• 1954, primul aparat de radio mobil;
•  1957, primul satelit artificial al pământului (URSS);
•  1990, constituirea Internetului prin compatibilizarea reciprocă a princi-

palelor rețele existente. Debutul televiziunii digitale. 
•  1997, apariția tehnologiei MP3 pentru redarea fișierelor împachetate 

(audio și video);
•  2004, apare rețeaua de socializare Facebook;
•  2009, apare prima cameră foto 3D, realizată de Fujifilm. 
Evoluţia sistemelor sociale, care a culminat cu constituirea societăţilor 

civile, este cel de-al patrulea factor care a influențat semnificativ evoluția fe-
nomenului mediatic contemporan. Apariția societății civile ca domeniu auto-
reglementator al relaţiilor sociale a fost o necesitate obiectivă a indivizilor în 
tendința acestora de a-și obține drepturile cetățeniei active și de a se integra în 
viața publică. Societatea civilă consemnează, în general, sfera socială a libertă-
ţii, a asocierilor voluntare şi a pluralităţii de relaţii umane, identităţi, diferenţe 
sau valori ce contrastează cu puterea coercitivă a statului şi guvernului, deci 
cu puterea politică. Astfel, constituirea primelor sindicate, asociații obștești, 
organizații profesionale, de creație libere, voluntare, necondiţionate de institu-
ţiile statului, care își propuneau să promoveze și să apere interesele oamenilor 
simpli, au deschis noi oportunități pentru utilizarea mass-mediei. 
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În societăţile fragmentate de clase şi segmentate de bariere culturale – ele-
mente definitorii ale majorităţii statelor în acel moment – strategiile de integrare 
a cetăţeanului nu ar fi fost competitive şi îndeajuns de eficiente, dacă procesul de 
socializare ar fi decurs fără participarea instituțiilor de informare în masă. Jurna-
lismul a promovat şi a implementat diverse valori sociale, a asigurat o dirijare a 
culturii civice prin convingerea cetăţenilor că sistemul în care trăiesc tot ei îl cre-
ează, iar acest sistem constituie o prioritate publică. Totodată, prin supravegherea 
şi mediatizarea procesului de luare a deciziilor şi de soluţionare a problemelor 
comunitare, el a modelat o percepţie civică a realităţii, a indus sentimentul apar-
tenenţei şi al participării la viaţa socială a comunităţii, a sugerat soluţii posibile 
de rezolvare a problemelor etc. Acest lucru a putut să se întâmple, întrucât jurna-
lismul, la acel moment, devenise deja un fenomen mediatic complex, cu instru-
mentarul necesar funcționării neîntrerupte și în flux a circuitului informațional. 
Implicarea presei în procesul de socializare a însemnat, de fapt, extinderea şi 
pătrunderea ei în toate sferele vieţii, precum şi creşterea considerabilă a influenţei 
şi a impactului ei asupra întregii societăţi. 

 
1.3. Esența ontologică și gnoseologică a jurnalismului

Jurnalismul este un fenomen mediatic ce desemnează un ansamblu de proce-
se, tehnici, tactici și practici operaționale, concepute în vederea realizării produ-
selor mediatice de actualitate și în scopul diseminării acestora prin intermediul 
oricărui tip de canal media: ziar, revistă, post de radio, de televiziune, agenție de 
știri sau portal on-line. 

Produsul mediatic – rezultat al activității jurnalistice – reprezintă texte și 
imagini mediatice despre evenimentele, problemele, procesele, fenomenele din și 
despre realitatea cotidiană, care se materializează în formă de știri, interviuri, re-
portaje, editoriale, comentarii, analize etc. și sunt puse în circuitul informațional 
de către un canal media. Produsul mediatic:

–  realizează anumite funcţii şi roluri într-o societate;
–  exercită o anumită influență (impact) asupra auditoriului;
–  generează anumite efecte. 
Jurnalismul este intensificat valoric de anumite procese intramediatice și 

extramediatice, ce include procesele de formare și de asimilare a produsului me-
diatic pus în circuit într-o societate. Procesele intramediatice includ practicile 
operaționale care se succed în vederea realizării produsului mediatic, așa pre-
cum:

– evaluarea realității cotidiene și identificarea evenimentelor în vederea co-
respunderii lor cu interesele, așteptările publicului-țintă și cu politica editorială a 
instituției media;

– selectarea evenimentului care urmează a fi mediatizat;
– stabilirea unui anume mod de documentare;
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– valorificarea evenimentului și stabilirea unor anumite modalităţi expresi-
ve de colectare a informaţiei factologice;

– selectarea unor anumite opinii în raport cu evenimentul care urmează a fi 
mediatizat;

– selectarea unui anumit unghi de abordare a evenimentului;
– identificarea modalităţilor de convertire publicistică și stabilirea formei 

optimale de expresie;
– selectarea elementelor iconografice/sonore care vor însoți textul;
– amplasarea în pagină sau în scenariu;
– distribuirea acestuia în momentul oportun.
Procesele extramediatice consemnează practicile operaționale prin inter-

mediul cărora produsul mediatic este pus în circuitul informațional, ajunge la 
public și este asimilat. Grație implicațiilor lui în realitatea cotidiană și efectelor 
pe care le generează în raport cu aceasta, fenomenul mediatic constituie un im-
portant catalizator al tuturor proceselor și fenomenelor existente într-o societate, 
a însăși vieții umane; este un instrument cu o uriașă forță de convingere și cu un 
potențial enorm de formare a opiniei publice, o activitate socială care influențează 
și orientează acțiunea umană a indivizilor sociali, în particular, și a societății, în 
general. 

Jurnalismul pune în corelație un șir de practici operaționale – entități de na-
tură atât ontologică, cât și de natură gnoseologică. 

Ontologia, conform Dicţionarului explicativ al limbii române, este „ramură 
a filozofiei care studiază trăsăturile generale ale existenţei”. o abordare mai ex-
tinsă a termenului propune Dicţionarul de filozofie, care îl tratează drept:

–  ramură a filozofiei care se ocupă cu studiul bazelor şi principiilor existen-
ţei;

–  teorie a existenţei;
–  existenţa obiectivă a lucrurilor în realitate.
Dimensiunea ontologică a fenomenului mediatic vizează obiectul de 

investigație al jurnalistului, adică viaţa în dinamica dezvoltării sale, realitatea 
cotidiană și existența obiectivă a lucrurilor în natură. 

Gnoseologia, conform Dicţionarului explicativ al limbii române, semnifică 
„teoria filozofică asupra capacităţii omului de a cunoaşte realitatea şi de a ajunge 
la adevăr; teoria cunoaşterii”. Gnoseologia – teoria cunoaşterii – este o ramură a 
filozofiei care studiază:

–  relaţiile dintre subiect şi obiect în procesul de cunoaştere;
–  raportul cunoaşterii la realitate;
–  posibilitatea omului de a cunoaşte lumea;
–  criteriile adevărului şi exactitatea cunoaşterii. 
Cele mai multe dintre practicile operaționale intramediatice sunt de natură 

gnoseologică, întrucât ele se bazează pe cunoaştere în procesul de reflectare, de 
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analiză și de evaluare a tuturor proceselor şi fenomenelor social-politice şi eco-
nomice existente într-o societate.

Dimensiunea gnoseologică vizează însuși procesul de investigație prin care 
jurnalistul valorifică realitatea cotidiană, la baza căruia stă cunoașterea ca practi-
că operațională fundamentală. Cunoașterea, ca rezultat al cercetării jurnalistice, 
validează acțiunile jurnaliștilor în vederea tratării mediatice a realității. obiectul 
cunoaşterii în jurnalism îl formează realitatea – evenimentele, fenomenele, pro-
blemele existente în realitatea cotidiană și acțiunea socială în raport cu acestea. 
Jurnalistul identifică informația din și despre realitatea cotidiană, o selectează, 
o prelucrează, o transformă în cunoştinţe, o tratează, iar în procesul de creație o 
materializează și o transmite publicului larg. 

Jurnaliștii trebuie să-și extindă permanent cunoștințele, să dețină și să aplice 
în abordarea problemelor sociale un sistem de judecăți de valoare, egal predispus 
să influenţeze valorile sociale atât ale oamenilor simpli, cât și ale guvernanților. 
Acest lucru este cu atât mai important, cu cât actualmente jurnalismul influenţea-
ză toți indivizii și grupurile sociale, precum și toate sferele de activitate socială 
a acestora. Prin cunoaştere, jurnalistul reușește să raporteze o anumită problemă 
la realitatea socială, s-o analizeze și să identifice multiplele ei valențe, să deducă 
posibilele ei cadre evolutive, prin aceasta realizându-și scopurile sale. 

Mass-media este considerată un sistem de conectare a indivizilor în câmpul 
social, dar, totodată, şi element ale acestui câmp. De aici, cunoaşterea existenţei 
ca proces mediatic vizează, inclusiv, activitatea nemijlocită a sistemului mass-
mediei.

Bibliografie recomandată:
COMAN, M. 1. Introducere în sistemul mass-media. Iaşi: Polirom, 1999. 
De la silex la siliciu2. . O istorie a mijloacelor de comunicare în masă. 
Coord. G. GIoVANINI. București: Ed. tehnică, 1989.
JEANNENEY, J. N. 3. O istorie a mijloacelor de comunicare de la origini 
și până astăzi. Iași: Institutul European, 1997. 
loCHARD, G., BoYER, H. 4. Comunicarea mediatică. Iași: Institutul 
European, 1998. 
loHISSE, J. 5. Comunicarea: de la transmiterea mecanică la interacțiune. 
Iași: Polirom, 2002. 
STEPANOV, G. 6. Introducere în studiul jurnalismului. Chişinău: CEP 
USM, 2010. 

Sarcini teoretico-aplicative:
I.  Comunicarea publică: aspecte evolutive 
I. 1. Descrieți evoluția perioadei diseminării informației scrise.
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I. 2. Comparați punctele forte și cele vulnerabile ale comunicării orale. 
I. 3. Argumentați particularitățile care definesc conceptul publicație perio-

dică.

II. Cadrul de dezvoltare a fenomenului mediatic contemporan 
II. 1. Numiți cele trei etape de dezvoltare a fenomenului mediatic.
II. 2. Explicați modul în care evoluția sistemelor economice, tehnologice și 

sociale a influențat evoluția sistemului media. 
II. 3. Evaluați implicațiile sistemului politic în evoluția jurnalismului.

III. Esența ontologică și gnoseologică a jurnalismului
II. 1. Definiţi noțiunile „fenomen mediatic” și „produs mediatic”.
III. 2. Determinați factorii intra- şi extramediatici care influențează fenome-

nul mediatic.
III. 3. Argumentați esența gnoseoontologică a jurnalismului contemporan.
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2. CIRCUITUL INFORMAŢIONAL ÎN JURNALISM

Obiective de referință:
1. Entități ale circuitului informațional
2. Realitatea mediatică: principii de constituire

2.1. Entități ale circuitului informațional
Analiza circuitului informațional – modul în care informația mediatică ajun-

ge la public, traseul pe care ea îl parcurge și efectele pe care le generează în 
conștiința și comportamentul individului social – devine o prioritate pentru cer-
cetătorii din domeniu, dar şi pentru viitorii jurnalişti.

Circuitul informaţional este un proces continuu și neîntrerupt de transfor-
mare a evenimentelor și fenomenelor cu semnificaţie socială în imagini mediati-
ce care, fiind distribuite și asimilate de către masele largi de oameni, generează 
anumite reacții și acțiuni ce se materializează în evenimente noi care permanent 
completează realitatea înconjurătoare. 

Circuitul informațional pune în corelație patru entități fundamentale:
–  masivul informațional potențial (realitatea socială);
–  mass-media (procesele de producere);
–  fluxul informațional (produsele mediatice);
–  publicul (consumatorul de produse mediatice).
Masivul informațional potențial sau, altfel spus, realitatea socială în dina-

mica dezvoltării sale. Realitatea socială reprezintă totalitatea stărilor, transfor-
mărilor, descoperirilor, fenomenelor ce se produc și evoluează încontinuu într-un 
mediu anumit şi care se manifestă sub formă de semne, semnale, acțiuni sau 
informații. Informaţiile care apar şi se cristalizează în procesul de cunoaştere a 
lumii şi a legilor de evoluţie a ei sunt numite sociale. 

Informaţia socială apare în procesul activităţii umane, reflectă faptele din 
punctul de vedere al valorilor sociale, serveşte pentru comunicarea dintre oameni 
şi la realizarea scopurilor lor. Informaţia socială formează masivul informaţio-
nal potenţial de unde jurnaliştii îşi pot selecta anumite evenimente pentru a le 
valorifica și a le transforma în materiale jurnalistice. Astfel, la baza oricărui pro-
dus jurnalistic, stă o oarecare informaţie socială despre evenimentele cotidiene, 
problemele sau fenomenele existente într-o anumită realitate și despre acțiunea 
socială în raport cu acestea, informaţia socială reprezentând materia brută pentru 
jurnalişti.

Masivul informaţional reprezintă o entitate condiționată din punct de vedere 
temporal și spațial în care se include totalitatea informațiilor sociale dintr-un 
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anumit teritoriu și dintr-un interval anumit de timp. El este o realitate obiecti-
vă, care apare, se dezvoltă şi se modifică, fiind impulsionat de complexitatea şi 
continua mişcare şi transformare a lumii înconjurătoare. Masivul informaţional 
potențial este obiectul de investigație al jurnaliștilor. El este explorat în vederea 
identificării celor mai semnificative aspecte și manifestări ale lui și transformării 
acestora în imagini mediatice. 

Mass-media. Tendinţa de a optimiza procesul de informare a cetăţeanului, 
de a intui şi de a satisface orizontul lui de aşteptare, transformă mass-media în 
adevărate sisteme de selecţie și de tratare a evenimentelor. Instituțiile de presă 
utilizează diverse tehnici şi tactici de prelucrare a materiei brute și de transfor-
mare a acesteia în informație jurnalistică. Informaţia jurnalistică este informaţia 
socială, selectată şi prelucrată de către jurnalişti şi transmisă auditoriului mass-
mediei de către/prin intermediul unui canal mediatic. 

Procesul de transformare a informației sociale în informație jurnalistică are 
la bază două operațiuni fundamentale:

–  evaluarea masivului informațional potențial și selectarea evenimentului 
care urmează a fi mediatizat;

– producerea: documentarea, colectarea informațiilor, redactarea.
Evaluarea masivului informațional potențial de către jurnalist este un pro-

ces de apreciere a aspectelor constitutive ale realității sociale în vederea identi-
ficării valorii sociale a acestora pentru un public anume. Procesul de evaluare e 
cuprins într-un spaţiu decizional multidimensional și pune în corelație trei aspec-
te importante, și anume:

–  valoarea socială a evenimentului (impact, amploare, consistență, utilitate, 
importanţă istorică etc.); 

–  nevoile informaționale, interesele și așteptările publicului;
–  problematica presei și obiectivele politicii editoriale ale instituției. 
Astfel, un eveniment poate fi evaluat pozitiv și, respectiv, selectat pentru a fi 

mediatizat, dacă se încadrează în problematica și în zona de interes a instituției de 
presă, dacă este util și interesant pentru public, dacă este așteptat de acest public 
și dacă are valoare socială concretă. Mecanismele de selecţie a evenimentelor 
care urmează a fi mediatizate echivalează cu un proces de diminuare a stării de 
incertitudine pe care o trăieşte jurnalistul aflat în situaţia de a decide în numele 
publicului și de a alege pentru public. 

Producerea jurnalistică include activități de documentare, de colectare a 
informațiilor, de evaluare și de tratare a acestora în vederea proiectării imagi-
nilor mediatice din și despre realitatea înconjurătoare. Jurnaliștii trebuie să fie 
bine documentați și să cunoască în cele mai mici detalii obiectul investigației 
lor așa încât să poată să aplice în abordarea realității cotidiene un sistem de 
judecăți de valoare, egal predispus să influenţeze valorile sociale atât ale oa-
menilor simpli, cât și ale guvernanților. Acest lucru este cu atât mai important, 
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cu cât actualmente jurnalismul influenţează toți indivizii și grupurile sociale, 
precum și toate sferele de activitate socială a acestora. Grație documentării, 
jurnalistul reușește să raporteze o anumită problemă la realitatea socială, s-o 
analizeze și să identifice multiplele ei valențe, să deducă posibilele ei cadre 
evolutive, prin aceasta realizându-și scopurile sale. Tratarea mediatică a pro-
blemelor sociale înseamnă:

– analizarea cunoștințelor despre problema care urmează să se materialize-
ze în scriitură de presă, pe care jurnalistul le-a acumulat în procesul de documen-
tare și de colectare a informațiilor;

– ierarhizarea și filtrarea informației factologice;
– ierarhizarea și filtrarea opiniilor părților implicate în problemă;
– selectarea citatelor;
– crearea contextelor care trebuie explicate și amplificate prin modul de 

reflectare a diverselor aspecte ale problemei;
– punerea în corelație a diverselor aspecte ale problemei;
– punerea problemei în context temporal și spațial;
– identificarea perspectivelor. 
Fluxul informațional. Activitatea jurnalistică transformă evenimentele 

și problemele sociale în știri, interviuri, reportaje, analize, comentarii etc. care 
formează fluxul informațional. Fluxul informațional este rezultatul activității 
instituțiilor de presă și reprezintă totalitatea materialelor jurnalistice din și des-
pre realitatea înconjurătoare care apar în procesul de producere mediatică. Flu-
xul informațional influențează și modelează percepțiile oamenilor despre lumea 
înconjurătoare, conferă sens experiențelor sociale ale acestora, asigură continu-
itatea înțelesurilor curente din societate și contribuie la îmbogățirea cunoașterii 
umane în raport cu ceea ce s-a produs recent, se produce la moment sau urmează 
să se producă în viitorul apropiat. 

Influența pe care o exercită fluxul informațional asupra consumatorilor de 
produse mediatice poate fi atât directă, cât și indirectă, tipurile respective reieșind 
din modurile prin care mesajele materialelor jurnalistice ajung la public. Procesul 
de influenţă a individului prin intermediul fluxului informațional se stabileşte la 
două niveluri: iniţial, pe verticală – de la emiţător spre liderii de opinie, și, ulteri-
or, pe orizontală – de la lideri spre publicul larg. Acțiunea pe verticală generează 
influența mediatică directă ce se manifestă în cazul în care informațiile ajung la 
cetățeni direct de la sursa mediatică. Acțiunea pe orizontală generează influența 
mediatică indirectă, ce apare în cazul în care cetățenii nu contactează direct cu 
sursa de informare, ci află informațiile de la intermediari: lideri de grup, persoane 
influente, persoane cu un anumit statut etc. o consecință inevitabilă a modului 
indirect de asimilare a produselor mediatice este deformarea realității mediatice, 
întrucât intermediarii nu pot reda fidel imaginile mediatice. În mod absolut firesc, 
ei percep informația de presă prin prisma setului propriu de valori moral-spiri-



21

tuale, judecata de valoare fiind o practică de apreciere constantă a produselor 
mediatice care formează fluxul informațional. Manipularea, de asemenea, poate 
fi o consecință a acestui proces. 

Influența mediatică, indiferent de tipul ei, se realizează atât prin intermediul 
jurnalismului de informare, cât și prin intermediul celui analitic. Textele cu ca-
racter informativ aduc pe agenda publică cele mai stringente evenimente din rea-
litatea înconjurătoare, focalizează atenția publică asupra lor și generează anumite 
cunoștințe, iar cele cu caracter analitic oferă auditoriului analize, comentarii, opi-
nii care pot crea, fortifica sau distruge anumite convingeri în raport cu subiectele 
mediatizate. Astfel, fluxul informațional se manifestă ca un spațiu unde coexistă 
sau se confruntă diferite idei, opinii și viziuni, care generează anumite efecte 
mediatice. 

Efectele fluxului informațional sunt deosebit de diferite și variază de la un 
individ la altul, de la un grup social la alt grup social, de la o societate la alta. Ele 
pot fi analizate punând în corelație: (1) amploarea și utilitatea subiectului, para-
metrii lui temporali și spaţiali, contextul social în care s-a produs și (2) gradul de 
implicare a publicului în acest subiect, interesele și așteptările acestuia. Totuși, 
în funcție de durata, forța și de modul în care ele se manifestă, efectele pot fi 
clasificate în: 

–  efecte pe termen scurt şi efecte pe termen lung;
–  efecte directe și indirecte, ce reies din tipul de influență mediatică; 
–  efecte puternice şi limitate. 
Efectele fluxului informațional sunt limitate în anumite circumstanţe (pe 

termen scurt) şi puternice în alte circumstanţe (pe termen lung). Mass-media nu 
provoacă schimbări majore pe termen scurt, deci, în aparenţă, putem vorbi despre 
efectele limitate ale acesteia, dar acumularea sistematică şi în timp a efectelor 
limitate poate duce la manifestarea unor efecte puternice. Repetarea şi coerenţa 
informaţiilor cu efecte limitate de moment pot sta la originea unor transformări 
social-politice şi economice de amploare. De menţionat faptul că rezultatul co-
municării mediatice variază de la individ la individ, or, receptarea mesajelor se 
înscrie întotdeauna într-un context personal deosebit. Pentru unele persoane, anu-
mite efecte mediatice pot fi puternice, în timp ce pentru altele, aceleaşi efecte pot 
fi limitate. Mai mult, perioada de transformare a efectelor limitate în puternice, 
de asemenea, depinde de nivelul auditoriului. 

Influența și efectele produselor mediatice pot fi amplificate prin intensi-
ficarea ritmului de reflectare a unui anumit subiect, precum și prin extinderea 
spațiului/timpului de emisie destinat acestuia (perspectiva cantitativă). Totoda-
tă, acest obiectiv poate fi realizat prin abordarea multidimensională și comple-
xă a subiectelor, precum și prin amplasarea avantajoasă a materialului în pagina 
de ziar sau în structura buletinului de știri (perspectivă calitativă).
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Publicul. Dicționarele explicative contemporane propun câteva definiţii 
pentru conceptul public al mass-mediei, printre care: 

–  grup sau masă de ascultători, privitori sau spectatori; 
–  grup de indivizi supuşi unor programe de radio sau de televiziune ori unor 

anunţuri publicitare;
–  masă anonimă de indivizi pe care demersul jurnalistic îi uneşte şi le acor-

dă o anumită identitate.
Aceste definiţii însă sunt, oarecum, unilaterale și insuficient de complexe, 

fapt care impune necesitatea revizuirii și completării acestora. În opinia noas-
tră, publicul mass-mediei (auditoriu, consumator de produse mediatice, cititor, 
ascultător, telespectator etc.) poate fi definit drept o masă de indivizi aflaţi la 
distanţă unii de alţii, adesea structuraţi conform vârstei, mediului de trai, inte-
reselor sau din punct de vedere social, pe care demersul jurnalistic îi uneşte şi le 
acordă o anumită identitate, întrucât sunt supuşi acelorași informaţii mediatice 
(materiale publicitare și de publicitate). 

Eficiența activității instituţiilor mass-mediei depinde de volumul și de gra-
dul de asimilare a produselor mediatice de către auditoriu, care sunt direct 
proporționale cu interesele și necesitățile lui informaționale. În situația când fluxu-
rile informaționale se extind cu o viteză uluitoare, auditoriul trebuie să fie puternic 
motivat ca să rămână fidel unei anumite instituții de presă și să consume anume 
produsele mediatice pe care aceasta le pune în circuit. Eficienţa mijloacelor de 
informare în masă creşte atunci când serviciile informaţionale răspund prompt şi 
competent orizontului de aşteptare a publicului. Această situaţie impune jurnaliş-
tilor necesitatea cunoaşterii profunde a psihologiei publicului-ţintă, a necesităţilor 
lui sociale şi culturale, a nivelului de cultură generală, a preferinţelor, deprinderi-
lor etc. Rolul consumatorilor de media pentru circuitul informațional este absolut 
de neglijat, întrucât anume el valorifică produsele mediatice și, ca rezultat, gene-
rează acțiuni noi, care, ulterior, completează și formează realitatea socială. 

Așadar, în final, constatăm că cele patru entități expuse anterior se află în co-
nexiune permanentă și concomitentă. Ele formează circuitul informațional în jur-
nalism, modelul căruia este unul circular și tranzacțional. or, fluxul informațional 
exercită un oarecare impact asupra publicului, întrucât îi pune la dispoziție 
informații care pot genera cunoștințe noi. Cunoștințele noi, de regulă, generează 
opinii, atitudini și acțiuni sociale care în formă de informații sociale noi com-
pletează masivul informațional potențial. Nimerind în vizorul mass-mediei, al 
jurnalistului, acestea sunt selectate, preluate și transformate în produse mediatice 
care completează fluxul informațional. Fiind selectate de către jurnalişti, noile 
evenimente parcurg aceeaşi cale, expusă supra, formând un circuit continuu și 
neîntrerupt al informației. Astfel, caracterul continuu și neîntrerupt al circuitului 
informațional este mai mult decât evident.

În formă grafică, circuitul informațional se prezintă în felul următor:
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Fig. 1. Modelul circular al jurnalismului 
Sursa: Elaborat de autor.

2.2. Realitatea mediatică: principii de constituire
Jurnalismul este activitatea care valorifică realitatea socială și o transformă 

în imagini mediatice, sub formă de știri, interviuri, reportaje, editoriale, comen-
tarii, analize de presă etc. Imaginea mediatică este o realitate convenţională, 
general-acceptată din punct de vedere social, la care se raportează, în particu-
lar, individul social şi, în ansamblu, comunitatea sau chiar întreaga societate. 
Imaginile mediatice puse în circuit proiectează realitatea mediatică, care repre-
zintă o viziune de ansamblu asupra realității sociale ce s-a produs într-o anumită 
perioadă de timp și într-un anumit spațiu concret, una dintr-un număr infinit de 
viziuni jurnalistice care pot exista. Realitatea mediatică nu este o copie fidelă a 
realității sociale, ci mai degrabă o sinteză a acesteia, fapt care justifică existența 
mai multor viziuni jurnalistice asupra realității, întrucât ele se completează re-
ciproc, asigurând, astfel, o reflectare mai amplă și mai exactă vieții în dinamica 
dezvoltării sale. Totodată, existența într-o societate a mai multor viziuni jurna-
listice asupra realității asigură pluralismul de opinie și reduce riscul expunerii 
deformate, dezinformării și chiar manipulării maselor. or, omul contemporan, 
în virtutea faptului că nu poate să asiste sau să participe nemijlocit la toate eve-
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nimentele din lumea înconjurătoare, percepe realitatea mediatică drept realitate 
socială, respectiv, convingerile și atitudinile, deciziile și reacțiile lui sociale la o 
situație sau alta se formează în baza informației de presă. 

Realitatea mediatică apare ca rezultat al succesiunii câtorva cicluri de prac-
tici operaționale curente ale jurnalistului: 

(1) evaluarea și selectarea evenimentelor; 
(2) documentarea, colectarea și filtrarea informațiilor; 
(3) scrierea materialului;
(4) amplasarea acestuia într-un anumit context publicistic. 
Realitatea mediatică însă niciodată nu corespunde întru totul realității so-

ciale, iar una dintre consecințele inevitabile ale procesului de mediatizare a 
realității sociale este deformarea acesteia. Deformarea realității se produce din 
cauza factorului uman, or, jurnaliștii și editorii percep realitatea prin prisma se-
tului lor propriu de valori moral-spirituale, judecata de valoare fiind o practică 
profesională constantă. Totodată, acest lucru se întâmplă și pentru că evaluarea 
realității se face în funcție de obiectivele politicii informaționale ale instituției 
de presă. Astfel, aspectul subiectiv al produselor mediatice este inevitabil. 

Procesul de informare actualmente este, fără a exagera, unul vital atât pentru 
indivizii sociali, în particular, cât și pentru întreaga societate, în general, întrucât 
oamenii permanent sunt puși în situaţie de a lua decizii şi de a face tot felul de 
alegeri (economice, sociale, politice, profesionale etc.). Și dacă ei sunt suficient 
de bine informați, cu uşurinţă evită stările de dezorientare, depăşesc obstacolele 
fără mare dificultate şi fac alegerea în cunoştinţă de cauză. Putem afirma deci că 
siguranţa comporta mentală a indivizilor sociali este direct proporţională cu ni-
velul de informare pe care ei îl deţin, iar influenţa mass-mediei asupra cunoştin-
ţelor lor generale despre lume şi asupra poziţiilor lor de viață este determinantă. 
„Mass-media ne afectează profund, deoarece ele constituie o prezenţă constantă 
în viaţa noastră. Alte instituţii pot avea un impact mai puternic, dar nu unul atât 
de persistent şi adânc. Afilierea familială şi prieteniile se schimbă pe măsură ce 
individul se maturizează şi trece prin diferite etape ale vieţii. Şcoala ocupă nu-
mai o perioadă limitată de timp din existenţa noastră. Doar o parte din populaţie 
frecventează, în mod regulat, biserica. În antiteză, mass-media au o universa-
litate pe care nu o are nici o altă instituţie: presa oferă un bagaj comun de idei 
şi imagini, care depăşesc barierele sociale şi geografice” [2, p. 106]. În această 
ordine de idei, cercetarea și analiza modului în care imaginile mediatice circulă 
și ajung la consumatorul de produse media: cum ele influențează percepțiile 
publicului, modifică opiniile anterioare și/sau generează noi opinii, exercitând 
anumite tipuri de efecte, precum și a modului în care realitatea mediatică substi-
tuie, într-un anumit fel, realitatea socială, devin o prioritate pentru cercetătorii 
din domeniu, dar şi pentru viitorii jurnalişti.



25

Bibliografie recomandată:
CERNAT, M. 1. Conceperea şi elaborarea ziarului. Bucureşti: România de 
Mâine, 2002.
COMAN, M. 2. Introducere în sistemul mass-media. Iași: Polirom, 1999.
IONCIOAIA, F. 3. Introducere în presa scrisă. Iaşi: Universitatea                   
„Al. I. Cuza”, 2000. 
KORKONOSENKO, S. 4. Bazele teoriei jurnalismului. Chişinău: USM, 
1993.
STEPANOV, G. 5. Jurnalismul social: aspecte definitorii. Chişinău: CEP 
USM, 2015. 
STEPANoV, G., ToACĂ, M. 6. Presa locală: funcționalitate și discursivi-
tate. Chișinău: UCCM, 2017. 

Sarcini teoretico-aplicative:
I. Entități ale circuitului informațional

1. Definiți noțiunea „circuit informațional”.I. 
2. Explicați legătura dintre cele patru entități ale circuitului I. 

informațional.
3. Proiectați grafic circuitul informațional.I. 

II. Masivul informațional potențial
1. Definiți noțiunile „masiv informațional potențial” și „informație soci-II. 

ală”.
2. Stabiliți corelația dintre masivul informațional potențial și informația II. 

socială.
II. 3. Selectați și ierarhizați 10 cele mai influente evenimente din masivul 

informațional potențial autohton.
III. Mass-media

1. Definiți noțiunea „informație jurnalistică”.III. 
III. 2. Analizați cele două operațiuni fundamentale care stau la baza procesu-

lui de transformare a informației sociale în informație jurnalistică.
3. Realizați tratarea mediatică a unei probleme sociale (la alegere).III. 

IV. Fluxul informațional
1. Definiți noțiunea „flux informațional”.IV. 

IV. 2. Analizați tipurile de influențe pe care le exercită fluxul informațional 
asupra consumatorilor de produse mediatice.

IV. 3. În baza unor exemple din presa autohtonă, argumentați efectele fluxu-
lui informațional.

V. Realitatea mediatică: principii de constituire 
V. 1. Definiți noțiunile „imagine mediatică” și „realitate mediatică”.
V. 2. Stabiliți corelația dintre imaginea mediatică și realitatea mediatică.
V. 3. Evaluați rolul jurnalistului în crearea viziunilor social-politice ale in-

divizilor.
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3. SISTEMUL CONTEMPORAN AL MASS-MEDIEI

Obiective de referință:
1. Profilul elementelor constitutive ale sistemului mass-mediei
2. Similitudini și disimilitudini funcționale între elementele mediatice

3.1. Profilul elementelor constitutive ale sistemului mass-mediei
Jurnalismul, ca fenomen mediatic, reprezintă expresia concentrată a trans-

formărilor şi proceselor politice, economice şi spirituale, care se produc în soci-
etate. El este modelul optim de funcţionare şi de dezvoltare a tuturor domeniilor 
de activitate umană, or, reflectă construirea societăţii în ansamblu ca un model 
de acțiuni – socială, politică, economică, moral-spirituală, culturală etc. Produsul 
mediatic, care este creat de către jurnaliști și pus în circuit prin intermediul mij-
loacelor de informare în masă, constituie o sinteză complexă a realității dintr-un 
anumit spațiu, ce s-a produs într-un interval anumit de timp. 

Termenii mijloace de informare în masă, mass-media, presă includ în sine 
întregul spectru de instituții dintr-o societate, activitatea cărora este orientată spre 
colectarea, producerea și distribuirea informațiilor către masele largi de oameni. 
Împreună, aceste instituții formează un sistem, numit mediatic. Așadar, sistemul 
mass-mediei reprezintă ansamblul complex de instituții dintr-o societate, care, în 
baza activității jurnalistice organizate, produc informaţia mediatică şi o transmit 
unui auditoriu larg (public, audiență). Sistemul mass-mediei include mai multe 
tipuri de instituții, diferite din punct de vedere conceptual și funcțional care, deși 
sunt autonome, se află într-o relație strânsă de interdependență. Elementele con-
stitutive ale sistemului mass-mediei sunt: 

–  presa tipărită;
–  presa audiovizuală;
– agenţiile de ştiri;
–  presa on-line.
Presă tipărită reprezintă produsele mediatice, tipărite pe un suport de hâr-

tie, care au format constant, identitate grafică proprie și periodicitate regulată. 
În categoria presei tipărite se includ în două mari tipuri de produse: ziarele și 
revistele. Ea este cel mai vechi element al sistemului mass-mediei, întrucât su-
portul minim necesar acesteia putea fi găsit și acum câteva secole, spre deosebire 
de celelalte tipuri de media care au apărut pe piața informațională începând cu 
secolul al XIX-lea. Presa tipărită continuă să existe și chiar câștigă teren nu doar 
datorită perioadei îndelungate de existență, ci și pentru ceea ce este ea ca formă 
și conținut, întrucât „scrisul posedă o putere și niște calități pe care nu le au nici 
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imaginea, nici sunetul, având capacitatea de a-l fura pe cititor și de a-l așeza într-
un proces mental diferit” [5, p. 17 ]. Acest detaliu relevant oferă presei tipărite 
posibilitatea de a acoperi dimensiunea analitică a comunicării mediatice, activita-
tea ei fiind orientată, prioritar, spre analiza și interpretarea realității sociale.

Agențiile de știri constituie cel de-al doilea element al sistemului mass-me-
diei. Apariția agențiilor de știri pe piața mediatică a fost un act de cea mai mare 
importanță în dezvoltarea industriei media din anii ‘80 ai secolului al XIX-lea. 
Din start, agențiile de presă și-au focalizat capacitatea pe producerea operativă a 
unui ansamblu cât mai bogat și complet de informații despre cele mai variate eve-
nimente, fenomene, întâmplări etc. Specificul lor rezidă în faptul că ele au fost 
concepute ca instituții mediatice care lucrează pentru alte instituții mediatice, în-
trucât produsul lor informațional era destinat, de regulă, publicațiilor periodice. 

Primele agenții au fost: Havas (1835), Wolff (1849) și Reuters (1851). la 
scurt timp după apariție, aceste trei instituții media au semnat un tratat de alianță, 
prin care au stabilit sfera de activitate a fiecăreia, împărțind lumea în trei sfere de 
influență. Conform acestuia, Agenția britanică Reuters urma să acopere în plan 
mediatic Imperiul Britanic și toată regiunea Estului îndepărtat; Agenția franceză 
Havas – Italia, Franța, Spania și Imperiul Portughez; agenția Wolff – Austria, 
Scandinavia și Rusia. Teritoriul Statelor Unite ale Americii era valorificat de pri-
mele două agenții de presă. În prezent, pe piața informațională contemporană 
activează diferite tipuri de agenții de știri, între care: generaliste, specializate, 
internaționale, naționale, zonale, locale etc.

Presa audiovizuală, care reprezintă cel de-al treilea element al sistemului 
mass-mediei, s-a afirmat ca o alternativă solidă la oferta presei tipărite, diversi-
ficând substanțial piața media. Ea, de asemenea, include două tipuri de produse: 
radiofonice și televizate. 

Radioul este un mediu care informează şi distrează prin difuzare de voci şi 
muzică. Primul post de radio licenţiat începe să funcţioneze în 1920, în Pittsburgh, 
SUA, prin difuzarea unui reportaj despre alegerile prezidenţiale ale lui Warren G. 
Harding. În România, primul post de radio – Radio România, a început să emită la 
1 noiembrie 1928, iar în Republica Moldova – în 1930, la Tiraspol. Primul post de 
radio din Chișinău ș-ai început emisia în iunie 1939, programul zilnic al căruia era 
de doar două ore, fiind emis între 21.00 și 23.00. Așadar, la originile sale, radiodi-
fuziunea s-a afirmat ca mijloc de informare politică, treptat însă fenomenul a luat 
amploare și s-a extins asupra tuturor domeniilor de activitate umană. 

Televiziunea este un mediu care informează şi distrează prin difuzare de 
voci şi muzică și imagini. Ea a fost inventată între cele două războaie mondiale, 
dar s-a afirmat ca unul dintre elementele constitutive ale sistemului mass-mediei 
la sfârșitul anilor ‘40 ai secolului al XX-lea, în Statele Unite, apoi și în Europa. În 
România prima emisiune profesionistă de televiziune a fost lansată în noaptea de 
31 decembrie 1956 - 1 ianuarie 1957, iar în Moldova primul post TV și-a început 
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emisia pe 30 aprilie 1958. Actualmente, semnalele TV pot fi transmise prin unde 
radio, prin sateliți sau prin coduri digitale.

Zecile de mii de posturi de radio și TV, care există actualmente în toată lu-
mea, pot să producă și să difuzeze informații datorită unor inventatori care s-au 
întrecut şi au dus mai departe reuşitele ştiinţifice ale înaintașilor lor. 

Presa online apare la începutul secolului al XXI-lea, ca o alternativă a presei 
tipărite și audiovizuale tradiționale și include: instituțiile media în format online 
și variantele online ale instituțiilor media tradiționale. Produsele jurnalismului 
online pot fi difuzate în timp real sau înregistrate și puse la dispoziția publicului 
după o anumită perioadă de timp. Jurnalismul online se desfășoară pe Internet, 
sub forma site-urilor, portalurilor, platformelor, forumurilor publicistice etc. Blo-
gurile prin care oricine poate să comunice un fapt, să-și exprime propriile opinii 
referitoare la subiecte actuale, sau să aducă critici la adresa unor instituții sau 
factori de decizie, nu se încadrează în categoria presei online. Nu pot fi consi-
derate instituții de presă online nici bloguri editate de ziariștii profesioniști, ci 
doar platforme de diseminare a materialelor lor jurnalistice. Cât privește rețelele 
de socializare, ele pot fi concomitent atât platforme de diseminare a produselor 
media, cât și surse de documentare pentru jurnaliști. 

Profilul tuturor elementelor sistemului mass-mediei se conturează în funcție 
de variate criterii, care, în esență, reprezintă caracteristicile de bază ale produse-
lor mediatice finite. Acestea sunt: 

–  periodicitatea, conform căreia deosebim: publicații periodice și emisiuni 
cotidiene, săptămânale, bilunare, lunare etc.;

 –  tirajul (în cazul presei tipărite) și audiența (în cazul cele audiovizuale). 
Tirajul reprezintă numărul de exemplare tipărite pentru o singură ediție a unei 
publicații periodice, ce poate varia de la câteva mii, la zeci și sute de mii de 
exemplare. Tirajul-minus sunt exemplarele nevândute ale publicației. Audiența 
reprezintă numărul mediu de consumatori de produse media, într-o perioadă de-
terminată;

 –  arealul de acoperire mediatică, conform căruia există; presă multinațională, 
națională, regională sau locală; 

–  conținutul redacțional. În baza acestuia deosebim: presă generalistă și 
presă specializată (de informații/de actualități, de analiză și sinteză, sportivă, tu-
ristică, de modă, economică, pe probleme de sănătate, gastronomie, imobiliare 
etc.); 

–  publicul-țintă. De regulă, orice produs media este conceput și dedicat 
unui segment particular: maturi, copii, adolescenți, tineri, femei, bărbați, pensio-
nari, persoane cu nevoi speciale etc.; 

–  modul de difuzare. În cazul presei tipărite, vorbim de vânzarea la bucată 
sau prin abonament, iar în cazul celei audiovizuale – prin eter, cablu, satelit etc.; 
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–  modalitatea de achiziție, conform căreia deosebim: presă contra plată și 
presă gratuită;

–  caracteristicile suporturilor de presă: pe hârtie, prin unde și online.
orice instituție media, indiferent de suportul tehnic pe care îl are, nu este 

produsul întâmplării, ci manifestarea deschisă şi hotărâtă de a exprima, în 
circumstanţele generate de un anumit context politic, social, cultural şi eco-
nomic, un anumit mod de a înţelege şi de a interpreta într-o manieră proprie 
realitatea înconjurătoare. Astfel, fiecare produs mediatic nou-apărut pe piața 
informațională reprezintă un act polemic, o tentativă de detaşare faţă de totali-
tatea publicaţiilor sau emisiunilor momentului, încercând să fie omologat ca o 
voce singulară, independentă. În acest sens, orice apariţie nouă reprezintă un 
act de „angajare” faţă de anumite principii (morale, filosofice, politice chiar) 
pe care le împărtășește și un anumit segment de auditoriu care cel mai probabil 
poate deveni publicul lui țintă.

3.2. Similitudini și disimilitudini funcționale între elementele 
mediatice

Similitudini. Toate cele patru elemente constitutive ale sistemului mass-me-
diei posedă atât caracteristici generale comune, cât și particularităţi specifice. 
Caracteristicile generale, precum și aspectele conceptuale și funcționale comune, 
specifice mijloacelor de informare în masă, generează anumite similitudini în 
activitatea acestora. Similitudinile sunt determinate de:

–  caracteristicile generale ale instituțiilor mass-mediei: universalitate, ac-
tualitate, operativitate, caracter emotiv, difuzarea informaţiei în mod sistematic şi 
neîntrerupt;

–  funcțiile mediatic-comunicaționale: de informare, de interpretare, de so-
cializare, de culturalizare şi de divertisment. În general, funcţiile mass-mediei 
sunt conjuncturiste, variabile şi depind de cadrul istoric şi de condiţiile social-
politice și economice din societatea în care activează acest sistem;

– formele de expresie a produselor jurnalistice – genurile de presă. Există 
două familii mari de genuri: informative și analitice;

– masivul informaţional potenţial comun, de unde toate instituțiile de pre-
să își selectează subiectele pentru mediatizare;

– auditoriul potenţial comun asupra căruia instituțiile de presă îşi exercită 
influ enţa.

În condiţiile demo cratizării, mijloacele de informare în masă funcţionează 
independent unul faţă de altul. Noţiunea de cooperare între ziar, radio şi TV ţine 
de domeniul trecutului, excepţie constituind cazurile de forţă majoră. Mai mult, 
între ele se face observată o concurenţă profesională care, pe zi ce trece, devine 
tot mai evidentă. 
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Totodată, este evident faptul că mijloacele mass-media se completează re-
ciproc, deoarece o bună parte a membrilor societăţii sunt concomitent şi cititori, 
şi telespectatori, şi radioascultători. Devin frecvente cazurile când cititorul caută 
să găsească în ziare comentarii la evenimentul difuzat în eter, iar spectacolul sau 
filmul vizionat la televizor îi stimulează dorinţa de a citi romanul sau povestirea 
ecranizată. oricum, afinităţile dintre elementele mass-mediei sunt determinate de 
particularităţile generale şi de funcţiile social-comunicaţionale, iar deosebirile – 
de calităţile specifice şi rolurile lor sociale. Rolurile mijloacelor de informare în 
masă sunt multiple, diferite şi reies din specificitatea instituţiilor, scopul activită-
ţii lor şi depind de necesităţile şi preferinţele publicului-ţintă.

Disimilitudini. Fiecare dintre cele patru elemente constitutive ale sistemului 
mass-mediei își are însă și particularităţile sale specifice, care generează anumite 
disimilitudini în activitatea acestora. Disimilitudinile sunt determinate de urmă-
torii factori:

–  mijloacele de expresie prin intermediul cărora sunt realizate produsele 
mediatice;

–  publicul-țintă căruia i se adresează instituția media;
–  particularități specifice ale mijloacelor de informare în masă. 
 Mijloacele de expresie prin care se materializează produsele mediatice, în 

cele patru elemente constitutive ale mass-mediei, diferă în funcție de suportul pe 
care acestea apare. 

Presa tipărită. În calitate de mijloace expresive ale presei tipărite pot fi 
evidenţiate: cuvântul tipărit, fotografia, desenul, schemele, diagramele, carica-
tura etc. 

Radioul exploatează cuvântul rostit și sunetele muzicale ca mijloace de ex-
presie prin care se materializează produsele radiofonice. 

Televiziunea. Pentru producția de televiziune sunt specifice următoarele mij-
loace de expresie: cuvântul rostit, sunetele muzicale şi imaginea. 

Agenţiile de ştiri şi presa on-line. Agenţiilor de ştiri şi presei on-line le pot 
fi specifice atât elementele expresive ale presei scrise, cât şi ale celei audiovi-
zuale.

Publicul-țintă. Interesul și așteptările consumatorilor de produse media sunt 
foarte diferite și variate. Ele reies din condiţiile de ordin fiziologic, social şi in-
telectual ale publicului. Utilizarea produselor jurnalistice distribuite de anumite 
canale media depinde de scopul pe care îl are consumatorul în raport cu acesta, 
de mediul lui de trai, de vârsta, sexul, nivelul de cultură generală etc. 

Scopul. În scopul informării, auditoriul, de regulă, apelează la radio, care 
este mai operativ, iar buletinele de știri actualizate se repetă, practic, de la oră la 
oră. Dacă însă are nevoie de analize, investigații, opinii sau comentarii de presă, 
consumatorul de produse media optează în favoarea presei tipărite. Pentru relaxa-
re și emoții, auditoriul alege, desigur, televizorul. Astfel, se consideră că radioul 
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este pentru a informa, presa scrisă – pentru a analiza, iar TV – pentru a relaxa/
emoţiona. 

Utilizarea anumitor canale media de către cititori se află în raport direct pro-
porţional cu nivelul lor de pregătire generală. Mai clar spus, cu cât nivelul lor de 
instrucţie e mai ridicat, cu atât sursa lor preferată de informaţie o reprezintă mij-
loacele scrise. De altfel, pentru mulţi specia lişti, presa scrisă nu are rivali în ceea 
ce priveşte profunzimea şi seriozi tatea unei informaţii atent selectate şi echilibrat 
prezentate. „Analiza corespondenţei dintre atributele media şi natura nevoilor 
satisfăcute evidenţiază că la un nivel social mai larg presa scrisă rămâne suportul 
cel mai important pentru cine vrea să obţină o informaţie sociopolitică fia bilă 
şi completă. Presa scrisă condiţionează o mai bună înţelegere a eve nimentelor, 
o mai bună cunoaştere a societăţii, înţelegerea realităţilor politice, a relaţiilor 
interetnice. oamenii recurg la presă pentru a verifica dacă opiniile lor sunt con-
cordante sau diferite de ale altora, pentru a-şi întreţine sentimentul participării la 
evenimentele marcante ale timpului lor şi pentru a-şi satisface nevoia de a crede 
că ei pot influenţa cursul evenimentelor” [1, p. 108]. 

Categoria de vârstă. Necesitățile omului, inclusiv cele informaționale, va-
riază odată cu înaintarea în vârstă. De exemplu, așteptările maturilor în raport cu 
informația de presă și scopul în care ei folosesc mass-media sunt total diferite de 
cele ale copiilor sau chiar ale oamenilor în etate. la fel, precum diferite sunt și 
percepțiile lor vizavi de problemele mediatizate, reacțiile lor la materialele pu-
blicate în presă și, respectiv, acțiunile lor sociale. Totodată, fiecare categorie de 
vârstă se confruntă cu anumite probleme, specifice doar ei. Jurnaliștii trebuie să 
cunoască vârsta medie a publicului lor țintă, întrucât ea este determinantă la se-
lectarea subiectelor, construcția mediatică a acestora, precum și la alegerea unui 
anumit limbaj. 

Sexul consumatorului de produse media. Această variabilă se face impor-
tantă, or, în paralel cu problemele generale, comune pentru întreaga societate, 
fiecare dintre aceste două categorii își are problemele sale specifice care solicită 
abordări diferențiate și la nivel de mediatizare, și la nivel de soluționare. 

Mediul de trai. Accesul la diverse tipuri de media al indivizilor sociali din 
mediul urban și din cel rural este diferit, la fel precum și zonele de interes publi-
cistic sunt diferite. Astfel, o instituție de presă, publicul-țintă al căreia este con-
centrat, prioritar, în urbe, va avea o altă problematică și un alt diapazon tematic 
decât o instituție de presă care lucrează pentru auditoriul din zonele rurale. or, 
în paralel cu problemele comune, fiecare mediu își are problemele sale speci-
fice care solicită abordări diferențiate și la nivel de mediatizare, și la nivel de 
soluționare. 

Particularități specifice ale mijloacelor de informare în masă. Presa tipări-
tă, deși în prezent nu mai deține monopolul asupra pieței mediatice (nici la nivel 
mondial, nici la cel național și nici la cel local), după cum obișnuia acum câteva 



32

zeci de ani, continuă să intereseze populația grație particularităților specifice și 
mijloacelor sale de expresie care îi conferă identitate și specificitate în contextul 
mediatic contemporan. or, dintre toate elementele sistemului mass-mediei, doar 
presa tipărită îi oferă consumatorului de produse mediatice libertatea: 

1)  de a ajusta actul de asimilare a produsului mediatic la condiţiile lui de 
ordin fiziologic şi social; 

2)  de a selecta cel mai potrivit timp și moment pentru lecturarea ziarului (în 
funcție de regimul fiecăruia, ziarul poate fi citit dimineața, ziua, seara, noaptea); 

3)  de a consuma aleatoriu produsul mediatic (după dorinţă, cititorul poate 
asimila toată informaţia propusă de ziar sau poate selecta doar o anumită parte 
din totalul de materiale jurnalistice); 

4)  de a modela procesul de asimilare a produsului mediatic (prin extinderea 
sau, din contra, prin reducerea timpului destinat acestui proces); 

5)  de a citi și reciti ziarul ori de câte ori dorește; 
6)  de a analiza, compara și sintetiza informațiile și opiniile din ziar; 
7)  de a medita asupra informației, de a face însemnări, decupări etc. Totoda-

tă, presa tipărită rămâne în istorie ca do cument al timpului, rol ce nu poate fi în-
deplinit de televiziune şi nici de radio din motive tehnice, or, sunetul şi imaginea 
difuzate pe calea eterului sunt efemere și deci dispar foarte repede din memoria 
telespec tatorului şi radioascultătorului.

Psihologii au determinat că presa scrisă oferă posibilitatea de a însuşi un 
volum mai mare de informaţie decât cea electronică. S-a constatat că individul 
poate citi fără a depune eforturi deosebite 25 mii de cuvinte, dar poate audia cu 
un înalt randament de asimilare doar 9 mii de cuvinte.

În prezent, presa tipărită, cu toate atuurile sale, se confruntă cu o criză fără 
precedent, fapt care ne permite să afirmăm cu siguranţă că actualmente televizi-
unea şi radiodifuziunea constituie principala sursă de informaţie pentru majori-
tatea populaţiei. 

Presa audiovizuală își are și ea părțile sale forte. Ea este net superioară pre-
sei tipărite din perspectiva:

1)  operativității producerii și difuzării mesajelor, lucru îndeosebi sesizabil 
în cazul emisiunilor din studio, realizate în direct sau în cel al transmisiilor direct 
din teren, în timpul producerii evenimentului; 

2)  accesibilității produsului, îndeosebi sub aspect cantitativ. Persoana care 
deține un televizor sau un aparat de radio modern are acces la mai multe posturi 
de radio și TV, numărul acestora ajungând la zeci și chiar sute. Ca rezultat, el are 
acces la fluxul informațional mult mai extins și mai variat decât cel pus în circuit 
de presa tipărită; 

3)  flexibilității. Jurnaliștii de la radio și TV pot interveni cu anumite schim-
bări în timpul emisiunii, iar în cazuri de forță majoră, pot întrerupe emisiunea 
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sau chiar o pot sista definitiv, lucru care nu poate fi realizat de nicio publicație 
periodică; 

4)  credibilității. Posibilitatea surselor de a-și expune direct punctele de ve-
dere asupra problemei mediatizate, fără intermediari, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, posibilitatea ascultătorilor și telespectatorilor de a interveni cu opinii 
proprii în timpul emisiunilor interactive (prin apeluri telefonice sau sms-uri) asi-
gură materialului un grad sporit de credibilitate. Datorită acestui fapt se creează 
impresia că emisiunea audiovizuală este rezultatul activității nu doar a jurnalistu-
lui, ci a participanților la eveniment sau chiar a auditoriului și că ea întotdeauna 
respectă principiul pluralismului de opinii; 

5)  autenticității. Imaginea televizată „teleportează” consumatorul de produse 
audiovizuale la locul unde se desfășoară evenimentul, creându-i impresia că el se 
află în iureșul faptelor, în timpul producerii acestora. Senzația că omul participă 
direct sau că este martor la eveniment, intensifică percepțiile lui în raport cu lu-
crurile care s-au întâmplat. Imaginea televizată conferă autenticitate materialelor 
jurnalistice, or, telespectatorul „vede cu ochii proprii ceea ce s-a întâmplat și cum 
au derulat lucrurile”; 

6)  potențialului de sensibilizare a publicului. Gradul sporit de emotivitate a 
produsului televizat se datorează condițiilor tehnice. Suprapunerea imaginii și a 
sunetului fortifică forța de influență a mesajului difuzat și efectele acestuia asu-
pra auditoriului. Grație acestui proces, televiziunea are cel mai mare potențial de 
sensibilizare a publicului. 

Presa online. Avantajul acestui element al sistemului mediatic rezidă în fap-
tul că el a convertit și utilizează din plin atât mijloacele de expresie ale presei 
tipărite, cât și pe cele ale presei audiovizuale. Ca rezultat, produsul jurnalistic on-
line a obținut anumite trăsături structurale și funcționale asemănătoare cu cele ale 
produsului radiofonic și TV. În pofida acestui fapt, presa online are o identitate 
distinctă, care s-a format în urma adaptării mijloacelor de expresie tradiționale la 
mediu virtual. Actualmente, presa online prezintă un șir de avantaje, întrucât: 

–  este o adevărată platformă de dezbateri, or, vizualizatorii au posibilitatea 
de a-și exprima opinia în raport cu problema abordată, de a oferi comentarii, de a 
propune soluții etc.; 

–  oferă și poate menține un feedback mult mai eficient între redactor și ci-
titor, prin sondaje de opinie sau prin aceleași comentarii referitoare la modul de 
abordare sau la stilul autorului;

–  poate fi extinsă nelimitat în spațiu. Articolele online pot conține fișiere 
audio sau video cu date suplimentare, ce oferă posibilitatea extinderii volumului 
de materiale;

–  este mai eficientă, întrucât oferă posibilitatea de a face conexiuni imediate 
între diferite surse. Produsul online poate nu doar să facă referințe la datele factolo-
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gice puse în circuit sau la abordările anterioare, ci, prin includerea de link-uri, poate 
să-i asigure cititorului accesul direct la aceste surse; 

–  este mai flexibilă decât presa audiovizuală, întrucât redactorul are opțiunea 
de a interveni în textul deja pus în circuitul informațional. Excluderea sau mo-
dificarea anumitor detalii (în cazul apariției unor dovezi noi) se face în vederea 
actualizării articolului și ajustării acestuia la realitatea curentă; 

–  este mai accesibilă. Produsele online dețin mai multe informații și pot fi 
accesate oricând și de oricine, într-un mod rapid. Cititorul poate pe gratis să se 
documenteze despre un anumit eveniment, să valorifice și articolele precedente, 
care, direct sau tangențial, au abordat această problemă. Totodată, consultând 
comentariile lăsate de alți utilizatori, el poate afla opinia publicului despre acel 
eveniment;

–  este mai avantajoasă din punct de vedere ecologic datorită faptului că nu 
se tipărește pe suport de hârtie, ci se păstrează în format virtual;

–  este mai eficientă din punct de vedere economic, în primul rând, pentru că 
nu solicită pentru fiecare ediție investiții legate de machetare, tipărire și editare. 
Instituțiile online plătesc doar hosting-ul, suma fiind, de regulă, mai mult sim-
bolică, chiar infimă. În al doilea rând, pentru că publicația online, în funcție de 
numărul ei de vizitatori, poate primi o anumită sumă de bani de la site-ul gazdă. 
În al treilea rând, pentru că abonamentul unui om la o rețea de internet costă mai 
puțin decât abonamentul la câteva publicații periodice, or, pentru a afla despre un 
anumit eveniment sau pentru a înțelege un fenomen, un cititor trebuie să se infor-
meze din mai multe surse, deci să cumpere mai multe ziare. Astfel, jurnalismul 
online este mai avantajos din punct de vedere economic atât pentru jurnaliști, cât 
și pentru consumatorii de produse mediatice.

Chiar dacă în prezent pe internet sunt și ziare, și reviste, și agenții de știri, 
și posturi de televiziune și de radio, lumea nu renunță la elementele mediatice 
tradiționale fie din obișnuință, fie că nu știu să valorifice alte resurse, fie că nu 
au acces la calculator sau la Internet. or, fiecare dintre elementele constituti-
ve ale sistemului mass-mediei, grație specificității sale, oferă condiții diferite de 
consum, iar, în esență, și tipuri de produse mediatice diferite, ceea ce le asigură 
existența în continuare. Astfel, ipoteza, precum că într-o perspectivă îndepărtată 
presa online va substitui toate celelalte forme de producere și de distribuire a 
informației mediatice este falsă. Drept argument ne poate servi faptul că de-a lun-
gul existenței comunicării mediatice niciunul dintre elemen tele nou-apărute n-a 
putut să le înlocuiască pe cele deja existente. S-a dove dit a fi iluzorie afirmaţia ce 
se vehicula pe timpuri că radioul va substitui ziarul, iar televiziunea – radioul. la 
fel de iluzorie, în opinia noastră, este și ideea că presa online poate fi un substitut 
al întregului sistem contemporan al mass-mediei. 
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Sarcini teoretico-aplicative:
I. Profilul elementelor constitutive ale sistemului mass-mediei

1. Definiți noțiunea „sistem al mass-mediei”, identificând elementele con-I. 
stitutive ale acestuia.

2. Explicați specificul fiecărui element al sistemului mass-mediei:I. 
  presa tipărită;- 
  presa audiovizuală;- 
  agenţiile de ştiri;- 
  presa on-line. Dați exemple din mass-media autohtonă.- 

I. 3. Argumentați criteriile în baza cărora se conturează profilul tuturor ele-
mentelor sistemului mass-mediei.

II. Similitudini și disimilitudini funcționale între elementele mediatice
1. Numiți similitudinile dintre elementele sistemului mass-mediei. II. 
2. Realizați analiza comparată a presei tipărite și a celei audiovizuale, II. 

utilizând particularitățile specifice ale acestor două elemente ale siste-
mului mass-mediei.

II. 3. Dezvoltați afirmația: Utilizarea produselor jurnalistice distribuite de 
anumite canale media depinde de scopul pe care îl are consumatorul 
în raport cu acesta, de mediul lui de trai, de vârsta, sexul, nivelul de 
cultură generală etc.
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4. ACTORI ȘI ETAPE ALE PROCESELOR MEDIATICE

Obiective de referință:
1. Tipuri de actori implicați în procesele jurnalistice
2. Etape ale producerii jurnalistice
3. Publicul mass-mediei

4.1. Tipuri de actori implicați în procesele jurnalistice
Pentru a-şi realiza misiunea sa socială, mass-media creează legături şi sis-

teme complexe în care diferiţi subiecţi acţionează în comun sau unii împotriva 
altora. Funcţionalitatea oricărei instituții de presă are la bază anumite procese de 
producere și practici operaționale, în care sunt implicate și pe care le realizează 
categorii foarte variate de specialiști, între care:

–  proprietarii instituţiilor mediatice;
–  administratorii instituţiilor mediatice;
–  cumpărătorii de spaţiu publicitar;
–  corpul jurnalistic;
–  echipele tehnice;
–  auditoriul mass-mediei.
Proprietarii instituţiilor mediatice
Proprietarii sunt persoanele fizice sau juridice care au fondat sau care dețin 

în proprietatea lor o instituţie media. De regulă, aceștia asigură financiar exis-
tenţa instituției care le aparține și îi determină politica editorială. Fondatori ai 
instituţiilor media pot fi:

–  structurile de stat;
–  organele administrației publice locale sau centrale;
–  organizaţiile neguvernamentale;
–  organizațiile obștești și de creație (confesiuni etnice, religioase, minori-

tăţi sexuale, organizaţii de creaţie, profesionale etc.);
–  persoanele fizice. 
Apartenenţa la un anumit tip de editor determină, în mare parte, obiectivele 

pe care şi le propune spre realizare instituţia mass-mediei, fapt care influenţează 
considerabil „comportamentul” ulterior al acesteia. 

obiectivele proprietarilor de presă sunt: 
–  prestigiul instituţiei mediatice; 
–  puterea de a influenţa opinia publică; 
–  puterea de a influenţa marile decizii politice;
–  obţinerea profitului. 
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„Deşi pretind că respectă concepte ca adevărul, onestitatea şi virtutea, aces-
tea urmăresc, de fapt, să facă bani, propagandă sau ambele” [4, p. 21]. 

Foarte frecvent, cei care deţin controlul instituţiilor mass-mediei, îndeosebi 
dacă urmăresc să influențeze opinia publică și marile decizii politice, concep poli-
ticile editoriale în funcție de interesele proprii și de propriile puncte de vedere. Ei 
orientează sau reorientează politicile editoriale pe un anumit făgaș, spre anumite 
subiecte (în detrimentul altora), impun un anumit mod de abordare a realității etc. 
Totodată, majoritatea proprietarilor sunt solidari cu oamenii de afaceri (cumpă-
rătorii de spațiu publicitar), întrucât anume aceștia le furnizează publicitatea și le 
asigură profitul. 

Administratorii instituţiilor mediatice
Administratorii sunt persoanele care gestionează afacerea mediatică. În ma-

rile companii de presă, aceștia, de regulă, nu deţin acţiuni ale instituției, ci sunt 
simpli salariați. Uneori însă afacerea de presă poate fi gestionată de persoane care 
deţin o parte minimă și neînsemnată a companiei și care primesc salarii tarifare 
pentru aceste servicii. În cazurile afacerilor mici de presă, proprietarii instituției 
sunt, de regulă, și administratorii ei. 

Administratorii (director, director comercial, director de producere etc.) 
sunt persoanele angajate și remunerate regulat (lunar) pentru serviciile pe care 
le prestează în vederea organizării procesului de producere mediatică și asigu-
rării funcționalității eficiente a instituției de presă. obiectivele administratorilor 
sunt diferite de obiectivele celorlalţi actori implicați în procesele de producere 
jurnalistică, și, de regulă, ele oscilează între două extreme: interesele proprieta-
rilor şi interesele jurnaliştilor. Acest lucru se întâmplă, deoarece administratorii, 
fiind angajați de patroni, trebuie să răspundă solicitărilor acestora și să promove-
ze imperativele lor de bază. Totodată, administratorii, lucrând cot la cot cu jurna-
liştii, pătrund în toate dedesubturile activităţii mediatice, fapt care îi determină să 
promoveze şi imperativele oamenilor de presă – jurnalismul de calitate. Astfel, ei 
trebuie să asigure, pe de o parte, bunul mers al lucrurilor sub aspect economic şi 
ideologic, iar pe de altă parte, – calitatea produsului jurnalistic finit și prestigiul 
instituției. Această situaţie deseori favorizează apariţia conflictelor intramediati-
ce pe verticală.

În procesul de producere a materialelor jurnalistice, sunt antrenate diferite 
categorii de specialiști, două dintre care sunt de o importanță majoră – jurnaliștii 
și tehnicienii. Ei concep, elaborează, produc și pun în circuit produsul mediatic 
finit.

Jurnaliştii
Jurnaliştii (ziariștii, gazetarii) sunt persoanele care lucrează într-o insti-

tuţie din sistemul mass-mediei și sunt remunerate pentru serviciile pe care le 
prestează în vederea colectării, elaborării sau editării materialelor. Ei asigură 
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producerea materialelor jurnalistice pe care instituția de presă urmează să le pună 
în circuitul informațional, întrucât ele prezintă şi interpretează pentru public eve-
nimentele curente. În procesul de creație, ei valorifică realitatea înconjurătoare 
și o transformă în imagini mediatice care obțin diferite forme de expresie – de la 
știri la materiale analitice și investigații de presă. Activitatea jurnalistică asigură 
baza funcționalității unei instituții media, importanţa corpului jurnalistic în acest 
proces fiind incontestabilă. 

obiectivele jurnaliștilor sunt: 
–  calitatea actului de creație: libertate și autonomie în activitățile curente de 

producere, așa încât meseria lor să fie cât mai bine exercitată;
–  calitatea produselor mediatice finite: să promoveze adevărul și să reflecte 

echidistant, imparţial și obiectiv realitatea; 
–  circulaţia liberă a ideilor și satisfacerea așteptărilor și nevoilor 

informaționale ale cetățenilor;
–  prestigiul profesional. 
Întru realizarea acestor obiective, jurnaliștii monitorizează viața în dinamica 

dezvoltării sale (activitatea organelor centrale şi a celor locale, a întreprinderilor 
economice, a societății civile, oamenilor simpli) și:

–  informează și aduc pe agenda publică cele mai importante evenimente din 
realitatea cotidiană; 

– analizează și dezbat cele mai grave probleme cu care se confruntă socie-
tatea;

– prognozează evoluția fenomenelor şi atenţionează asupra tendinţelor ne-
gative din societate;

– promovează valorile democratice, morale, culturale naţionale şi univer-
sale.

Prin promovarea circulaţiei libere a ideilor, jurnaliștii asigură pluralismul de 
opinie, dialogul social și dau sens însăși existenței unei societăți democratice.

Tehnicienii
Tehnicienii sunt persoanele implicate direct în producerea jurnalistică, mi-

siunea cărora este de a secunda jurnaliștii, asigurând partea tehnică a acestui 
proces. Tehnicienii sunt responsabili de buna funcţionare a suportului tehnic şi 
deseori tocmai ei asigură operativitatea punerii pe post sau lizibilitatea tipăririi 
textului pe hârtie. Într-un cuvânt, de ei depinde claritatea și calitatea materialului 
jurnalistic. 

Tehnicienii din domeniul presei tipărite sunt persoanele antrenate în proce-
sele de structurare în pagină a materialelor jurnalistice, de machetare a ziarului și 
de tipărire a acestuia. Aspectul grafic și structura unei publicații periodic moder-
ne sunt importante instrumente de vânzare a acesteia, întrucât ele influențează de-
cizia oamenilor de a cumpăra sau nu aceste produse. Totodată, ele sunt și instru-
mente de orientare în fluxul mediatic pus în circuit, deoarece oferă indicii certe și 
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ajută cititorul să se clarifice, fără mare efort și dificultate, în conținutul ziarului. 
În categoria tehnicienilor din domeniul presei tipărite, între alții, se includ: 

–  corectorii; 
–  machetatorii; 
–  vizualizatorii; 
–  designerii grafici; 
–  inginerii;
–  tipografii etc.
Tehnicienii din domeniul radiodifuziunii şi televiziunii controlează funcţi-

onarea tehnică a echipamentelor folosite în vederea înregistrării şi editării ima-
ginilor şi sunetului, precum și în scopul transmiterii pentru emisiunile prin ra-
dio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor. În această categorie de profesioniști 
din domeniul radiodifuziunii şi televiziunii, între altele, se includ următoarele 
specialități:

–  maistru aparate video şi sunet, maistru materiale emisie RTV; 
–  mecanic cameră filmare;
–  montor imagine, montor emisie;
–  operator imagine, operator sunet, operator radio-radioficare, operator 

producţie RTV, operator emisie-recepţie;
–  editor imagine;
–  controlor emisii RTV;
–  radioelectronist staţii de emisie radio-TV;
–  tehnician de echipamente TV, tehnician la echipamente de înregistrare 

imagine şi sunet, tehnician radioelectronist, tehnician staţii de emisie radio-TV;
–  designer video.
Tehnologia digitală, folosită azi pe larg în toate mediile de informare, a 

avut un impact enorm asupra calităţii produselor şi asupra muncii profesio-
niştilor din mass-media, îndeosebi asupra tehnicienilor. Introducerea noilor 
tehnologii ale informaţiei şi comunicării în sectorul mediatic a afectat serios 
activitățile și practicile operaționale tradiționale din acest domeniu, atât la ni-
velul conţinutului, cât şi al procesului. or, odată cu dezvoltarea noilor tehnolo-
gii informaționale și cu implementarea lor, inclusiv în domeniul mass-mediei, 
instrumentele tradiționale cu care lucrau operatorii de imagine și sunet, desig-
nerii video, editorii, fotografii, tehnicienii de sunet, tehnicienii de imagine etc. 
s-au transformat radical. Actualmente, profilul competenţelor pe care trebuie să 
le demonstreze tehnicienii din mass-media se schimbă într-un ritm din ce în ce 
mai rapid, datorită noului context determinat de utilizarea tehnologiilor infor-
maţiei şi comunicării. Digitalizarea a deschis noi oportunităţi pentru tehnicienii 
de media și a pus în lumină nouă valoarea și importanța acestor profesii pentru 
producția media.
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Cumpărătorii de spaţiu publicitar
Independența economică a oricărei instituții media reiese din succesul a două 

tipuri de activități: vânzarea produsului mediatic propriu-zis (prin abonament sau 
la bucată) și vânzarea spațiului publicitar sau a timpului de emisie. Pentru a-și asi-
gura independența economică, mijloacele de informare în masă realizează două 
activități de bază: de informare şi de publicitate, vânzarea spaţiului publicitar deve-
nind, astfel, un serviciu indispensabil al producției media. În acest context, un rol 
deosebit în industria media le revine cumpărătorilor de spații publicitare, care sunt 
factorii-cheie ai echilibrului financiar al unei întreprinderi de presă. 

Cumpărătorii de spațiu publicitar sunt persoanele care cumpără timp de 
emisie radio și TV, pagini de publicitate în presa tipărită sau spațiu pentru ban-
nerele online în scopul amplasării anunțurilor publicitare de natură economică, 
politică sau socială. Relația lor cu mass-media se axează pe un ansamblu întreg 
de operațiuni comerciale și juridice, legate de apariția sau difuzarea unui mesaj 
publicitar, care include: 

–  alegerea suportului;
–  negocierea tarifelor;
–  rezervarea spațiului în presa tipărită sau a timpului de emisie/de antenă la 

radio și TV;
–  controlul inserării și apariției mesajului;
–  plata facturii;
–  soluționarea eventualelor litigii.
Vânzarea în scopuri comerciale a timpului de emisie sau a spaţiului editorial este 

sursa principală de venituri pentru instituţiile mediatice, de aceea cerinţele şi impe-
rativele cumpărătorilor de spaţiu publicitar deseori devin o prioritate pentru patroni. 
Cumpărătorii de spaţiu publicitar rareori exercită presiuni directe, or, autocenzura în 
cadrul întreprinderii mediatice este suficientă pentru a le satisface interesele. 

Imperativele comerciale pot să influenţeze într-o măsură însemnată demer-
sul jurnalistic. Cumpărătorii de spaţiu publicitar adesea solicită anumite condiţii 
iconice sau sonore, fapt care poate intra în conflict cu tradiţiile instituţiei sau 
cu obişnuinţele publicului. Astfel, interesele auditoriului preocupat de conţinutul 
jurnalistic deseori nu se suprapun cu acelea ale clientelei aduse de publicitate. 
Prin urmare, întreprinderea mediatică trebuie să asigure un echilibru optimal între 
dimensiunile şi condiţiile acordate spaţiului editorial (timpului de emisie) şi cele 
acordate spaţiului publicitar (timpului rezervat pentru publicitate), așa încât să 
nu pună în pericol tirajul ziarului sau rating-ul emisiunii. or, valoarea publicităţii 
depinde direct de tirajul ziarului. „Interesele cumpărătorilor de spaţiu publicitar 
sunt asemănătoare, dar nu identice cu cele ale patronilor de presă. Cei din urmă 
trebuie să ţină cont atât de cumpărătorii de spaţiu publicitar, cât şi de consuma-
tori. Patronii de presă nu vor refuza o publicitate, dar nici nu vor evita să se facă 
ecoul ecologiştilor sau al apărătorilor drepturilor consumatorilor” [1, p. 35].
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Auditoriul mass-mediei
Auditoriul/publicul mass-mediei sau consumatorii de produse media repre-

zintă o comunitate de indivizi sociali, decidenți în raport cu procesul de transfor-
mare a informației potențiale în informație reală. De obicei, publicul unei instituții 
media – cititorii, ascultătorii, telespectatorii, utilizatorii on-line – împărtășește va-
lori comune sau, într-o situație dată, interese comune supuse rațiunii critice, dar 
nu emoției (emoția poate fi doar o consecință a impactului produsului jurnalistic 
sau efectul acestuia). 

Consumatorii de media nu sunt antrenați nemijlocit în producerea jurnalisti-
că, deși organizațiile de presă foarte mult țin seama de opiniile lor. Ei nu participă 
direct la crearea produsului jurnalistic, dar sunt evaluatorii principali ai acestuia, 
de aceea necesităţile şi preferinţele lor informaţionale trebuie anticipate. Pentru a 
cunoaşte interesele şi nevoile informaţionale reale ale auditoriului, atitudinea lui 
față de tematica și calitatea produsului pus în circuit prin intermediul ziarului sau 
emisiunii radio, TV sau online, jurnaliștii trebuie să acorde atenție la: 

–  intervențiile în direct ale ascultătorilor și ale telespectatorilor în emisiuni-
le interactive;

–  mesajele online ca reacţiile la cele publicate/difuzate;
–  scrisorile venite la adresa redacției;
–  telefoanele din partea cititorilor, telespectatorilor şi radioascultătorilor 

etc. 
Tot în acest scop, administratorii de media trebuie să organizeze periodic 

sondaje sociologice, rezultatele cărora să scoată în evidență opiniile auditoriului 
în raport cu produsul mediatic difuzat. Și deoarece cercetarea prin sondaje se face 
după anumite metode ştiinţifice, administratorii, în cele mai dese cazuri, apelează 
la instituțiile specializate care, prin chestionare structurate, oferă date relevante 
despre adevăratele preferinţe ale auditoriului.

Așadar, a cunoaşte necesităţile şi interesele informaţionale ale auditoriu-       
lui-ţintă a devenit un imperativ pentru instituţiile mediatice, atât pentru ca ele 
„să-şi adapteze mai bine conţinutul editorial sau să poată în permanenţă avea 
controlul demersului lor, cât şi pentru a-şi vinde mai bine spaţiul publicitar (agen-
ţiile de publicitate sunt adesea interesate de un public-ţintă şi ele vor să ştie ce 
ziar are acest segment între cititorii săi” [3, p. 87].

4.2. Etape ale producerii jurnalistice
Producerea jurnalistică se axează pe două cicluri fundamentale de interacțiuni: 

primul ciclu generează interdependența dintre realitatea socială și mass-media, iar 
cel de-al doilea – interdependența dintre fluxul informațional și consumatorul de 
produse mediatice. Aceste cicluri constituie etape autonome ca proces, dar inter-
dependente ca finalitate, prima etapă fiind (1) selectarea şi prelucrarea materiei 
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brute, iar cea de-a doua – (2) distribuirea şi asimilarea produsului mediatic. Eta-
pele respective formează cicluri separate, independente și autonome, fiecare cu 
actorii săi, cu un anumit cadru relațional și instituțional, cu anumite acțiuni, pro-
cese, fenomene etc., dar care se află în relații de interdependență. Fiecare dintre 
aceste etape este influenţată de diverşi factori intramediatici şi extramediatici.

Prima etapă – selectarea şi prelucrarea materiei brute – se face importantă 
prin faptul că anume aici apare informaţia potenţială. Informaţia potenţială re-
prezintă o sumă de materiale factologice, înglobate într-un material de presă, 
un produs mediatic care, de rând cu altele, este aranjat într-o pagină de ziar, 
de revistă sau/şi într-o emisiune radio, TV. Determinanţi la prima etapă sunt doi 
factori intramediatici: jurnaliştii şi instituţiile mediatice, de care, în primul și în 
primul rând, depinde modalitatea de reflectare a realităţii – selectarea şi prelucra-
rea informaţiei sociale şi transformarea acesteia în informaţie potenţială. Acest 
proces este influențat de un șir de competențe și însușiri ale jurnalistului, între 
care: 

–  nivelul lui de cultură generală;
–  câmpul lui de percepţie a masivului informațional potențial;
–  gradul lui de iniţiere în problemă;
–  disponibilitatea pe care o manifestă la moment pentru anumite tipuri de 

informații sociale;
–  viziunile politice și opţiunile sociale;
–  filozofia lui de viață;
–  interesele lui profesionale;
–  studiile etc.
Jurnalistul nu activează de unul singur, ci este membru al unui colectiv 

redacțional, este angajatul unei instituții de presă, care, după cum se știe bine, 
oferă șanse diferite ziaristului pentru a se manifesta. Astfel, modul în care in-
formaţia socială este selectată şi gradul de transformare a acesteia în informaţie 
potenţială, sunt influențate de un șir de parametri ai instituției de presă din care 
reiese profilul ei, și anume: 

–  statutul (instituție publică, comercială, de stat);
–  tipul de instituție din perspectiva arealului de distribuire (național, local), 

periodicității (cotidian, săptămânal, lunar), volumului etc.;
–  politica ei editorială – setul de valori morale și profesionale din care se 

constituie filozofia funcțională a instituției și cea conceptuală a produsului medi-
atic finit;

–  capacitatea tehnică;
–  baza materială etc. 
Politica editorială joacă un rol crucial în producerea imaginilor mediatice 

din și despre lume, întrucât ea proiectează obiectivele editoriale ale instituției de 
presă: de a obține profit, de a face și de a promova imagini, de a influența în plan 
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politic, economic sau social opinia publică, de a reflecta neutru realitatea etc. Tot-
odată, politica editorială, prin cerințele pe care le înaintează față de competențele 
și abilitățile profesionale ale angajaților, impune un set de valori profesionale 
și deontologice, care modelează conduitele profesionale comune unui tot unitar 
– colectivului redacțional. Politica editorială este coerența unor reguli, valori, 
viziuni după care se ghidează o redacţie pe parcursul întregii activități, o strate-
gie de acțiune mediatică a instituției de presă. Doar o instituție de presă financiar 
independentă de guvern și de grupurile de interese poate avea o politică editorială 
adevărat independentă, or, anume pe baza acestui tip de independenţă se articu-
lează seturile de norme profesionale şi etice. 

Cele mai mari șanse de afirmare și de libertate profesională le oferă 
jurnaliștilor instituțiile de presă care nu sunt dependente de anumiți actori eco-
nomici sau politici, nu caută dividende politice sau economice, nu își conturează 
politica editorială în funcție de conjunctura social-politică și economică, adică 
publicațiile periodice care intră în categoria presei independente. o publicație 
periodică independentă, după T. Repkova, este un intermediar onest, imparțial 
și fără atitudini preconcepute între informația socială și publicul cititor. Cercetă-
toarea susține: „Un ziar independent își consideră propria independență ca pe cel 
mai valoros activ comercial, redacțional și moral. El își protejează independența, 
astfel încât în orice moment să aibă posibilitatea să apeleze la toți membrii audi-
toriului său. Ziarul își menține propria independență printr-o atitudine profesio-
nală impecabilă, familiarizându-i cu principiile sale atât pe colaboratori, cât și pe 
fiecare dintre cititorii sau clienții săi, care doresc să afle aceste principii. În cazul 
unor decizii profesionale de principiu, un ziar independent nu va lua în calcul 
interesele economice sau politice înguste ale unor persoane fizice sau juridice, 
inclusiv nici pe ale lui” [7, p. 9].

Printre factorii extramediatici am putea menţiona:
–  regimul şi sistemul politic existent (totalitar, democratic);
–  arealul de mediatizare (mediul urban sau rural);
–  structura pieţei informaţionale, consistenţa ei etc. 
Acest conglomerat de factori influenţează procesul de selectare a evenimen-

telor, alegerea unghiului de abordare şi configurarea contextelor. Astfel, în cele 
mai dese cazuri, mesajul informaţiei potenţiale diferă de la o instituţie mediatică 
la alta. Cercetătorul G. Millet susţine: „Numeroşi factori umani şi organizaţio-
nali intervin în tratarea industrială a evenimentelor, în transformarea lor în ştiri. 
În fiecare moment, imaginea mediatică a lumii şi a climatului social din fiecare 
societate este dată de percepţia şi tratarea evenimentelor, de natura, intensitatea 
sau banalitatea lor, de interesul sau indiferenţa selecţionerilor. Această imagine 
(...) este fabricată în cadrul unui sistem de producţie industrială, având propriile 
sale reguli şi funcţii corelate cu forţele şi constrângerile sociale ale momentului” 
[2, p. 17].
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Etapa a doua – distribuirea şi asimilarea produsului mediatic – se face im-
portantă prin materializarea informaţiei reale din cea potenţială. Informaţia reală 
reprezintă cota-parte a informaţiei jurnalistice ce este asimilată de publicul citi-
tor şi care influenţează, orientează comportamentul acestuia şi modelează opinia 
publică. Printre factorii intramediatici care îşi lasă amprenta asupra randamentu-
lui procesului la această etapă putem menţiona: 

–  periodicitatea sau frecvenţa produselor mediatice;
–  tirajul sau ratingul lor;
–  credibilitatea surselor utilizate;
–  limbajul și stilul materialelor jurnalistice etc. 
Factorul definitoriu este însă cel extramediatic, şi anume – consumatorul 

de informaţie mediatică. De obicei, publicul este activ şi critic cu informaţiile 
receptate. Atitudinea publicului față de produse mediatice se datorează unui șir 
de însușiri ale acestuia, între care:

–  nivelul de cultură;
–  câmpul lui de percepţie a materialului jurnalistic;
–  gradul lui de iniţiere în problemă;
–  disponibilitatea pe care o manifestă la moment pentru consumul media-

tic;
–  viziunile politice și opţiunile sociale;
–  filozofia lui de viață;
–  interesele lui informaționale;
–  necesităţile și așteptările lui informaţionale;
–  tradiţiile şi valorile general-acceptate în colectivitatea din care el fac 

parte etc.
Aceste însușiri ale consumatorului de produse mediatice influențează proce-

sul de transformare a informației potențiale în informație reală și determină im-
pactul și efectele pe care materialele jurnalistice le pot avea. Aşa se explică faptul 
că randamentul unei instituții de presă depinde de auditoriul mass-mediei, care 
preferă ziarele, revistele, emisiunile radiofonice sau televizate, în primul rând, 
datorită conţinutului – informaţiilor generale, instrumentale şi de avertisment, ce 
constituie sursa de securitate a individului în lumea înconjurătoare. 

4.3. Publicul mass-mediei
Relația dintre instituţia de presă şi auditoriul său poate fi cu adevărat efici-

entă numai în cazul în care redacţiile își cunosc suficient de bine segmentul lor 
de beneficiari și scopurile acestora în raport cu produsele mediatice. Din aceste 
considerente, este important ca instituţia mediatică, prin diverse metode de ana-
liză, să-și proiecteze portretul-robot al publicului său țintă. 

Auditoriul mass-mediei poate și trebuie să fie analizat printr-o prismă dublă: 
–  ca destinatar al mesajului mediatic (auditoriu potențial);
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–  ca receptor al acestuia (auditoriu real). 
În primul caz, publicul este o masă anonimă de indivizi pe care demersul 

jurnalistic îi uneşte şi le acordă o anumită identitate, iar în al doilea caz, publicul 
este segmentul care asimilează produsul mediatic și suportă influența și, respec-
tiv, efectele acestuia. 

Datorită faptului că consumul mediatic este determinat de necesităţi de ordin 
primar, iar acestea variază de la individ la individ, consumatorii de produse me-
diatice sunt influenţaţi în mod foarte diferit și într-o măsură inegală de mesajele 
mediatice. Cu toate acestea, în funcție de fidelitatea pe care o demonstrează față 
de instituția mediatică, consumatorii de produse mediatice pot fi clasificați în câ-
teva categorii sau tipuri de public. Astfel, în baza acestui criteriu deosebim: 

– public primar. Publicul primar (audiența primară) reprezintă segmentul 
pentru care media constituie un centru de interes permanent, util pentru activi-
tatea şi existenţă lui. Publicul primar, numit și public-ţintă, este deopotrivă cel 
mai fidel susținător, dar şi cel mai sever critic al unei instituții/emisiuni/produs 
media;

– public secundar. În categoria publicului secundar (audienței secundare) 
se includ persoanele ce îşi împart atenţia între media şi alte activităţi, de regulă, 
casnice sau de divertisment. În anumite situaţii, acestea se pot transforma fie în 
audienţă primară (în momentul în care subiectele abordate încep să-i intereseze 
sau să-i vizeze în mod direct), fie în audienţă terţiară (în cazul în care publicaţia 
încetează să le mai satisfacă necesităţile informaţionale); 

– public terţiar. În categoria publicului terțiar (audienței terțiare) se includ 
indivizii ce ascultă sau privesc anumite emisiuni, răsfoiesc anumite publicații 
periodice fie ocazional, fie din întâmplare. Această categorie de public nu influ-
enţează în niciun mod conceptul produsului mediatic şi aproape deloc nu este 
influențată de efectele pe care, de regulă, le generează produsul respectiv.

Nivelul consumului mediatic al unui anumit tip de produs sau altul variază 
în funcţie de:

– perioada zilei (în cazul audiovizualului). Dimineaţa devreme cea mai mare 
audienţă o înregistrează radioul, iar după amiază – televiziunea, intervalul de timp 
între orele 19-22 înregistrând puncte maxime ale audienţei TV (prime time);

– zilele săptămânii. Presa tipărită, de regulă, este mai mult citită în cursul 
zilelor lucrătoare, excepție fiind presa de divertisment care se bucură de popula-
ritate anume în zilele de odihnă. În țările unde există o presă cotidiană de dumi-
nică, numărul vânzărilor de duminică îl depășește semnificativ pe cel din cursul 
săptămânii. Televiziunea şi radioul înregistrează cele mai mari audiențe în zilele 
de week-end;

– anotimpurile anului. Consumul mediatic, de regulă, este în creștere toam-
na târziu și primăvara devreme, punctul culminant înregistrându-se iarna. Este 
cunoscut faptul că vara audienţa este mai redusă în medie cu o oră pe zi, iar 
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iarna, îndeosebi în perioada sărbătorilor de Crăciun, aceasta marchează cele mai 
ridicate cote pentru toate media, mai ales pentru televiziune. În funcție de ano-
timp, posturile de radio şi de televiziune își pot modifica grilele de programe, iar 
publicațiile periodice – frecvenţa apariției și volumul (numărul de pagini). 

Cercetările pentru identificarea unor noi modalităţi de măsurare a audienţei, 
mai performante, sunt astăzi sprijinite financiar de două sectoare, ambele la fel de 
interesate de o măsurare cât mai exactă: sectorul economic, reprezentat de agenţi 
comerciali care, prin cunoaşterea audienţei, pot aproxima vânzările la produsele 
la care plătesc pentru a le face publicitate la diferite instituţii media, şi sectorul 
media, atras de o ajustare cât mai corectă a raportului preţ/servicii oferite.

Publicul mass-mediei valorifică informațiile de presă în trei scopuri de 
bază:

–  pentru a înţelege lucrurile din mediul cotidian (înțelegerea poate fi de 
sine și socială);

–  pentru a se orienta (a-și orienta acţiunile și interacţiunile);
–  pentru a se relaxa (relaxarea poate fi solitară și socială).
 În raport cu produsele mediatice, publicul manifestă anumite atitudini spe-

cifice, așa precum: acordul, identificarea şi internalizarea. 
Acordul – se manifestă atunci când se atestă o concordanţă între mesajele 

mediatice și opiniile proprii ale publicului. Dacă mass-media satisface necesităţile 
informaţionale ale publicului, acesta, în mod deliberativ, tinde să accepte şi chiar 
să adere la conţinutul structurilor publicistice. Aderarea se face într-un mod, de re-
gulă, critic, în orice moment putând fi reevaluată. Acordul manifestat este limitat în 
timp şi condiţionat de noile manifestări şi puncte de vedere asupra problemei.

Identificarea – se manifestă atunci când publicul se identifică cu stereoti-
purile promovate de mass-media. Consumatorii de produse mediatice frecvent 
preiau și folosesc expresiile şi gesturile unor personaje din mass-media, fie ele 
imaginare sau reale. Ei își concep modurile de a vorbi, de a se îmbrăca, de a se 
comporta, de a-și aranja mobila etc. conform unor modele distribuite de revistele 
de specialitate sau conform stilurilor promovate de anumite emisiuni audiovizua-
le de mare succes. Stereotipurile promovate de/prin mass-media devin modele cu 
mare impact, în special, asupra segmentului de populaţie nematurizată. Această 
stare de lucruri se atestă, îndeosebi, în sfera divertismentului. Identificarea per-
manentă a audienţei cu mesajele emisiunii sau publicaţiei preferate conduce la 
transformarea acestora în consumatori de informaţie fideli. Facilitând identifica-
rea, jurnaliştii încearcă să menţină şi să lărgească publicul-ţintă, iar prin acesta, 
să sporească influenţa şi efectele sale în societate.

Internalizarea – se manifestă atunci când valorile, semnificaţiile şi modelele 
de comportament, asimilate anterior din mass-media, se transformă în convingeri 
existenţiale ferme, care determină filozofia de viață a publicului. Convingerile 
formate pe calea internalizării pot fi de natură:
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– politică: acceptarea unei noi doctrine politice, asumarea valorilor unui 
nou partid sau lider, manifestarea unor noi forme de protest politic etc.;

–  publicitară: schimbarea comportamentului consumatorist în urma unor 
campanii publicitare;

–  socială: acceptarea unor noi standarde sociale, reorientarea acțiunii soci-
ale, schimbarea mentalității etc.; 

–  religioasă: aderarea la o nouă doctrină religioasă, credinţa în calităţile 
supranaturale ale anumitor persoane sau obiecte, credinţa în spiritism, exorcism 
etc.; 

–  culturală: formarea unor viziuni estetice noi, acceptarea noilor etaloane 
etice etc. 

Promovarea constantă de către mass-media a anumitor valori conduce, mai 
devreme sau mai târziu, la implementarea acestora în conştiinţa maselor și la afir-
marea fenomenului de internalizare. Internalizarea reprezintă punctul culminant 
al procesului de informare în masă și se manifestă doar în raport cu publicul-
țintă. 

omul contemporan tinde să cunoască ceea ce se petrece în țara lui și, în ge-
neral, în lume, dar, totuși, îl interesează mai mult ceea ce se întâmplă în mediul 
lui apropiat și în perimetrul localității sale, odată ce acolo trăiește și activează. 
Cititorul modern, în opinia lui M. Cernat, s-a schimbat foarte mult, a devenit, pe 
de o parte, mai pretențios, mai dificil de satisfăcut sub raport informațional, iar 
pe de altă parte, mai superficial. „În general, însă, nivelul de informare și de pre-
gătire generală a cititorului modern e cu mult deasupra înaintașilor săi, așa cum 
și cunoștințele sale despre fenomenul mass media i-au sporit exigențele față de 
publicațiile pentru care optează (din interes, din curiozitate, din nevoia de a se 
informa) și pe care le cumpără, uneori cu bani nu tocmai puțini” [2, p. 159]. 

Produsul mediatic însă nu poate și nu trebuie conceput și elaborat în funcție 
doar de gusturile publicului. o asemenea abordare este puțin constructivă și poa-
te duce, în final, la tabloidizarea acestuia. Justificarea naturii superficiale a conţi-
nutului publicaţiilor periodice prin faptul că majoritatea publicului are necesităţi 
informaţionale de acest gen este un neadevăr, or, publicul alege din ceea ce i se 
oferă. De aceea, de rând cu informarea auditoriului şi cu interpretarea realităţii, 
mass-media trebuie să îndeplinească şi funcţia educativ-culturală, care presupune 
promovarea valorilor culturale, normelor morale, standardelor sociale etc. ce ar 
cultiva în societate viziuni şi modele de comportament adecvate. 
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Sarcini teoretico-aplicative:
I. Tipuri de actori implicați în procesele jurnalistice
I. 1.  Numiți categoriile de specialiști implicați în procesele jurnalistice, sta-

bilind legătura dintre ei.
I. 2.  Comparați obiectivele și interesele fondatorilor, administratorilor și 

ale jurnaliștilor în raport cu producerea jurnalistică.
I. 3.  Argumentați rolul cumpărătorilor de spaţiu publicitar, definind ansam-

blul operațiunilor comerciale și juridice legate de apariția/difuzarea 
unui mesaj publicitar.

II. Prima etapă a circuitului informațional 
II. 1.  Definiți noțiunea „informație potențială”. 
II. 2.  Deduceți factorii intramediatici și extramediatici care influențează 

procesul de transformare a informației sociale în cea potențială. 
II. 3.  Evaluați implicațiile jurnalistului la etapa de selectare şi prelucrare a 

materiei brute.

III. A doua etapă a circuitului informațional
1. Definiți noțiunea „informație reală”. III. 

III. 2. Deduceți factorii intramediatici și extramediatici care influențează 
procesul de transformare a informației potențiale în informație reală. 

III. 3. Evaluați implicațiile consumatorului de media la etapa de distribuire 
şi asimilare a produsului mediatic.

IV. Publicul mass-mediei
1. Descrieți tipurile de public în funcție de fidelitatea pe care o demon-IV. 

strează față de instituția mediatică. 
IV. 2. Deduceți factorii care influențează nivelul consumului mediatic al 

unui anumit tip de produs mediatic. 
IV. 3. Analizați scopurile și atitudinile, pe care publicul le manifestă în ra-

port cu produsele mediatice. 



49

5. STATUTUL PROFESIONAL AL JURNALISTULUI

Obiective de referință:
 Profilul social al jurnalistului1. 
 Profilul identitar al jurnalismului2. 
 Afinităţi şi deosebiri între jurnalism şi alte profesii de creaţie3. 

5.1. Profilul social al jurnalistului
Jurnalistica este activitatea mediatică de informare și de interpretare a 

realității, de socializare și de culturalizare a maselor, profilul social identitar al 
căreia reiese din anumite (1) funcții și misiuni sociale, (2) scopuri și obiective, 
(3) norme de drept și deontologice, (4) reguli de producție și instrumente de 
creație. Percepțiile cetățenilor în raport cu specificitatea jurnalismului și ac-
tivitatea profesională a jurnaliștilor s-au conturat într-un mod aparte, în bună 
măsură diferit de felul în care e înţeles statutul celorlalte profesii, întrucât acti-
vitatea jurnalistică este văzută atât ca profesie, cât și ca meserie. Cei care califi-
că jurnalistica drept profesie susțin că ea poate fi practicată de oricine, întrucât, 
la fel precum orice altă profesie, poate fi însușită și se învaţă printr-o pregătire 
serioasă pe băncile unor instituţii, inclusiv, universitare şi se poate atinge per-
formanţa profesională printr-o practică îndelungată şi onestă. În contrariu, cei 
care o califică drept meserie, susțin că jurnalistica poate deveni îndeletnicire 
doar pentru persoanele cu vocație, cu aptitudini deosebite, care pot fi cizelate 
în procesul de producție. Jurnalistica nu poate fi însă privită doar ca profesie 
sau doar ca meserie, întrucât ea este, în același timp, și profesie, dar și meserie. 
Deci, simpla vocație, categoric, nu este suficientă pentru a deveni un jurnalist 
adevărat. 

Cei care vor să devină jurnaliști, dincolo de vocație, trebuie să aibă cunoștințe 
profunde în ceea ce privește funcțiile și misiunile sociale ale jurnalismului, sco-
purile și obiectivele lui conceptuale și funcționale, normele de drept și principiile 
deontologice. Totodată, ei trebuie să aibă deprinderi de a mânui instrumentele 
de creație după anumite reguli de producere – competențe care sunt formate în 
procesul studiilor în domeniu și fortificate în procesul de producție jurnalistică. 
Dar pentru a se menține în profesie, orice jurnalist trebuie să învețe permanent, 
de-a lungul întregii sale cariere profesionale, învățarea de-a lungul vieții fiind o 
condiție a calității serviciilor jurnalistice prestate și a produselor mediatice finite. 
În acest context, amintim motto-ul jurnalismului: „Jurnalismul este 1% de talent 
și 99% de muncă”. 
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Din perspectiva implicațiilor lui în diferite domenii, jurnalismul este definit 
drept:

–  a patra putere în stat, alături de puterea executivă, legislativă şi cea juri-
dică, care este un releu indispensabil al democraţiei reprezentative, un factor de 
acţiune publică;

–  un câine de pază al societății, care este, de regulă, în opoziție cu puterea 
și care acţionează în numele publicului;

–  o instanţă socială, capabilă să promoveze adevărul şi să facă dreptate 
socială; 

–  o instanţă morală, capabilă să promoveze valori și să formeze cultura 
unei societăți.

Istoria a demonstrat că jurnalismul este un serviciu social cu o mare audienţă 
şi cu un impact extrem de puternic la care apelează şi politicienii, dar şi simplii 
cetăţeni, iubitorii de cultură, dar şi ignoranţii, academicienii, agricultorii, bărbaţii, 
femeile, bătrânii, tinerii, copii ș. a. Şi o fac pentru că aşteaptă veşti, dar şi opinii 
asupra realităţii. Felul în care este percepută activitatea jurnalistică este, indiscu-
tabil, important, însă acesta contează mai puţin decât modul în care ea acţionează 
sau decât calitatea serviciilor pe care le prestează jurnaliștii. Dicționarele expli-
cative contemporane dau definiții diferite pentru termenul „jurnalist”. Conform 
acestora, jurnalistul este: 

–  ziarist, gazetar;
–  specialist în jurnalistică;
–  persoană care practică jurnalistica;
–  persoană care lucrează în redacția unui jurnal;
–  scriitor la jurnal.
o definiție mai amplă a statutului de jurnalist se regăsește în Protocolul Jur-

naliştilor, bazele căruia au fost puse în 1980, sub auspiciile UNESCo. Conform 
acestuia, statutul de jurnalist îl are orice persoană, indiferent de naţionalitate, 
care are un serviciu plătit regulat ca editor, reporter, fotograf, cameraman sau 
tehnician în presa scrisă, radio, TV, şi care îşi exercită profesiunea în acord cu 
principiile etice şi cu normele stabilite de profesie; activitatea sa profesională 
constă în căutarea, primirea sau distribuirea informaţiilor, opiniilor, ideilor, stu-
diilor sau comentariilor pentru publicaţii periodice, agenţii de presă, servicii de 
radio-TV sau ştiri filmate. Această definiție pune în valoare apartenența jurnalis-
tului la o anumită instituţie de presă. Cu alte cuvinte, pentru a dobândi un anumit 
statut profesional, jurnalistul trebuie să fie angajat al unei instituții mediatice și 
acreditat de breaslă, adică „omologat” de colegi. 

De la epocă la epocă, de la ţară la ţară, de la om la om, profesia de jurnalist 
este înţeleasă şi definită într-un mod propriu, la fel precum și identitatea socială a 
jurnaliștilor. Definirea identităţii sociale a jurnaliştilor este importantă în vederea 
clarificării statutului lor profesional, adică a ceea ce ei sunt și a ceea ce ei fac. 
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Identitatea socială a jurnaliștilor se proiectează în funcție de rolurile lor în soci-
etate. Rolurile jurnaliștilor reies din tipul de activitate profesională pe care ei o 
exercită. Din această perspectivă, jurnalistul poate fi:

– un căutător şi distribuitor de informaţii din toate domeniile activității 
umane. Jurnalistul are misiunea de a descoperi şi de a pune în circuit informații 
noi – activitate care îl determină să-şi asume postura de „explorator al realităţii”. 
Pentru jurnaliști informaţia semnifică un produs de utilitate socială, în timp ce 
pentru cititor, în slujba căruia ei se află şi căruia se adresează, aceeaşi informa-
ţie îmbracă aspectul utilităţii personale. După procesul complex de selectare şi 
prelucrare, jurnaliștii transformă informaţia în produse jurnalistice care, ulterior, 
sunt livrate publicului. Astfel, jurnalistul-explorator devine şi un generos distri-
buitor de informaţie;

– un lider de opinie care formează modul de gândire şi credinţele publicu-
lui. Jurnalistul poate deveni lider de opinie grație activității sale profesionale, 
care are un impact deosebit asupra maselor și generează efecte foarte puternice 
în societate. or, modul în care este abordată realitatea și argumentele pe care le 
aduce jurnalistul în favoarea unei sau altei idei, influenţează atât opiniile, cât şi 
comportamentele sociale ale cetățenilor. Astfel, jurnaliștii sunt percepuţi atât ca 
lideri de opinie, cât și ca activişti sociali; 

– un mediator social care mobilizează şi solidarizează colectivităţile. Ac-
tivităţile profesionale ale jurnalistului sunt condiționate de aşteptările şi nevoile 
informaționale ale persoanelor. Jurnalistul nu doar informează sau exprimă opi-
nii, ci şi intervine direct în viaţa socială, pătrunde în interiorul grupurilor sociale 
şi se implică în disecarea și analizarea problemelor cu care se confruntă socie-
tatea. Astfel, jurnalismul este un mediu care condiționează raportarea indivizilor 
sociali, grupurilor sociale, factorilor de decizie, comunităților, în general, la re-
alitatea înconjurătoare, prin aceasta asigurând integrarea socială a lor. Produsele 
mediatice solidarizează indivizii şi creează consensuri sociale prin emisiunile, 
articolele, campaniile tematice etc., care promovează ideea de coeziune socială 
și asigură construirea dialogului social;

– un animator al vieții culturale care educă și promovează valori spirituale 
și culturale. Jurnalistul exercită o acțiune educativă, întrucât prin scriitura sa, 
el modelează sau chiar formează viziunile şi gusturile estetice ale publicului. 
Totodată, prin reflectarea proceselor și fenomenelor culturale, prin promovarea 
valorilor culturale ale unei societăți, el exercită și o acțiune de culturalizare a au-
ditoriului. Intelectualizarea maselor şi punerea produsului mediatic în serviciul 
culturii a fost întotdeauna opera ziariştilor; 

– un om de divertisment care oferă clipe de relaxare şi de evadare imagi-
nară, o persoană care inițiază și însuflețește programe, de regulă, distractive, de 
radio sau de televiziune.
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În procesele mediatice, în general, și în producția jurnalistică, în particular, 
sunt implicați nu doar jurnaliștii, ci și a alți profesioniști, serviciile cărora sunt 
absolut necesare pentru bunul mers al lucrurilor. Problemele legate de definirea 
statutului de jurnalist au adus în discuţie şi situaţia persoanelor care au legătură 
tangențială cu procesul de creaţie, precum cameramanul, fotograful, secretarul 
de redacție, prezentatorul, animatorul etc. Iniţial, aceste activităţi au fost consi-
derate exclusiv tehnice şi multă vreme au rămas neacceptate în rândul jurnalişti-
lor. Ponderea crescândă a unor activități adiacente celor jurnalistice în concepe-
rea, elaborarea și finalizarea produsului mediatic a generat procesul de asimilare 
a acestora de către breasla jurnalistică. 

Primul care a fost acceptat de breasla jurnalistică este secretarul de redacție. 
Complexitatea fenomenului mediatic a eliminat atributele de tip pur manufactu-
rier ale secretarului de redacţie și a impus acestuia obligaţii profesionale legate 
de conceperea publicaţiilor și de elaborarea unor structuri grafice în concordanţă 
cu proiectul editorial al fiecărei noi ediţii. Totodată, noile tendințe mediatice au 
impus secretarul de redacţie să-și formeze competențe profesionale noi, precum 
imaginaţia şi capacitatea asociativă, necesare pentru titrarea rubricilor şi a arti-
colelor, proiectarea faptului ziaristic, evidenţierea ideilor jurnalistice etc. Grație 
acestor factori, a fost accentuată latura creativă a muncii secretarului de redacţie, 
acesta ajungând să reprezinte un centru vital, de construcţie a formei finale a 
produsului gazetăresc. El a dobândit statutul de editor și, prin implicit, pe cel de 
jurnalist.

Un traseu asemănător în plan profesional a avut și fotograful din redacție. 
Abia când fotografia de presă a început să fie folosită nu doar ca un element adi-
acent textului jurnalistic, când ea a ajuns să însemne nu doar imagine, ci și mesaj 
(foto-informaţie), conținutul jurnalistic al muncii fotografului a fost recunoscut, 
acesta obținând statutul de fotoreporter. 

Un destin analog a avut și cameramanul. Inițial, se considera că acesta răs-
punde doar de realizarea unor imagini necesare pentru ilustrarea informaţiei cu-
prinse în textul jurnalistic. Cameramanul era considerat drept o anexă a repor-
terului, iar activitatea lui – una de natură strict tehnică. Evoluția fenomenului 
mediatic însă a demonstrat conținutul jurnalistic al muncii cameramanului, aces-
ta intrând în familia jurnaliștilor cu statutul de reporter-cameraman sau camera-
man-reporter.

Prezentatorul, misiunea căruia este să verbalizeze textul într-o formă ac-
cesibilă și atractivă, are în câmpul jurnalistic o poziţie diferită de cea a jurna-
listului, întrucât acești doi actori abordează diferit conceptul de „prestigiu pro-
fesional”. În timp ce jurnaliștii susțin că prestigiul profesional al comunicării 
mediatice depinde de competențele jurnalistice (abilităţi de a obţine, a verifica 
şi a reflecta informaţia), prezentatorii consideră că prestigiul profesional este si-
nonim cu celebritatea. În opinia jurnaliștilor, acest gen de celebritate nu vine 
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dintr-o performanță jurnalistică, ci din acțiunile prezentatorului de afectivizare a 
informației prin procedee teatrale, din legăturile intersubiective și din contactul 
emoțional care seduce publicul.

la fel este și poziția animatorului în câmpul jurnalistic. Animatorii radio și 
TV au apărut ca o oportunitate de a-i conferi conținutului informațional, identifi-
cat și prelucrat de jurnaliști, o formă agreabilă (prin vocea ori prezența sa scenică) 
și de a-l face mai ușor asimilabil. În realitate, animatorii au transformat dezba-
terile (centrate în general pe probleme majore) în spectacole dialogice populare 
(talk-show-uri), superficiale, simpliste și orientate spre divertisment, câștigân-
du-și celebritatea prin cultivarea unui stil „popular”. Ei încearcă să șteargă linia 
de marcaj care, tradițional, separă informația jurnalistică de divertismentul me-
diatic, generând, astfel, convergența acestor două elemente ale oricărui produs 
mediatic audiovizual. Așadar, actualmente, atât animatorii, cât și prezentatorii 
și-au obținut locul lor în câmpul jurnalistic, devenind vedete ale audiovizualului, 
în niciun caz însă jurnaliști. 

Merită să vorbim, în acest context, și despre free-lancers – persoanele care, 
în pofida faptului că nu sunt angajaţi ai mass-mediei şi nu reprezintă nicio insti-
tuţie de presă, îşi asigură câştigurile necesare existenţei prin prestare de servicii 
mediatice. Ei produc materiale jurnalistice pe teme de interes major, de obicei, 
investigații de presă sau analize jurnalistice profunde, care sunt achiziționate 
contra plată în vederea publicării lor de diferite reviste, ziare, posturi de radio şi 
de televiziune. Datorită acestei colaborări, free-lancers dețin, indiscutabil, statu-
tul de jurnalişti profesionişti. Aceştia însă nu trebuie confundaţi cu persoanele, 
numele cărora apare cu o anume ritmicitate, dar, oricum, ocazional, în coloanele 
publicaţiilor sau în titrele emisiunilor – experții și analiștii. Cei din urmă nu au 
statutul de jurnalist, pentru că nu au o pregătire teoretică fundamentală în dome-
niul comunicării, nu au responsabilităţi profesionale pentru cele relatate și nu-şi 
obţin veniturile salariale, cu precădere, din activitatea lor publicistică. 

Toți cei care participă la pregătirea ziarelor şi emisiunilor, cu alte cuvinte, la 
conceperea şi elaborarea lor, trebuie să demonstreze diferite competențe profesi-
onale, pentru a asigura calitate produselor mediatice finite și credibilitate propriei 
lor instituții de presă. 

5.2. Profilul identitar al jurnalismului
Profesia de jurnalist are un șir de însușiri din care reiese identitatea ei dis-

tinctă în raport cu alte activități asemănătoare. Însușirile care proiectează profilul 
identitar al jurnalismului contemporan rezidă în faptul că activitatea jurnalistică:

1. Este liberală în spirit. Jurnaliștii sunt liberi să-și selecteze subiectele și 
sursele de informare, mijloacele și formele de expresie ale propriilor materiale, 
să expună faptele într-un anumit mod, stil și limbaj, să adopte un anumit unghi 
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de abordare a subiectelor, să creeze contexte mediatice, să dea judecăți de va-
loare etc.

2. Este conservatoare în practică, întrucât solicită din partea jurnaliștilor 
eforturi cotidiene și acțiuni „în serie”. Jurnaliștii trebuie să realizeze practicile 
operaționale într-o anumită ordine prestabilită, să acționeze după anumite princi-
pii de producere și să adopte un anumit stil de expunere, comun întregului produs 
mediatic. Totodată, ei trebuie să se conformeze unui anumit ritm de activitate, 
determinat, pe de o parte, de parametrii temporali ai evenimentului, iar pe de altă 
parte, de imperativele temporale ciclului de producere. 

3. Are natură dublă, care reiese din liberalismul conceptual al jurnalismului 
și din conservatismul lui funcțional, aceste două caracteristici fiind specifice în-
treg procesului de concepere și de elaborare a oricărui produs media, fie el online, 
radio sau TV, din presa tipărită sau de agenție.

4. Este integrată unei structuri instituţionale. Activitatea jurnalistică, de 
regulă, este definită prin apartenenţa la o anumită instituţie mediatică. Astfel, 
jurnaliștii trebuie să se conformeze politicii editoriale a instituției, să adopte prin-
cipiile ei deontologice, să însușească cultura instituțională a acesteia. Activitatea 
jurnalistului trebuie să se încadreze într-un anumit gen de program instituțional, 
iar produsul mediatic se află permanent sub un anumit control, pentru a corespun-
de conceptului produsului general.

5. Este definită prin caracter constant remunerat al serviciilor mediatice 
prestate.

6. Are un caracter de operă deschisă, întrucât poate aborda orice subiect 
de interes major din orice domeniu al activității umane. Deschiderea presei spre 
toate orizonturile realităţii constituie însăşi raţiunea existenţei ei.

7. Are un caracter de operă colectivă, întrucât activitatea jurnaliştilor e defi-
nită prin munca în echipă, iar produsul publicistic dezvăluie trăsăturile definitorii 
ale unei opere colective. Tot din acest considerent, precum și pentru că acceptă 
un venit periodic regulat, jurnaliştii nu dețin dreptul de proprietate asupra produ-
selor muncii lor. Dreptul de autor asupra produselor mediatice îl deține instituţia 
la care ei lucrează sau patronul care i-a angajat.

8. Este eterogenă, deoarece fiecare element al sistemului mass-mediei, fie 
presă tipărită, audiovizuală, online sau agenție de presă, generează o sumă de 
diferenţieri în ceea ce privește producția propriu-zisă (modalităţile specifice de 
realizare, ritm, practici operaționale, suporturi tehnice etc.) și produsul mediatic 
finit (conținut și formă).

9. Este, de regulă, imprevizibilă. Elementul previzibil în succesiunea diferi-
telor evenimente este foarte rar prezent în activitatea jurnalistică, pentru că viața 
unei societăți nu decurge după un plan bine întocmit, ea este întotdeauna nouă, 
diferită, pentru că niciodată, nicăieri în lume nu există evenimente, fenomene sau 
procese similare, fapt care a priori exclude tipicitatea acestora.
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10. Are un caracter incert. Jurnaliștii valorifică un număr imens de eveni-
mente și fenomene din diferite domenii, cu valoare socială diferită, de încărcă-
tură atât pozitivă, cât și negativă. Ei niciodată nu știu exact ce tip de eveniment 
vor valorifica, ce îi așteaptă la locul desfășurării evenimentului și ce linie com-
portamentală vor adopta în raport cu participanții sau cu organizatorii acestuia. 
Varietatea semantică, structurală, pragmatică a subiectelor generează un cadru de 
activitate incert și solicită jurnalistului mobilitate și flexibilitate comportamenta-
lă maximală.

11. Este adesea plină de contradicţii psihologice. Activităţile de colectare, 
sistematizare, ierarhizare şi de analizare a informaţiei brute se desfășoară în con-
diţii excepţionale, când comportamentul mass-mediei, în general, şi al jurnaliş-
tilor, în particular, comportă grave modificări psihologice, sociale, profesiona-
le etc. Starea de lucruri respectivă impune jurnaliştii şi instituţiile mediatice să 
stabilească diverse relații şi să adopte diferite linii comportamentale adecvate 
momentului şi situaţiei.

12. Are legitimitate și este reglementată de anumite norme generale de drept 
(Constituție, Cod civil, Cod penal etc.) și de legi speciale (legea presei, Codul 
audiovizualului, legea privind accesul la informație etc.) care stabilesc garanții și 
limite pentru activitatea instituțiilor mass-mediei, precum și drepturi și obligații 
distincte pentru  jurnaliști. 

13. Este autonomă, fapt care impune elaborarea unor principii deontologi-
ce de autoreglementare,  în baza cărora trebuie să funcționeze orice instituție 
de presă și colaboratorii săi. Autoreglementarea este unul dintre principiile fun-
damentale ale activității jurnalistice, deoarece jurnaliștii își exercită atribuțiile 
specifice numai potrivit propriei conștiințe, neinfluențați de politic sau de alți 
factori exteriori (la modul ideal). Autonomia profesională vizează atât aspectele 
conceptuale, cât și pe cele funcționale ale instituțiilor mass-mediei. 

14. Este orientată spre a construi realitatea socială prin produse informative 
și analitice, jurnalistul rămânând un om al concretului.

15. Este sub presiunea timpului, or imperativele redacţionale întotdeauna 
impun jurnalistului să reacționeze prompt şi operativ. Presiunile şi constrângerile 
sunt exercitate în vederea respectării momentului intrării la tipar şi al apariţiei 
publicaţiei. Astfel, în procesul de creație jurnaliștii adoptă ritmurile instituționale 
de producție și niciodată nu pot răspunde celor personale. 

16. Este sensibilă la schimbările sociale şi tehnologice, fapt care face ca spe-
cificul ei să varieze de la o perioadă istorică la alta şi de la o ţară la alta. 

Cercetătorul român M. Coman susține: „În spiritul şi în ideologia ei, profe-
sia (de jurnalist – n.a.) se plasează în vecinătatea ocupaţiilor artistice, deoarece 
revendică atât libertate de acţiune, cât şi valorile (talent, inspiraţie, noroc) spe-
cifice artelor. În realitatea exercitării ei, profesia e supusă tuturor condiţionă rilor 
producţiei de serie pentru o piaţă concurenţială: jurnaliştii trebuie să fabrice, în 
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regim de „bandă rulantă”, sub presiunea timpului şi a costurilor, materiale rela-
tiv standardizate, pentru care nu beneficiază de dreptul de autor” [1, p. 171]. 

5.3. Afinităţi şi deosebiri între jurnalism şi alte profesii de creație
Jurnalismul este o activitate ce pendulează între știință și artă, fapt care de-

termină specificitatea și locul acesteia în rândul multitudinii de profesii contem-
porane. Instrumentele de valorificare a masivului informațional potențial și de 
construire mediatică a realității, pe care le folosesc jurnaliștii, apropie jurnalis-
mul de așa domenii, precum: istoria, sociologia, psihologia, politologia, dreptul 
etc. Acest lucru se întâmplă și pentru că aceste ocupații au același obiect de cerce-
tare – realitatea socială, dar și pentru că exploatează aproximativ aceleași metode 
de investigație. Din acest punct de vedere, jurnalismul ca activitate profesională 
se plasează în vecinătatea ocupaţiilor sociale sau a celor cu un important impact 
social. 

Totodată, jurnalismul se plasează în vecinătatea ocupaţiilor artistice, deoare-
ce revendică atât libertatea de acţiune, cât şi valorile specifice artelor: talent, in-
spiraţie, noroc etc. Grație acestor însușiri, activitatea profesională a jurnalistului 
se apropie mult de cea a comunicatorilor, scriitorilor, criticilor de artă etc. 

Comunicatorii sunt specialiști în relații cu publicul sau angajați ai birourilor de 
presă ale administrației publice locale și centrale (guvern, parlament, președinție, 
primării), ale diverselor organizații sindicale și de creație, ale diverșilor agenți 
economici. Scopul activităţii acestora este de a asigura persoanelor juridice rela-
ţiile cu publicul prin difuzarea către și prin mass-media a comunicatelor de presă, 
a documentelor, a datelor statistice, a deciziilor administrației instituţiilor sau ale 
organizaţiilor pe care ei le reprezintă. De regulă, practicile operaționale de pro-
ducere a textelor pe care le folosesc comunicatorii sunt aproape similare cu cele 
jurnalistice, iar majoritatea comunicatorilor au activat cândva în mass-media. În 
pofida acestui fapt, comunicatorul nu are statut de jurnalist, întrucât, spre deose-
bire de cel din urmă, el: 

–  nu este liber în selectarea și prelucrarea materialelor. Menirea comunica-
torului este de a promova şi de a întregi imaginea organizației pe care o repre-
zintă, de aceea el selectează și prelucrează informaţia din perspectiva intereselor 
corporative ale instituției sau din cea a intereselor private ale patronului, dar nu 
din perspectiva interesului public, precum face jurnalistul; 

–  nu este autonom în acțiune și filtrează informațiile înainte de a le livra 
presei în conformitate cu obiectivele patronilor;

–  tinde să manipuleze jurnaliştii, punând într-o lumină falsă informaţiile 
nefavorabile instituţiei pe care el o reprezintă, așa încât jurnaliștii să vadă doar 
partea bună a situației și să nu pătrundă în esența lucrurilor;
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–  tinde să prezinte informaţia cu caracter publicitar drept informaţie fac-
tologică cu valoare socială deosebită, încercând, astfel, să ocupe spaţiul de emi-
sie sau de ziar cu ştiri care ar putea fi, în mod firesc, înlocuite cu produse de 
publicitate ce ar aduce profit financiar instituțiilor mass-mediei;

–  tinde să exercite presiuni asupra activității instituțiilor mediatice pentru 
a le determina ca ele să aibă o atitudine mereu favorabilă faţă de organizația 
pentru care el lucrează. De regulă, aceste presiuni sunt de natură economică și 
vizează posibilitatea rezilierii contractului de cumpărare a spațiului publicitar 
sau a timpului de emisie;

–  ignoră, deliberat sau din necunoaştere, specificul activității jurnalistului 
prin refuzul de a oferi operativ anume informațiile solicitate;

–  tinde să determine jurnaliștii, prin oferirea cadourilor sau prin presta-
rea unor servicii și favoruri, ca aceștia să fie loiali instituției pe care el o repre-
zintă.

Definită prin ştiinţă, dar şi prin arta de a scrie, prin capacitate expresi-
vă şi stil elaborat, jurnalistica interferează nu de puţine ori cu literatura, iar 
activitățile jurnalistului – cu cele ale scriitorului. Scriitorii sunt autori de opere 
literare, care pun în circuit produse beletristice în formă de proză, poezie, dra-
maturgie. Atât produsul jurnalistic, cât și cel beletristic folosește abil şi nuanţat 
cuvintele şi expresiile limbii, capacitatea de a influenţa şi de a convinge masele. 
Cu toate acestea, scriitorul nu are statut de jurnalist, întrucât: 

–  activitatea lui este lipsită de constrângeri temporale și spațiale. Scriito-
rul poate crea cât timp dorește, iar opera lui poate să aibă orice volum;

–  activitatea literară este, în marea majoritate a cazurilor, una individuală;
–  scriitorul nu primește salarii regulate pentru activitatea sa, ci doar ono-

rarii. El îşi obţine resursele financiare necesare nu doar din practicarea acestei 
meserii, ci și din prestarea altor tipuri de servicii intelectuale. De regulă, scri-
itorii se angajează ca lucrători literari și nu numai în instituțiile de presă, la 
edituri, în organizațiile de creație, în departamente de cultură etc. – instituții 
care le oferă un salariu regulat și un statut social stabil; 

–  scriitorul poate să apeleze la imaginaţie şi să transfigureze cotidianul, 
imediatul, chiar dacă descrie un caz sau un eveniment real. Astfel, produsul 
beletristic poate avea atât caracter real, cât și fantastic;

–  produsul beletristic, de regulă, nu ține cont de anumite obiective insti-
tuţionale (politică informațională sau concept editorial). El este rezultatul in-
spiraţiei, gusturilor, viziunilor şi percepţiilor autorilor;

–  produsul beletristic se caracterizează prin limbaj elevat, artistic, sofisti-
cat. Textul semnat de un scriitor poartă pecetea unei elaborări minuțioase, une-
ori îndelungi şi chinuitoare; conţine numeroase subtilităţi stilistice şi reclamă 
din partea cititorului un nivel de cultură generală superior celui mediu;
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–  scopul principal al textului beletristic este de a emoţiona, de a distra, de 
a relaxa.

Indiferent de afinitățile care există între activitatea jurnalistică alte profesii, 
jurnalismul are o identitate distinctă în contextul ocupațiilor profesionale con-
temporane, grație caracterului său funcţional, care asigură legătura dintre planu-
rile normativ, juridic şi procedural al unei societăți. Rolul jurnalismului constă 
în abordarea cu regularitate a celor mai importante evenimente și probleme, ast-
fel încât să le confere acestora un caracter public, să le transforme în subiec-
te comune de discuție, să construiască dialogul social între diverse comunități, 
colectivități, grupuri umane, iar prin aceasta să asigure stabilitatea și evoluția 
societății în ansamblu.

Bibliografie recomandată:
COMAN, M. 1. Introducere în sistemul mass-media. Iaşi: Polirom, 1999. 
STEPANOV, G. 2. Introducere în studiul jurnalismului. Chişinău: CEP 
USM, 2010. 
Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est3. . Coordonator         
M.F. MAllETTE. Bucureşti: Wold Press Greedom Committe, 1992. 
RANDAll, D. 4. Jurnalistul universal. Iași: Polirom, 1998.
VASIlENDIUC, N. 5. Portretul socio-profesional al jurnalistului din Re-
publica Moldova. În: Revista română de Jurnalism și Comunicare. Dis-
ponibil: http://jurnalism-comunicare.eu/rrjc/arhiva_pdf/2007/1_2007.
pdf

Sarcini teoretico-aplicative:
I. Profilul social jurnalistului
I. 1. Reproduceți definiția dată de UNESCo pentru termenul „jurnalist”. 
I. 2. Demonstrați rolurile jurnaliștilor, ce reies din tipul de activitate profesi-

onală pe care ei o exercită în societatea contemporană.
I. 3. Evaluați potențialul jurnalismului într-o societate democratică din per-

spectiva implicațiilor lui în diferite domenii.

II. Profilul identitar al jurnalismului
II. 1. Numiți și descrieți cel puțin 8 însușiri care proiectează profilul identitar 

al jurnalismului contemporan.
II. 2. Demonstrați prin prisma liberalismului conceptual și conservatismului 

funcțional natura dublă a activității jurnalistice. 
II. 3. Argumentați caracterul eterogen, imprevizibil, incert și contradictoriu 

din punct de vedere psihologic al activității jurnalistice.
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III. Afinităţi şi deosebiri între jurnalism şi alte profesii de creație
III. 1. Identificați, cel puțin, cinci deosebiri între activitatea profesională a 

comunicatorilor și cea a jurnaliștilor.
III. 2. Determinați deosebirile dintre activitatea profesională a jurnaliștilor 

și cea a scriitorilor.
III. 3. Evaluați locul profesiei de jurnalist în contextul profesiilor sociouma-

niste și al celor de artă. 
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6. ASPECTE FUNCȚIONALE ALE INSTITUȚIILOR 
MEDIA

Obiective de referință:
Câmpuri și dimensiuni funcționale ale instituției media1. 
Dimensiunea economică a mass-mediei2. 

6.1. Câmpuri și dimensiuni funcționale ale instituției media
organizarea unei instituții mediatice este structurată, în linii generale, pe trei 

planuri sau câmpuri profesionale: publicistic, tehnic și economic. 
Câmpul publicistic reprezintă zona de acțiune a jurnaliștilor și are o anu-

mită structură pe verticală și pe orizontală. Structura pe orizontală formează 
baza corpului redacțional și include toate departamentele jurnalistice ale unei 
instituții mediatice care sunt concepute în funcție de domeniile prioritare de 
interes ale acesteia. Structura pe verticală reprezintă ierarhia statutară a di-
feritelor categorii de jurnaliști în interiorul colectivului și include: reporterii, 
șefii de departamente, secretarii generali de redacție, redactorii-șefi adjuncți, 
redactorii-șefi. 

Câmpul tehnic reprezintă zona de acțiune a membrilor secretariatului de re-
dacţie care coordonează activitatea departamentelor: foto, tehnoredactare, ma-
chetare, grafic, corectură şi tipografia.

Câmpul economic este zona de acțiune a specialiștilor în marketing și a 
agenților de publicitate care asigură funcționalitatea instituției mass-mediei din 
punct de vedere economic. Dimensiunea economică a unei instituții de presă este 
întreținută de:

– serviciile de marketing care se ocupă de analiza pieţei, a reacţiilor 
publicului-țintă al publicației, precum și a cererii altor grupuri de consumatori de 
produse mediatice; de elaborarea și gestionarea strategiilor de promovare a publi-
caţiei; de realizarea şi sporirea abonamentelor; de fortificarea imaginii instituţiei 
de presă din perspectivă financiar-economică etc.;

–  serviciile de publicitate care se ocupă de identificarea potențialilor cum-
părători de spațiu publicitar; de atragerea unui număr cât mai mare de cumpă-
rători de spațiu publicitar; de primirea anunţurilor publicitare; de orientarea lor 
spre secretariatul de redacţie; de programarea publicării lor și urmărirea reali-
zării acestui deziderat; de urmărirea respectării clauzelor contractuale stabilite 
în acest domeniu (frecvența apariției publicității, locul, spațiul etc.);
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–  serviciile de difuzare care se ocupă de încheierea contractelor cu firmele 
specializate în vânzarea sau distribuirea presei și de recuperarea retururilor – 
produse mediatice nevândute. 

Calitatea proceselor de producție și a formei finite a produsului mediatic 
propriu-zis, precum și buna funcționare a oricărei instituții de presă în ansam-
blu pot fi asigurate doar prin corelarea activităților diverșilor actanți ai procesu-
lui de creație, în particular, și a acestor trei câmpuri funcționale, în general. 

Primele două câmpuri, cel publicistic și cel tehnic, includ activitățile jur-
nalistice propriu-zise și împreună formează redacția unei instituții mediatice. 
Redacţia poate fi definită ca o structură organizațională, întemeiată pe liber-
tate şi onestitate profesională, o echipă de profesioniști care are drept obiectiv 
conceperea, elaborarea și editarea unui produs mediatic și care îşi asumă răs-
punderi individuale, colective şi instituţionale pentru calitatea acestuia. 

Redacția nu este însăși instituția mediatică, ci componenta cea mai im-
portantă a nivelului editorial al acesteia. Ea este, în același timp, și structură 
administrativă – centru strategic și tactic care gestionează procesul de creație, 
dar și mediu profesional în care se desfășoară acest proces. 

Activitățile curente și principiile de funcționare ale unei redacții depind de 
gradul de aplicabilitate și de corelația care se stabilește între cele trei dimensi-
uni funcționale fundamentale ale unei instituții de presă: rezervele instituționale 
și potențialul de creație al colectivului redacțional, rezervele umane și ma-
nagementul forței de muncă a publicației, rezervele tehnice și capacitățile de 
producție. 

1. Rezervele instituționale și potențialul de creație al colectivului 
redacțional. Rezervele instituționale reprezintă totalitatea normelor, principi-
ilor și legilor după care se conduce întregul colectiv redacțional. Rezervele 
instituționale ale unei redacții includ cultura instituțională și politica editorială 
– aspecte care joacă un rol crucial în proiectarea principiilor de funcționare și 
în formarea identității profesionale, în particular, a jurnaliștilor și, în general, a 
instituției de presă. 

Potențialul de creație reprezintă totalitatea posibilităților creative și cog-
nitive ale angajaților unei instituții media de a produce materiale jurnalistice. 
El determină calitatea serviciilor mediatice prestate, precum și cantitatea mate-
rialelor jurnalistice pus în circuit, formează specificul acțiunii mediatice, prin 
aceasta conferind activității acestei instituții o identitate distinctă.

2. Rezervele umane și managementul forței de muncă. Această compo-
nentă include acțiunile de selectare, repartizare, orientare și reorientare a fac-
torului uman în cadrul unei redacții în funcție de competențele și experiența 
profesională acumulată. Un rol important în dezvoltarea componentei umane îl 
are motivarea personalului prin evaluarea performanţelor profesionale indivi-
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duale. Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale vizează 
următoarele componente ale activității profesionale: 

–  competența managerială;
–  competența decizională;
–  eficacitatea profesională; 
–  atitudinea profesională; 
–  cunoștințe și experiență;
–  disciplina muncii;
–  integrarea în colectiv.
3. Rezervele tehnice și capacitățile de producere ale instituției. Rezervele 

tehnice includ: 
–  sediile;
–  echipamentele tehnice tipografice necesare tipăririi ziarelor;
–  echipamentele tehnice de birou necesare procesului de creație propriu-

zis; 
–  echipamentele de recepție necesare asigurării legăturii instituției de pre-

să cu publicul său și/sau cu alte instituții sociale;
–  capacitatea de distribuire a producției mediatice finite etc.
Capacitatea de producere este determinată de resursele și posibilitățile de 

care dispune o instituție mediatică pentru: 
–  valorificarea integrală a unui anumit areal sub aspectul abordării medi-

atice a realității din acest spațiu; 
–  acoperirea în plan mediatic a unui anumit areal, adică diseminarea pro-

dusului pe teritoriu în care instituția de presă își exercită impactul, produce 
efecte și formează opinia publică; 

–  valorificarea unui diapazon tematic cât mai variat;
–  exploatarea unor anumite mijloace și forme de expresie ale produse-

lor mediatice;
–  stabilirea unui anumit tip de relații cu agenții de publicitate și cu cei 

economici;
–  stabilirea unui anumit tip de relații cu auditoriul său. lipsa unor stra-

tegii de atragere a auditoriului în activitatea mass-mediei se răsfrânge negativ 
asupra reușitei ziarelor. or, coparticiparea jurnaliştilor şi a cetățenilor în actul 
jurnalistic, cei din urmă sugerând subiectele de reflecție, întotdeauna facilitea-
ză comunicarea mediatică, iar lipsa acesteia distanţează redacția de realităţile 
sociale şi diminuează impactul şi efectele produselor mediatice. 

Funcționalitatea eficientă a presei se datorează unui întreg conglomerat de 
factori, care influențează direct și necondiționat potențialul instituției mediatice 
de reflectare a realității și de formare a atitudinilor și a acțiunilor sociale.



63

6.2. Dimensiunea economică a mass-mediei
Instituţiile mass-mediei pot fi clasificate în baza diferitelor criterii, unul din-

tre care este scopul activităţii. Acest criteriu este important, întrucât anume el de-
termină tipul și specificul produselor mediatice (grație lui se proiectează politica 
editorială a instituției, atitudinea ei față de anumite forțe politice, față de putere, 
implicațiile ei în sfera socială etc.), precum și modul de distribuire al acestora 
(gratuit sau contra plată). De regulă, orice instituție mediatică nouă este concepu-
tă fie în scopul de a aduce profit, fie în scopul de a promova un anumit interes și 
de a influența opinia publică. Astfel, în funcție de acest criteriu, deosebim:

–  instituţii nonprofit (cele de serviciu public);
–  instituţii orientate către obţinerea profitului (comerciale).
Întreprinderile de presă nonprofit, de regulă, sunt fondate și finanţate de 

organizaţii economice, filantropice, ONG-uri, partide politice, mişcări social-
politice etc. în vederea promovării intereselor acestora. Finanţarea este un pro-
ces de alocare a mijloacelor băneşti în scopul acoperirii cheltuielilor de producție 
investite în produsul mediatic finit. Există mai multe modalităţi de finanţare a 
instituțiilor mediatice, precum:

– finanţare totală – acoperirea tuturor necesităților financiare ale instituției 
media;

– finanţare parţială – acoperirea fragmentară a necesităților financiare ale 
instituției media. Finanţarea este considerată parţială, atunci când alocațiile mij-
loacelor bănești constituie cel puţin 15% din bugetul anual al instituției;

– finanţare internă – mijloacele băneşti necesare creării produsului medi-
atic sunt alocate de către agenții economici și actorii sociali-politici autohtoni; 

– finanţare externă – mijloacele băneşti necesare creării produsului medi-
atic sunt alocate de către diverse organizații internaţionale, de persoane fizice şi 
juridice din exteriorul ţării. 

Finanţarea poate fi mixtă, când alocarea de bani se face atât din interiorul 
ţării, cât şi din exteriorul ei.

 Se consideră că instituțiile de presa nonprofit sunt mai puţin independente 
în alegerea şi mediatizarea subiectelor, deoarece finanţatorii influenţează în mod 
direct și deschis politica editorială a acestora, iar dependenţa economică duce în 
mod inevitabil la dependenţa ideologică. Într-un stat de drept însă presiunile şi 
intervenţiile finanţatorilor asupra unghiului de abordare, structurii, stilului mate-
rialelor etc. sunt sancţionate atât prin forme de protest ale opiniei publice, cât şi 
prin declanşarea proceselor judiciare.

Întreprinderile de presă comerciale sunt instituții autonome din punct de 
vedere financiar care lucrează pe bază de autogestiune. Activitatea lor depinde 
nu de subvențiile venite de la autorităţile centrale sau de la cele locale, nici de 
sponsorizările venite din partea unor partide politice sau grupuri de presiune 



64

latentă, ci de vânzarea propriului produs și de publicitate. În acest context, 
iese în evidență faptul că instituţiile de presă comerciale depind, pe de o par-
te, de așteptările și nevoile informaţionale ale publicului, iar pe de altă parte, 
de ofertanţii de publicitate. Atât publicul, cât şi ofertanţii de publicitate pot 
însă influența politica editorială a instituțiilor mass-mediei prin impunerea unor 
condiții de modificare (totală sau parţială) a diapazonului tematic, a unghiuri-
lor de abordare a realității, a conţinuturilor și a stilurilor de expunere. Astfel, 
independenţa financiară a instituţiilor de presă comerciale trebuie înţeleasă în 
mod relativ.

În condiţiile autogestiunii, instituțiile mass-mediei singure își elaborează re-
gulile și principiile de funcționare. or, toată activitatea şi remunerarea muncii se 
efectuează din contul mijloacelor câştigate de colectivul de muncă în formă de 
sume încasate – venit obţinut din realizarea produselor mass-mediei. 

Evoluţia sistemului autohton al mass-mediei actualmente înregistrează 
tendinţe bine conturate de modificare a conceptului instituţiilor de presă și de 
transformare a acestora în agenți economici. Presa, tradiţional considerată drept 
instrument de realizare a ideologiei puterii (atât în perioada totalitaristă, cât şi în 
primii ani de suveranitate statală), începe, deși foarte lent și modest, să fie pri-
vită ca o afacere menită să aducă profit. Un exemplu elocvent în această ordine 
de idei este presa privată locală, care a demonstrat că informaţia mediatică este 
marfă, ce poate aduce profit bun, dacă este de calitate. legile economiei de piaţă 
transformă instituțiile sistemului mass-mediei în agenți economici, iar activitatea 
ei – într-o adevărată industrie a produselor informaţionale. 

Succesul sau eșecul oricărui agent economic depinde de mai mulți factori, 
deosebit de important fiind bugetul de care el dispune. Elaborarea unui buget 
optimal şi realizarea lui este o condiţie de bază a asigurării eficienței şi evoluţiei 
atât a întreprinderilor ce produc bunuri materiale, cât şi a celor ce produc bunuri 
spirituale, în categoria cărora se încadrează și instituţiile de presă. 

Bugetul instituțiilor media reprezintă un plan financiar flexibil, alcătuit din 
două componente: venituri și cheltuieli, în conformitate cu care se elaborează 
politica de producţie a produselor jurnalistice. 

În mass-media cheltuielile reprezintă investiţiile băneşti necesare producerii 
ziarelor, revistelor, emisiunilor radio și TV și produsului mediatic online. Pentru 
producerea şi distribuirea unui bun de consum în sfera mass-mediei, producăto-
rul, de regulă, investește resurse băneşti în:

– baza tehnico-materială a instituției – localul și echipamentele tehnice 
necesare producerii. Este important, în acest context, să se ia în consideraţie pro-
centul de amortizare a fondurilor fixe și a echipamentului tehnic. Procesul de 
amortizare (de uzare) a fondurilor fixe și a echipamentului reprezintă transferarea 
treptată a valorii acestora, pe măsura uzării lor fizice şi morale, în costul mărfu-
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rilor. Sumele pentru amortizări urmează să fie incluse în cheltuielile de circulaţie 
sub formă de cote de amortizare;

– baza intelectuală a instituției – personalul instituţiei mass-mediei antrenat 
în producerea informaţiei jurnalistice. Activitatea fiecărui angajat este apreciată în 
baza unor anumite criterii şi estimată în bani, adică remunerată. Există două mo-
dalităţi de remunerare: prin salarii de bază şi în retribuiri suplimentare (onorarii, 
premii, diurne etc.). Salariul de bază include: salariile de funcţie, tarifele, supli-
mentele de plată pentru cumul de profesii, randamentul profesional, condiţiile de 
muncă şi stagiul de lucru. El se plăteşte pentru îndeplinirea sarcinii principale, 
care este stimulată prin remunerarea după productivitate şi timp. Retribuirea supli-
mentară este salariul obţinut în formă de premii și plăţi unice, acordate în funcție 
de rezultatele muncii lucrătorilor. Partea suplimentară a salariului este variabilă şi 
depinde de indicii activităţii economice a fiecărei instituţii de presă în parte;

– materia primă – hârtie, cerneală, abonamente la fluxurile informaționale 
ale diferiților agenții de știri, produse jurnalistice procurate de la alte instituții 
mediatice sau de la jurnaliștii free-lancers etc.;

– serviciile de tipărire (în cazul ziarelor și al revistelor);
– serviciile de difuzare (servicii poștale, emițătoare, antene etc.).
Veniturile reprezintă rezultatele financiare ale activităţii economice a în-

treprinderilor, adică totalitatea avantajelor monetare obţinute în urma comer-
cializării unui bun material sau a unui serviciu prestat. În industria produselor 
mediatice, venitul poate fi achiziţionat din mai multe surse, între care:

– vânzarea prin abonament;
– vânzarea la bucată;
– vânzarea spaţiului editorial sau a timpului de emisie agenților de publici-

tate.
Venitul de bază al instituţiilor de presă în actualele condiţii economice se 

datorează publicităţii, primele două surse de venit fiind nesemnificative, mai mult 
simbolice. Publicitatea s-a impus odată cu liberalizarea economiei, ca o moda-
litate simplă şi eficientă de obţinere a unor venituri suplimentare. Grație acestui 
fenomen, produsele mediatice au ajuns să fie comercializate de două ori: o dată 
agenților de publicitate, iar a doua oară consumatorilor de produse mediatice. 
Prin asumarea sistemului de finanţare dublă (veniturile acumulate de la cumpără-
tori plus veniturile acumulate prin reclamă), mass-media a ajuns să funcţioneze 
pe o piaţă dublă: acest concept se referă la situaţiile în care un produs participă la 
două pieţe separate, iar comportamentul lui pe o piaţă afectează comportamentul 
de pe cealaltă piaţă [3, p. 46]. Aceasta înseamnă că interesul cumpărătorilor de 
spaţiu publicitar pentru un produs mediatic sau altul este direct proporțional cu 
tirajul/audiența acestuia și cu arealul lui de acoperire mediatică. or, cu cât aceste 
două indicii sunt mai mari, cu atât mai mare este probabilitatea că mesajul publi-
citar va ajunge la mai mulți oameni. 
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Vânzarea spaţiului/timpului util al produselor mediatice agenților de publici-
tate reprezintă o modalitate sigură de sporire a veniturilor instituțiilor de presă și 
de fortificare a bazei financiare a acestora. Publicitatea transformă instituţiile de 
presă în companii ce îşi comercializează audienţele specifice altor instituţii, prin 
aceasta asigurându-le independența economică. Publicitatea mediatică are însă 
conotații duble: pe de o parte, ea asigură și garantează independenţa economică a 
mass-mediei atât faţă de structurile statale, cât şi faţă de mişcările şi partidele po-
litice, iar pe de altă parte, ea generează dependența instituțiilor mass-mediei față 
de cumpărătorii de spațiu publicitar. Astfel, publicitatea mediatică a schimbat 
cadrul relațional tradițional al presei și a generat noi raporturi: de independenţă 
(fie şi parţială) între sistemul mass-mediei şi sistemul politic şi de dependenţă 
(parţială sau totală) între sistemul mass-mediei şi sistemul economic.

Politica financiară a oricărei instituții media se elaborează în funcție de bu-
getul existent și are ca scop realizarea a trei obiective:

– menținerea echilibrului dintre venit şi cheltuieli, dacă acesta satisface 
administrația;

– mărirea venitului, cheltuielile rămânând constante;
– micşorarea cheltuielilor, valoarea venitului rămânând constantă.
Astfel, pentru funcționarea eficientă a instituției media, veniturile întotdeau-

na trebuie să fie mai mari, să depășească cheltuielile, or, anume din venituri sunt 
acoperite toate cheltuielile investite în producția jurnalistică. Cota-parte din ve-
nituri care rămâne după investițiile în fondurile fixe și în echipamente tehnice, 
după salarizarea lucrătorilor, vărsămintele în bugetul de stat, achitarea creditelor 
de lungă durată etc. constituie profitul instituției. Profitul este partea rămasă din 
venitul total ce revine întreprinzătorului după ce s-au scăzut toate cheltuielile 
aferente venitului respectiv. De regulă, partea de profit ce-i revine instituției este 
distribuită în formă de dividende între fondatorii și acționarii instituției sau este 
introdusă în afacere, în vederea extinderii ei. 

Cu cât profitul obţinut este mai mare, cu atât este mai ridicat nivelul renta-
bilităţii instituției. Nivelul rentabilităţii depinde de activitatea internă a agenţilor 
economici, de relaţiile cu mediul extern şi de atitudinea de a se adapta la cerin-
ţele pieţii. Rentabilitatea este capacitatea unei instituții economice de a obţine 
profit şi se măsoară prin raportul dintre rezultatele şi mijloacele utilizate pen-
tru obţinerea lor. Rezultatele pot fi reflectate contabil, economic şi financiar, iar 
rentabilitatea poate fi apreciată atât sub aspect absolut, cât şi sub aspect relativ. 
Rentabilitatea sau succesul financiar al unei publicaţii periodice depinde de mai 
mulți factori, între care:

– tirajul ziarului;
– preţul de detaliu al unui exemplar de ziar;
– valoarea bănească a unei unități convenționale de spaţiu destinat publici-

tăţii;
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– mărimea spațiului achiziționat pentru publicitate (volumul publicității). 
o societate democratică nu poate exista fără o presă liberă, independen-

tă faţă de puterile financiare, faţă de puterea statului, precum şi față de cea a 
politicienilor. Presa poate fi într-adevăr liberă dacă este independentă din punct 
de vedere financiar, dacă este o instituție economică de succes. Ea trebuie să-şi 
dovedească independenţa prin activități utile, din punct de vedere social, și prin 
activități rentabile și eficiente din punct de vedere instituțional. 
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rom, 2001. 
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Sarcini teoretico-aplicative:
I. Câmpurile publicistice ale unei instituții media
I. 1. Numiți planurile/câmpurile profesionale pe care se structurează organi-

zarea activității unei instituții media. 
I. 2. Demonstrați specificitatea fiecărui câmp profesional, în parte.
I. 3. Argumentați importanța corelării celor trei câmpuri profesionale pentru 

buna funcționare a unei instituții media. 

II. Dimensiunile funcționale fundamentale ale unei redacții
II. 1. Numiți cele trei dimensiuni funcționale fundamentale, de care depind 

activitățile curente și principiile de funcționare ale unei redacții.
II. 2. Demonstrați specificitatea fiecărei dimensiuni funcționale, în parte.
II. 3. Argumentați importanța corelării celor trei dimensiuni funcționale fun-

damentale pentru buna funcționare a unei redacții.

III. Aspecte economice ale mass-mediei
III. 1. Numiți obiectivele politicii financiare a producţiei jurnalistice.
III. 2. Deduceți, cel puțin, patru factori de care depinde rentabilitatea sau 

succesul financiar al unei instituții media. 
III. 3. Argumentați componentele bugetului unei instituții media. 
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7. REDACȚIA INSTITUȚIEI MEDIATICE: IERARHII 
PROFESIONALE

Obiective de referință:
Redacția instituției de presă: aspecte calitative și cantitative1. 

2. Misiuni de creație și competențe ale jurnaliștilor

7.1. Redacția instituției de presă: aspecte calitative și cantitative
orice redacție are o anumită componență și o anumită structură de organiza-

re, care depind de mai mulți factori, între care: 
–  frecvența apariției produsului mediatic (periodicitatea);
–  arealul de acoperire mediatică, care influențează numărul de 

corespondenți din teritoriu;
–  volumul (numărul de pagini);
–  eficienţa informaţională şi economico-financiară.
 Așadar, redacțiile publicațiilor periodice diferă foarte mult din punct de ve-

dere cantitativ, numărul angajaților acestora variind de la câteva persoane la sute 
de persoane, precum și din punct de vedere structural, componentele redacționale 
variind de la două la câteva zeci de departamente. Grafic, organizarea unei redac-
ţii de cotidian se prezintă în felul următor:

Fig. 2. organigrama redacțională a unui cotidian
Sursa: Cernat, M. Conceperea şi elaborarea ziarului. Bucureşti: 

România de Mâine, 2002, p. 77. 
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În contrar, un periodic săptămânal/lunar poate avea o echipă redacțională 
mică și o structură foarte simplă. În linii generale, aceasta se prezintă astfel: di-
rector, redactor-şef, redactor-șef adjunct, secretar de redacţie, șefi de secţie/de-
partamente, reporteri, graficieni, corectori. 

Directorul este persoana care administrează toate activitățile din cadrul co-
lectivului. El trebuie să fie nu doar perseverent, dar și receptiv la ideile colectivu-
lui redacțional. Directorul:

– planifică bugetul și verifică executarea lui;
– stabilește relații cu tipografia;
– asigură condiții de muncă pentru membrii redacției;
– gestionează resursele puse la dispoziția ziarului.
Redactorul-șef este persoana care formulează conceptul ziarului și angajea-

ză echipa redacțională. Pentru această funcție este bine-venit un om cu inițiativă, 
deschis oricăror discuții, cu aptitudini manageriale, capabil să creeze condiții 
pentru ca și subalternii săi să se includă activ în elaborarea soluțiilor ingenioase. 
Redactorul-șef:

–  stabilește politica editorială și conceptul ziarului pe termen lung;
–  gestionează resursele umane: numește în funcție și demite managerii de 

nivelurile II și III, repartizează misiunile redacționale;
–  evaluează numerele apărute;
–  verifică articolele înainte de apariție;
–  evaluează performanțele angajaților și stabilește suma onorariilor pentru 

fiecare jurnalist;
–  ia decizii în cazuri discutabile și își asumă responsabilitatea pentru o ho-

tărâre sau alta.
El poate deține și funcția de director fiind responsabil, totodată, de unele 

activități ce țin de apariția și editarea ziarului. 
Redactorii-șefi adjuncți apar în structura redacțională în cazul în care ziarul 

are un volum mai mare. Ei, de regulă, secundează redactorul-șef. Aceștia împart 
între ei unele obligații care rezultă din statutul ziarului. Redactorii-șefi adjuncți:

–  sunt responsabili de conținutul publicației;
–  coordonează distribuția acesteia și relațiile cu alte organisme din locali-

tate;
–  coordonează activitatea departamentelor din cadrul redacției.
Secretarul general de redacție este gestionarul și coordonatorul resurselor 

de care dispune redacția. El urmărește onorarea sarcinilor și respectarea termene-
lor de prezentare a articolelor. Secretarul general de redacție:

–  elaborează calendarul tehnologic de apariție a ziarului;
–  formează conținutul curent al numărului de ziar;
–  supraveghează forma și maniera de prezentare a articolelor;
–  decide asupra plasării textelor și pozelor (petelor grafice) în ziar.
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Șefii de departamente sunt persoanele care concep și gestionează activitatea 
jurnaliștilor din departamentele în fruntea cărora se află. Numărul de departa-
mente într-o redacție depinde de volumul ziarului. Șefii de departamente:

–  programează și prefigurează articole în domeniul patronat;
–  acordă asistență jurnaliștilor și autorilor cooptați;
–  sunt responsabili de corectitudinea conținutului materialelor din dome-

niul pe care îl supraveghează; 
–  alcătuiesc și coordonează rețele de colaboratori externi;
–  scriu materiale proprii.
Jurnaliștii sunt persoanele care realizează majoritatea materialelor jurnalis-

tice dintr-o ediție. Ei pot fi atât membri titulari ai redacției (cu dreptul de a par-
ticipa la ședințele acesteia), cât și membri netitulari (jurnaliști care scriu la ziar, 
fără a fi membri ai colegiului de redacție). Fiecare dintre membrii colectivului 
redacțional trebuie sa fie conștient de sarcina ziarului, să scrie nu doar corect, dar 
și interesant, captivant. 

Graficienii și fotografii sunt persoanele care vizualizează informația jurna-
listică fie în formă de material autonom, fie ca elemente complementare textelor 
jurnalistice. Succesul unui produs jurnalistic se datorează, în mare parte, colabo-
rării eficiente între jurnaliști, fotografi și graficieni. Dacă există această colabora-
re, în circuitul informațional va fi pus un ziar cu personalitate. 

În redacțiile mici rolurile redacţionale sunt, de regulă, fluctuante. De exem-
plu, redactorul-şef stabileşte linia publicaţiei – „stilul casei”, dar se implică şi în 
elaborarea şi definitivarea machetei fiecărui număr. De asemenea, împreună cu 
secretarul de redacţie, el lucrează şi cu tipografia („imprimeria”). Sunt redacții 
(de obicei, ale ziarelor lunare, trimestriale sau comunitare) în care redactorul-şef 
cumulează și atribuțiile de funcție ale directorului, și pe cele ale secretarului de 
redacţie, iar șefii de departamente – pe cele ale reporterilor. 

7.2. Misiuni de creație și competențe ale jurnaliștilor
Actori principali ai procesului de creaţie în jurnalism sunt reporterii și edi-

torii, de altfel, orice produs jurnalistic, înainte de a ajunge la public, parcurge un 
traseu, la o extremă a căruia se află reporterul, iar la cealaltă – editorul, produsul 
mediatic final fiind opera colectivă a celor doi. Pentru a înţelege locul și rolul 
fiecăruia dintre acești doi actori într-o redacție, se impune precizarea sarcinilor 
de producere și competențelor lor profesionale, care le definesc personalitatea, le 
circumscriu obligaţiile profesionale și le marchează nivelul autonomiei în cadrul 
unei redacții. 

Reporterul (corespondentul) este persoana care îşi legitimează existenţa 
profesională prin efortul permanent de căutare a informaţiei, de investigare a 
realităţii, de descoperire a faptului real de interes şi utilitate publică și de trans-
formare a acestuia într-un produs publicistic cu un anumit impact social. Repor-
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terii sunt jurnaliştii care selectează şi transmit de pe teren ştiri şi informaţii şi care 
formează baza piramidei în ierarhia redacţională. Ei se definesc printr-o deose-
bită mobilitate, de natură dublă: fizică și psihică, or, realitatea deseori îi pune în 
faţa unor situaţii care solicită rezistență, flexibilitate şi capacitate de a trece de la 
un registru acțional și comportamental la altul. Fiinţe „nomade”, ei sunt mereu 
în mișcare și parcurg de fiecare dată un traseu foarte complicat care reiese din 
misiunile de producere ale acestora, așa precum: 

–  evaluarea realității și selectarea evenimentului care urmează a fi mediati-
zat;

–  documentarea care, pe cât posibil, trebuie să fie completă în vederea sta-
bilirii limitelor spațiale și temporale ale evenimentului și determinării impactului 
şi efectelor lui potențiale asupra auditoriului;

–  observaţia directă, care îi oferă reporterului posibilitatea să vadă, să audă 
și să înțeleagă evenimentul;

–  intervievarea, care presupune discuțiile reporterului cu participanții sau 
cu martorii evenimentului în vederea colectării informației suplimentare despre 
eveniment și a opiniilor acestora în raport cu evenimentul;

–  verificarea solidităţii şi a veridicităţii informaţiilor obţinute. Până a fi in-
cluse în textul jurnalistic, informațiile colectate trebuie verificate și filtrate în 
funcție de valoarea lor pentru fabula articolului și ierarhizate în concordanţă cu 
intuirea puterii de impact asupra segmentului de public căruia i se adresează;

–  redactarea (scrierea). Reporterul prezintă faptele într-un anumit context și 
traduce printr-o anumită formă de expresie faptele și evenimentele care deja s-au 
întâmplat sau abia urmează să se producă. Până la urmă, el este cel care concepe 
și elaborează materialul jurnalistic. 

Din perspectiva domeniilor abordate, reporterii pot fi divizaţi în două cate-
gorii: specializaţi şi generalişti. Reporterii generalişti scriu de toate pentru toţi, 
nefiind arondaţi în mod special unui anumit domeniu. Ei sunt, după D. Randall, 
jurnaliști universali. În contrariu, reporterii specializaţi valorifică realitatea din-
tr-un anumit domeniu – social, economic, politic, cultural sau chiar direcţii mai 
înguste ale acestora. „Împărţirea în reporteri generalişti sau reporteri specializaţi 
se face în funcţie de mărimea şi de modul de organizare al fiecărei redacţii în par-
te. De-a lungul carierei, un jurnalist poate să se găsească în situaţia de a realiza 
materiale din toate domeniile” [2, p. 13].

Competențele și abilitățile reporterului, din care reiese profilul profesional 
al acestuia, sunt foarte variate, ele extinzându-se odată cu acumularea experienței 
în domeniu. Între acestea se numără:

– simţul ştirii: să intuiască producerea unui eveniment şi să descopere cu 
uşurinţă faptul ziaristic. Instinctul gazetăresc nu este o calitate înnăscută, în cele 
mai dese cazuri, el se capătă cu timpul;
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– simţul urgenţei: să reacționeze prompt și să acționeze operativ. Succesul 
personal al reporterului, dar și cel al instituției mediatice este în strânsă legătură 
cu rapiditatea culegerii, redactării şi transmiterii informaţiei;

– simţul responsabilităţii pentru obligaţiile de serviciu: să respecte ritmurile 
de activitate și principiile deontologice ale instituției mediatice la care lucrează;

– simţul responsabilităţii sociale: să fie responsabil pentru efectele potențiale 
ale scriiturii sale. Pentru a minimaliza efectele distructive ale materialului jurna-
listic, dorinţa de a face public un adevăr trebuie să fie dublată de bun simţ, cultură 
profesională și de cunoştinţe deontologice; 

– curiozitate și iniţiativă: să caute subiecte noi și să le mediatizeze multi-
aspectual, original, din diferite unghiuri de abordare; să experimenteze pentru a 
spori interesul cititorului și efectele produsului mediatic.

– precizie și acuratețe: să redea corect numele persoanelor care figurează în 
texte, funcţiile pe care ei le dețin, instituţiile pe care le reprezintă și citatele aces-
tora – toate trebuie să corespundă întru totul realității; 

– toleranţă: să accepte situațiile și persoanele cu care intră în contact așa cum 
sunt ele, să nu le trateze prin prisma stereotipurilor sau prejudecăţilor personale 
sau sociale, să nu contribuie la stigmatizarea și marginalizarea socială a lor;

– perseverenţă: să fie stăruitor în a descoperi adevărul și insistent în a obţine 
informaţiile râvnite și răspunsurile tranşante; 

– disponibilitatea de a asculta: să vorbească mai puțin și mai mult să ascul-
te; a asculta şi a auzi este motto-ul fiecărui reporter de succes.

Cultivate de-a lungul întregii sale cariere, aceste competențe vor face din 
reporter un adevărat profesionist, care va dovedi o neostenită energie în desco-
perirea ineditului social sau de orice natură, în sesizarea noului, în descoperirea 
senzaţionalului în fiecare fapt, eveniment sau întâmplare aparent banală.

În general, reporteria solicită un extraordinar entuziasm şi devotament: re-
porterul trebuie să fie pregătit să lucreze după un program de activitate prelungit, 
de regulă, variat și diferit de la o zi la alta, structurat „în salturi”. Totodată, ei 
trebuie să execute ordinile superiorilor săi: să mediatizeze, prioritar, evenimen-
tele şi subiectele sugerate de editori – actorii care asigură manageriatul instituţiei 
mediatice. 

Editorul este persoana care concepe politica editorială curentă şi pe aceea 
de perspectivă, gestionează procesul de transformare a informației sociale în 
operă jurnalistică și elaborează conceptul fiecărei noi apariţii a publicaţiei. El 
ocupă o poziţie-cheie în ierarhia redacţională, iar deciziile lui influențează, în 
particular, conceptul și forma definitivă a fiecărui material jurnalistic, iar, în an-
samblu, conceptul și aspectul grafic al fiecărei ediții de ziar sau emisiune. 

Cea mai mare parte a timpului unui editor se consumă în redacţie, fie la ci-
tirea, ascultarea sau vizionarea materialelor realizate de reporteri, fie în şedinţe, 
unde, împreună cu ceilalţi editori, decide sumarele (ori programele) pentru zilele 



73

următoare [2, p. 13]. Aceste tipuri de relaţii generează dubla natură a atribuţiilor 
redacţionale ale editorilor: a) ca om de creație și b) ca manager. 

Ca om de creaţie, editorul realizează materiale jurnalistice proprii. De regu-
lă, el produce articole analitice, de opinie și comentative (editoriale, comentarii, 
articole, analize etc.). Ca om de creaţie, editorul realizează următoarele misiuni 
de producere: 

– selectarea informației din surse deschise;
– analizarea și verificarea informației selectate;
– colectarea informațiilor din surse proprii, după caz;
– redactarea materialului jurnalistic, de regulă, de natură analitică. 
Ca manager (factor de concepţie, dar şi strateg), editorul este prins în câteva 

tipuri de relaţii intraredacţionale: (1) de negociere permanentă cu superiorii săi; 
(2) de concurenţă constantă cu omologii săi; (3) de gestionare a acțiunilor subal-
ternilor săi. Misiunile de producere ale managerului media reies anume din aces-
te trei tipuri de relaţii intra-redacţionale. Astfel, ca manager, editorul realizează 
anumite misiuni de producere, așa precum: 

– gestionarea activităţii subalternilor în scopul optimizării procesului de 
muncă; 

– negocierea cu administratorii în vederea promovării intereselor de 
creație ale membrilor departamentului pe care îl gestionează (de a produce ma-
teriale jurnalistice complexe, analitice și de investigaţie, care solicită investiții 
mari, sau ca materialele realizate de subalterni să fie amplasate în poziţii grafice 
sau în grile de program favorizante, etc.); 

– ducerea tratativelor cu fondatorii în scopul asigurării prestigiului pro-
fesional (pentru a exclude sau a diminua amestecul fondatorilor în procesul de 
creaţie propriu-zis); 

– negocierea cu omologii și cu organele redacționale ierarhic superioare 
în vederea elaborării conceptului următorului număr de ziar, emisiune, pagină 
sau rubrică etc.

– stabilirea direcţiilor tematice, indicarea temelor şi a evenimentelor con-
crete pe care reporterii trebuie să le mediatizeze. Importantă se face, în acest con-
text, exprimarea acordului cu ideea publicistică a jurnalistului și cu modalitatea 
pe care el a identificat-o pentru realizarea materialului său; 

– revizuirea conținuturilor produselor mediatice și evaluarea fiecărui arti-
col semnat de subalterni în vederea stabilirii gradului de corespundere a lui (te-
matic şi ca realizare publicistică) cu profilul şi cu politica editorială ale publicaţi-
ei. Se urmăreşte dacă materialele jurnalistice se pliază pe linia politică şi stilistică 
a publicaţiei: celor care corespund parţial acestor tendinţe li se cere modificarea, 
iar cele care n-au tangenţa necesară sunt respinse;

– selectarea materialelor jurnalistice semnate de subalterni care urmează 
a fi publicate. Selecția se face în funcție de actualitatea și valoarea subiectului 
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abordat, raportate la interesele, necesitățile și așteptările informaţionale ale pu-
blicului;

– luarea deciziilor privind ierarhizarea articolelor în pagini, fixarea titluri-
lor, a şapourilor acestora etc.

Deosebim două categorii de editori: (1) instituţionali: redactori-şefi, redac-
tori-şefi adjuncţi, secretari generali de redacţie etc. și (2) departamentali: şefi ai 
departamentelor şi ai secţiilor redacţionale.

 Editorii departamentali, la rândul lor, se diferenţiază pe:
–  domenii: editori ai departamentelor: economic, politic, social, cultural 

etc.; 
–  produse: editori pentru o ediţie sau o pagină anumită sau pentru anumite 

programe locale, zonale sau internaţionale, pentru produsele mediatice de dimi-
neaţă sau de seară; 

–  pe tipuri de activităţi, îndeosebi tehnice: editori de grafică, de fotografie, 
de acurateţe stilistică sau gramaticală etc.

Munca editorilor în cadrul redacţiilor se impune a fi făcută întotdeauna 
cu o mare răspundere, fiecare decizie luată necesitând o solidă şi argumentată 
explicaţie care, deşi, aparent, este spontană, trebuie să cumuleze în realitate 
parametri exacţi, să aibă şi reguli exacte legate de politica editorială a publica-
ţiei. Editorul trebuie să fie o persoană bine cunoscută şi înalt apreciată de către 
colegii de breaslă, să reprezinte „un nume” în domeniu. Prestigiul profesional 
este garanţia autorităţii lui în departament sau redacţie, dar şi a credibilităţii 
în lumea jurnalistică. Datorită acestor raţiuni, editorul rămâne un jurnalist ca 
oricare altul, însă cu unele disponibilităţi specifice postului pe care îl deţine. 
Pentru îndeplinirea acestor activităţii, editorul trebuie să posede un anumit set 
de competențe profesionale, dobândite de-a lungul carierei sale, între care ca-
pacitatea:

– de a coordona şi organiza activitatea departamentului, redacției: a con-
cepe activități adecvate la nivel de echipă sau individ, a repartiza atribuţiile şi 
sarcinile între reporteri, a planifica pe termen scurt, mediu şi lung activitatea 
departamentului;

– de a superviza activitatea colectivului: a monitoriza şi a evalua activitatea 
echipei, în general, și a fiecărui reporter, în particular; a cunoaşte potenţialul şi 
resursele pe care le posedă fiecare reporter;

– de a asigura un climat de lucru favorabil în departamentul pe care îl con-
duce: a influenţa comportamentul profesional al subordonaţilor, a-i motiva şi a le 
influenţa performanţele;

– de a anticipa riscurile ce pot apărea în realizarea obiectivelor departamen-
tului şi în desfășurarea activităţilor;

– de a soluţiona conflictele de producere;
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– de a instrui subordonaţii și de a le transmite cunoştinţele şi experienţa 
proprie;

– de a decide. În acest context, importante sunt: profunzimea procesului 
de analiză a informaţiilor în baza cărora este luată decizia, modul în care sunt 
argumentate deciziile, capacitatea de a evalua alternativele, cooperarea cu șefii 
de departamente, cu întreg colectivul redacțional în procesul decizional, judecata 
financiară;

– de a înţelege rapid demersul colaboratorilor săi şi de a se plia pe stilul 
diferit şi specific al acestora;

– de a-și asuma responsabilitatea pentru calitatea actului de producere. 
Totodată, editorii trebuie să aibă prestigiu moral nealterat, abilitate şi putere 

de muncă în regim prelungit, în salturi şi în condiţii de stres accentuat. 
Factor de concepţie şi strateg al politicii informaţionale a publi caţiei, edi-

torul, prin activitatea lui profesională ce poartă amprenta abilităților de creație, 
are un impact social semnificativ, funcţionând ca o sursă de valori, de modele. 
Prestigiul şi credibilitatea publicaţiilor depind, într-o mare măsură, de prestigiul 
şi credibilitatea de care se bucură editorii, calităţi apreciate şi validate de cititori 
şi, care, de asemenea, contribuie la atragerea unor colaboratori de prestigiu [1, 
p. 98]. 
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Sarcini teoretico-aplicative:

I. Redacția jurnalistică
I. 1. Definiți noțiunea de „redacție”, identificând factorii de care depinde 

componența și structura de organizare a ei.
I. 2. Determinați atribuțiile de funcție care revin fiecărui membru din struc-

tura unei redacții.
I. 3. Elaborați conceptul redacției unei publicații periodice săptămânale, lo-

cale.
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II. Reporterii
II. 1. Definiți noțiunea de „reporter”.
II. 2. Determinați misiunile de producere care formează traseul profesional 

al reporterului. 
II. 3. Elaborați conceptul profilului profesional al reporterului, utilizând 

competențele și abilitățile acestuia.

III. Editorii
III. 1. Definiți noțiunea de „editor”.
III. 2. Comparați misiunile de producere ale editorului ca manageri și ca om 

de creație. 
III. 3. Elaborați conceptul profilului profesional al editorului, utilizând 

competențele și abilitățile acestuia.
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8. PROCESUL DE CREAȚIE ÎN JURNALISM

Obiective de referință:
1. Procesul de creație: aspecte definitorii
2. Activități de creație și modalități de abordare a realității sociale
3. Principii de bază ale procesului de creație în jurnalism

8.1. Procesul de creație: aspecte definitorii
Procesul de creaţie în jurnalism presupune un șir de activități orientate spre 

crearea produselor mediatice obiectiv-valorice. Scopul procesului de creație este 
reflectarea realității prin prisma individului social și a grupurilor umane și presu-
pune realizarea următoarelor etape:

–  selectarea – identificarea obiectului de investigație jurnalistică, care se rea-
lizează prin evaluarea masivului informațional potențial și selectarea secvențelor 
din realitatea înconjurătoare în funcție de: (1) relevanța și valoarea socială a aces-
tora; (2) obiectivele politicii editoriale ale instituției mediatice; (3) interesele și 
așteptările publicului-țintă;

–  documentarea și colectarea informațiilor – înțelegerea lucrurilor și a re-
laţiilor logice dintre acestea, care se realizează prin acțiunile de documentare și 
prin contactul nemijlocit cu obiectul de investigație jurnalistică – evenimentul; 

–  analiza informației colectate – explicarea şi interpretarea evenimentului 
prin prisma trecutului, prezentului și viitorului;

–  redactarea – expunerea materialului colectat într-o formă de expresie in-
formativă sau analitică, în formă textuală și/sau fotografică.

Aceste activităţi de creație, care finalizează cu materiale mediatice ușor 
asimilabile, pe înțelesul publicului-țintă, contribuie nemijlocit la formarea ex-
perienţei, a schemelor perceptive, a sistemului de reprezentări, a competenţelor 
profesionale ale jurnalistului. 

Procesul de creație jurnalistică se organizează ca un sistem multifazic, in-
cluzând coordonatele temporale: trecut, prezent şi viitor, şi coordonatele spaţi-
ale: local, naţional, internaţional şi care întotdeauna finalizează cu un produs 
cu valoare socială, cu caracter de noutate sau care conţine elemente de noutate. 
Specificul procesului de creaţie în jurnalism presupune activităţi care extind li-
mitele cunoaşterii. În procesul de creație jurnalistică, se realizează saltul calitativ 
al activităţii de cunoaştere a jurnalistului de la particular la general sau invers, 
de la accidental la necesar, de la simpla constatare a existenţei evenimentului 
sau fenomenului până la interpretarea şi explicarea lui logico-cauzală. Tocmai 
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acestea îi permit jurnalistului să identifice noile relaţii pe care le stabileşte sau în 
care există subiectul/obiectul investigat, să determine şi să aplice un nou unghi de 
abordare a realităţii şi, în final, să creeze un produs jurnalistic original. Actul de 
creaţie finalizează cu produse mediatice de tip predictiv, anticipativ, interpretativ, 
explicativ etc., care contribuie la elaborarea noilor modele, proiecte şi planuri ale 
acţiunilor sociale, în particular, şi a noilor configuraţii ale mediului înconjurător, 
realităţii sociale, în general.

Mediatizarea realității sociale nu poate să se limiteze doar la o simplă ex-
punere a evenimentelor, ci, în funcție de situație, ea trebuie realizată prin prisma 
factorilor care o influențează, între care cei de natură: economică, politică, legis-
lativă, culturală, natural-climaterică, sociodemografică, național-etnică, sociopsi-
hologică etc. Cunoașterea acestor factori devine un scop în sine al activității jur-
nalistice, or, a fi informat înseamnă nu numai a şti ce se petrece, dar şi a cunoaşte 
raţiunile şi metodele acțiunii sociale, căci acțiunea socială se produce într-un sis-
tem în care fundamentele prezentului, reminiscențele trecutului și perspectivele 
viitorului există concomitent, se suprapun sau se contrapun. Adesea rudimentele 
sociale intră în conflict cu elementele de bază ale sistemului social și, ca urmare a 
soluționării contradicției dintre ele, se nasc noi fenomene și tendințe sociale. 

Jurnalistul este creatorul realității mediatice, or, el are menirea să realizeze 
corelaţia dintre diverse momente, etape, elemente, stări etc. ale acesteia. În acest 
sens, jurnalistul foloseşte informaţia despre trecutul evenimentului pentru a ex-
plica situaţiile care s-au creat în prezent, integrează informaţia despre trecutul şi 
prezentul evenimentului pentru a prognoza evoluţiile ulterioare ale lui. Informația 
de presă – produs al creației jurnalistice – se manifestă ca factor de influență asu-
pra acțiunii sociale, precum și ca factor motivațional pentru acțiunea socială. Sub 
acest aspect, jurnaliștii, în procesul de reflectare mediatică a realității, trebuie să 
ia în calcul variatele statute sociale ale consumatorilor de produse media, cărora 
ei se adresează. În concordanță cu acestea, producția jurnalistică – rezultat al 
procesului de creație, trebuie să fie orientată în două direcții: 

–  în sus, spre factorii de decizie, și
–  în jos, spre simplii cetățeni. 
Precum aceste două extreme au statute diferite, diferiți fiind și factorii 

motivaționali ai acțiunii acestora, diferite vor fi și produsele mediatice destinate 
unei sau altei categorii. În mod ideal, jurnalistul trebuie să găsească acel aspect, 
moment sau punct comun care apropie aceste două extreme și permite abordarea 
complexă a realității într-un singur material. Dar pentru că în practică acest lucru 
este extrem de dificil de realizat, jurnalistul pune în circuitul informațional mai 
multe materiale pentru diferiți destinatari (fiecare avându-și rolul său în proble-
ma abordată), de o încărcătură și semnificație diferită. Argumentele jurnalistului, 
accentele logice, limbajul pe care el îl adoptă în materialul său variază în funcție 
de faptul cui îi este adresat acest material, or, scopul jurnalistului este să motiveze 
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actorii sociali să se implice în soluționarea problemei. Această situație impune o 
abordare diferențiată nu doar din punctul de vedere al tehnicilor jurnalistice utili-
zate, ci și al frecvenței apariției materialelor pe acest subiect, volumului acestora, 
spațiului în care este amplasat etc. Această concluzie justifică ipoteza că valoarea 
acțiunii sociale este direct proporțională cu volumul, frecvența, calitatea, însuşi-
rea şi fructificarea informaţiei jurnalistice. 

Creația este rezultatul creativității individului social și încununează un 
anumit act sau proces. Procesul de creație întotdeauna finalizează cu un produs          
inedit, având caracter de noutate. Procesul de creație presupune transformarea 
potenţialului individului în act de creație, în urma convergenţei factorilor cogni-
tivi cu cei emoţionali și cu cei motivaţionali ai acestuia. Actul jurnalistic, publi-
cistic, în opinia Academiei Române, constituie un act de creaţie a jurnalistului, 
când produsul este de calitate şi respectă Codul deontologic al profesiei de jurna-
list. Procesul de creaţie în jurnalism solicită anumite abilități: gândire divergentă, 
flexibilitate, fluenţă şi originalitate, competențe din care reiese creativitatea. 

Creativitatea este o competență care poate fi dezvoltată, întrucât este (1) 
rezultatul organizării optime a unor factori de personalitate diferiţi și (2) efec-
tul conlucrării unor procese psihice variate în condiţii favorabile. Ea nu este o 
capacitate psihică autonomă și nicio dimensiune în plus a personalităţii, ci, mai 
curând, o disponibilitate, o potenţialitate a personalităţii. Ca rezultantă a întregii 
personalităţi, creativitatea există numai sub forme specifice: creativitate artistică, 
ştiinţifică, tehnică, jurnalistică etc. Produsele creaţiei pot fi reprezentări artistice, 
teorii, idei, tehnologii, materiale jurnalistice etc. 

Creația jurnalistică este o acțiune socială influențată de ansamblul de con-
diţii care alcătuiesc contextul praxiologic şi sociocultural al acţiunii. Contextul 
praxiologic şi sociocultural reprezintă totalitatea factorilor dobândiţi şi stăpâniţi 
de om, care condiţionează la un moment dat acţiunea lui: 

–  cadrul obiectiv natural şi social în care se desfășoară acţiunea; 
–  mijloacele de ordin tehnic, cultural, uman etc. care pot interveni şi modi-

fica anumite situații și stări; 
– sistemele de reprezentări socioculturale, prin prisma cărora este valoriza-

tă realitatea;
–  sistemele de norme (morale, politice, juridice etc.) care orientează şi cali-

fică sub anumite aspecte acțiunea jurnalistului. 
Creația jurnalistică – rezultantă a procesului de creație – poate fi foarte dife-

rită. Ea poate fi analizată din mai multe perspective, între care: forma de expresie 
a produselor mediatice realizate, domeniul în care se produce evenimentul, pro-
blematica abordată, arealul de acoperire mediatică etc. De exemplu, după forma 
de expresie a produselor mediatice realizate, deosebim:

–  jurnalism de informare;
–  jurnalism analitic (de opinie și comentativ);
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–  jurnalism literar-publicistic – o convergență dintre genurile publicistice și 
cele literare, în prezent foarte rar întâlnită în presă. 

După domeniul în care se produce evenimentul sau căruia îi aparțin actorii 
implicați în eveniment, deosebim:

–  jurnalism social; 
–  jurnalism politic; 
–  jurnalism economic; 
–  artjurnalism.
După problematica abordată, avem:
–  jurnalism sportiv;
–  jurnalism literar;
–  jurnalism științific etc.
După arealul de acoperire mediatică, deosebim:
–  jurnalism internațional;
–  jurnalism național;
–  jurnalism local;
–  jurnalism comunitar.
Așadar, procesul de creaţie nu urmează un tipar unic, modalităţile de realiza-

re a fiecărui produs mediatic sunt variate, ele purtând amprenta și a personalităţii 
creative. Rezultatul evident al procesului de creaţie îl reprezintă creaţia. Specifi-
carea acţiunilor de creație pe care trebuie să le întreprindă un jurnalist, în funcţie 
de postul pe care îl suplineşte şi ca răspuns la atribuţiile sale de funcţie, duce la 
clarificarea obiectivelor de producţie şi, respectiv, la sporirea calităţii procesului 
de creație, în general, şi a produsului mediatic, în particular.

8.2. Activități de creație și modalități de abordare 
a realității sociale

Procesul de creaţie nu este o acţiune în linie dreaptă, deși se desfăşoară în 
direcţia evidenţierii însuşirilor generale şi esenţiale ale evenimentelor sau pro-
blemelor abordate şi este subordonat necesităţilor informaţionale ale publicului. 
Procesul de creaţie în jurnalismul de informare şi în cel analitic solicită activități 
diferite, ce reies din obiectivele pe care trebuie să le realizeze jurnalistul. or, dacă 
obiectivul de bază al jurnalistului în procesul de creaţie specific jurnalismului de 
informare este de a face publicul să cunoască realitatea în toată complexitatea sa, 
în cel specific jurnalismului analitic este de a face publicul să înţeleagă această 
realitate. Astfel, itinerarul de creație al jurnalistului (activitățile acestuia) în cele 
două tipuri de jurnalism diferă, la fel, precum diferă și finalitățile acestora (ma-
terialele jurnalistice). Mai mult, activitățile jurnalistului în procesul de creație 
diferă și în funcție de genul jurnalistic pe care acesta îl realizează. Diferențele de 
obiective şi acţiuni jurnalistice în procesul de realizare a știrii, a interviului și a 
reportajului sunt expuse în Figura 3. 
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Fig. 3. Itinerarul de creaţie în jurnalismul de informare
Sursa: Elaborat de autor.

Și itinerarul de creaţie, parcurs de jurnalist pentru realizarea materialelor 
analitice, diferă în funcție de genul selectat. Astfel, diferențele de obiective şi 
acţiuni jurnalistice în procesul de realizare a comentariului, a editorialului și a 
analizei sunt expuse în Figura 4. 
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Fig. 4. Itinerarul de creaţie în jurnalismul de interpretare și comentativ
Sursa: Elaborat de autor.

Așadar, itinerarele de creație, indiferent de tipul de produs media cu care 
acestea finalizează, pot fi supuse analizei din perspectiva unora și acelorași crite-
rii, așa precum: metodele și tehnicile utilizate, obiectivul sau scopul propus, su-
biectul de reflectare, sursele utilizate, unghiul de abordare, expunerea, narațiunea, 
conținutul etc.
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Procesul de creație în jurnalism finalizează cu produse mediatice care con-
turează diferite situații, tendințe, fenomene sau portrete sociale, individuale și de 
grup, foarte diferite ca formă și conținut, ce solicită abordări la fel de diferite. 
Cele mai frecvent întâlnite tipuri de abordări ale realității sociale în jurnalism 
sunt: abordarea psihofiziologică, conflictogenă, juridică, sociologică și cea filo-
sofică.

Abordarea psihofiziologică este orientată spre expunerea multitudinii de 
caracteristici psihologice ale individului, precum şi a relaţiilor lui cu societatea. 
Această abordare încearcă să descopere moravurile sociale ale celor mai dife-
rite pături sociale; să descrie comportamentul social al omului şi calitățile lui 
sufleteşti; să identifice rolul factorului subiectiv – al personalităților în evoluția 
realităţii contemporane. De altfel, oamenii percep lumea prin prisma viziunilor 
și particularităţilor lor individuale, ei analizează și înţeleg faptele lor şi pe cele 
ale semenilor lor, pornind de la propriile criterii de evaluare şi principii de viaţă. 
Descriind modul în care eroul gândeşte și simte, jurnalistul reușește să redea și 
modul în care acesta relaționează cu alți indivizi sociali, cu comunitatea din care 
face parte, cu societatea în ansamblu. 

Argumentarea mediatică a anumitor acțiuni sociale ale oamenilor impune 
identificarea și analiza cadrului motivațional al acestora. Idealurile, convingeri-
le, interesele, dorinţele și valorile omului reprezintă criterii motivaţionale pentru 
adoptarea unor decizii sau realizarea unor lucruri. Convingerile indivizilor so-
ciali sunt determinante pentru acțiunile lor sociale, or, puterea de convingere se 
bazează pe cunoştinţe și idei, devenite importante, care influenţează persoana să 
acționeze într-un mod sau altul. Dar, de rând cu motivele dominante, ordinare și 
vizibile care condiționează activitatea de zi cu zi a omului, importante se fac și 
cele latente, care se manifestă, îndeosebi în condiții extremale. 

Abordarea conflictologică/conflictogenă este orientată spre descoperirea 
celor mai complicate şi controversate relaţii dintre grupurile și comunitățile uma-
ne, locul central revenindu-le situaţiilor de problemă sau de conflict. Problema şi 
conflictul, ca subiecte de reflectare mediatică, au sensuri identice, pentru că am-
bele reflectă contradicţiile vieţii. Acest tip de abordare își propune să determine 
sensul scopurilor individuale ale omului sau scopurilor colective ale grupurilor 
sociale implicate într-un conflict; să identifice motivele comportamentelor in-
dividuale sau colective; să explice factorii generatori, subiectivi şi obiectivi, ai 
conflictului; dar principalul – să identifice soluțiile necesare rezolvării acestuia. 
Cunoaşterea tuturor acestor aspecte permite jurnalistului care abordează mediatic 
un conflict nu doar să pătrundă în sensul acestuia, să-l analizeze și să-l valorifice 
multidimensional, ci şi să redea obiectiv starea de spirit, să aprecieze judecățile 
de valoare și acțiunile sociale ale actorilor implicați în acest conflict. Pentru 
înțelegerea și explicarea unei probleme sociale, pentru constatarea începuturi-
lor, descrierea prezentului, prognozarea manifestărilor ulterioare și identificarea 
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direcțiilor în care aceasta se va manifesta, de asemenea, este important cadrul 
motivațional al părților implicate în problemă. El urmează a fi analizat prin pris-
ma contextului istoric în care s-a format, precum și prin prisma contextului social 
de moment și aceasta pentru a clarifica ideologiile, condițiile și circumstanţele 
care pot influența evoluția problemei. 

Abordarea juridică este aplicată pentru reconstrucţia compoziţiei crimelor 
săvârşite de anumiţi oameni sau grupuri. În materialele de acest gen, accentul nu 
se pune pe crimă, ci pe aspectul ei moral, fapt care poate ajuta oamenii să con-
ştientizeze fenomenele răului omenesc și acele condiţii şi împrejurimi care de-
termină persoana să comită infracţiuni. o atenţie deosebită în reportajele juridice 
se acordă analizei motivelor crimei comise. În materialele de acest fel, potrivit 
psihologilor, apare nu doar direcţia relaţiilor dintre subiect şi obiect, dar şi ceea 
ce conţin aceste relaţii. Înţelegerea motivului permite dezvăluirea multor aspecte 
necunoscute ale faptelor omeneşti, îndeosebi de ce a recurs omul la aceste acţi-
uni. 

Abordarea sociologică este aplicată pentru reflectarea în timp și în spațiu 
a fenomenelor sociale. Materialele realizate în această manieră pun în circuitul 
informațional date factologice și statistice care demonstrează anumite tendințe 
sau stări de lucruri și solicită utilizarea metodelor sociologice în construirea fap-
telor și argumentelor pe care le invocă jurnalistul.

Abordarea filosofică reprezintă, de obicei, reflecții ale jurnaliștilor asupra 
unor fenomene, probleme, stări, asupra influențelor pe care le au acestea asu-
pra indivizilor, grupurilor sociale, societății, precum și asupra reacțiilor sociale. 
Aceste reflecții, mai întotdeauna, condiționează determinarea variatelor modele 
de dezvoltare a subiectului de reflecție și a prognozelor mediatice asupra eveni-
mentelor potențiale ale problemei. Abordarea filosofică se aplică în scopul iden-
tificării celor mai ascunse subtilităţi ale lucrurilor şi/sau ale activităţii omului. 
Metodele de studiere şi de reprezentare a omului în cadrul abordărilor filosofice 
își au specificul lor.

8.3. Principii de bază ale procesului de creație în jurnalism 
În era comunicării instantanee, a operativității maximale de producere și de 

difuzare a materialelor și a unui flux enorm de informație, principiile de bază ale 
creației jurnalistice nu s-au schimbat în niciun fel din perspectiva calității pro-
dusului mediatic finit. Ele nu diferă în funcție nici de platformele media, nici de 
tipul de instituție de presă, nici de forma de expresie a produsului jurnalistic. 

Principiile de bază ale jurnalismului de calitate rezidă în: 
1. A fi corect. Corectitudinea, în acest context, înseamnă acuratețe, înseamnă 

siguranța că informația din material corespunde realității și este redată corect. 
Prin acuratețe se înțelege atât expunerea corectă a datelor, cât și oferirea în mod 
clar a unui context în care acestea sunt puse. 
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Tendința de a produce și a distribui cât mai rapid informația poate reduce 
corectitudinea datelor și acuratețea expunerii lor. În epoca comunicării instanta-
nee, provocarea cea mai mare a jurnalistului este ca el să fie capabil să verifice 
informația și, în același timp, să fie cu un pas înaintea rețelelor de socializare.

2. A evita abordarea părtinitoare. A nu fi părtinitor înseamnă a fi obiec-
tiv. În jurnalismul de informare, obiectivismul se obține prin simpla oferire de 
informații, care trebuie transmise oamenilor, astfel încât ei singuri să tragă anu-
mite concluzii și să ia deciziile cuvenite, dar nu să îi împingă spre a lua o anumită 
decizie. În jurnalismul analitic, obiectivismul se obține prin separarea informației 
de opinie, adică prin enunțarea faptului că jurnalistul pune în circuit un anumit 
punct de vedere, dar nu o informație factologică. Nerespectarea acestui principiu 
duce la confuzie și neînțelegeri, subminează calitatea produsului jurnalistic și 
diminuează credibilitatea jurnaliștilor.

3. A prezenta mai multe puncte de vedere sau perspective. Modalitățile prin 
care poate fi evitată expunerea părtinitoare este (1) prezentarea unui șir de puncte 
de vedere și (2) oferirea unei varietăți de perspective. Prezentarea mai multor 
puncte de vedere extinde informația și deschide orizonturi care pot să contraca-
reze orice idee preconcepută. Astfel, jurnalistul trebuie să pună la îndoială și să 
testeze orice presupunere, folosind cât mai multe surse cu putință. Sursele trebuie 
să fie diferite, iar în material trebuie inclusă, în primul rând, informația din sur-
sele vii, participante sau martore la eveniment, care oferă variate perspective de 
abordare, or, este imposibil de realizat un material bun folosind doar informația 
de pe rețelele de socializare. Se consideră că valoarea unui material de presă 
depinde, între altele, de numărul de surse la care a apelat jurnalistul pentru reali-
zarea acestuia.

4. A căuta adevărul. Jurnalistul trebuie să tindă să prezinte versiunea op-
timală a adevărului pe care o poate obține. Chiar dacă nu este posibil să obțină 
adevărul absolut (adevăr absolut nu există), el trebuie să încerce să găsească cât 
mai multă informație cu putință. În mod frecvent, din lipsă de timp sau acces 
redus la informație, jurnalistul poate reuși să obțină doar o parte a adevărului, dar 
aceasta poate fi suficientă pentru a cataliza procesul de deconspirare a celorlalte 
părți ale adevărului. 

5. A folosi informații factologice, dar și a dezvolta calități umane. Do-
cumentarea amplă – colectarea informațiilor din bazele de date, precum și prin 
contactul direct cu sursele vii – constituie baza unui material de presă bun. Jur-
nalistul trebuie să aibă abilitatea de a descifra informațiile colectate și de a evita 
supraîncărcarea materialului cu date factologice. Totodată, el trebuie să știe să 
relaționeze cu oamenii care dețin informații referitoare la subiectul investigat. 
Jurnalistul nu știe totul despre subiect, întrucât nu este expert, dar trebuie să știe 
cum să obțină informația necesară de la aceștia și să învețe de la ei despre anumi-
te chestiuni legate de subiect. 
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6. A menține legături comunitare și a uni puncte de vedere. Cele mai 
așteptate sunt știrile care reflectă preocupările comunității și care asigură legătura 
dintre membrii acesteia. Ele nu pot fi obținute din comunicatele de presă sau de 
pe rețelele de socializare, ci prin contactul direct cu evenimentul, cu oamenii din 
jur. Astfel, obligația unui reporter este să iasă pe teren și în teren să-și găsească 
subiectele care vor fi mediatizate și persoanele care vor deveni eroi ai materiale-
lor lui de presă. Rețelele de socializare pot fi folosite ca instrumente jurnalistice, 
din moment ce ele oferă ocazia de a construi un dialog cu cititorii, de a forma 
comunități de interes și a distribui informație importantă în timp instantaneu. 
Totodată, reporterul trebuie să facă legătură între punctele-cheie ale problemei 
mediatizate, așa încât să-i ajute pe cititori să cunoască comunitatea și să înțeleagă 
realitatea de aici. A fi conectat la comunitate este o calitate importantă, în special 
pentru presa locală si cea regională.

7. A fi deschis si transparent. Transparența și deschiderea, în acest context, 
se referă nu doar la expunerea și analiza faptelor, ci și la modul în care informația 
a fost culeasă, de unde anume ea a fost culeasă (dacă acest lucru nu poate dăuna 
sursei sau apropiaților ei) și la modul de comunicare cu sursa (contact direct sau 
indirect). Transparența le oferă consumatorilor de produse mediatice ocazia de a 
verifica acuratețea informațiilor relatate, de a urmări logica expunerii și, totodată, 
de a se simți parte a procesului decizional al jurnalistului. 

8. A sensibiliza și a evoca emoții. Un material jurnalistic bun, îndeosebi 
dacă abordează o problemă socială, trebuie să relateze sau să interpreteze, așa 
încât să producă emoții și să sensibilizeze auditoriul. Materialele jurnalistice pot 
evoca emoții (1) prin forma lor textuală, grație expunerii iscusite a problemei de 
către jurnalist și (2) prin forma lor iconografică, grație activității fotoreporterilor. 
Evocând emoții, jurnalistul îi oferă posibilitate publicului său de a experimenta 
situații, de a trăi bucurii și tristeți pe care el nu le-ar fi trăit niciodată în mediul 
său obișnuit. Cel mai eficient însă evocă emoții fotojurnalismul: una și aceeași 
imagine poate provoca la oameni diverși emoții diferite, dar, indiferent de tipul 
acestora, ele îi sensibilizează și nu-i lasă indiferenți. 

9. A gândi și a expune vizual. A expune vizual, în acest context, înseam-
nă a relata, astfel încât cititorul să aibă impresia că se află la locul și în timpul 
desfășurării evenimentului. Jurnalistul trebuie să poată realiza un text în mod 
vizual prin descrierea detaliată a unei imagini în cuvinte, chiar dacă există fo-
tografii care însoțesc materialul. Textul jurnalistic poate fi expus vizual și prin 
folosirea reușită a citatelor. Declarațiile și opiniile actanților trebuie selectate, în 
așa mod încât publicul să simtă trăirile și emoțiile acestora. 

10. A integra noi elemente și tehnologii. Dezvoltarea tehnologiilor 
informaționale și apariția rețelelor de socializare au deschis o nouă dimensiune în 
domeniul jurnalistic. Grație acestora, jurnalismul a devenit o activitate interactivă, 
fapt ce a generat noi standarde pentru relația instituție mediatică – public. odată 
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cu dezvoltarea mediei online, consumatorii de produse mediatice au obținut ac-
ces nelimitat oriunde și la orice tip de informație, astfel că mediile de informare 
tradiționale s-au văzut nevoite să identifice noi practici de activitate și noi meca-
nisme de atragere și de menținere a interesului publicului său țintă. În prezent, un 
articol în mediile tradiționale nu trebuie să fie doar exact, complet, corect și echili-
brat, ci trebuie să-i includă și pe consumatorii fideli. Actualmente, noile tehnologii 
informaționale, în mod real, oferă posibilitatea construirii unei conversații între 
jurnalist și cititor, precum și a unui dialog social între consumatorii de produse 
mediatice. Aceste activități, pe de o parte, extind cunoașterea umană, iar pe de altă 
parte, extind publicul tradițional și creează noi legături sociale.

Bibliografie recomandată:
CERNAT, M. 1. Conceperea şi elaborarea ziarului. Bucureşti: România de 
Mâine, 2002. 
COMAN, M. 2. Introducere în sistemul mass-media. Iaşi: Polirom, 1999. 
STEPANOV, G3. . Jurnalismul social: aspecte definitorii. Chişinău: CEP 
USM, 2015. 
BoHANȚoV, Al. 4. Bazele jurnalismului. Disponibil: http://ru.scribd.com/
doc/22255757/Bazele-Jurnalismului#scribd

Sarcini teoretico-aplicative:
I. Procesul de creație în jurnalism
I. 1. Definiți noțiunea de „proces de creație în jurnalism”, specificând etapele 

acestuia.
I. 2. Descrieți specificul procesului de creaţie în jurnalism. 
I. 3. Argumentați direcțiile pe care trebuie să fie orientată producția jurna-

listică.

II. Creația jurnalistică și rezultatele acesteia
II. 1. Definiți noțiunea de „creativitate”. 
II. 2. Deduceți tipurile de jurnalism – rezultate ale creației jurnalistice, apli-

când criteriile: forma de expresie a produselor mediatice realizate; 
domeniul în care se produce evenimentul; problematica abordată; 
arealul de acoperire mediatică.

II. 3. Argumentați cum pot influența procesul de creație factorii care formea-
ză contextul praxiologic şi sociocultural al acțiunii jurnalistice.

Activități de creație și modalități de abordare a realității socialeIII. 
III. 1. Identificați criteriile în baza cărora poate fi elaborat itinerarul de creație 

al jurnalistului.
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III. 2. Determinați specificul celor cinci tipuri de abordări ale realității socia-
le în jurnalism. Dați exemple de tipuri de abordări ale realității sociale 
din presa tipărită autohtonă.

III. 3. Elaborați itinerarul de creație al jurnalistului în procesul de realizare 
a diferitelor produse (1) informative (știre, interviu, reportaj) și (2) 
analitice (editorial, comentariu, analiză).

Principii de bază ale procesului de creație jurnalisticăIV. 
IV. 1. Numiți cele zece principii de bază ale procesului de creație jurnalis-

tică.
IV. 2. Demonstrați rolul fiecărui principiu pentru calitatea procesului de 

creație jurnalistică. 
IV. 3. Argumentați cum poate fi evitată abordarea părtinitoare în procesul de 

reflectare mediatică a unei probleme sociale. 
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9. CADRUL RELAȚIONAL AL JURNALISTULUI

Obiective de referință:
Tipologia surselor de informare1. 
Comportamentul profesional al jurnalistului în procesul de docu-2. 
mentare

9.1. Tipologia surselor de informare 
organizarea relaţională în procesul de creație este imprevizibilă și aproape 

întotdeauna diferită, întrucât și evenimentele pe care le abordează mediatic jurna-
listul întotdeauna sunt noi și diferă între ele ca formă și conținut. Acest lucru im-
pune adoptarea imediată a unui anumit tip de comportament jurnalistic care să fa-
ciliteze accesul la informaţii, contactul cu sursele de documentare și posibilitatea 
de a primi operativ aceste informaţii. Precizarea cadrului relațional și înțelegerea 
comportamentelor jurnalistice se face importantă, îndeosebi în contextele când 
judecăţile lor de valoare nu derivă direct din principiile normative, ci reprezintă 
un conglomerat de obligaţii asumate faţă de anumite segmente ale societăţii. 

Capacitatea de a stabili contacte informaţionale este o competență impor-
tantă în jurnalism, or, caracterul pluridimensional al realității cotidiene impune o 
abordare complexă atât din perspectiva diverșilor actori sociali, politici, econo-
mici care se confruntă sau care suportă consecințele acestora, cât și din perspec-
tiva instituțiilor care controlează evoluția diverselor procese, evenimente, feno-
mene contemporane și realizează managementul acestora. Mass-media tratează 
evenimentele cotidiene din mai multe perspective și valorificând, de regulă, trei 
tipuri generale de surse potenţiale:

Persoane:
–  oamenii de rând;
–  persoanele care, în virtutea statutului lor, dețin informații pe care sunt 

obligate să le disemineze sau să le facă publice la solicitarea jurnaliștilor;
–  politicienii;
–  analiștii politici;
–  experții;
–  activiștii civici și liderii de opinie;
–  grupurile de presiune;
–  alți jurnaliști etc.
Instituții:
–  universităţile şi instituţiile care se ocupă de cercetare;
–  primăria;
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–  consiliile orășenești și raionale; 
–  poliţia;
–  spitalele;
–  școlile;
–  armata;
–  biserica etc.
Documente:
–  comunicatele de presă;
–  rapoartele lunare, trimestriale, anuale etc.;
–  bazele de date internaționale și naționale;
–  promo-urile (pliante, broşuri, newsletters);
–  ziarele, revistele, în general, toate sursele media;
–  site-urile oficiale;
–  blogurile;
–  rețelele de socializare.
Această listă are însă un caracter generalist și reprezintă doar o viziune de 

ansamblu asupra surselor potențiale de documentare. or, fiecare eveniment, în 
funcție de tipul acestuia, impune jurnalistul să realizeze în procesul de colectare 
a informațiilor câteva cicluri de practici operaționale de bază:

–  să identifice un număr cât mai mare de surse care se află în legătură di-
rectă sau tangențială cu subiectul de reflectare;

–  să selecteze (să filtreze) sursele după anumite criterii, precum: 
semnificație, relevanță, credibilitate, grad de implicare a acestora în eveniment 
etc.;

–  să colecteze datele prin contactul direct sau indirect;
–  să verifice veridicitatea și soliditatea informației oferite de diferite surse. 
Tipologia surselor de documentare a jurnalistului este foarte variată și se 

realizează în baza diferitelor criterii. 
 Unul dintre criteriile de clasificare a surselor de documentare/informare 

este cadrul de referință al protagoniștilor materialelor jurnalistice sau dome-
niul în care ei activează. Conform acestuia, deosebim cinci cadre de referință de 
bază: 

– cadrul politic: politicieni, lideri de partide, parlamentari, angajați ai 
instituțiilor puterii, ai parlamentului, președinției etc.;

– cadrul juridic: judecători, avocaţi, procurori, specialişti în domeniul drep-
turilor omului, reprezentanți ai instituţiilor de menţinere a ordinii şi legii etc.;

– cadrul social: lideri de opinie, lideri ai mișcărilor social-politice, ai 
organizațiilor obștești și comunitare, ai confesiunilor religioase; activişti ai     
oNG-urilor, experți, cercetători în domeniu etc.; 

– cadrul administrativ: reprezentanți ai administrației publice centrale și 
locale, ministere de profil, instituții ale puterii etc.;
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– cadrul economic: manageri, directori de programe ai organizaţiilor finan-
ţatoare ale programelor de prevenire și supraveghere a evoluției diverselor feno-
mene social-politice, angajatori şi angajaţi din toate sferele de activitate socială.

Statutul social pe care îl are sursa, la fel, poate servi drept criteriu de clasi-
ficare a surselor. Conform acestuia, deosebim: 

– surse oficiale, din categoria cărora fac parte: purtători de cuvânt, specialiști 
în relații cu publicul și reprezentanți ai președinției, parlamentului, guvernului; 
specialiști și experți ai ministerelor și ai diverselor instituții de stat (spitalele, 
școlile, poliţia, pompierii, armata, partidele politice, primăriile, consiliile munici-
pale și raionale, organisme economice și sociale etc.). Avantajul surselor respec-
tive este că ele furnizează informaţii în mod curent, iar caracterul acestora este, 
de regulă, exclusivist, întrucât nu pot fi obţinute din altă parte; 

– surse neoficiale, în categoria cărora se încadrează, de regulă, instituțiile 
societății civile și persoanele care nu dețin un statut special în ierarhia de stat, 
dar care dețin și furnizează informații de alternativă, statistici, date și opinii cu 
care pot fi confruntate informațiile oficiale sau care deseori servesc drept punct 
de pornire pentru investigațiile jurnalistice.

Tipologia surselor de documentare în jurnalism poate fi realizată și în baza 
criteriului gradul de implicare a surselor în eveniment, conform căruia deose-
bim: 

– surse primare: organizatorii, participanții și martorii la eveniment – per-
soane fizice sau juridice care pot furniza informații valoroase și detalii semnifica-
tive, întrucât sunt nemijlocit implicate în eveniment;

– surse secundare: documentele, instituțiile și persoanele care pot furniza 
date cu caracter general, complementar și parțial despre eveniment. 

Modalitatea de colectare a informației, de asemenea, poate servi drept cri-
teriu de clasificare a surselor. Conform acestuia, deosebim:

– surse directe – persoanele fizice și juridice la care jurnaliştii apelează di-
rect pentru a obține informații. Aceste surse sunt considerate mai credibile, deoa-
rece ele oferă informații din „prima mână”. În schema relaţiei furnizor – receptor 
nu există niciun fel de intermediari;

– surse indirecte sunt acelea care nu intră în contact direct cu jurnalistul, iar 
în schema relaţiei furnizor – receptor întotdeauna există intermediari. Din cate-
goria surselor indirecte fac parte: persoanele terțe, comunicatele de presă ale di-
feritelor servicii de presă, ale departamentelor relații cu publicul, ale celor de PR, 
precum și materialele jurnalistice cu referire la eveniment, distribuite de agenţiile 
de presă sau de alte publicaţii. 

Și modalitatea de furnizare a informației poate fi criteriu de tipologizare, 
conform căruia deosebim: 

– surse deschise sunt acelea, identitatea cărora este cunoscută atât jurnalistu-
lui, cât și publicului larg, întrucât ele își fac public numele, funcția și statutul; 
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– surse confidenţiale sunt acelea, identitatea cărora este cunoscută doar jur-
nalistului, nu și publicului larg, întrucât ele insistă ca jurnalistul să nu le facă 
public numele, funcția și statutul; 

– surse anonime sunt acelea, identitatea cărora nu este cunoscută nici jur-
nalistului și nici publicului larg. Scopul acestui tip de surse este să facă publică 
o informație, de regulă, cu caracter de noutate, de senzaţie, păstrându-și în tai-
nă identitatea. Sursele anonime sunt cele mai controversate, întrucât calitatea 
informației pe care ele o furnizează, practic, este imposibil de verificat și de pro-
bat. 

După starea fizică, deosebim surse însuflețite, adică cele umane, și surse 
neînsuflețite (fizice), de regulă, scrise – bazele de date, site-urile, agenţiile de 
presă, publicaţiile periodice, rapoartele, rețelele de socializare etc.

Din punctul de vedere al localizării, sursele mai pot fi interne şi externe. 
Sursele interne sunt înşişi membrii colectivului redacţional, sursele externe sunt 
toate sursele din afara redacţiei.

Fiece jurnalist, pentru a acționa prompt și a realiza misiunea redacțională în 
termene cât mai restrânse, trebuie să aibă o reţea proprie de surse de informare, 
cât mai diversă din punctul de vedere al tipologiei. Relația jurnalistului cu per-
soanele care fac parte din reţeaua lui de surse de informare se bazează pe încrede-
rea reciprocă între acești actori. Încrederea sursei în corectitudinea jurnalistului 
se formează în timp, dar constituie o condiție a succesului acestuia.

În jurnalism nu există o metodă generală de colectare a informaţiilor. Eta-
pele procesului de colectare a informațiilor – documentarea, observaţia directă și 
intervievarea – diferă de la caz la caz şi depind de doi factori principali:

– tipul de eveniment reflectat: amploarea, consistența, locul și perioada de 
desfășurare a acestuia, numărul de persoane implicate în eveniment etc.;

– competențele profesionale ale jurnalistului: rețeaua de surse a acestuia, 
iniţierea lui în problemă, capacitatea de a stabili contacte, operativitatea și stilul 
acțiunii lui mediatice în raport cu sursele etc. 

Metodele de colectare a informațiilor sunt diferite şi se raportează, în primul 
rând, la forma de expresie (genul jurnalistic) pe care jurnalistul a selectat-o pen-
tru viitorul lui material, precum şi la parametrul temporal al evenimentului. De 
multe ori însuși tipul de eveniment impune forma de expresie în care va fi realizat 
materialul. De regulă, evenimentele noi și neașteptate solicită să fie reflectate 
prin intermediul genurilor informative, iar cele care sunt parte a unor probleme-
le deja existente și semnifică evoluția sau involuția acestora – prin intermediul 
genurilor analitice. Reflectarea evenimentelor imprevizibile și de scurtă durată 
nu lasă loc pentru o documentare fundamentală, colectarea informațiilor în acest 
caz realizându-se în ritm rapid și, prioritar, din sursele aflate de la fața locului. 
Ele necesită o operativitate sporită de reflectare, iar insuficienţa documentării 
prealabile îl face pe jurnalist să fie mai activ, mai insistent în timpul desfăşurării 
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nemijlocite a evenimentului şi să exploateze din plin metodele observației directe 
şi a intervievării, aplicate la faţa locului. În contrariu, reflectarea evenimentelor 
preconizate, cu o durată de manifestare mai extinsă în timp, impune colecta-
rea prealabilă a informațiilor din cât mai multe surse posibile și realizarea unei 
documentări fundamentale, metodele observației directe şi a intervievării, apli-
cate la faţa locului, fiind utilizate pentru confirmarea sau infirmarea unor fapte, 
presupoziții, deduceri etc.

9.2. Comportamentul profesional al jurnalistului în procesul 
de documentare

Acțiunea mediatică din care reiese tipul de comportament pe care jurnalistul 
îl adoptă în procesul de colectare a informațiilor este determinată de statutul pe 
care îl au sursele de informare și de gradul de implicare a acestora în eveniment. 
Acțiunea mediatică mai poate fi influențată și de relevanța, credibilitatea, de so-
liditatea surselor, precum și de interesele (deschise sau latente) pe care ele le au 
vizavi de problema mediatizată. În raport cu diferite categorii de surse, jurnaliştii 
adoptă diverse tipuri de comportament, tratamentul informaţiei colectate fiind şi 
el unul diferit, mai ales din perspectiva gradului de credibilitate a acesteia.

Colectarea informațiilor pentru materialele informative se efectuează con-
form schemei clasice de definire a ţintelor. Sursele-ţintă ale jurnaliştilor pot fi: 

–  indivizii sociali și grupurile sociale care sunt actorii primi sau cei secunzi 
ai evenimentului sau problemei;

–  factorii de decizie responsabili pentru adoptarea hotărârilor, legilor, pen-
tru elaborarea politicelor, strategiilor, planurilor de acțiuni social-politice și eco-
nomice etc.; 

–  administrația publică centrală sau locală, responsabilă de executarea de-
ciziilor și de realizarea politicilor, programelor, proiectelor naționale;

–  reprezentanții societății civile;
–  experții naționali și internaționali.
Relațiile pe care le stabilesc jurnaliștii în procesul de abordare a realității im-

pun diverse tipuri de atitudini și acțiuni profesionale, care sunt direct proporționale 
cu tipul de surse contactate. Întrucât fiecare tip de sursă solicită tratamente dife-
rite, organizarea relațională a jurnalistului în procesul de colectare a informațiilor 
se proiectează în mod foarte diferit, diferit fiind și comportamentul lui în raport 
cu o sursă sau cu alta. 

Din această perspectivă, relațiile jurnaliștilor cu sursele pot fi divizate sim-
bolic în: relații oficiale și neoficiale. 

Relația jurnalist – surse neoficiale. Prima sursă-țintă a jurnalistului – indi-
vizii și grupurile sociale care sunt actorii primi sau cei secunzi ai evenimentului – 
se încadrează, de regulă, în categoria surselor neoficiale. Sursele neoficiale solicită 
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jurnalistului un comportament lejer, relațiile dinte acești doi actori purtând un 
caracter neoficial, informal, spontan și adesea paternalist. Aceste relații generea-
ză astfel de atitudini comportamental-profesionale, deoarece sursele neoficiale 
sunt vulnerabile și în raport cu factorii de decizie, și cu semenii lor, și cu grupul 
social din care fac parte, precum și cu alte grupuri comunitare care coexistă în 
același areal. Modelul de comportament paternalist presupune, pe de o parte, 
abordarea problemei mediatizate din perspectiva și prin prisma trăirilor persoa-
nelor implicate în eveniment sau a celor care suportă consecințele acestuia, iar 
pe de altă parte, protejarea lor, în caz de necesitate. Protecția presupune evitarea 
publicării informațiilor factologice, veridice, care pot dăuna în mod semnificativ 
vieții personajului și celor apropiați lui – familiei, rudelor, prietenilor, colegilor 
ș.a. Din aceste considerente, în materialele care reflectă, de exemplu, problema 
criminalității prin prisma unei persoane concrete, numele real al protagonistului 
este înlocuit cu un nume fictiv. o atenție sporită necesită modul de abordare a 
acestor probleme până în momentul deciziei instanțelor de judecată, or, catalo-
garea personajului sau punerea lui într-o lumină negativă poate dăuna, pe de o 
parte, reputației acestuia și familiei lui, iar pe de altă parte, poate forma o anumită 
atitudine socială și opinie publică care, la rândul ei, poate influența decizia finală 
a instanței de judecată. 

Jurnaliștii susțin și încurajează comunicarea persoanelor implicate în eve-
niment sau a celor care suportă consecințele acestuia prin caracterul deschis al 
acţiunilor lor, declinându-şi calitatea profesională şi menţionând din start sco-
pul, aşteptările lor și tema materialului pe care îl pregătesc. În virtutea faptului 
că psihicul persoanelor afectate de o problemă este foarte fragil, jurnaliştii le 
tratează cu acurateţe și inițiază discuția pe un ton înţelegător şi corect, din start 
explicându-le faptul că informaţiile solicitate sunt foarte importante pentru solu-
ţionarea problemelor cu care ele se confruntă şi că acestea vor fi puse în circuit 
spre binele întregii societăţi. În anumite cazuri, jurnalistul este obligat să preîn-
tâmpine sursele despre riscurile la care se pot expune în cazul în care îşi dezvă-
luie identitatea, or, există multe situaţii când cei care şi-au făcut publice viziunile 
sociale sau opțiunile politice au fost ostracizaţi şi au suferit repercusiuni sociale 
în colectivitățile din care fac parte. 

Uneori, din anumite motive, de cele mai multe ori întemeiate (frica să nu 
fie etichetate, marginalizate, excluse din comunitate, învinuite sau dispreţuite de 
societate etc.), acest tip de surse refuză să comunice cu jurnaliștii. Respectarea 
deciziei sursei de a furniza sau nu informații este o condiție de principiu în jur-
nalismul social. Dreptul la intimitate şi confidenţialitate îl are oricare subiect din 
această categorie, de aceea stabilirea și punerea de comun acord cu intervievații 
a modului în care va decurge discuția, „on the record/off the record”, este foarte 
importantă. Informaţia oferită în condiţii de confidenţialitate nu trebuie retran-
smisă, iar jurnalistul este obligat să păstreze în taină identitatea sursei – principiu 
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stipulat în toate codurile deontologice internaționale, naționale sau locale. or, 
sursele confidenţiale joacă un rol important în procesul documentării, întrucât, de 
regulă, anume ele oferă aşa-numita „informaţie ascunsă”, pe care sursele oficiale 
o deţin, dar nu se grăbesc s-o facă publică. Cu toate acestea, pentru evitarea ris-
cului de a pune în circuit informații false sau trunchiate, verificarea informaţiei 
din sursele confidenţiale este obligatorie.

Relația jurnalist – surse oficiale. Următoarele două surse-țintă – factorii de 
decizie responsabili pentru adoptarea hotărârilor și administrația publică cen-
trală sau locală responsabilă de executarea deciziilor – se încadrează în catego-
ria celor oficiale. Instituțiile puterii au o valoare incontestabilă pentru jurnaliști, 
or, calitatea materialelor în care sunt reflectate variate aspecte ale realității de-
pinde, într-o oarecare măsură, de deschiderea reprezentanților acestora pentru 
mass-media și de disponibilitatea lor de a furniza informații. Relaţiile pe care le 
stabilesc jurnaliştii cu factorii de decizie și cu reprezentanții administrațiilor pu-
blice sunt de natură obiectivă, întrucât ele sunt absolut necesare pentru procesul 
de creaţie. Cu toate acestea, relaţia dintre jurnalişti şi factorii de decizie are un 
caracter divers și chiar ambiguu. 

Între mass-media și sursele oficiale, indiferent de tipul de organizare soci-
ală în care acești doi actori coabitează, există tensiuni conceptuale generate de 
înțelegerea diferită a noțiunii de „informație publică” și a efectelor pe care le 
produce aceasta asupra sănătății organismului social. În principiu, modelul de-
mocratic, bazându-se pe investiţia de încredere, presupune faptul că instituţiile 
statului sunt obligate să lucreze transparent, garantând jurnaliștilor liberul acces 
la informaţiile de interes public. liberul acces al jurnaliștilor la informaţiile de 
interes public nu este un simplu principiu constituţional, detașat ori detaşabil 
din sistemul comportamental general al statului, or, acesta determină, la nivelul 
legilor țării, un comportament coerent și unitar al instituţiilor sociale față de ce-
tăţean fie el reprezentat de sine însuși, fie reprezentat de mass-media. Ideea că 
aceşti doi actori sunt adversari şi nu pot avea încredere unul în altul nu are niciun 
temei. Strategia de alianţă este de un real folos atât jurnalistului, cât şi factorilor 
de decizie, pentru că primul obţine toată informaţia solicitată, câştigând astfel 
timp, or, el nu va trebui să caute alte surse şi posibilităţi de documentare, ci doar 
va verifica informațiile primite, iar cel de-al doilea obţine încrederea din partea 
presei, reducând presiunile mediatice. 

Relaţia jurnalist – surse oficiale este influențată de reacţia standardizată a fac-
torilor de decizie şi de reflexul acestora de a-și justifica orice acțiune şi de a liniști 
publicul. În atare scop, de regulă, aceștia evită să expună situaţia reală, furnizând 
doar acele date care, în nici un fel, nu pot afecta imaginea lor, în particular, şi a 
instituţiei pe care o reprezintă, în general. Sursele din această categorie nu refuză 
niciodată în mod direct să ofere jurnaliștilor informaţii, ba, din contra, caută cât 
mai multe prilejuri de a-i contacta, dar informațiile factologice furnizate de ei nu 
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întotdeauna sunt de calitate, or, deseori nu corespund realităţii. De obicei, aceştia 
îşi pregătesc din timp materialul, „curăţându-l” şi redactându-l în conformitate cu 
interesele lor de moment, prin aceasta încercând să sustragă atenţia jurnaliştilor 
de la aspectele negative reale ale situaţiei şi să-i manipuleze, în scopul evitării 
unor reacţii potenţiale nedorite ale societăţii, generate de efectele materialelor 
jurnalistice. Acest lucru impune un comportament jurnalistic precaut-insistent, 
care presupune, pe de o parte, insistența jurnaliștilor de a obține toată informația 
pe care trebuie s-o cunoască societatea în raport cu problema socială mediatizată, 
pe de altă parte, verificarea permanentă a informației obținute. 

 Merită să pomenim aici şi despre cadrul relaţional al jurnaliştilor cu purtă-
torii de cuvânt şi cu responsabilii pentru relaţiile cu publicul – persoane împuter-
nicite cu drepturi de a furniza informaţii despre activitățile instituțiilor puterii și 
ale factorilor de decizie. Aceștia sunt surse importante în procesul de mediatizare 
a realității, or, anume ei, în numele instituţiei pe care o reprezintă, fac publice 
informaţiile pe care le solicită presa. Comunicatorii, la fel ca factorii de deci-
zie, tind să liniştească agitaţia şi tulburările şi să-şi justifice acţiunile, de aceea 
jurnaliștii adoptă același tip de comportament jurnalistic – precaut-insistent.

Relaţiile colegiale dintre jurnalişti şi comunicatori sunt o raritate, pentru 
că primul reflex al comunicatorilor este de a evita difuzarea informaţiei despre 
starea reală a lucrurilor, iar jurnaliştii, conştienţi de interesele comunicatorilor, 
caută să găsească surse de alternativă, capabile să infirme sau să confirme infor-
maţiile oficiale. Refuzul comunicatorilor de a furniza toată gama de informații 
determină jurnaliștii să opereze cu informaţii din alte surse şi, deseori, cu atitu-
dini autoreferenţiale. Verificarea informației oficiale se face prin încrucișarea ei 
cu informațiile parvenite din surse de alternativă, deseori neoficiale, informale. 
Coliziunea dintre informația oficială și cea neoficială este în măsură să scoată 
la suprafață adevărul, dar tocmai acest moment deranjează cel mai mult sursele 
oficiale și poate genera conflicte între jurnaliști și comunicatori, între jurnaliști și 
factorii de decizie. Confruntarea dintre jurnalist și intervievat, care are drept scop 
provocarea interlocutorului pentru a obține informația pe care acesta o deține, dar 
evită să o facă publică, justifică întrebările neașteptate de o manieră combatantă 
în raport cu sursele oficiale. Aşadar, din moment ce relaţiile surselor din această 
categorie cu mass-media poartă un caracter interesat, verificarea informaţiei sur-
venite de la ele este absolut obligatorie. 

Activitățile profesionale ale jurnaliștilor în raport cu anumite evenimente, 
gen: briefinguri, conferințe de presă, prezentări oficiale de proiecte, programe, 
produse etc. implică comunicarea oficială și intervievarea oficialităților de diferi-
te niveluri – de la secretarii de presă până la președinții de guvern și de țară. Desi-
gur, relaționarea în cadrul activităților oficiale este influențată de anumite norme 
și reglementări, uneori extrem de rigide, privind ținuta vestimentară, limbajul, 
poziționarea în raport cu oficialitatea, modalitatea de formulare a întrebărilor sau 
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unghiul de fotografiere a factorilor de decizie. De menționat faptul că noțiunea 
de „loc pentru presă” în cadrul ceremoniilor oficiale există aproape peste tot în 
lume. 

Cele din urmă surse-țintă – reprezentanții societății civile și experții – pot 
fi atât oficiale, cât și neoficiale, fapt ce impune o altă relație comportamentală și 
comunicațională. Tipul de comportament pe care îl adoptă jurnaliștii în raport cu 
experții, în categoria cărora se includ, de obicei, persoanele publice sau profesio-
niştii în domeniu, este comportamentul jurnalistic neutru. Experții sunt antrenaţi 
în materialele de presă graţie competenţelor lor profesionale și au legitimitatea 
de a interveni în situaţii ambigue și de forță majoră. Informaţiile factologice fur-
nizate de către experți pot servi drept argument într-o analiză de presă, punct de 
pornire pentru unele investigații ample de presă sau sursă de alternativă, necesară 
pentru verificarea informațiilor furnizate de către factorii de decizie sau purtătorii 
de cuvânt etc. opiniile şi comentariile lor asigură fiabilitatea informaţiei şi creş-
terea credibilităţii materialelor jurnalistice. Cu toate acestea, experții interni care 
fac parte din diverse instituții de stat pot fi condiționați să furnizeze un anumit 
tip de informație care ar confirma cele afirmate de factorii de decizie. Experții 
care fac parte din oNG-urile autohtone pot avea și ei anumite interese în raport 
cu problema abordată (de exemplu, de a obține finanțare sau de a spori finanțarea 
pe acest domeniu), fapt care, de asemenea, poate influența calitatea expertizei 
realizate. Mai credibile se prezintă a fi expertizele externe, realizate de instituțiile 
externe și companiile internaționale. 

Caracterul relațional al acțiunii sociale reiese din interacțiunea dintre com-
portamentul jurnalistic și conduitele altor actori care devin obiectul acțiunii lui 
profesionale, iar tacticile de relaționare cu sursele necesare pentru mediatizarea 
realității sociale sunt foarte diferite. Astfel, sursele oficiale pot fi şi trebuie tra-
tate altfel decât cele neoficiale. or, dacă sursele neoficiale trebuie descătuşate şi 
predispuse spre discuţie, cele oficiale pot fi contactate fără prea mare pregătire 
psihologică, pentru că misiunea lor tocmai este de a furniza informaţia solici-
tată. 

Natura comportamentului jurnalistic depinde nu doar de tipurile de surse, ci 
și de caracteristicile individual-psihologice ale jurnalistului, pe de o parte, și ale 
interlocutorului, pe de altă parte: de starea lor psihică, de atitudinea și interacțiunea 
acestora, de specificul situației de moment etc. Uneori, din lipsă de timp sau din 
alte motive, jurnaliștii nu reușesc să-și adapteze comportamentul la situațiile noi, 
din care cauză pot apărea neînțelegeri sau obstacole în relațiile pe care le stabi-
lesc cu sursele. Cadrul relațional în jurnalism are un caracter potențial-conflictual 
datorită varietății și diversității surselor ca pondere, statut social, caracter, tempe-
rament, consistență informațională etc. Acest lucru solicită jurnaliștilor adaptarea 
la situație și adoptarea rapidă și spontană a diverselor modele de comportament, 
fapt care reduce flexibilitatea comportamentală a acestora. 
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Cadrul relațional jurnalist – surse de informare îi solicită jurnalistului să 
adopte un comportament corect și din punct de vedere moral, și din punct de ve-
dere deontologic. Acesta din urmă se axează pe obligația jurnalistului:

–  de a solicita permisiunea/autorizaţia persoanei vizate sau a reprezentan-
ţilor săi legali pentru colectarea informaţiilor despre viaţa privată a acesteia. Ex-
cepţie sunt cazurile când informaţia despre viaţa privată este de interes public sau 
când aceasta afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice;

–  de a preîntâmpina interlocutorul – cetăţean de rând sau persoană publi-
că – asupra efectuării înregistrărilor. Investigaţiile de presă sunt excepţii în acest 
context, dar ele implică riscuri; 

–  de a efectua înregistrări (video, foto) în locurile publice fără acordul per-
soanelor prinse în obiectiv, or, aflarea persoanei în locurile publice și discursurile 
publice ale ei nu pot fi atribuite la domeniul vieţii private a acesteia. În consecin-
ţă, nu este necesară o permisiune expresă;

–  de a nu efectua filmări (video, foto) de casă sau/și în casele, proprietăţile 
persoanelor private fără consimţământul acestora. Excepţie sunt cazurile când 
informaţia despre viaţa privată este de interes public sau când aceasta afectează 
capacitatea de exercitare a funcţiei publice; 

–  de a filma persoanele cu funcţie de răspundere şi funcţionarii publici în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără acordul lor. 

Sarcina jurnalistului este să informeze publicul despre realitatea înconjură-
toare, iar realitatea nu este altceva decât o totalitate de nuanţe ale adevărului. Cu 
cât mai multe aspecte ale problemei vor fi reflectate prin detalii generale şi parti-
culare, date statistice, citate ale actorilor implicaţi în subiect, observaţii generale 
ale jurnalistului, concluzii ale experţilor, cu atât mai autentic şi mai credibil va fi 
produsul jurnalistic finit. Jurnaliştii își dezvoltă o linie suficient de intimă cu sur-
sele, pentru a genera încredere şi a obţine informaţii şi, în acelaşi timp, suficient 
de detaşată, în măsură să le permită să fie obiectivi, chiar şi atunci când adevărul 
nu flatează sursele. 

Varietatea semantică, structurală, pragmatică a evenimentelor și fenomene-
lor social-politice contemporane solicită jurnalistului mobilitate și flexibilitate 
comportamentală maximală, îndeosebi atunci când mediatizarea se desfășoară 
în condiţii excepţionale, când comportamentul mass-mediei, în general, şi al jur-
naliştilor, în particular, comportă grave modificări psihologice, sociale, profesi-
onale etc. Starea de lucruri respectivă impune jurnaliştii şi instituţiile mediatice 
să stabilească diverse relații şi să adopte diferite linii comportamentale adecvate 
momentului şi situaţiei. Astfel, jurnaliștii creează, dar, totodată, şi se creează. 
Creaţia îi determină să stabilească relații, să elaboreze proiecte, să ia decizii și să 
aleagă diverse modele de comportament pentru a conferi sens acţiunii lor profe-
sionale.
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Sarcini teoretico-aplicative:
I. Tipologia surselor de informare
I. 1. Numiți cele trei tipuri de surse potențiale generale, pe care le valorifică 

jurnalistul în procesul de creație.
I. 2. Clasificați sursele de documentare conform următoarelor criterii: 

a)  cadrul de referință al protagoniștilor materialelor jurnalistice; 
b)  statutul social pe care îl are sursa și gradul de implicare a surselor 

în eveniment; 
c)  modalitatea de colectare a informației și modalitatea de furnizare a 

informației. 
I. 3. Evaluați importanța celor patru cicluri de practici operaționale de bază 

ale procesului de colectare a informațiilor jurnalistice.

II. Comportamentul jurnalistului în procesul de documentare
II. 1. Relatați despre schema clasică de definire a surselor-ţintă necesare 

pentru reflectarea mediatică a evenimentelor.
II. 2. Determinați specificul cadrului relațional al jurnaliștilor în procesul de 

documentare cu: 
a)  sursele neoficiale (cetățenii de rând, indivizii și grupurile sociale 

care sunt actorii primi sau secunzi ai evenimentului); 
b)  sursele oficiale (factorii de decizie responsabili pentru adoptarea 

hotărârilor și administrația publică centrală sau locală responsabi-
lă de executarea deciziilor, comunicatorii, purtătorii de cuvânt) și 

c)  reprezentanții societății civile și experții. 
II. 3. Evaluați importanța comportamentului deontologic al jurnalistului în 

procesul de relaționare cu sursele.
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10. ORGANIZAREA RELAŢIONALĂ CU SURSE DE 
INFORMARE: ASPECTE PSIHOLOGICE

Obiective de referință:
1. Mijloacele de comunicare nonverbală
2. Indicatorii comportamentali

10.1. Mijloacele de comunicare nonverbală
În procesul de colectare a informațiilor, un rol crucial îl are comunicarea 

non-verbală, or, mimica și gesturile trădează intențiile adevărate ale interlocu-
torilor. Prima impresie pe care o produce întâlnirea faţă în faţă cu o persoană 
rezultă din ceea ce vedem şi auzim. Alura unei persoane – înfăţişarea şi mişcările 
ei, precum și modul în care ea spune ceva, oferă indicii intenţionate sau neinten-
ţionate despre categoria socioeconomică din care ea face parte și despre felul în 
care ea percepe şi se raportează la o anumită situație. 

Există trei tipuri de comunicare nonverbală: paralimbajul, modul de utilizare 
al spaţiului pentru comunicare, limbajul corpului.

Paralimbajul – felul în care interlocutorii redau anumite sentimente și trăiri, 
în paralel cu ceea ce vorbesc. Prin paralimbaj înțelegem tonalitatea vocii, folosi-
rea pauzelor în vorbire, viteza de vorbire. Cel mai des întâlnit factor de paralim-
baj este oboseala, datorită căruia pot apărea bâlbâieli în timpul vorbirii. Un alt 
factor de paralimbaj este graba, din cauza căruia, în timpul pronunțării cuvintelor, 
anumite litere sau chiar silabe pot fi „înghițite”. Așadar, paralimbajul reprezintă 
modul prin care este transmis mesajul.

Modul de utilizare al spaţiului pentru comunicare – distanţa pe care inter-
locutorii o stabilesc unul față de celălalt. Specialiștii au delimitat trei spații pentru 
comunicare:

– Distanța personală, care include: zona apropiată (0,5-0,8 m) și zona înde-
părtată (0,9-1,2 m);

– Distanța socială, care include: zona apropiată (1,2-2 m) și zona îndepărtată 
(2-3,5 m);

– Distanța publică, care include: zona apropiată (3,5-8 m) și zona îndepărta-
tă (mai mult de 8 m) [4, p. 29].

Limbajul corpului – reacțiile involuntare, microexpresiile corporale sau fa-
ciale, suficient de expresive pentru a fi observabile, însă prea scurte pentru a 
exprima o emoţie. Membrele corpului care „vorbesc”, deci care sunt implicate în 
gestionarea nonverbală, sunt: ochii, capul, mâinile, picioarele. la primul contact 
cu sursa jurnalistul trebuie să fie atent la expresia feței interlocutorului și la forma 
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de salut (strângerea de mână), întrucât durata și intensitatea strângerii de mână, 
precum modul în care el zâmbește poate arăta dacă este într-adevăr fericit sau se 
preface, dacă spune adevărul sau este anxios. Interlocutorul care se salută ener-
gic și strânge mâna cu putere arată că este dornic de comunicare, încrezător în 
sine, dar şi dominant. În schimb, o persoană care oferă „o mână moartă” este una 
introvertită, care nu este interesată de interacţiune. În cazul sexului slab, „mâna 
moartă” vrea să lase impresia de feminitate languroasă. Încercarea de a reţine 
mâna interlocutorului după ce o strânge, trădează dorinţa de acaparare.

Cât privește zâmbetul interlocutorului, cel autentic aduce cu sine formarea 
ridului numit „laba gâştei” în exteriorul ochilor. „Zâmbetul sigilat” sau artificial, 
când buzele rămân împreună în timp ce colţurile gurii se distanţează, formând o 
linie lungă care traversează faţa, este favoritul funcționarilor, factorilor de deci-
zie, oamenilor de afaceri. El poate indica asupra faptului că interlocutorul încear-
că să-și ascundă sentimentele reale și să fie amabil, deși nu este nici încântat și 
nici nu așteaptă ceva deosebit de la discuția în cauză. În general, femeile zâmbesc 
mai mult decât bărbații. Se consideră că numărul de zâmbete la bărbați este direct 
proporțional cu statutul pe care ei îl dețin: cu cât puterea unui bărbat crește, cu 
atât el zâmbește mai puțin. Această situație nu este specifică și femeilor. Există 
un stereotip legat de zâmbet: o femeie care zâmbește puțin este percepută ca fiind 
nefericită, în schimb un bărbat care zâmbește puțin este perceput ca o persoană 
dominantă și serioasă.

Așadar, în organizarea relațională cu sursele, jurnalistul trebuie să acorde 
atenție la următoarele mijloace de comunicare nonverbală: îmbrăcămintea, pozi-
ţia corpului, gesturile, mimica, privirea. 

Îmbrăcămintea poate fi interpretată ca una dintre trăsăturile de personalitate 
și poate indica asupra modului în care urmează a fi construit cadrul relațional: un 
costum clasic denotă intenţia interlocutorului de a relaţiona la nivel oficial, iar 
o îmbrăcăminte mai puţin „formală” – intenţia de a da relaţiei o notă mai caldă, 
mai personală. Hainele constituie și un însemn al diferenţierii sociale, or, de re-
gulă, persoanele care ocupă funcții de conducere adoptă stilul vestimentar clasic, 
cei cu un statut economic ridicat îşi „afirmă” constant acest statut purtând haine 
scumpe, elegante şi de bună calitate, iar persoanele cochete au un mod special de 
a fi elegante şi de a atrage atenţia prin croiala hainelor, culorile pe care le poartă, 
accesoriile. 

Poziţia corpului sau postura, la fel este considerată drept o trăsătură de per-
sonalitate: capul ţinut plecat şi spatele gârbovit sunt interpretate ca depresie, ne-
caz, jenă sau umilinţă, iar ținuta „țanțoșă”, capul şi spatele drepte – ca aroganţă, 
mândrie, autoritate. Schimbarea poziţiei corpului în timpul conversaţiei poate 
să comunice interlocutorului lucruri diferite: aplecarea trunchiului înainte poate 
semnifica interes pentru discuție, iar aplecarea înapoi poate semnifica detaşare de 
la temă și plictiseală.
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Gesturile reprezintă mişcările pe care le facem cu întregul corp sau doar 
cu unele segmente ale lui. Fiind elemente ale conduitei expresive, gesturile vor-
besc de la sine despre trăirile afective şi despre temperamentul unei persoane: 
o persoană care gesticulează amplu, intrând în spaţiul nostru personal sau chiar 
intim este percepută ca impulsivă, autoritară/agresivă; mersul apăsat este semn 
de hotărâre, fermitate, furie; mersul pe vârfuri – fire flexibilă, dinamică sau chiar 
intrigantă; paşii „târşiţi” indică lene sau depresie etc.

 Mimica, sau expresia facială, este modalitatea de comunicare nonverbală 
cea mai complexă, datorită faptului că reflectă trăirea emoţională şi, prin aceasta, 
îndeplineşte o funcţie reglatorie intrapersonală şi interpersonală. Datorită regu-
lilor de afişare/expresie (coduri nonverbale), învăţate de participanţii la comuni-
care de la cea mai fragedă vârstă, expresia facială constituie un limbaj secundar, 
prin care se comunică intenţionat şi explicit celuilalt stările emoţionale, atitudi-
nile şi intenţiile noastre. 

Privirea, sau contactul vizual, dintre două persoane furnizează o serie de 
informaţii de context importante pentru interpretarea mesajelor parvenite pe ce-
lelalte canale: direcţia privirii poate indica interesul sau intenţiile interlocuto-
rului; mişcările oculare sunt şi ele sugestive în privinţa trăirilor şi intenţiilor. 
Privirea directă, ochi-în-ochi, este semnul atenţiei pe care ţi-o acordă celălalt şi 
avertizează asupra formei de interacţiune ce va urma (eventualele intenţii agre-
sive, faptul că doreşte să-ţi spună ceva sau, dimpotrivă, aşteaptă un răspuns). 
Privirea are importante funcţii de comunicare în registrul afectiv: frecvenţa şi 
durata ei pot fi semn de simpatie, de atracţie, într-un context pozitiv şi provoacă 
reciprocitatea trăirii, pe câtă vreme într-un context negativ, frecvenţa mare sau 
durata excesivă a privirii pot fi interpretate ca semne de agresivitate şi provoacă 
scăderea atracţiei. 

Chiar în contexte pozitive sau neutre, este greu de suportat o privire insis-
tentă, de aceea interlocutorii alternează, pentru scurte perioade de timp, direcţia 
privirii de la ochii celuilalt la spaţiul înconjurător, fără ca acest lucru să creeze 
impresia de nesinceritate. Nu „intercalarea” contactului vizual cu pauze este cea 
care dă impresia de nesinceritate, ci frecvenţa prea mare a alternanţei sau durata 
prea mare a pauzelor în raport cu aşteptările interlocutorilor în situaţia dată şi în 
contextul relaţional concret.

10.2. Indicatorii comportamentali
Acțiunile sociale ale individului, care reprezintă unul dintre obiectele de re-

flectare a mass-mediei, depind, între altele, de caracterul, comportamentul și tră-
săturile temperamentale ale acestuia. Conținutul, valoarea sau calitatea manifes-
tărilor psihice este determinată de caracterul și aptitudinile individului, iar latura 
lor dinamico-energetică sau forma de manifestare – de temperamentul acestuia. A 
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cunoaște cât mai multe despre caracterul și temperamentul uman și a aplica aces-
te cunoștințe în procesul de relaționare cu sursele de informare este un imperativ 
al jurnalistului în procesul de colectare a informațiilor. 

Caracterul reprezintă ansamblul însușirilor fundamentale psihomorale ale 
unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile și în acțiunile 
sau inacțiunile sale și reflectă moralitatea acestora. Caracterul individului, spre 
deosebire de temperament, nu este un element înnăscut, ci unul format postna-
tal, care, sub influența unor anumiți factori (mediu de existență, cunoștințe noi, 
experiență de viață etc. ), poate fi modelat, corectat, schimbat. 

Temperamentul reprezintă latura dinamico-energetică a personalității, 
care pune în corelație conduita omului (iute sau lentă, mobilă sau rigidă, acce-
lerată sau domoală, uniformă sau neuniformă etc.) și cantitatea de energie de 
care el dispune (din modul în care acesta consumă energia sa într-o situație sau 
alta). Structura temperamentală a individului este înnăscută, deci ea nu poate fi 
schimbată. Schimbate pot fi doar anumite deprinderi, în vederea corectării felu-
lui de a fi al individului: a colericului și a sangvinicului – în direcția stăpânirii 
reacțiilor și gestionării emoțiilor, iar a flegmaticului și a melancolicului – în 
cea a amplificării gradului lor de mobilitate în vederea sporirii productivității 
muncii lor.

Temperamentul este una dintre laturile personalității care se exprimă cel 
mai pregnant în conduita și comportamentul acesteia (echilibru, mișcări, reacții, 
emoții, stăpânire de sine, capacitate de lucru, vorbire etc.). Există o serie de indi-
catori psihocomportamentali stabili, ce se manifestă continuu, în temeiul cărora 
au fost identificate patru temperamente de bază: două predominant introvertite 
(melancolic și flegmatic) și două predominant extravertite (sangvin și coleric). 
Primul care a verificat știinţific teoria celor patru temperamente a fost Hans Ey-
senck, demonstrând că fiecărui tip de temperament îi corespund anumite trăsături 
specifice. Iată cum Betty Holbrook caracterizează, în studiul Înainte de a spune 
„Da”: consiliere premaritală [2], cele patru temperamente:

Colericul este:
a.  Puternic. Colericii sunt, în general, persoane puternice și dure. Încă din 

vremea copilăriei, nu se vor speria de pedepse.
b.  Agresiv. Temperamentul coleric este cel mai agresiv dintre toate tempera-

mentele. Colericii au tendinţa de a se impune altora. Deseori le place să discute 
în contradictoriu, de aceea se ceartă mereu și găsesc întotdeauna o mulţime de 
argumente.

c.  Insensibil. Colericii sunt adesea insensibili la nevoile și simţămintele ce-
lorlalţi. Ei vor face declaraţii aspre, fără să le pese că aduc lacrimi sau tristeţe 
celor din jur.

d.  Energic. Colericii au multă energie. Când această energie este canalizată 
corect, pot fi foarte eficienţi și productivi.
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Sangvinicul este:
a.  Sociabil și deschis. Sangvinicii personifică termenul de „extravertit”. Ei 

sunt prietenoși, vorbăreţi și sensibili la nevoile celor din jur. oamenii se simt bine 
în preajma lor. De aceea, o serbare sau o întrunire socială tinde să devină plictisi-
toare fără prezenţa lor.

b.  Neatent. Sangvinicii își uită repede promisiunile și chiar prietenii, pentru 
că nu sunt atenţi, nu se concentrează. Ei sunt seduși și încântaţi ușor de orice 
noutate – obiect, eveniment sau persoană – care apare în faţa lor. Sangvinicii 
renunţă adesea la ceva ce tocmai au început, pentru altceva care le-a atras atenţia. 
În aparență, ei sunt nesupuși și sfidători, dar în realitate sunt, pur și simplu, nea-
tenţi. 

c.  Împrăștiat și neorganizat. Gospodinele sangvinice par femei foarte 
neglijente din cauza incapacităţii lor de a se organiza. Un conducător sangvin 
face, de obicei, multe greșeli din neatenţie.

d.  Voios, vesel și fără grijă. Sangvinicii sunt de obicei optimiști, bine dispuși 
și expresivi, în special atunci când sunt în mijlocul altor oameni. Ei pot lucra cu 
succes în spitale, demonstrând o abilitate uimitoare de a-i bine dispune pe bol-
navi.

Melancolicul este:
a.  Îngrijorat și emotiv. Melancolicii au o puternică energie emoţională. Ei 

tind să fie tensionaţi, încordaţi, îngrijoraţi. Dacă nu învaţă să-și disciplineze emo-
ţiile, ei nu vor reuși să lucreze în condiţii de presiune psihică.

b.  Creativ. Melancolicii sunt potriviţi pentru cercetare, artă, filosofie. Ei se 
pricep la orice lucrare care necesită rezolvarea problemelor și/sau crearea unor lu-
cruri. Studiile au arătat că oamenii care au un nivel înalt de anxietate au rezultate 
deosebite la testele de creativitate. Chiar și în alte domenii, cum ar fi tehnologia 
dentară, cei mai creativi tehnicieni sunt melancolicii.

c.  Conștiincios și perfecţionist. Melancolicii au în general o conștiinţă stric-
tă și autoritară. Dacă nu-și urmează cu exactitate conștiinţa, ei vor avea puternice 
simţăminte de vinovăţie. Aceste standarde înalte îi ajută să facă o lucrare exce-
lentă, uneori chiar perfectă. Însă standardele lor sunt atât de înalte, încât cu greu 
ar putea cineva să trăiască conform lor.

d.  Capricios, gânditor și sensibil. Melancolicii sunt, de obicei, oameni foar-
te sensibili. Ei nu pot să tolereze critica și suferă când sunt insultaţi, dispreţuiţi 
sau desconsideraţi. Melancolicii nu pot să uite ușor o mustrare, o umilinţă sau o 
dojană, ci tind să se gândească la ea.

Flegmaticul este:
a.  Calm, comod și nepăsător. Temperamentul flegma-

tic este cel mai calm și împăciuitor dintre cele patru temperamen-
te. Flegmaticii nu le cauzează altora dureri sufletești și nu rostesc cuvin-
te pripite, pe care să le regrete mai târziu. Este atât de ușor să trăiești cu ei, 
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încât de multe ori nici nu vei observa că sunt în preajma ta. Datorită naturii lor 
calme, ei pot lucra chiar și în condiţii de presiune psihică. Flegmaticii nu vor dori 
să deţină funcţii de conducere.

b.  Cu tact și diplomaţie. Flegmaticii sunt buni împăciuitori. lor nu le place 
să vadă alţi oameni certându-se sau bătându-se. Ei sunt buni diplomaţi. Flegmati-
cii sunt oameni care te pot concedia dintr-o slujbă fără să te simţi jignit sau să fii 
mânios.

c.  Politicos, amabil, liniștit. De obicei, persoanele cu temperament flegmatic 
vorbesc foarte rar și acţionează încet, parcă lenevesc tot timpul. Chiar dacă sunt 
foarte ocupaţi, chiar dacă își îndeplinesc toate sarcinile, flegmaticii lasă impresia 
că nu se grăbesc niciodată și că nici nu prea au cu ce se ocupa. Șeful unui flegma-
tic poate spune: „Eu nu înţeleg când lucrează omul acesta, pentru că întotdeauna 
îmi face impresia că este pe punctul de a adormi”.

d.  Flexibil. Flegmaticii se obișnuiesc repede cu oamenii și situaţiile noi. Ei 
colaborează cu oricine și se acomodează rapid la schimbările de orice fel. o se-
cretară flegmatică, căreia șeful îi spune: „lasă ce faci și scrie-mi această scrisoa-
re!”, va executa ordinul fără nicio împotrivire. În general, flegmaticii nu se plâng 
de condiţiile de lucru sau cele din familie, așa cum fac, de exemplu, melancolicii 
și colericii. 

Comportamentul este modul în care individul își exteriorizează ideile, vi-
ziunile, opiniile și atitudinile proprii față de oameni, fapte, întâmplări, procese, 
fenomene etc., este maniera în care el se comportă cu cei din jurul lui. Compor-
tamentul depinde atât de temperamentul, cât și de caracterul uman. El, în general, 
„trădează” caracterul, prin felul de a acționa de o anumită manieră în anumite 
situații. Cu timpul el devine conduită, purtare, un întreg ansamblu al reacțiilor 
oamenilor în anumite situații, la factorii de mediu.

Indicatorii comportamentali din viaţa de zi cu zi au un conţinut ridicat de 
informaţie pentru a descifra gândurile și emoțiile celorlalţi. De regulă, interlocu-
torii care se emoționează tuşesc din senin, clipesc des, înghit în sec și cu greu-
tate, cei care se plictisesc – cască sau se uită în gol, iar cei care se simt nesiguri, 
deseori îşi mângâie părul. Astfel, felul în care cineva îşi mişcă picioarele, mâinile 
sau ochii spune multe despre dispoziţia şi intenţiile sale, arătând dacă se simte 
dominant sau supus, preocupat sau plictisit.

Indicatorii comportamentali uneori oferă informaţii pe care nici autorii lor 
nu le cunosc, pentru că anumiţi indicatori sunt controlaţi de procesele involuntare 
din creier şi se află în afara controlului conştient. Din acest motiv, ei indică mult 
mai exact emoţiile unei persoane decât orice relatare pe care le-ar putea-o oferi 
aceasta despre sentimentele sale.

Cunoașterea indicatorilor comportamentali este foarte importantă, întrucât 
ea îi oferă jurnalistului posibilitatea de a percepe emoțiile și reacțiile interlocuto-
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rilor, precum și de a-și gestiona propriile emoții și reacții, așa încât să reușească 
să orienteze discuția în direcția cuvenită și să influențeze în bine relaţiile lui 
cu protagoniștii materialelor jurnalistice. În continuare, vom trece în revistă o 
serie de indicatori care ar putea ajuta jurnaliștii să-și organizeze relațiile lor cu 
diferite tipuri de surse. Psihologul Peter Collett [8] indică patru categorii prin-
cipale de indicatori: ai dominației, ai supunerii, ai anxietății (neliniște, teamă) 
și ai minciunii.

Indicatori ai dominației:
–  în poziția ridicat: spatele drept, capul „țanțoș”, picioarele poziționate la 

nivelul umerilor, întinse și cu tălpile depărtate;
–  în poziția așezat: poziția „stăpânului” (interlocutorul tinde să ocupe un 

spațiu cât mai mare, să se sprijine pe speteaza fotoliului, iar mâinile și picioa-
rele să și le extindă în părți), poziția „nicovală” (picioarele îndoite, coapsele 
răsfirate, ambele tălpi așezate ferm pe sol), poziția „americană” (picior peste 
picior, când unul se odihnește pe coapsa celuilalt astfel încât membrele să fie 
așezate în forma cifrei patru);

–  una sau ambele mâini în șolduri;
–  voce joasă, gravă, apăsată ce indică fermitate, încredere în sine și dicta-

tură;
–  privire insistentă, țintuită și de durată atunci când vorbesc (pentru a-și 

asigura controlul conversației) și privire fugitivă și scurtă atunci când ascultă 
(pentru a arăta că nu sunt gata să îl flateze pe celălalt și că nu vor să rămână 
mult timp în poziția de ascultători).

De menționat că indivizii dominanți, de regulă, iau primii cuvântul, între-
rup interlocutorul mai des, îi descurajează pe cei care încearcă să-i întrerupă 
prin ridicarea tonului vocii sau prin gesturi energice, folosesc mai puține pauze 
între cuvinte și semne de nehotărâre, precum „a-a-a” sau „h-m-m”).

Indicatori ai supunerii:
–  în poziția ridicat: „poziția paralelă” (picioarele drepte și paralele), 

„poziția foarfecelui” (picioarele drepte și încrucișate), „poziția lamei îndoite” 
(toata greutatea corpului se afla pe un picior, iar celalalt este îndoit);

–  în poziția așezat: picioarele trase înapoi sau ascunse pentru a nu deranja 
alte persoane prin pătrunderea în spațiul public; apropierea sau încrucișarea 
picioarelor la nivelul coapselor sau al gleznelor;

–  gesturile de autoliniștire: mângâierea părului, încrucișarea brațelor, 
încrucișarea degetelor mâinilor (efectul cozii de porumbel), așezarea mâi-
nilor una peste alta, așezarea brațelor peste corp ca și cum persoana se 
îmbrățișează;

–  capul lăsat în jos sau într-o parte;
–  sprâncenele ridicate și unite ce denotă atât supunere, cât și îngrijorare.



107

De menționat că persoanele nesigure pe sine și supuse își feresc privirea în 
mod inconștient pentru a reduce sentimentul de frică pe care îl resimt față de per-
soanele dominante și pentru a le indica acestora că nu intenționează să atace: fie 
privesc în jos, fie își mișcă privirea de la un capăt la altul al câmpului vizual, fără 
a-și mișca și capul, fie arată că sunt dezarmați folosind privirea „cu ochii măriți”. 
De asemenea, acestea frecvent ridică din umeri, astfel transmițând un mesaj de 
neajutorare (nu pot, nu știu, nu e vina mea). În situațiile tensionate, persoanele 
subordonate zâmbesc mai mult decât persoanele dominante, zâmbetul lor având 
rolul de calmant. Totodată, ei adoptă un număr mai mare de zâmbete false. 

Indicatori ai anxietății (teamă, neliniște, încordare):
–  respirație accelerată și transpirație, ce denotă o stare încărcată emoțional, 

lipsă de încredere în sine sau chiar frică;
–  mișcări involuntare și neregulate ale corpului: frecatul apăsat al mâini-

lor arată că persoana este neliniștită, încordată și chiar disperată; bătaia ritmică, 
ușoară și frecventă din picior arată că ea ar vrea să se retragă cât mai repede, la 
fel precum și jocul cu mâinile sau cu diferite obiecte;

–  atingerea și mângâierea unor părți ale corpului: palmele, bărbia, gâtul, 
obrajii, părul sau a unor obiecte: chei, pixuri, ochelari etc.;

–  voce ascuțită sau tremurândă: acest gen de interlocutori vorbesc mai re-
pede, deseori, încurcat, uneori poate să apară chiar bâlbâiala.

–  privire fugară, scurtă și împrăștiată, evitarea privirii interlocutorului și 
clipitul frecvent.

Cei mai importanți indicatori ai stărilor de neliniște și de așteptare încordată 
sunt: uscarea gurii, tusea, greutatea de a înghiți, mușcarea buzelor, tragerea bu-
zelor înăuntru și ținerea lor între dinți, mușcarea unghiilor, băgarea unui obiect 
în gură etc.

Indicatori ai minciunii:
Minciuna poate fi ușor detectată din discursul interlocutorului, întrucât el:
–  deviază de la subiect, abordând mai multe teme, tinde să sară de la un 

subiect la altul;
–  oferă informații generale, fără detalii legate de spațiu, timp și de senti-

mentele celor implicați;
–  repetă una și aceeași informație în modalități diferite de expunere ver-

bală; 
–  dă răspunsuri care stârnesc confuzia, invitând la interpretări;
–  folosește în măsură mult mai mare negarea („nu am putut să nu plec” în loc 

de „a trebuit să plec” sau „nu sunt escroc” în loc de „sunt om cinstit”);
–  evită să dea nume concrete, generalizând („nimeni”, „niciodată”, „oriun-

de”, „toata lumea etc.);
–  vorbește foarte puțin despre sine și folosește rar cuvintele „eu”, „mie”, 

„mine” etc.
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Se consideră că dacă minciuna nu a fost repetată înainte, oamenii tind să 
facă o pauză înaintea ei și să o spună vorbind mai lent decât atunci când spun 
adevărul. Pauzele între cuvinte și propoziții sunt mai dese decât de obicei, între 
ele apărând „a-a-a” sau „h-m-m”. 

Minciuna poate fi detectată și din gesturile interlocutorului, întrucât el:
–  încearcă să evite privirea persoanei cu care discută, ochii „alergându-i” 

iute dintr-o parte în alta; 
–  își acoperă total sau parțial gura și își scarpină nasul, or, atunci când o 

persoană minte fluxul sangvin în regiunea nasului creste, creând o senzație neplă-
cută;

–  zâmbește des, măgulitor și fals: acest tip de zâmbet se „formează” mai ușor 
și se „descompune” mai rapid, iar de cele mai multe ori este asimetric;

–  își modifică des poziția picioarelor și a tălpilor, se leagănă de pe un picior 
pe altul.
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HolBRooK,2.  B. Înainte de a spune „Da”: consiliere premaritală. Târ-
gul Mureș: Pioneer, 1999.
Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est3. . Coord.                             
M.F. MAllETTE. Bucureşti: Wold Press Greedom Committe, 1992. 
STANTON, N. 4. Comunicarea. București: Societatea Știință și Tehnică 
SA, 1995.
STEPANOV, G. 5. Jurnalismul social: aspecte definitorii. Chişinău: CEP 
USM, 2015. 
ШЕСТЕРИНА, А.М. 6. Психология журналистики. Воронеж: ВГУ, 
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Indicatorii comportamentali care ne dau de gol7. . În: Jurnal spiritual. 
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Sarcini teoretico-aplicative:
Mijloacele de comunicare nonverbalăI. 
1. Numiți cele cinci mijloace de comunicare nonverbală, la care trebuie I. 

să acorde atenție jurnalistul în organizarea sa relațională cu sursele: 
îmbrăcămintea, poziţia corpului, gesturile, mimica, privirea. 

I. 2. Analizați variantele posibile de utilizare a mijloacelor de comunicare 
nonverbală de către jurnalist, în funcție de evenimentul la care el este 
prezent (oficial, neoficial) și de categoriile sociale de oameni cu care 
contactează (statut, vârstă, ocupație, mediu de trai etc.).
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I. 3. Evaluați rolul mijloacelor de comunicare nonverbală în procesul de 
colectare a informației.

Tipuri de comunicare nonverbalăII. 
1. Descrieți cele trei tipuri de comunicare nonverbală: paralimbajul, mo-II. 

dul de utilizare al spaţiului pentru comunicare, limbajul corpului. 
II. 2. Stabiliți corelația dintre tipul de comunicare nonverbală și firea uma-

nă.
II. 3. Evaluați rolul tipurilor de comunicare nonverbală în procesul de colec-

tare a informației.

III. Caracterul și comportamentul uman 
1. Descrieți esența noțiunilor: caracter, comportament, temperament.III. 

III. 2. Stabiliți corelația dintre caracter, comportament, temperament.
III. 3. Elaborați tipul propriu de temperament, utilizând informația din text. 

IV. Comportamentul și indicatorii comportamentali
IV: 1. Definiți noțiunea de „comportament uman”.
IV. 2. Deduceți specificul celor patru modele de comportament ale surse-

lor, utilizând indicatorii: a) dominației, b) supunerii, c) anxietății și             
d) minciunii, propuși de psihologul P. Collett.

IV. 3. Proiectați modele de comportament (acțiune) ale jurnaliștilor în raport 
cu cele patru modele de comportament ale surselor. 
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11. FUNCȚIA DE INFORMARE A MASS-MEDIEI

Obiective de referință:
1. Funcţiile mediatice: abordări conceptuale 
2. Esența funcției de informare
3. Tipologia informaţiilor de presă

11.1. Funcţiile mediatice: abordări conceptuale
Mass-media realizează simultan un șir de activități specifice prin care 

structurează imagini despre lume, sugerează semnificaţii, conturează per-
spective, oferă soluţii, organizează activităţi sociale, promovează valori etc. 
Aceste activități sunt generate de necesitățile și așteptările oamenilor și vin 
ca un răspuns la cerinţele şi aspiraţiile (certe, difuze, latente) ale individului 
social, în particular, şi ale comunităţii, în general. Răspunzând necesităților 
informaționale și așteptărilor oamenilor, instituţiile de presă oferă publicului 
anumite funcții mediatice, prin aceasta contribuind la stabilirea ordinii sociale 
și la reproducerea sistemului social pe care îl reprezintă şi în care activează. Ac-
tivităţile mijloacelor de comunicare în masă reprezintă alternative funcţionale, 
or, apar şi se manifestă ca răspuns la multitudinea de interese şi de necesităţi 
individuale, colective sau sociale ale publicului. În scopul satisfacerii nevoilor 
informaţionale ale indivizilor, jurnalismul pune în circuit produse care, fiind 
valorificate, generează faptul că publicul este informat. Acest fenomen media-
tic poartă denumirea de funcţie. 

Cuvântul „funcţie” este de origine latină şi are multiple sensuri, ce reies din 
specificitatea domeniului în care este utilizat. Din perspectivă mediatică, funcţia 
este o consecinţă a activităţii mass-mediei, ce apare ca răspuns la aşteptările 
publicului și generează anumite activități specifice ca formă și conținut. 

Definițiile date pentru funcţia mediatică sunt multiple, toate însă o califică 
drept consecinţă globală a activităţii sistemului mass-mediei, care reiese din co-
relarea următoarelor aspecte: 

–  este generată de nevoile și așteptările oamenilor sau este o consecinţă, 
conturată în urma corelării dintre nevoile societăţii şi oferta mass-mediei; 

–  reprezintă activități orientate spre îndeplinirea anumitor roluri – misiuni 
generale atribuite sistemului mass-mediei; 

–  reprezintă activități, ce produc un anumit impact asupra percepțiilor aces-
tora; 

–  generează anumite efecte, care influențează și modifică nevoile și 
așteptările oamenilor. 
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observăm caracterul circular al acestui proces.
Funcţiile jurnalismului contemporan acoperă toate domeniile şi sferele so-

cietăţii, punând în valoare actanții practicii social-economice și politice, care, 
prin intermediul sau cu ajutorul mass-mediei, îşi satisfac necesităţile. Comisia 
internaţională de studiere a problemelor comunicării, UNESCo, a definit, în anul 
1978, cinci funcţii de bază ale mass-mediei, şi anume: 

 Funcţia de informare, care presupune colectarea şi difuzarea informaţiilor. 
Este o funcţie a proceselor democratice şi presupune supravegherea mediului 
imediat, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Funcţia de informare se realizează 
prin punerea în circuitul informaţional a elementelor de cunoaştere, necesare în-
ţelegerii realităţii sociale. După M. Coman, funcția de informare a mass-mediei 
„poate fi tradusă prin trei sintagme diferite: 

–  drept urmare a activității presei, publicul este informat – funcție; 
–  presa are misiunea de a informa publicul – rol;
–  prin informațiile pe care le distribuie, presa influențează gândirea și com-

portamentul publicului – efect” [1, p. 70].
– Funcţia de interpretare (de persuasiune, de motivaţie), care presupune 

analiza şi explicarea evenimentelor, fenomenelor, proceselor și tendinţelor so-
ciale, politice, economice, culturale etc. Ea motivează, argumentează, convinge, 
exercitând, astfel, controlul social şi coerenţa acţiunilor publice. Funcţia de in-
terpretare se realizează prin punerea în circuitul informaţional a elementelor de 
judecată și de opinie, necesare înţelegerii realităţii sociale. 

– Funcţia de socializare, care presupune colectarea şi difuzarea informa-
ţiilor sociale necesare facilitării participării indivizilor şi a grupurilor sociale la 
viaţa publică. Este funcţia care creează legăturile sociale şi permite integrarea 
individului în grup, a grupului în comunitate, a comunităţii în societate; care ca-
talizează implicarea indivizilor în actul decizional şi în soluţionarea problemelor 
cu care ei se confruntă direct sau tangențial. Totodată, ea asigură interacţiunea 
socială, dialogul social și medierea realității sociale. Funcţia de socializare se 
realizează prin punerea în circuitul informaţional a elementelor de cunoaştere, de 
judecată și de opinie, necesare înţelegerii realităţii sociale. 

– Funcţia de transmitere a moştenirii social-culturale și de educaţie (de cul-
turalizare), care presupune colectarea şi difuzarea informaţiilor necesare formării 
culturii generale a indivizilor. Din perspectiva acesteia, informaţiile de presă tre-
buie să faciliteze înţelegerea şi conştientizarea lucrurilor, situaţiilor, proceselor 
și fenomenelor care au anumite valenţe culturale. obiectivul acestei funcţii este 
de a asigura transmiterea moştenirii social-culturale de la o generație la alta, de 
la o societate la alta; de a produce informații și analize despre starea actuală 
de lucruri în domeniul culturii și artelor; de a proiecta tendințele de evoluție a 
acestuia. Această funcție, prin implicit, are valențe educative, întrucât instruiește 
publicul în vederea formării gusturilor estetice, comportamentului etic și culturii 
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generale a acestuia. Funcţia de culturalizare se realizează prin punerea în circui-
tul informaţional a elementelor de cunoaştere, de judecată și de opinie, necesare 
înţelegerii realităţii sociale. 

–  Funcţia de divertisment (de loisir), care răspunde necesităţilor indivizilor 
de a se relaxa în timpul liber, de a se retrage din realitate şi de a evada într-o altă 
lume, imaginară. Interdependentă cu noţiunea de îmbunătăţire a calităţii vieţii, 
funcţia în cauză depinde de varietatea contextelor culturale şi de gradele de evo-
luţie a societăţii. Funcţia de socializare se realizează prin punerea în circuitul 
informaţional a elementelor de cunoaştere, de judecată și de opinie, necesare 
înţelegerii realităţii sociale.

De fapt, toate tipurile de media îndeplinesc aceste cinci funcţii, doar că ier-
arhia și ponderea lor diferă de la o instituție la alta datorită:

–  suportului tehnic (tipul de canal de diseminare) – presă tipărită, radio, TV, 
jurnalism online;

–  periodicității publicației periodice, frecvenței emisiunii audiovizuale;
–  tipului de instituție – generalistă sau specializată;
–  obiectivelor de creație ale instituției (influențele pe care intenționează să 

le producă);
–  publicului-ţintă – necesitățile și așteptările nemijlocite ale acestuia.
Din perspectiva importanţei şi, respectiv, a spaţiului/timpului rezervat, con-

statăm o pondere diferită a funcțiilor în presa tipărită și în cea audiovizuală. Dacă 
în presa tipărită prioritate are funcţia de interpretare, la radio în prim-plan apare 
cea de informare, iar în televiziune – cea de divertisment. orice instituție de presă 
însă, indiferent cărei funcții îi dă prioritate, trebuie, totodată, să cultive spiritul 
democratic, să educe civic cetăţeanul și să-l provoace în ideea de a însuşi acest 
spirit. De aceea, în societățile democratice o importanță deosebită i se acordă 
funcţiei de socializare, or, prin intermediul acesteia, sistemul mass-mediei con-
temporan produce un „mod de comunicare socializat”. la fel de importantă este 
și funcţia de culturalizare, rolul educaţional al căreia asigură formarea continuă a 
personalității pe o paletă a manifestărilor extrem de largă, de la educaţia morală 
la cea culturală şi religioasă, de la preocupările vizând sfera artei la cele dedicate 
literaturii.

Activitatea sistemului mass-mediei însă nu întotdeauna este ideală și nu pro-
duce doar efecte pozitive. Dacă efectele pozitive sunt o consecință a exercită-
rii funcțiilor, atunci efectele negative apar ca rezultat al disfuncțiilor mediatice. 
Transformarea funcţiilor în disfuncţii este favorizată de anumite condiţii politice, 
economice, culturale și se produce în situațiile când presa nu-și îndeplinește ro-
lurile sale firești, întrucât activitatea ei este pusă în interesele doar ale unor cate-
gorii sociale sau ale puterii. În aceste condiții:

–  funcţia de informare se poate transforma într-o acţiune de dezinforma-
re;
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–  funcţia de interpretare – în una de manipulare (luând conturul unei domi-
nări ideologizate);

–  funcţia de socializare poate uniformiza acțiunea socială, contribuind la 
instituirea şabloanelor, prejudecăților și stereotipurilor;

–  funcţia de culturalizare poate difuza nonvalorile;
–  funcţia distractivă poate provoca pasivitate socială, conduite antisociale, 

izolarea.
Realizarea funcţiilor/disfuncţiilor mass-mediei depinde de contextul social-

politic şi economic în care aceasta activează, de intenţiile umane, de valorile de 
care dispune o societate într-o perioadă istorică sau alta. Buna funcţionare a presei 
este favorizată de prezenţa unui regim democratic, în primul rând. De altfel, într-o 
societate liberă, unde există interesul de a ridica gradul de participare în viața pu-
blică a cât mai multor segmente de public, activitatea mass-mediei este racordată 
la necesitățile maselor. Pe când, într-o societate totalitară, funcţiile presei reies din 
obiectivele puterii politice, ele deseori transformându-se în disfuncţii. 

Funcţiile mass-mediei sunt variate, or, depind de perioada istorică și de ca-
drul social-politic şi economic al societăţii în care activează. În secolele XVIII-
XIX, spre exemplu, în afară de funcţiile de informare şi propagandă, mass-media 
îndeplinea şi funcţia de iluminare culturală, nu atât datorită caracterului deosebit 
al presei însăşi, pe cât datorită situaţiei social-politice şi a cititorului de pe acele 
timpuri. Către începutul secolului al XX-lea se afirmă divertismentul mediatic, 
iar la mijlocul aceluiaşi secol – funcţia de socializare. 

Așadar, răspunzând nevoilor şi aspiraţiilor certe, difuze și latente ale indi-
vidului social, în particular, şi ale comunităţii, în general, instituţiile de presă 
contribuie la stabilirea ordinii sociale. Mass-media „răspunde unor nevoi şi as-
piraţii, clare sau difuze, ale indivizilor şi colectivităţilor – fiind modelată, astfel, 
de solicitările sau de aşteptările acestora – şi că, simultan, ea exercită o seamă de 
influenţe asupra vieţii sociale, modificând acţiunile indivizilor şi grupurilor” [1, 
p. 70]. Mass-media, ca element al societăţii, răspunde anumitor necesităţi şi înde-
plineşte, în consecinţă, anumite funcţii care sunt direct proporţionale cu nevoile 
umane. Şi, dacă aceste nevoi sunt variabile şi poartă amprenta specificităţii sis-
temului din care fac parte consumatorii de produse mediatice, la fel de variabile 
sunt şi funcţiile mass-mediei. 

11.2. Esenţa funcţiei de informare
Complexitatea proceselor și fenomenelor din lumea modernă solicită din 

partea indivizilor sociali cunoştinţe din ce în ce mai vaste, mai profunde şi mai 
diverse, care însă nu pot fi dobândite prin contactul direct cu realitatea. Nevoile 
informaționale crescânde ale omului contemporan sunt satisfăcute de către mass-
media, acest tip de activitate generând funcția de informare. 
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Activitatea mass-mediei din perspectiva funcţiei de informare presupune re-
alizarea mai multor obiective, aşa precum:

– supravegherea mediului înconjurător și asigurarea securităţii individului 
social; 

–  promovarea adevărului şi înlăturarea incertitudinilor;
– ierarhizarea, clasificarea şi poziţionarea informaţiilor din perspectiva 

priorităţilor sociale;
– stocarea informaţiilor generale şi configurarea imaginii sociale, politice, 

economice, culturale a realităţii;
–  promovarea informaţiei utilitare întru asigurarea orientării în mediul 

imediat;
– atenţionarea publicului asupra unor fenomene, situaţii şi tendinţe poten-

ţiale. 
Prin funcția de informare, jurnalismul își sintonizează acțiunea la valorifica-

rea realității înconjurătoare, la reflectarea cotidianului, la diseminarea informației 
privind evenimentele, întâmplările, situațiile care s-au produs de curând, care 
sunt în derulare sau care urmează să se producă într-un timp apropiat, astfel 
oferind publicului informații necesare formării cunoștințelor despre activitatea 
umană de nivel local, național și internațional. Din acest punct de vedere, sco-
pul jurnalismului de informare este de a distribui celor mai diferite segmente 
de public informații din toate domeniile și sferele de activitate umană și de a 
apropia individul social de evenimentele care formează realitatea la zi. obiecti-
vele primare ale jurnalismului în acțiunea de a informa societatea sunt orientate 
spre valorificarea noului și ineditului. Astfel, la baza produselor mediatice întot-
deauna vor sta evenimentele care au fie utilitate socială, fie valoare artistică, fie 
semnificație politică, fie însemnătate economică sau cele de divertisment. Deci, 
nu orice întâmplare din realitatea înconjurătoare poate deveni produs mediatic, ci 
doar acelea care sunt relevante pentru publicul-țintă. 

Grație funcției de informare, indivizii sociali obțin informații despre lumea 
înconjurătoare, în baza cărora ei își formează cunoștințele necesare pentru a se 
orienta în mediul lor apropiat, dar și în cel îndepărtat. Astfel, reprezentările me-
diatice despre evenimentele social-politice și economice sunt necesare pentru re-
alizarea nevoii de securitate socială, căreia îi corespunde funcţia de supraveghere 
a mediului înconjurător. Vidurile informaţionale sunt suplinite de către mass-
media, care se situează între individ şi lumea înconjurătoare, facilitând accesul şi 
integrarea acestuia în realitatea imediată. În societăţile contemporane, suprave-
gherea mediului – activitate, care asigură nevoia de securitate, se realizează doar 
cu ajutorul şi prin intermediul informaţiilor de presă, omul nefiind în stare să par-
ticipe nemijlocit la toate evenimentele vieţii. Pentru ca supravegherea mediului 
să fie optimală, instituţiile mediatice trebuie să producă informaţii actuale, utile 
și interesante din toate domeniile vieţii. D. Randall susţine, în studiul Jurnalistul 
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universal, că rolul unei instituții mediatice este să afle informaţia proaspătă des-
pre chestiunile de interes public şi să o transmită cititorilor cât mai repede şi cu 
cât mai multă acurateţe, în mod cinstit şi echilibrat [6, p. 37]. 

Presa este unica instituţie care decide unilateral, dar în numele cetățeanului 
şi pentru cetățean, ce este important şi ce nu din masa evenimentelor, indicând 
asupra valorii şi popularizând anumite evenimente în detrimentul altora. Decizia 
de a publica sau nu o anumită informație nu se ia la întâmplare, iar evenimentele 
nu devin ştiri îndată ce se produc. Ele trebuie evaluate din perspectiva:

–  gradului lor de încadrare în problematica instituţiei de presă, adică în ce 
măsură ele se potrivesc cu materialele anterioare;

–  valorii lor informative;
–  caracterului utilitar; 
–  sursei din care provin etc. 
Pentru a distinge evenimentele cu valoare informativă, jurnaliştii filtrează 

informația, folosind paradigma informală a valorilor faptului ziaristic, propusă în 
anul 1973 de Johan Galtang şi Mari Ruge [4, p. 85-88]. Cele mai semnificative 
valori generale ale faptului ziaristic sunt: 

1. Durata (frecvența) – perioada de desfăşurare a evenimentului. Durata eve-
nimentului este determinantă pentru jurnalişti, or, cu cât evenimentul se consumă 
mai repede, cu atât mai operativ el urmează a fi mediatizat. Astfel de evenimente 
se înscriu în agenda cotidienelor şi în grila de emisie a buletinelor informative au-
diovizuale. Evenimente care durează un timp mai îndelungat, pot fi reflectate într-
un săptămânal, într-o revistă sau în emisiuni audiovizuale de analiză şi sinteză. 

2. Pragul – amploarea evenimentului. Există un prag până la care evenimen-
tul nu poate deveni subiect de ştire. o întâmplare obișnuită, banală care vizează 
un cerc foarte restrâns de persoane nu merită să fie mediatizată, deci ea este sub 
pragul interesului mediatic și social. Acest prag variază în intensitate de la o 
publicație la alta. 

3. Claritatea – lipsa de ambiguitate a evenimentului. 
4. Capacitatea de semnificare – gama de semnificaţii a evenimentului, care 

este în strânsă legătură cu cultura majoritară dintr-o societate. De exemplu, săr-
bătorile de Paști vor fi mediatizate pe larg, dacă produsele mass-mediei sunt des-
tinate persoanelor ce împărtășesc religia creștină sau dacă ele se distribuie pe 
teritoriile populate compact de acestea, în timp ce pentru populația musulmană 
aceste sărbători nu au semnificație, deci ele nu vor fi mediatizate în presa desti-
nată acestei confesiuni. 

5. Consonanţa – măsura în care evenimentul este dorit/aşteptat de public.
6. Neprevăzutul – caracterul senzaționalist, excepţional, impredictibil al 

evenimentului.
7. Continuitatea – reflectarea evenimentului în dinamica dezvoltării sale. 

Evenimentul, odată devenit ştire, focalizează un anumit timp atenţia mass-me-
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diei asupra sa, solicitând mediatizarea desfăşurării acestuia, a tuturor etapelor 
evoluției sale.

8. Compoziţia – mixarea diferitelor tipuri de evenimente sau punerea în 
corelație a diferitelor evenimente care doar împreună pot proiecta o viziune de 
ansamblu asupra unei stări de lucruri.

9. Referirea la naţiuni de elită. Evenimente în care sunt implicate marile 
puteri ale lumii sau dacă consecinţele acestora vizează direct sau tangenţial ţările 
„de elită” vor fi expuse mai detaliat şi vor avea o acoperire mediatică mai bună 
decât evenimentele în care sunt implicate ţările mici şi sărace. 

10.  Referirea la persoane de elită. Dacă în eveniment, oricât de banal ar fi, 
sunt implicate persoane importante de talie naţională sau internaţională, acesta 
are reale şanse să devină ştire. or, acţiunile persoanelor de elită care pot influenţa 
viaţa oamenilor de rând permanent suscită interesul general. 

11.  Personalizarea. Evenimentele apar datorită activităţii sociale a indivizi-
lor. Personalizarea este necesară, pentru că permite publicului să se identifice cu cei 
implicaţi în eveniment, contribuind, astfel, la o mai bună asimilare a informaţiei.

12.  Negativismul. Veştile rele asigură ştirile bune, pentru că ele se produc pe 
neprins de veste, se consumă relativ repede şi sunt aşteptate.

Valorile informative ale evenimentelor alcătuiesc un cod ideologic de care 
depinde dacă aceste evenimente vor avea prioritate în procesul de selectare a 
subiectelor pentru următorul număr al ziarului, revistei, emisiunii. Șansele eveni-
mentului de a deveni știre cresc în funcție de numărul valorilor generale ale fap-
tului ziaristic: cu cât numărul valorilor pe care el le întrunește este mai mare, cu 
atât mai mari sunt șansele lui să se regăsească în produsul mediatic al instituțiilor 
de presă. Funcţia de informare se concretizează în forme proprii de exprimare, 
adică în genuri jurnalistice specifice acestei activități. Expresii ale funcţiei de 
informare sunt: ştirea, interviul, reportajul, darea de seamă.

11.3. Tipologia informaţiilor de presă 
Din perspectiva funcției de informare, informaţiile sunt puse în circuit, întâi 

de toate, ca oportunităţi ce oferă puncte de sprijin indivizilor sociali. De aceea, 
informaţiile de presă sunt selectate și se referă, în mare parte, la mediul imediat 
al publicului şi, de obicei, au o utilitate imediată pentru acesta. Totodată, mass-
media produce şi informaţii despre procesele şi fenomenele care depăşesc me-
diul imediat al publicului său, ce nu au o utilitate imediată, dar care proiectează 
o viziune integrală a lumii, parte a căreia este acest public. Grație acestui tip de 
informații, publicul este la curent cu tot ce se întâmplă în lume, el poate să se 
raporteze la fenomenele și procesele internaționale și să înțeleagă rolul și locul 
său în contextul acestora. Diversitatea produselor informaţionale și valoarea de 
întrebuinţare a acestora sunt determinate de nevoile și așteptările informaționale 
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ale publicului. Valoarea de întrebuinţare este criteriul care detectă trei tipuri de 
informaţii mediatice: informaţii generale, informaţii utilitare, informaţii de aver-
tisment.

Informaţii generale. omul contemporan, pentru a supraveghea lumea în-
conjurătoare, are nevoie de cele mai diverse informaţii pentru că ele acumulează 
elementele care formează, în fine, contextul în baza căruia se iau deciziile şi se 
fac alegerile sau care formează așa-numitul capital informaţional. la baza ca-
pitalului informațional stau informaţiile generale, care asigură formarea cunoş-
tinţelor generale despre lume, a viziunilor asupra fenomenelor şi evenimentelor, 
contribuie la înţelegerea situaţiilor. În categoria acestora se includ: informaţii 
despre noile descoperiri ştiinţifice, despre realizări culturale, situaţii industriale, 
situaţii agricole, despre evoluţia fenomenelor sociale (inflaţie, narcomanie, trafic 
de fiinţe umane etc.), iniţiative legislative, curiozităţi etc. Informaţiile generale 
dezvoltă şi diversifică experienţa umană dobândită prin instrucţia programată, 
răspunzând, pe de o parte, curiozităţii intelectuale, pe de alta, nevoilor de ori-
entare în lumea înconjurătoare. Informaţiile generale, de regulă, sunt informaţii 
neutre, nu au neapărat efecte directe asupra auditoriului şi nici neapărat o utilitate 
imediată.

Informaţii utilitare. În prezent, mai mult decât orice, omul are nevoie de 
informaţie specializată care i-ar ajuta la moment să se orienteze imediat în mediul 
lui apropiat. Aceste necesități sunt satisfăcute de informaţiile utilitare, supranu-
mite instrumentale sau de serviciu, care vizează datele punctuale, necesare, în 
mod practic, vieţii cotidiene. Ele ameliorează şi eficientizează activitatea zilnică 
a omului, or, pun la dispoziţia lui date privind programe culturale, cotaţii bursiere, 
starea vremii, servicii publice, preţuri, rezultatele jocurilor de noroc, programarea 
examenelor, întreruperea apei sau a circulaţiei, modificările transportului urban 
etc. Din categoria informaţiilor instrumentale mai fac parte şi „micile anunţuri”, 
care pun in circuit informaţii-oferte: de serviciu, de odihnă, de închiriere, vânza-
re, schimb ş. a. Acest tip de informaţii, care face obiectul micilor ştiri şi semna-
lează oportunităţi, ajută oamenii să obţină instrumente informaţionale, cu care se 
orientează şi prin care să controleze mediul înconjurător, organizându-şi viaţa de 
zi cu zi. Informațiile utilitare, de regulă, au efecte directe asupra auditoriului şi o 
valoare de utilizare imediată concretă.

În mass-media generalistă acest gen de informaţii nu se prea bucură de apre-
cierea jurnaliştilor, dovadă a faptului fiind amplasarea acestora în ziare sau ie-
rarhizarea lor în emisiuni. De regulă, informaţiile care au menirea de a ghida 
viaţa curentă în emisiunile radiotelevizate sunt programate pentru finalul emisiu-
nilor, iar în presa tipărită ele sunt amplasate în ultimele pagini, în rubrici speciale. 
Aceste rubrici, de cele mai multe ori, sunt considerate de rutină şi sunt privite cu 
dispreţ de către ziarişti, în timp ce pentru indivizii sociali ele constituie o zonă 
prioritară de interes public. De menţionat că anume interesul sporit al oamenilor 



118

pentru astfel de informaţii a stat la baza apariţiei ziarelor şi emisiunilor speciali-
zate consacrate design-ului interior, construcţiei de case, îngrijirii grădinii, repa-
raţiilor, pregătirii bucatelor etc. 

Informaţii de avertisment. Mass-media produce ştiri nu doar despre ceea 
ce s-a întâmplat deja, despre ceea ce se întâmplă de moment sau ceea ce se va 
întâmpla cu siguranță în viitorul apropiat, dar şi despre ceea ce poate să se pro-
ducă în consecința derulării unui scenariu anume. Particularitatea de a mediatiza 
subiecte legate de viitor a generat un rol nou al mass-mediei – cel anticipativ, axat 
pe viziunea prospectivă a acestora. Rolul respectiv asigură egalitatea informaţio-
nală şi oferă tuturor şanse egale pentru afirmare în viitorul apropiat. Dimensiunea 
anticipativă pune în circuit informaţii, care se pot încadra în categoria celor de 
prevenire sau de avertisment.

Informaţiile de avertisment sau de prevenire sunt o consecinţă a particu-
larităţii presei de a aborda şi subiecte legate de posibilităţile pe care le are un 
fenomen de a se produce şi de eventualele consecinţe ale acestuia. Difuzarea in-
formaţiilor privitoare la un eveniment care tocmai s-a produs sau se desfășoară de 
moment e urmată, frecvent, de informaţii care vizează efectele, posibilele urmări 
sau consecinţe. Astfel, în categoria informaţiilor de avertisment se includ: date-
le privind prognozele sociofinanciare; informaţiile de prevenire a epidemiilor, a 
eventualelor inundaţii, a incendiilor; ameninţările militare ale propriilor teritorii; 
schimbările sau perturbările în funcţionarea sistemelor sociale etc. 

Caracterul utilitar al informaţiei de avertizare condiţionează faptul că aceas-
ta poate fi considerată drept o varietate a informaţiei instrumentale. Însă datorită 
faptului că ea vizează doar evenimentele care ar putea să se producă, anticipează 
situaţii şi comunică date care pot orienta publicul pentru viitorul îndepărtat, poate 
fi calificată drept o categorie informativă de sine stătătoare. Informaţiile de pre-
venire permit mobilizarea colectivităţii întru evitarea situaţiilor de criză. Anunţaţi 
din timp, oamenii, în cunoştinţă de cauză, iau măsurile de rigoare pentru a se 
proteja sau măcar pentru a minimaliza daunele. 

Activitatea de supraveghere rezidă în găsirea şi producerea de informaţii uti-
le şi interesante pentru cetăţeni, care ar înlătura anumite incertitudini, i-ar preveni 
asupra unor pericole potenţiale, ar contribui la dezvoltarea socioculturală a lor. 
Consumatorul de produse mediatice resimte nevoia nu doar a informaţiilor punc-
tuale, privitoare la evenimentele care au o influenţă directă sau imediată asupra 
lui, ci şi a informaţiilor care îl vizează tangenţial sau care nu îl privesc direct. Şi 
aceasta pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lume, pentru a supraveghea 
realitatea în dinamica dezvoltării sale. Aşadar, funcţia de informare reprezintă un 
spectru întreg de activităţi ale reporterilor, generat de preocupările, cerinţele şi 
interesele de tot felul ale auditoriului şi care are menirea să răspundă nevoii infor-
maţionale a acestuia. Funcţia de informare conferă presei statutul de instrument 
de control al realului.
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Sarcini teoretico-aplicative:
I. Funcţiile mediatice: abordări conceptuale 
I. 1. Definiți noțiunea de „funcție mediatică” și puneți în corelație aspectele 

care generează funcțiile presei. 
I. 2. Determinați factorii datorită cărora ierarhia și ponderea funcțiilor medi-

atice variază de la o instituție la alta. 
I. 3. Evaluați efectele negative ale disfuncțiilor mediatice. 

II. Esența funcției de informare
II. 1. Identificați obiectivele funcției de informare a mass-mediei.

2. Demonstrați importanța funcției de informare a mass-mediei în socie-II. 
tatea contemporană.

II. 3. Estimați evenimentele curente, folosind paradigma informală a valo-
rilor faptului ziaristic, propusă în anul 1973 de Johan Galtang şi Mari 
Ruge.

III. Tipologia informaţiilor de presă
III. 1. Descrieți specificul informațiilor generale. 
III. 2. Deduceţi cel puțin trei deosebiri între informaţiile instrumentale şi 

cele de avertisment. 
III. 3. Evaluați ponderea funcției de informare în presa tipărită și în produ-

sele radiofonice. 

Lucrare practică: Selectați și analizați, în baza paradigmei informale a valo-
rilor faptului ziaristic, propusă în anul 1973 de Johan Galtang şi Mari Ruge, cinci 
evenimente care au avut loc săptămâna precedentă în RM și care, în opinia Dvs., 
ar putea să fie incluse într-o publicație periodică anume (la alegere). Argumentați 
logica selectării.
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12. FUNCŢIA DE INTERPRETARE A MASS-MEDIEI

Obiective de referință:
1. Esenţa funcţiei de interpretare
2. Interpretarea mediatică: forme de manifestare
3.  Genurile analitice: viziune de ansamblu

12.1. Esenţa funcţiei de interpretare 
Funcția de interpretare presupune activități de analiză și de evaluare a unor 

evenimente, fenomene sau probleme din realitatea pluriformă și implică punerea 
în circuit a comentariilor, explicațiilor, opiniilor, argumentelor și judecăților de 
valoare în vederea proiectării mediatice explicite a acestora. Activitatea mass-
mediei din perspectiva funcției de interpretare ierarhizează și dă pondere dife-
ritelor probleme, evenimente, fenomene, stări etc.; prescrie şi indică reguli de 
apreciere a lor, influențând perceperea acestora; structurează şi mediază înţele-
gerea proceselor decizionale; canalizează, coordonează și catalizează mişcările 
actorilor sociali etc. obiectivele generale ale funcției de interpretare sunt: 

–  elucidarea cauzelor care au generat evenimentul;
– stabilirea interconexiunilor interne (dintre diferite întâmplări sau fapte 

ziaristice ce desemnează evenimentul) şi externe (dintre diferite evenimente care 
formează problema);

– interpretarea evenimentului din perspectiva semnificaţiei, relevanţei şi 
utilităţii acestuia;

– formularea pronosticurilor prin prefigurarea posibilelor desfăşurări ale 
evenimentului şi a consecinţelor potenţiale pe care le poate implica acesta.

Astfel, activitatea de interpretare a mass-mediei este orientată spre disecare 
și explicarea evenimentelor, fenomenelor, acțiunilor, declarațiilor, manifestărilor 
social-politice, economice și culturale, ce se produc în mediul apropiat și/sau în 
mediile mai îndepărtate ale publicului. De regulă, acestea au caracter complex, 
format din mai multe fațete, în fiecare dintre care se îmbină sau coexistă mai 
multe aspecte, care urmează a fi ordonate, ierarhizate, puse în corelație și expli-
cate. Activitatea de explicare și de interpretare a mass-mediei se realizează în 
raport cu evenimentele legate de exercitarea controlului social, de organizarea 
activităților colective, de asigurarea coerentei acțiunilor publice etc., în care este 
implicat un număr mare de persoane sau pot aduce atingere unui număr mare de 
oameni și pot genera efecte puternice și de durată asupra societății. Acest gen 
de activitate mediatică, care apare ca un răspuns la necesitățile publicului de a 
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înțelege evoluția vieții în dinamica dezvoltării sale, se realizează grație funcției 
de interpretare, numită și analitică sau de persuasiune. 

Funcția de interpretare reprezintă efortul mass-mediei de convingere a ma-
selor și de conducere a lor pentru atingerea unor obiective comune ce vizează 
dezvoltarea economică si social-politică. Acest efort se materializează în produse 
analitice, care obțin forme de expresie comentative și de opinie, grație analizei, 
explicării și interpretării lucrurilor de către jurnaliști. 

Interpretarea reprezintă o sumă de conexiuni, comparaţii, disocieri, nuan-
ţări personalizate care evidenţiază caracteristicile unui fenomen, valoarea unor 
fapte, rezultatul unor activităţi, implicaţiile acestora la diferite niveluri, intenţiile 
pe care le exprimă sau le trădează. Interpretând anumite situații, jurnaliștii oferă 
diferite puncte de vedere asupra lucrurilor, explică și analizează fenomenele și 
tendințele contemporane din toate domeniile și sferele de activitate umană. Inter-
pretarea mediatică este o expunere personalizată, o versiune proprie a lucrurilor, 
învestită cu sens grație argumentelor logice, care poate contribui la schimba-
rea percepțiilor maselor în raport cu anumite aspecte ale realității de nivel local, 
național sau internațional și chiar la modelarea personalității omului. Prin in-
terpretare, mass-media pune în circuit noi indicii, opinii, viziuni, în baza cărora 
pot fi proiectate direcțiile în care vor evolua lucrurile, astfel ea creează contexte 
favorabile prognozelor şi prospecţiunilor mediatice.

Explicarea presupune activități orientate spre lămurirea cauzelor, motiva-
rea sau justificarea acțiunilor, demonstrarea tendințelor, care se face pentru a 
limpezi situațiile și pentru ca anumite lucruri să fie mai ușor de înțeles. Mass-me-
dia explică situații, opinii, atitudini sau puncte de vedere asupra evenimentelor şi 
fenomenelor, prin aceasta creând condiţii şi oferind posibilităţi ca publicul să se 
clarifice în anumite situaţii, probleme şi să-şi confrunte viziunile proprii cu alte 
viziuni referitoare la aceste subiecte. Grație acțiunilor de explicare, mass-media 
învestește cu un anumit sens evenimentele din realitatea socială, relațiile pe care 
le stabilesc actorii sociali pe verticală și pe orizontală, precum și conexiunile care 
se stabilesc între aceste evenimente, dându-le o anumită semnificaţie şi punându-
le într-un context anume. 

Analiza presupune dezmembrarea mintală a unei probleme în părți/elemen-
te constitutive în scopul examinării și tălmăcirii acestora din diferite puncte de 
vedere. Prin acest gen de activitate, mass-media se manifestă ca un instrument de 
evaluare şi de expertizare a acţiunilor publice ale actorilor sociali, politici și eco-
nomici, inclusiv ale puterii. Analizele și dezbaterile publice din spațiul mediatic, 
realizate pe marginea unor anumite subiecte, creează condiţii favorabile nu doar 
pentru înțelegerea lucrurilor, ci și pentru implicarea activă a maselor în procesele 
de monitorizare a acțiunilor factorilor de decizie, de evaluare a rezultatelor aces-
tora și de corectare a cursului activităților politice și economice, a politicilor şi 
practicilor sociale etc. 
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Funcția de interpretare este deosebit de importantă, pentru că explică situații 
și dă unor lucruri sau acte normative o anumită semnificaţie, le comentează, le 
analizează, le explică critic și le dezbate, prin aceasta contribuind la formarea 
opiniei publice. Ea creează, astfel, o realitate mediatică „tratată” profesionist, 
lipsită de ambiguitate şi învestită cu sens, o realitate care să-i fie apropiată şi 
familiară publicului şi care să-l ajute, prin coerenţă, să înțeleagă lucrurile, să 
poată face alegerea sa în cunoștință de cauză, să se simtă în siguranţă și solidar 
cu lumea înconjurătoare. Tratarea mediatică a realității sociale din perspectiva 
funcției de interpretare se realizează grație următoarelor activități jurnalistice:

– analiza, ierarhizarea și filtrarea tuturor informațiilor factologice despre 
problema luată în dezbatere, pe care jurnalistul le-a acumulat în procesul de 
documentare;

– ierarhizarea și filtrarea opiniilor părților implicate în problemă;
– selectarea citatelor;
– crearea contextelor în care aspectele problemei vor fi explicate și, după 

caz, amplificate prin diferite procedee de expunere;
– punerea în corelație a diverselor aspecte ale problemei;
– punerea problemei în context temporal și spațial;
– identificarea perspectivelor. 
Funcția de interpretare generează un anumit gen de produse mediatice care 

se încadrează în categoria jurnalismului analitic. Scopul jurnalismului analitic 
este de a cultiva publicul prin formarea unor percepții raționale și logice asupra 
evoluției lucrurilor, care să determine poziția lui de viață în raport cu realitatea 
politică, economică, socială sau culturală, să-l facă să ia o anumită atitudine, să 
reacționeze și să acționeze în cunoștință de cauză. Astfel, materialele analitice 
formează și schimbă modul în care omul gândește și evaluează lucrurile ce se 
produc în jurul lui și care îi afectează existența. Totodată, acestea formează și 
competențele lui de autoevaluare, de raportare a propriei persoane la comunitatea 
din care face parte, la grupul social căruia îi aparține, la alte grupuri sociale care 
coexistă în același habitat etc. 

Jurnalismul apare ca un intermediar între realităţile din lumea înconjură-
toare şi populaţie. Iniţial, prin potenţialul său informaţional, el se impune ca un 
producător de secvenţe din realitate, determinând gradul de informare şi vizi-
unile cititorilor. Prin potenţialul său analitic, însă jurnalismul se manifestă ca 
un evaluator al realităţii, iar prin aceasta, contribuie la formarea sau schimbarea 
opiniei publice şi a comportamentului social al auditoriului faţă de problemele 
luate în discuţie. Importanţa funcţiei de interpretare se datorează, întâi de toate, 
impactului şi efectelor pe care le produce ea în societate. Acest lucru implică o 
mare responsabilitate socială, or, acţiunile sociale sunt determinate, de rând cu 
alţi factori, şi de interpretarea mediatică a realităţii.
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12.2. Interpretarea mediatică: forme de manifestare
Pentru a se orienta şi a înţelege mai bine ceea ce se întâmplă în jurul său, 

omul modern are nevoie să i se pună la dispoziţie un tablou, mai mult sau mai pu-
ţin clar, al întâmplărilor, evenimentelor şi proceselor sociale. Un astfel de tablou, 
ordonat după o anumită ierarhie şi încărcat cu un oarecare sens, ni-l oferă zilnic 
mass-media. Jurnaliştii, pentru a le oferi oamenilor posibilitatea de a lua mai uşor 
deciziile inerente existenţei sociale, clasează, ierarhizează, leagă, relativizează, 
analizează, explică şi chiar interpretează realitatea – activităţi ce se încadrează 
perfect în funcţia de interpretare. 

Natura educativă a funcţiei de interpretare este determinată de intenţia jurna-
liştilor de a forma anumite opinii, convingeri şi comportamente la publicul căruia 
i se adresează. Funcţia de interpretare însă nu trebuie înţeleasă ca un act educativ 
obişnuit, de instruire şi formare a caracterului sau a deprinderilor intelectuale şi 
practice. Ea este pusă în evidenţă de comentariile explicite, dar şi de comentariile 
disimulate, de maniera de construire a textului și de amplasare a lui în pagină, de 
elementele grafice ce secundează textul etc. 

Interpretarea jurnalistică se manifestă la diverse niveluri ale actului de crea-
ţie. o primă acțiune/treaptă de interpretare este procesul de evaluare a masivului 
informațional potențial și decizia jurnalistului de a selecta pentru publicare (sau 
de a trece cu vederea) un anumit eveniment. Decizia jurnalistului niciodată nu 
este întâmplătoare, deoarece ea întotdeauna se bazează pe argumente și implică 
judecăţi de valoare. or, interpretarea realităţii se face în baza ansamblului de 
principii, norme, simboluri, reprezentări pe care le are jurnalistul şi care variază 
de la o persoană la alta. 

Următoarea acțiune/treaptă de interpretare vizează stabilirea locului unui 
material jurnalistic în contextul produsului integral. Selecţia informaţiei pe care 
jurnalistul o realizează în baza anumitor criterii profesionale şi care este, ea însăși, 
un act de interpretare, se amplifică prin deciziile editorilor de a pune informaţia 
într-un anumit context publicistic, pe o anumită pagină, la începutul sau la sfâr-
şitul emisiunii, într-un anumit context sonor sau grafic, a-i da un anumit titlu etc. 
Aceste gesturi de interpretare, directe şi implicite, întotdeauna rezultă din speci-
ficitatea instituţiei mediatice şi se face în concordanţă cu politica ei editorială. la 
acest nivel, interpretarea mediatică se manifestă prin două modalități de bază: (1) 
forme proprii de expresie: genuri şi specii analitice și (2) retorica icono-spaţială 
sau sonoro-temporală a produselor jurnalistice. 

Retorica icono-spaţială a publicaţiei sau sonoro-temporală a emisiunii ra-
diofonice, televizate și online este importantă prin faptul că anume ea validează 
intențiile publicistice ale colectivelor redacționale. orice ediție sau emisiune își 
are un anumit concept, ce poartă semnificația unei retorici icono-spaţiale sau 
sonoro-temporale, care o identifică în contextul altor produse mediatice, întrucât 
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îi conferă caracter de unicat și identitate distinctă. Retorica icono-spaţială este 
specifică, de regulă, presei tipărite și se referă la: 

a)  volumul materialului jurnalistic;
b)  elementele adiacente textului: fotografii sau grafică; 
c)  amplasarea lor în ziar;
d)  locul lor în pagina de ziar sau de revistă. 
Retorica sonoro-temporală este specifică produselor radiotelevizate și on-

line și vizează: 
a)  durata materialului jurnalistic;
b)  timpul de emisie care-i revine acestuia în raport cu altele (la început, 

la mijloc sau la sfârșit de emisiune), ce demonstrează importanța și rolul lui în 
conceptul mesajului integral al unei ediții sau emisiuni;

c)  coloana sonoră;
d)  elementele iconografice. 
În virtutea specificului și parametrilor săi tehnici, presa audiovizuală și onli-

ne se concentrează mai mult pe subiectele „fierbinţi”, pe activitatea în direct, de la 
locul desfășurării evenimentelor, iar presa tipărită – pe subiectele „reci”, care ne-
cesită să fie analizate și explicate. Astfel, obiectivul primordial al presei tipărite, 
în prezent, este funcţia de interpretare, analiza realității extinzându-se și obţinând 
forme și conotaţii noi anume aici. Puterea publicațiilor periodice contemporane 
este predominant comentativă, fapt ce se realizează atât prin materiale analitice, 
cât şi prin întreaga structură a publicaţiei. „Ziarul, în asemenea circumstanţe, este 
în totalitatea lui expresia unui anume punct de vedere, este interpretarea coerentă 
a realităţii. Funcţia comentativă se dezvăluie chiar în publicarea informaţiilor. la 
baza unui asemenea gest publicistic se află, însă un produs de selecţie, de ierarhi-
zare, care se desfăşoară ghidat de anumite criterii. Publicarea numai a anumitor 
informaţii şi într-o anumită ordine şi într-un anumit context publicistic este un act 
de comentare, de interpretare propriu-zisă” [1, p. 14].

Deși într-un volum mai redus decât în presa tipărită, funcția de interpretare 
este prezentă, în mod obligatoriu, și în presa audiovizuală și online, or, emisiunile 
analitice sunt incluse în grilele de emisie ale tuturor posturilor de radio și TV ge-
neraliste. Funcția de interpretare în audiovizual se manifestă în specii jurnalistice 
specifice, diferite de cele din presa tipărită. 

Formele proprii de expresie: genuri şi specii jurnalistice analitice. Inter-
pretarea mediatică nu se manifestă doar la nivelul evaluării evenimentelor și am-
plasării materialului în ansamblul integral al produsului jurnalistic. Interpretarea, 
punerea în context şi comentarea evenimentelor constituie activităţi directe şi 
asumate ale jurnaliştilor, care se materializează în produse ale funcției de interpre-
tare, exprimate în genuri şi specii jurnalistice, specifice jurnalismului analitic. Ge-
nurile de opinie și comentative – expresii ale funcţiei de interpretare – sunt diferite 
și reies, de regulă, din specificitatea canalului de transmisiune a informației. Ast-
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fel, abordarea critică și interpretarea realității în presa tipărită se realizează prin 
intermediul următoarelor genuri: 

–  editorialul;
–  comentariul;
–  articolul analitic;
–  recenzia; 
–  cronica;
–  pamfletul;
–  tableta;
–  caricatura. 
Menționăm că în presa tipărită, atât generalistă, cât și specializată, cele mai 

solicitate și, respectiv, cele mai frecvent utilizate genuri sunt editorialul, comen-
tariul și articolul analitic. 

Spre deosebire de presa tipărită, presa audiovizuală și cea online utilizează 
pentru interpretarea mediatică a realității cel mai adesea următoarele genuri: 

–  ancheta;
–  dezbaterea;
–  talk show-ul;
–  documentarul. 
Sub incidenţa funcţiei de interpretare mai intră şi alte forme de exprimare, 

precum: analiza, sinteza, campaniile de presă, maratonurile radiofonice sau te-
levizate, paginile sau rubricile consacrate opiniilor publicului, analizele-dezba-
teri. Specifice mai mult pentru presa audiovizuală, analizele-dezbateri tratează 
fie subiectele fierbinţi, cu o valoare şi o utilitate socială incontestabilă, fie proble-
mele majore cu care se confruntă societatea. Ele permit confruntarea în direct a 
mai multor opinii referitoare la o problemă, fapt ce îi permite persoanei mai uşor 
să se orienteze în noianul de păreri şi să-şi determine propria lui poziţie socială 
în problema dată. Mai mult, analizele-dezbateri oferă şanse cetăţeanului de a se 
implica în soluţionarea problemelor prin participarea sa la emisiune şi prin expu-
nerea propriului punct de vedere. 

Prin toate aceste forme de expresie, jurnalismul analitic transmite variate 
puncte de vedere asupra realității, oferind oamenilor ocazia să urmărească mo-
dul în care sunt dezbătute unele probleme, să clarifice și să înțeleagă sensurile 
acestora şi să-şi confrunte opinia lor personală cu alte opinii pe marginea acestor 
subiecte.

Stabilirea unui hotar cert între informaţii şi comentarii este un imperativ etic, 
dar şi deontologic al jurnalismului contemporan. Întru realizarea acestuia, presa 
tipărită asigură existenţa rubricilor și a paginilor speciale de opinie, iar cea audi-
ovizuală pune în circuit emisiuni specializate, unde experţii pot opina şi comenta 
evenimentele şi faptele. 
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12.3. Genurile analitice: viziune de ansamblu
Editorialul este un articol de opinie care realizează legătura dintre faptele cu 

o anumită semnificaţie și le pune într-un context mai larg, așa încât ele să condu-
că spre o concluzie logică. Editorialele oferă publicului numeroase argumente şi 
puncte de vedere, permit confruntarea de idei şi contribuie la optimizarea dezba-
terilor de interes public şi susţinerea sau dezvoltarea dialogului social. 

Caracteristicile de bază ale editorialului sunt: reprezentativitate pentru pu-
blic, exigenţă argumentativă, caracter deschis şi orientare morală. El exprimă 
punctul de vedere al publicaţiei într-o anumită problemă, de aceea, deseori, nu 
este semnat. „Prin editoriale oamenii au acces la poziţia, de obicei consecventă, 
a unei grupări de presă, putând astfel înţelege mai bine fenomenele pe care le 
înfruntă sau ideile, programele pentru care trebuie să opteze prin vot. Dar, pentru 
ca această funcţie democratică să fie reală, este necesar ca editorialul să nu devină 
nici monopolul unei singure voci, şi nici amvonul de unde se predică o poziţie 
dogmatică, partizană şi limitată” [2, p. 79]. 

Editorialul este genul care permite o libertate relativă de mişcare în alegerea 
tonalității şi a atitudinii, pentru că el trebuie realizat în concordanţă cu politica 
editorială a publicaţiei. Cu toate acestea, autorul de editoriale poate selecta între 
diferite tipuri de raţionament, poate nara, polemiza, medita, poate alege între 
umor, satiră, sarcasm etc. 

În circuitul informaţional contemporan întâlnim: (1) editorialul-manifest, 
prin care se precizează politica editorială a publicaţiei periodice la apariţia ei sau 
la schimbarea structurii tematice și a formatului acesteia; (2) editorialul propriu-
zis, care este centrat pe un eveniment de actualitate și încearcă să reinterpreteze 
informaţia de la care pleacă. În funcție de obiectivele pe care le urmărește, edito-
rialele pot fi clasificate în câteva categorii, între care:

–  editorialul polemic, care are un caracter acid și agresiv, ce poate fi justifi-
cat doar în anumite situaţii conflictuale; 

–  editorialul pamflet, care este marcat mai mult de subiectivismul autorului 
decât de punctul de vedere al redacţiei; 

–  editorialul narativ, de tip feature, care se apropie mai mult de literatură, 
folosind structuri narative, dialoguri; 

–  editorialul de serviciu, care are ca subiect un moment festiv;
– editorialul pronostic, care analizează şi prognozează evoluţia şi efectele 

potenţiale ale unui eveniment;
– editorialul eseu, în care argumentele apar în formă de meditaţii ale auto-

rului în raport cu o problemă sau cu un eveniment;
– editorialul portret, al cărui centru de greutate este o persoană sau o ima-

gine;
– editorialul necrolog – scriitură de presă „in memoriam”. 
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Editorialul este numit adesea articol de fond și, în cele mai dese cazuri, este 
aşezat pe prima pagină, întrucât îi conferă ziarului individualitate şi caracter pro-
priu. Actualmente, se atestă însă tendinţa de extindere a spaţiului rezervat edito-
rialelor, astfel că în unele publicaţii există pagini întregi de editoriale, plasate în 
interiorul acestora. În presa tipărită autohtonă editorialele, de regulă, sunt ampla-
sate, integral sau parțial, pe prima pagină, textele fiind semnate de autor.

Comentariul este un articol de opinie, bine documentat, ce urmărește să ana-
lizeze mai în detaliu evenimentele și să clarifice situaţiile complexe. El reprezintă 
o formă neangajată, prezentată ca o părere avizată a unui expert; este, de fapt, 
opinia, viziunea şi poziţia personală a autorului în raport cu problema mediatiza-
tă. Deşi poartă amprenta autorului, comentariul întotdeauna conţine elemente noi 
de informaţie (sondaje, studii etc.). 

Comentariul se axează pe chestiuni de interes general sau local, care, direct 
sau indirect, vizează cititorul şi reprezintă unul din multiplele puncte de vedere 
care definesc o anumită problemă. Ele sunt realizate de jurnaliști cu experiență, 
personalităţi notorii, experţi în anumite domenii şi reprezintă interpretări şi sem-
nificaţii de profunzime. Pentru a exclude incertitudinile şi pentru ca atribuirea să 
nu comporte anumite ezitări, semnarea comentariilor este obligatorie. 

Există mai multe tipuri de comentarii, cele mai des întâlnite în presa contem-
porană fiind comentariile deschise, cele mascate și cele accidentale.

Comentariul deschis este un gen jurnalistic autonom, un text integral ce im-
plică opinia individuală, particulară şi subiectivă a autorului care interpretează 
deschis și direct diverse evenimente sau probleme. Comentariile deschise pun în 
circuitul informaţional probleme de interes general şi sunt realizate fie de perso-
nalităţi ale unor domenii, fie de anumiţi jurnalişti, care s-au afirmat ca experţi, 
graţie experienţei şi cunoştinţelor vaste în domeniu, pe care le-au căpătat de-a 
lungul anilor. Ele oferă publicului numeroase argumente, păreri, care, ulterior 
devin idei ale discuţiilor, dezbaterilor şi confruntărilor publice. Comentariile sunt 
apreciate de cititori anume datorită subiectivismului lor, acesta conturându-se 
prin forţa şi tensiunea argumentării, prin promovarea ideilor și prin expresivitatea 
stilistică şi lingvistică. 

Comentariul mascat reprezintă o interpretare camuflată, partizană a situaţi-
ilor, cu caracter intenţional, ce apare, de regulă, ca un adaos la un text de bază. 
Scopul lui este de a convinge voalat şi de a manipula opinia publică. Una dintre 
modalitățile de manifestare a comentariului mascat este implicitul, care reprezin-
tă un gen de scriitură de presă ce lasă să se înţeleagă anumite lucruri, fără însă a 
le spune direct pe nume. Implicitul îşi are originea în tabuurile sociale, impuse 
de anumite norme ale tăcerii (morale sau juridice, care slujesc cenzurii sau auto-
cenzurii). Comentariul implicit impune o bună cunoaştere, atât de către jurnalist, 
cât şi de către auditoriu, a limbii în care este realizat materialul şi a contextului 
general în care se produc evenimentele. Acest lucru permite decodificarea im-
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plicitului şi înţelegerea enunţului propriu-zis. Sensurile implicite, de altfel, sunt 
foarte greu de demonstrat, fapt ce permite comentatorului oricând să dezmintă 
acuzaţiile care i se aduc. Autorii acestor comentarii nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru cele afirmate, pentru că intenţiile reale ale lor sunt ascunse sub o carapace 
lingvistică neutră. În anumite situații însă echilibrarea corectă a nivelului implicit 
cu cel explicit al comentariilor poate limita expunerea de detalii inutile și poate 
reduce ermetismul, conferind, astfel, materialului un caracter mai dinamic, mai 
interesant, mai incitant.

Comentariul accidental este o interpretare lipsită de intenţie, întâmplătoare, 
ce se prezintă ca un adaos la conţinutul informaţiilor din textul de bază al mate-
rialului jurnalistic. Comentariile accidentale apar din întâmplare, fără dorinţa au-
torilor lor, întrucât natura umană este profund subiectivă, iar natura jurnalistului 
nu face excepţie, bineînţeles. Ele, la fel precum comentariile mascate, reprezintă 
practici deviante din punct de vedere deontologic, întrucât pot afecta calitatea 
produsului mediatic finit și pot manipula opinia publică. Pentru a evita asemenea 
comentarii, este necesar să se acorde atenţie sporită şi continuă semnificaţiilor 
implicite ale cuvintelor: sensurilor directe, originale şi a celor dobândite într-o 
anumită zonă sau timp, într-o anumită comunitate. 

Atât comentariile mascate, cât şi cele accidentale sunt clandestine şi pot 
fi realizate prin limbajul utilizat, prin prezentarea grafică, prin poziţionarea în 
pagină, prin alegerea titlurilor, a caracterelor de literă, a fotografiilor ce însoţesc 
textul etc. Deşi există anumite tangenţe între ele, aceste tipuri de comentarii sunt 
totuşi diferite.

Articolul analitic dezbate, de regulă, un eveniment de natură politică sau 
economică, mai rar, de natură socială, pe care îl prezintă în toată complexitatea 
lui, prin redarea corectă şi fidelă a diferitelor opinii şi viziuni în raport cu subiec-
tul luat în discuție. Cel mai adesea, articolele analitice sunt realizate pe urmele 
unor evenimente de anvergură, capabile să influenţeze sau să schimbe radical o 
situaţie într-un anumit domeniu și pun în circuit aprecieri şi judecăţi dintre cele 
mai diverse, chiar diametral opuse. Totodată, articolele analitice pot fi scrise şi în 
baza unor evenimente care urmează să se producă, în acest caz, ele având carac-
ter anticipativ. 

Articolul analitic reclamă prezentarea evenimentului din cele mai diverse 
puncte de vedere, prin intermediul opiniilor tuturor părților implicate în acest 
eveniment. Standardele de realizare a unui articol analitic pretind prezentarea atât 
a punctului de vedere al partizanilor, cât şi al contestatarilor evenimentului, indi-
ferent dacă autorul analizei împărtăşeşte sau nu aceste opinii. Astfel, una dintre 
cele mai importante reguli de realizare a articolelor analitice constă în a prezenta 
punctele de vedere opuse. 

 Recenzia, care constă în prezentarea succintă a unei apariţii editoriale sau 
a unei noi opere de artă, de asemenea se încadrează în jurnalismul de opinie. Ea 



129

vine să răspundă la întrebările „Ce este?” şi „Cum este?” şi se axează pe o judeca-
tă de valoare. Recenzia include: informaţiile punctuale referitoare la operă, autor, 
tema tratată; datele de context, detaliile semnificative, evaluarea importanţei te-
mei abordate etc. Ea se deosebeşte de cronică prin caracterul redus de generaliza-
re, iar de nota de lectură – prin formularea judecăţilor de valoare. Recenzia este 
genul care informează cititorul despre o operă anumită, dar care îi și formează 
viziuni/gusturi estetice și îl orientează în dinamica mişcărilor de idei. 

Cronica reprezintă un material analitic care aduce la cunoștința publicului 
informații și judecăți de valoare despre un produs de artă. Este opinia personală 
a unui jurnalist, redactor, om de cultură, specialist în domeniul artelor etc. care 
proiectează judecăți de valoare în raport cu o carte, spectacol, film, tablou, con-
cert, restaurant etc. Din aceste considerente, cronica se apropie izbitor de mult de 
recenzie. Ceea ce deosebește cronica de recenzie este obiectul analizei și scopul 
ei – de a informa şi stimula interesul public pentru frumos şi creativitate. or, 
autorul unei cronici nu își propune să analizeze sec produsul artistic, ci să des-
copere mesajul acestuia, semnificaţia şi modalităţile lui de realizare, prin aceasta 
stimulând interesul publicului pentru acest produs. Există mai multe feluri de 
cronică: teatrală, politică, sportivă. De regulă, cronica este genul care apare cel 
mai frecvent în presa specializată în art jurnalism.

Pamfletul este un gen care apelează la umor şi ironie pentru a descrie și ana-
liza un fapt, un eveniment, o situație sau acțiunile unei persoane, folosind ca prin-
cipală modalitate critica ascuţită, ce poate ajunge uneori la sarcasm sau chiar la 
o anumită răutate. Este o scriere polemică, de natură caricaturistă, adesea cu ton 
satiric, referitoare la o personalitate, o instituţie sau o situaţie politică. Pamfletul 
este, mai degrabă, un material cu accente ironice şi cu valenţe umoristice. Atunci 
când este scris cu inspiraţie literară, el se dovedeşte cel mai adesea percutant, dar 
când scopul autorului este să distrugă, el poate cunoaşte şi derapaje de stil până 
la vulgaritate, în funcţie de publicaţia ce-l găzduieşte.

Tableta este un articol de dimensiuni medii și mici, care comentează într-o 
manieră umoristică un eveniment sau o situaţie de actualitate. Ea este mai puțin 
acidă/caustică decât pamfletul. Temele tabletei întotdeauna sunt de actualitate și 
gravitează în jurul unor probleme de interes major pentru societate. Ea mobilizea-
ză imaginaţia autorului în vederea declanşării unor reacţii din partea cititorului, 
pentru a conduce, în final, la haz şi reflecţie, dar într-o manieră surprinzătoare. 
Semnatarul unei tablete este fie un scriitor profesionist, fie un jurnalist cu talent 
literar – nume sonor în jurnalistica timpului. Astfel, tableta este legată de notori-
etatea autorului, în jurnalismul românesc e cazul lui Tudor Aghezi, Geo Bogza, 
I.Groşan ș.a. 

Adesea reprimată în mijloacele de informare în masă audiovizuale, funcţia 
de interpretare este utilizată pe larg și, prioritar, în presa scrisă, care, ca rezul-
tat al apariției radioului, TV și Internetului, şi-a pierdut, practic, calitatea de a 
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livra informaţii de tip util. Astfel, în prezent, misiunea de bază a presei tipări-
te este de a oferi analize, comentarii, opinii etc. Funcția de interpretare trebuie 
să fie realizată cu responsabilitate, întrucât ea poate face claritate și conduce la 
înțelegerea lucrurilor, în caz contrar, ea poate să genereze anumite disfuncţionali-
tăţi. Disfuncţionalitățile funcției de interpretare reies din faptul că activităţile jur-
nalistice se desfăşoară sub presiunea timpului, ceea ce duce la abordarea simpli-
ficată, expunerea insuficient de argumentată şi interpretarea simplistă a realităţii. 
Drept rezultat, mass-media, prezentând imagini incomplete şi deformate despre 
lume, pun în circuit şi utilizează mituri şi stereotipuri, care pot induce sentimente 
nejustificate faţă de alte persoane, grupuri sociale sau chiar naţiuni şi comporta-
mente neadecvate, violente sau chiar dramatice. Astfel, funcţia de interpretare, 
primează responsabilitatea presei de a expune obiectiv şi imparţial o realitate 
mediatică lipsită de ambiguitate, care, prin coerenţă, ar ajuta cititorul să-şi creeze 
o viziune corectă asupra transformărilor social-politice şi economice. 

Bibliografie recomandată:
CERNAT, M. 1. Conceperea şi elaborarea ziarului. Bucureşti: România de 
Mâine, 2002.
COMAN, M. 2. Introducere în sistemul mass-media. Iaşi: Polirom, 1999.
 3. Gen, text şi discurs jurnalistic. Coord. l.S. FloREA. București: Trito-
nic, 2011.
GRIGoRYAN, M. 4. Manual de jurnalism. Chișinău: CJI, 2008.
POPA D. 5. Textul jurnalistic – genuri şi specii. Iaşi: Univ. „Al. I. Cuza”, 
2002. 
POPESCU, C. F. 6. Manual de jurnalism. Redactarea textului jurnalistic. 
Genurile redacţionale. Vol. I. București: Tritonic, 2003
VolKoFF, V. 7. Tratat de dezinformare: de la calul Troian la Internet. 
Bucureşti: Antet, 2000.

Sarcini teoretico-aplicative:
I. Esenţa funcţiei de interpretare
I. 1. Identificați obiectivele funcției de interpretare a mass-mediei.
I. 2. Demonstrați cum poate fi tratată realitatea socială din perspectiva 

funcției de interpretare.
I. 3. Evaluați ponderea funcției de interpretare în presa tipărită și în produ-

sele radiofonice.
 
II. Interpretarea mediatică: forme de manifestare
II. 1. Relatați despre modalitatea de manifestare a interpretării jurnalistice la 

diverse niveluri ale actului de creaţie. 
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II. 2. Deduceţi genurile jurnalistice prin care se realizează funcția de inter-
pretare în presa tipărită și în cea audiovizuală. 

II. 3. Estimați rolul retoricii icono-spaţiale a publicaţiei sau sonoro-tempo-
rale a emisiunii radiofonice, televizate și online în vederea validării 
intențiilor publicistice ale colectivelor redacționale. 

III. Genurile analitice: viziune de ansamblu
III. 1. Identificați caracteristicile de bază ale editorialului.

2. Determinați diferențele dintre comentariile deschise, mascate și acci-III. 
dentale.

III. 3. Argumentați importanța funcției de interpretare a mass-mediei în so-
cietatea contemporană.

Lucrare individuală: Analizați retorica sonoro-temporală a unei emisiuni 
radiofonice sau televizate (la alegere) și propuneți cel puțin trei soluții de eficien-
tizare a acesteia. Argumentați logica propunerilor. 

Criterii de analiză:
a)  analiza emisiunii: 

– formatul emisiunii: complexă sau unitematică;
– genul emisiunii: informativă, analitică, distractivă, mixtă; 
– problematică: socială, politică, culturală, economică, generalistă; 
– auditoriul-țintă: copii, tineri, maturi;
– durata emisiunii, frecvența difuzării și ora difuzării; 
– editori, prezentatori etc.

b) coloana sonoră:
– genericul muzical la începutul și la sfârșitul emisiunii: tip de muzică, 

ritm, intensitatea sunetului, sunete de fondal etc.
– genericul muzical la începutul și la sfârșitul rubricilor: tip de muzică, 

ritm, intensitatea sunetului, sunete de fondal etc.
– fondalul muzical pe parcursul emisiunii: tip de muzică, ritm, intensita-

tea sunetului, sunete de fondal etc.
– frecvența utilizării coloanei sonore (raportul dintre text și muzică);

c) Prestanța prezentatorului
– dicția;
– timbrul vocii;
– intensitatea discursului etc.
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13. FUNCŢIA DE SOCIALIZARE A MASS-MEDIEI

Obiective de referință:
1. Jurnalismul social: aspecte conceptuale
2. Aspecte ale socializării cetăţeanului prin intermediul presei
3. Dialogul social și medierea realității prin mass-media

13.1. Jurnalismul social: aspecte conceptuale
orice individ social contemporan nu poate trăi izolat. Parte a diferitelor gru-

puri comunitare, sociale, culturale, etnice etc., acesta, indiferent dacă dorește sau 
nu, este antrenat într-un șir de legături sociale atât în interiorul comunității, gru-
pului din care el face parte, cât și în exteriorul acestora. Atare „legături” contri-   
buie la clarificarea locului și rolului său în comunitate/grup social, la înțelegerea 
de sine, dar, totodată, și la înțelegerea locului, rolului și ponderii grupului social 
în societate. El poate să activeze și să se manifeste plenar ca cetățean doar dacă 
este capabil să se raporteze la semenii săi și la exponenții altor grupuri sociale. 
Acest exercițiu îl ajută să cunoască foarte bine realitatea în care el trăiește, pro-
blemele majore specifice mediului său apropiat și îndepărtat, prioritățile sociale 
etc. Ca răspuns la necesitățile individului social de a fi „pus în legătură” cu seme-
nii săi, de a fi parte a unui anumit mediu social, apare funcția de socializare. Pro-
dusele mediatice prin intermediul cărora se manifestă funcția de socializare sunt 
realizare atât în genuri informative, cât și în genuri de opinie și comentative.

Întrucât este orientată, în primul rând, să aducă pe agenda publică informații 
relevante pentru oamenii de rând, pentru exponenții celor mai diferite grupuri 
sociale, culturale, politice, religioase etc. și să pună în discuție problemele cu 
care aceștia se confruntă, funcţia de socializare transformă ziarele şi televiziunea 
dintr-un element neutru într-un element implicat în viaţa publică, care încearcă să 
faciliteze discuţia dintre oamenii de rând şi autorităţi și să identifice soluţii pentru 
problemele cu care se confruntă societatea. Din această perspectivă, activitatea 
mass-mediei trebuie să creeze contexte favorabile pentru inițierea dialogului so-
cial în vederea rezolvării problemelor comunitare sau de grup; să asigure conti-
nuitate acestuia, să unească oamenii în procesul de negociere și de soluționare a 
problemelor. 

Funcția de socializare sau, altfel spus, „de legătură” mediatizează realitatea 
şi abordează subiecții sociali din perspectiva integrării sociale, oferindu-le sufi-
cientă informație pentru ca ei în comun să-și definească priorităţile, să identifice 
soluții pentru problemele existente și să determine impactul şi efectele potenţiale 
ale unor procese și fenomenelor sociale asupra comunităţii, în general, și indi-
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vidului, în particular. Socializarea impune ca unghiul de abordare în procesul de 
mediatizare a realităţii să fie configurat prioritar din perspectiva omului de rând, 
dar nu din cea a politicianului, funcționarului sau omului de afaceri. 

Ca urmare a manifestării funcției de socializare apare jurnalismul social, care 
se manifestă ca un răspuns la aşteptările şi nevoile sociale ale persoanelor. obiecti-
vul fundamental al jurnalismului social nu se reduce la simpla reflectare a realității 
(informarea publicului despre evenimentele curente și crearea oportunităților de a 
face schimb de opinii), el include într-un mod special și participarea la reglemen-
tarea relației dintre oameni și comunități sociale, influențând pozitiv atât relațiile 
în cauză, cât și structurile sociale care guvernează diferite sfere ale vieții publice. 
Astfel, din perspectiva funcției de socializare, mass-media nu doar informează sau 
exprimă opinii, ci şi intervine direct în viaţa socială, pătrunde în interiorul grupuri-
lor sociale şi se implică în disecarea și analizarea problemelor cu care se confruntă 
societatea. Caracterul jurnalismului social este determinat de efectele pragmatice 
pe care acesta le generează, fapt care condiţionează procesul de creaţie: alegerea 
subiectelor, colectarea informaţiei factologice, selectarea unghiului de abordare, 
structurarea textului şi selectarea mijloacelor de expresie. 

Caracterul funcţional al jurnalismului social reiese din scopul acestuia, care 
este să construiască raporturi sociale pe verticală (între individ social și grupul 
din care acesta face parte, dintre grup și comunitate, dintre comunitate și socie-
tate) și să consolideze relațiile sociale pe orizontală (între indivizii aceluiași grup 
social, între grupurile sociale care se află în același mediu social, între diferite 
medii sociale etc.). Scopul jurnalismului social proiectează obiectivele generale 
care formează sfera de competenţe generale ale acestuia. Între obiectivele gene-
rale ale jurnalismului social se numără:

– promovarea normelor comunitare și a valorilor sociale supreme;
– explicarea priorităţilor sociale comunitare şi naţionale;
– reglarea proceselor sociale;
– definirea şi ierarhizarea problemelor publice de nivel local şi naţional;
– asigurarea unui grad înalt de participare socială a cetățenilor în viața 

publică;
– determinarea factorilor de decizie, structurilor și instituţiilor sociale să 

acţioneze, în general, în interesele societăţii şi, în particular, în interesele indivi-
dului social;

– medierea realității și asigurarea dialogului social;
– formarea culturii civice a cetăţeanului etc. 
Jurnalismul social își realizează obiectivele generale prin producerea și pu-

nerea în circuit a materialelor jurnalistice care pot genera anumite efecte, așa 
precum:

– integrarea individului social în grup, a grupului social în societate, a 
societăţii în comunitatea mondială;
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– implicarea cetăţeanului în activitățile comunitare/sociale;
– implicarea cetăţeanului în luarea deciziilor;
– mobilizarea populaţiei pentru soluţionarea în comun a problemelor soci-

ale;
– coagularea societăţii prin făurirea reţelelor/legăturilor sociale etc.
Jurnalismul social se prezintă ca un fenomen mediatic cu identitate distinctă 

care, în scopul realizării obiectivelor lui generale, interacţionează cu toate sferele 
vieţii publice şi cu elementele constitutive ale acestora, cu guvernanţii, precum şi 
cu cei guvernaţi, prioritate având totuși domeniul social. 

Identitatea jurnalismului social rezidă în activitățile de bază pe care acesta 
le realizează, și anume: 

– examinarea și interpretarea politicilor publice;
– promovarea practicilor sociale pozitive;
– susținerea tendințelor sociale pozitive, demascarea fenomenelor negative;
– critica acțiunilor ineficiente ale puterii sau, din contra, susținerea 

inițiativelor oficiale constructive în raport cu problemele sociale;
– organizarea dezbaterilor mediatice pe marginea problemelor comunitare, 

sociale;
– identificarea și propunerea soluțiilor de rezolvare a problemelor sociale;
– reflectarea activității tuturor comunităților, grupurilor, minorităţilor so-

ciale;
– evidenţierea dimensiunii umane în produsul jurnalistic; 
– utilizarea unui limbaj simplu, autentic și cât mai aproape de omul de 

rând;
– conturarea portretelor sociale etc.

13.2. Aspecte ale socializării cetăţeanului prin intermediul presei
Socializarea indivizilor și atragerea lor în viața publică este un proces ce se 

realizează prin concursul mai multor instituţii sociale, inclusiv al presei. Jurna-
lismul are un potenţial de socializare şi o universalitate de metode pe care nu le 
deţine nicio altă instituţie a societăţii civile. Şi cu toate că analizele mediatice ale 
evenimentelor sociale nu posedă adâncimea analizei ştiinţifice, ele reflectă exact 
varietatea vieţii sociale şi procesul de dezvoltare a ei. Jurnalismul însă nu doar 
reflectă realitatea, el se manifestă permanent ca un actor activ al jocului social şi 
modelează celelalte subsisteme ale societăţii, asigurând astfel socializarea indi-
vizilor sociali.

Activitatea de socializare se realizează grație unui gen de produse jurnalis-
tice ce generează un anumit tip de comunicare care, mai mult decât oricare alta, 
se centrează pe relaţiile interumane, ţine în vizorul său individul social ca parte 
componentă a unei comunităţi, ca element constitutiv al unor relaţii sociale şi se 
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manifestă prin atitudine paternalistă în abordarea acestor subiecte. Acest gen de 
comunicare se încadrează în sfera socială prin comunitatea instituţiilor sociale şi 
oferă posibilitatea comunicării între indivizi, referitoare la apărarea intereselor 
acestora. Jurnalismul bazat pe acest tip de comunicare preia funcţiile unui mo-
derator care, prin structura şi forma sa, creează condiţii propice pentru dialogul 
social.

Specificul activității jurnalistice de socializare a maselor rezidă în avantajul 
acesteia de a media realitatea prin prisma intereselor individului social şi a tot ce 
e legat de el nemijlocit. A porni medierea realității „de la om” şi de la interesele 
lui – acesta şi este jurnalismul care socializează. Acest gen de jurnalism tinde să 
pună la dispoziţie un tablou reprezentativ al societăţii, oferindu-le cetăţenilor su-
ficientă informaţie pentru ca ei să-şi poată forma independent opiniile şi să poată 
lua atitudini asupra unui şir de probleme. Produsele jurnalistice trebuie să ajute 
şi să provoace cetăţeanul ca el să tragă concluziile necesare despre viaţa lui per-
sonală, dar și despre cea publică, despre locul şi rolul lui în comunitate, să con-
tribuie la autodefinirea acestuia ca parte integrantă a societăţii. Vocaţia socială a 
comunicării mediatice poate fi realizată pe deplin doar atunci când presa, liberă 
de angajamente politice sau imixtiuni din partea puterii, este ghidată de interesele 
supreme ale omului-cetăţean. 

Activitatea presei de socializare a indivizilor poate fi considerată de calitate 
și eficientă atunci când se deosebeşte printr-o intonaţie deosebită şi un limbaj 
jurnalistic reflexiv, iar produsele acestei activități trebuie să-i poată înlocui omu-
lui interlocutorul şi, totodată, să creeze o atmosferă de încredere. o astfel de 
abordare mediatică poate fi numită „jurnalism reflexiv”, și, așa cum jurnalismul 
devine tot mai mult un produs al proiectelor sociale, iar una din funcţiile de bază 
care îi revin este de a adapta limbajul teoretic la limbajul comunicării cotidie-
ne, atunci, o altă activitate în afară de jurnalism, nu are posibilităţi să creeze un 
limbaj reflexiv. Prin urmare, abordarea personalizată a realităţii sociale, expusă 
într-un limbaj jurnalistic reflexiv conduce la creşterea potenţialului de socializare 
a instituţiilor mijloacelor de informare în masă.

Instituțiile de presă socializează prin faptul că pun în circuit următoarele 
tipuri de informații:

1. Informații de interes comun pentru persoanele ce populează un anumit 
areal, ce formează o comunitate, un grup etc. oamenii care trăiesc într-o ţară, 
regiune sunt uniţi de nişte condiţii de trai comune, împărtăşesc relativ aceleaşi 
probleme şi manifestă aceleaşi necesităţi. Viața lor este influențată, mai mult sau 
mai puțin, de unele și aceleași evenimente, mediatizarea calitativă a cărora poate 
crea condiții optimale pentru ca ei să-și organizeze viața. Totodată, ei se con-
fruntă cu unele și aceleași probleme și sunt atrași în unele și aceleași conflicte, 
medierea jurnalistică de calitate a cărora îi poate ajuta să ia decizii corecte în 
vederea orientării acțiunii lor sociale în raport cu realitatea cotidiană. Din fluxul 
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de mesaje ce sunt transmise zilnic de către presă, cetăţenii capătă noi cunoştinţe 
şi îşi formează convingeri care contribuie la crearea unei concepţii despre lume. 
oamenii simt nevoia ca lumea care îi înconjoară să le fie prezentată în mod ordo-
nat şi coerent, încărcată cu un anumit sens şi ordonată după o anumită ierarhie, 
astfel încât aceștia să poată lua mai uşor deciziile inerente, existente de zi cu zi. 

2. Informaţii referitoare la procesele publice locale, naționale sau 
internaționale. Acestea sunt utile, întrucât ajută oamenii să se implice în proce-
sele publice, să acționeze ca cetăţeni activi, să ia decizii democratice. Interesul 
public este prioritar în procesul de socializare a cetățenilor, de aceea este necesar 
de a extinde agenda mediatică de la o viziune obişnuită despre noutăţile politice 
şi guvernamentale, către cele care prezintă interes pentru cetăţenii de rând, ce nu 
fac parte din elită. Acest lucru presupune că reporterii trebuie să acopere o agendă 
axată mai mult pe cetăţeni, pe popor, şi mai puţin pe cei care îi guvernează – lu-
cru care poate fi realizat acţionând nu doar din perspectiva practicii jurnalistice 
convenţionale, ci şi din perspectiva interesului public şi a necesităţilor sociale ale 
publicului.

3. Informații ce conturează portrete sociale. În procesul de socializare sunt 
bine-venite şi articolele cu personaje pozitive – oameni deosebiţi, optimişti, pu-
ternici, cu idei noi, întreprinzători, care au reuşit în viaţă şi au devenit lideri de 
opinie în mediul lor. Cititorii îndrăgesc aceste personaje, în primul rând, pentru 
că tind să semene cu ele, să le urmeze exemplul, să devină şi ei deosebiţi. Succe-
sele acestora îi bucură, or, cititorii speră că va veni ziua când şi ei se vor realiza 
asemenea eroilor din reportaje. Personaje ale materialelor de presă pot deveni 
atât persoane influente, ce deţin funcţii înalte de conducere, cât şi oameni simpli. 
În schiţele şi reportajele de socializare personajele simple, cum ar fi: pensionarii, 
studenţii, invalizii, muncitorii ș. a. nu sunt mai puţin interesante ca funcţionarii 
de stat. Din contra. Imaginea unui ţăran care munceşte zi de zi pământul, deşi 
ştie că recolta va fi una mică, este mult mai reprezentativă decât cea a ministrului 
agriculturii care face declaraţii că anul acesta roada este departe de a fi numită 
bogată.

4. Informații despre conflictele și crizele sociale. Aceste subiecte vizează, în 
primul rând, relațiile sociale pe orizontală și presupun implicarea unor organizații 
statale și/sau structuri comunitare. oamenii manifestă interes pentru astfel de 
subiecte fie din instinctul de a se proteja, fie din simpla curiozitate. Reflectarea 
conflictelor și medierea jurnalistică a acestora este una dintre activitățile cele mai 
eficiente în acest context. Materialele în care sunt abordate conflictele, de obicei, 
au în postură de eroi personaje contradictorii, unele chiar tragice, caracteristice 
societăţii şi timpului în care există. De regulă, consumatorii de produse media au 
compasiune pentru astfel de personaje şi mai întotdeauna doresc să îi ajute, pen-
tru că ei se asociază cu astfel de personaje. Produsele jurnalistice despre neim-
plicarea autorităților în lichidarea consecințelor unor inundații, despre aparatele 
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învechite din spitale sau despre echipamentele neperformante ale pompierilor, 
care demonstrează că această stare de lucruri poate afecta grav calitatea vieții 
unor grupuri și categorii sociale sau chiar poate pune în pericol viața oamenilor, 
niciodată nu vor fi trecute cu vederea, dacă jurnalistul reuşeşte, prin detalii, să 
primeze dimensiunea umană a istoriei expuse. Impactul unor astfel de produse 
mediatice este destul de mare şi foarte frecvent catalizează societatea spre a se 
pronunţa şi a lua o anumită atitudine, pozitivă sau negativă, asupra evenimentelor 
sociale reflectate. 

5. Informații care sensibilizează și generează implicare. Socializarea ma-
selor poate fi făcută prin intermediul materialelor jurnalistice cu încărcătură 
emoțională și psihologică diferită, cu eroi diferiți care au cele mai variate și dife-
rite opinii. Deseori ciclurile de materiale cu o pronunţată dimensiune umană de-
vin punctul de pornire pentru anumite acţiuni sociale de binefacere, de susţinere 
a unor persoane sau chiar a unor grupuri sociale. Alegerea personajelor pentru 
materialele jurnalistice de socializare se face în funcţie de gradul de implicare a 
acestora în eveniment. Notorietatea persoanelor implicate nu joacă, practic, nici 
un rol, importante fiind acţiunile reale ale eroilor, locul şi rolul lor în desfăşura-
rea evenimentului reflectat. Bunăoară, în cazul unui articol despre familiile cu 
mulţi copii, personajul principal va deveni o familie numeroasă, dar nicidecum 
un ministru, care, spre exemplu, a refuzat să acorde facilităţi categoriei sociale în 
care se încadrează aceste tipuri de familii. Așadar, în jurnalismul social oamenii 
de rând sunt resursa cea mai importantă şi mai valoroasă, care trebuie valorificați 
și reflectați prin prisma dimensiunii umane. De regulă, în categoria protagoniş-
tilor despre care jurnaliştii trebuie să scrie prin prisma dimensiunii umane se 
încadrează: copiii, tinerii, femeile, persoanele cu nevoi speciale, orfanii, persoa-
nele solitare, purtătorii HIV/SIDA, persoanele de vârsta a treia, persoane cu boli 
incurabile etc. Articolele cu dimensiune umană sensibilizează publicul şi educă 
toleranţa în mase, aceasta fiind un indice al maturităţii civice a unei societăţi.

Procesul de socializare prin intermediul mass-mediei are menirea să schim-
be lucrurile în bine, dar o schimbare majoră în gândirea, acțiunile și comporta-
mentele individuale și de grup poate surveni doar în cazul îndeplinirii a două 
condiţii esenţiale: 

(1) asigurarea libertăţii preferinţelor individului, astfel încât alegerea modu-
lui de gândire şi de comportament să depindă numai de el; 

(2) asigurarea unui flux informaţional obiectiv continuu, care să satisfacă 
așteptările și nevoile lui sociale. Prin acţiunea conjugată a acestor doi factori 
omul ajunge să-şi modifice radical atitudinea, deoarece i se oferă posibilitatea de 
a-şi crea o motivaţie interioară pentru gestul său, prin libertatea de decizie. 

Un element al jurnalismului social îl constituie campaniile mediatice care 
reprezintă, în general, încercări de a preveni sau de a educa publicul larg în pri-
vinţa unor probleme care îi vizează în mod direct existenţa, scopul fiind de a 
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influenţa, sensibiliza opinia publică asupra problemelor care există în societate, 
promovând astfel valori sociale, precum: receptivitatea, ajutorul reciproc, solida-
ritatea socială etc. Specificul campaniilor mediatice rezidă în avantajul acestora 
de a mediatiza individul social şi problemele cu care se confruntă el, de a contura 
un tablou reprezentativ al situaţiei, oferind suficientă informaţie pentru ca citi-
torii să-şi formeze opinii şi să acţioneze într-un mod care să favorizeze incluzi-
unea socială. Adevăratul scop al campaniilor mediatice este schimbarea în bine 
a mentalităţilor, a obiceiurilor şi a acţiunilor sociale. Unele campanii, îndeosebi 
cele care îşi propun să lupte cu nedreptăţile sociale şi cu realităţile oribile pe care 
le trăiesc anumiţi indivizi sociali în fiecare zi, folosesc strategii de sensibilizare 
care acţionează la nivel sentimental şi provoacă reacţii afective de asociere şi, 
respectiv, de implicare întru soluţionarea problemei. Alte campanii mediatice, pe 
lângă latura afectivă a personalităţii, fac apel şi la raţiune: este cazul campaniilor 
menite să prevină riscul reprezentat de bolile cu transmitere sexuală, cardiace sau 
pulmonare, precum şi al campaniilor împotriva consumului de droguri şi fuma-
tului. Produsele jurnalistice de acest gen îşi propun să ilustreze cât mai expresiv 
realitatea, așa încât, pe de o parte, să sensibilizeze cititorul, să-l provoace şi să-l 
ajute să se autodefinească ca parte integrantă a societăţii, iar pe de altă parte, să 
protejeze demnitatea umană şi socială a persoanelor care devin obiectul campa-
niilor mediatice.

În funcție de scopul și de obiectivele lor, campaniile de presă pot fi clasifica-
te în următoarele categorii:

–  campaniile de binefacere, care își propun să ajute o persoană concretă, un 
grup sau chiar o categorie socială să depășească o dificultate, să rezolve o proble-
mă de amploare, care poate fi soluționată doar cu ajutorul întregii societăți;

–  campaniile de contracarare a unor vicii sociale, tendințe, fenomene, 
practici negative; 

–  campaniile de promovare a anumitor valori, idealuri, practici poziti-
ve, menirea cărora este să schimbe atitudinea, comportamentul și mentalitatea 
cetățenilor în raport cu anumite realități;

–  campaniile de implicare socială, care urmăresc să cultive spiritul civic și 
să ridice gradul de implicare a cetățenilor în diverse procese sociale, de participa-
re a lor în viața publică. 

Scopul campaniilor determină stilul acestora. Astfel, campaniile de bine-
facere și cele de contracarare a unor vicii sociale adoptă, de regulă, un stil, gen 
vampirism emoţional, ce are la bază doi termeni de referinţă: tragismul şi fatali-
tatea. Materialele sunt însoţite de imagini cutremurătoare, de un fundal muzical 
depresiv şi de vocea gravă a reporterului. la finele reportajului sunt afişate atât 
numărul de cont la care pot fi depuse donaţiile, cât şi numărul de SMS la care 
telespectatorii pot trimite acel mesaj salvator. Totodată, echipa oferă tuturor celor 
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interesaţi datele de contact ale eroilor sau ale organizațiilor campaniilor, întrucât 
există un număr mare de oameni ce preferă să meargă singuri la faţa locului şi 
să doneze celor nevoiaşi bani, haine, produse alimentare sau oricare alte bunuri 
materiale. 

În contrar, campaniile de promovare a anumitor valori și cele de implicare 
socială au la bază alți doi termeni de referință: entuziasmul și optimismul. Mate-
rialele sunt însoţite de imagini animate, pozitive, în care au fost surprinse diferite 
stări de satisfacție morală, de voie bună, de bucurie, de fericire, de încredere în 
ziua de mâine, coloana sonoră fiind veselă și cadențată, iar vocea reporterului – 
plină de speranță. 

Cazurile care devin subiecte ale campaniei de presă sunt identificate şi ana-
lizate în cadrul şedinţelor de sumar, luându-se în calcul caracterul şi specificul 
fiecărui caz în parte, precum şi potenţialul instituției media de a găsi resurse şi 
pârghii pentru rezolvarea lor. Cel mai frecvent, în categoria protagoniştilor cam-
paniilor mediatice sunt incluse persoanele cu dizabilităţi, solitare, în etate, cele 
cu boli incurabile, copiii orfani, victimele violenței etc. Materialele jurnalistice 
despre aceste categorii de oameni, în mod obligatoriu, trebuie realizate prin pris-
ma dimensiunii umane, or, anume umanizarea subiectelor determină oamenii să 
nu rămână indiferenți față de cele expuse, îi face să ia atitudine, să acționeze și 
să se implice în soluționarea comună a unor probleme vitale. o campanie de 
presă, care pune în circuitul informațional cicluri de materiale cu o pronunţată 
dimensiune umană, poate deveni punctul de pornire pentru ample mișcări sociale 
de binefacere și de susţinere a unor persoane concrete și chiar a unor categorii 
sociale sau pentru mișcări sociale împotriva unor vicii, tendințe, fenomene, prac-
tici negative etc.

Primul post de televiziune autohton care a început să utilizeze pe larg cam-
paniile de socializare este PRO TV Chişinău. Printre cele mai ample și mai reușite 
activități de acest fel se numără: Dăruiești și câștigi – campanie de binefacere; 
Fă-ți Europa acasă și Am cu ce – campanii care promovează valori și practici 
pozitive; Vreau părinții înapoi – de implicare socială; iar campaniile Moldova 
fără oameni și Nu mă bate – de contracarare a unor fenomene negative. 

Dăruieşti şi câştigi este campania de referinţă a PRO TV Chişinău. Ea 
reușește an de an să aducă pe ecranele TV poveşti de viaţă care, ulterior, sunt 
practic schimbate de către telespectatori. Ea se desfăşoară, tradiţional, în peri-
oada 1-25 decembrie, timp în care echipa Pro TV Chişinău difuzează istorii ale 
unor oameni care au nevoie de ajutor. Campania socială Dăruieşti şi câştigi, de 
regulă, culminează în perioada 23-25 decembrie, cu spectacole în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, în cadrul cărora se face public bilanţul activităţilor de promo-
vare şi rezultatul acestora. Un element forte al campaniei respective îl constituie 
continuitatea acţiunilor de mediatizare. Astfel, de-a lungul anilor sunt prezentate 
poveştile de viaţă care s-au schimbat în urma ajutorului primit datorită campa-
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niei Dăruieşti şi câştigi, oamenii având posibilitatea să urmărească cum au fost 
cheltuiţi banii, la ce au ajutat SMS-urile sau donaţiile lor, să se bucure că au con-
tribuit la depăşirea unor obstacole sau la soluţionarea unor probleme. Campania 
Dăruieşti şi câştigi a reuşit de-a lungul anilor să-şi formeze un public constant, 
să-i câştige încrederea şi simpatia, dar cel mai important, a reuşit să „trateze” oa-
menii de indiferenţă, schimbându-le viziunile şi mobilizându-le acţiunile sociale. 
or, dacă acum șase ani, pentru ajutorarea persoanelor se colectau aproximativ 
câte 18 000 de lei pentru fiecare familie, în anul 2010, doar pentru un băieţel ce 
a suportat o operaţie la inimă s-a reuşit colectarea sumei de 320 000 de lei, iar 
în anul 2012, pentru patru familii nevoiaşe – protagoniste ale campaniei – au 
fost adunaţi peste 700 000 de lei doar din SMS-urile telespectatorilor. la aceste 
sume se adaugă donaţiile persoanelor particulare, trimise direct beneficiarilor, şi 
darurile venite din partea oficialilor, cum ar fi, de exemplu, apartamente, case de 
locuit, mașini sau sume de bani.

Se face remarcabilă prin campaniile sale și Publika TV. Printre cele mai me-
morabile campanii inițiate și realizate de acest post de televiziune se numără: 

– campaniile de binefacere: Dăruiește o carte; Aproape de oameni; Renaște 
Moldova; Oameni pentru oameni;

– campaniile de promovare a valorilor naționale: Arborează un drapel; Eu 
sunt Moldova; Susține Moldova;

– campaniile de promovare a valorilor europene: Moldova aproape de Eu-
ropa; Moldova pe cale europeană;

– campaniile de implicare socială: Pune mâna pe lopată; Dă-i de lucru pri-
marului tău;

– campanii de contracarare a unor fenomene negative: Viața are prioritate; 
Copiii văd, copiii fac; Nu dau, nu iau mită etc. 

13.3. Dialogul social și medierea realității prin mass-media
Din perspectiva funcției de socializare, mass-media se manifestă nu doar 

ca un furnizor de informaţie, ci şi ca un mediator ce contribuie la dezbaterea şi 
analiza fenomenelor şi proceselor social-politice. Ea reprezintă un mediu în care 
circulă, apare, evoluează şi se confruntă o gamă largă de opinii, idei, puncte de 
vedere, poziţii, concepţii etc. – toate fiind orientate spre abordarea unor probleme 
sau a unor situații de conflict. Influenţând climatele psihologice, stările de spirit, 
curentele de opinie publică etc., ea se impune ca un mediator care, orientând și 
schimbând comportamentele individuale şi colective, construiește și modelează 
dialogul social. Presa are un caracter ambivalent, întrucât este concomitent in-
strument de informare, dar și de formare. Formarea cetățeanului ca subiect ac-
tiv al practicii sociale este unul dintre obiectivele jurnalismului din perspectiva 
funcției sale de socializare. 
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Unicitatea societăţii, dar şi a fiecărui individ în parte, se poate realiza, inclu-
siv, grație activității presei de socializare a maselor. Mediatizarea realității, dar 
mai ales medierea unor neînțelegeri, a unor situații de conflict oferă informații 
care pot schimba viziunile oamenilor și relațiile pe care ei le stabilesc cu semenii 
lor. Ca rezultat, oamenilor le sunt implementate anumite idei care, de rând cu 
anumite norme morale şi etice, le schimbă viziunile vechi, formând suficiente 
cunoștințe noi, încât aceștia să ocupe o poziţie socială activă, să-şi dobândească 
un anumit statut pentru a deveni total implicați în ceea ce a fost, în ceea ce este 
şi în ceea ce va fi. În această ordine de idei, un rol primordial îi revine medierii 
jurnalistice, activitate care, dacă este de calitate, eficientizează procesele de soci-
alizare și contribuie la catalizarea şi la modelarea dialogului social.

Dialogul social reprezintă interacțiunea pe bază de egalitate dintre partenerii 
sociali, orientată spre rezolvarea unor conflicte, probleme sau spre depășirea unor 
obstacole, ce înglobează schimbul de informații, forme de consultări și de ne-
gocieri privind subiectele de interes comun de ordin economic, politic și social. 
Este un concept prin care toate părțile interesate convin să garanteze că interesele 
specifice ale fiecăruia sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor, 
de concepere și de implementare a politicilor, de realizare a proiectelor etc. Di-
alogul social poate să evolueze constructiv doar în cazul în care problema care 
face subiectul acestuia este identificată și asumată de către toți actorii sociali.

El se produce într-un anumit spațiu sociocomunicațional și generează mul-
tiple, variate și foarte valoroase legături sociale în vederea realizării obiectivelor 
propuse. Aceste legături sociale apar în momentul identificării și recunoașterii de 
către mai mulți actori sociali a existenței unei probleme comune de o importanță 
socială majoră. Ele se diversifică și evoluează grație fluxului continuu de mesa-
je referitoare la soluționarea acesteia, precum și la sarcinile care revin fiecărui 
actor implicat – obiective care apar și se concretizează în procesul dialogului 
social. Acest exercițiu direcționează fluxurile informaționale și le concentrează 
pe anumite subiecte, prin aceasta făcând posibilă orientarea intereselor sociale în 
vederea identificării oportunităților suplimentare pentru rezolvarea problemelor 
sociale importante și atragerii unui număr maxim de segmente active ale spațiului 
social-comunicațional.

În procesul dialogului social, opiniile și atitudinile participanților intră într-o 
confruntare deschisă și constructivă în urma căreia interacțiunile sociale obțin 
sens, or, sunt orientate spre identificarea zonelor problematice, precum și spre 
stabilirea mecanismelor de soluționare a acestora. Astfel, procesele de comuni-
care, care formează baza dialogului social, consolidează societatea și facilitează 
eliminarea și minimizarea contradicțiilor sociale între entitățile publice. Dialogul 
social ca un dat al comunicării sociale are o importanță enormă pentru stabili-
zarea și dezvoltarea proceselor sociale. În fond, contribuția edificatoare a dialo-
gului este exprimată prin rolul său de reper socializant, stabilizator și chiar civi-
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lizator. Este adevărat, totodată, că funcționalitatea dialogului nu este lipsită de 
contradicții, cea mai importantă dintre ele exprimând conflictul dintre necesitatea 
conștientizată a încetățenirii unui sistem eficient de reglementare socială și pon-
derea însemnată a comunicării sociale în acest sens, pe de o parte, și o exploatare 
insuficientă a potențialului respectiv, pe de altă parte.

Exercițiul dialogului social consolidează societatea, întrucât formează la 
cetățeni sentimentul apartenenței la socium, la grupul social, contribuie la asimi-
larea valorilor sociale, la asumarea rolurilor sociale și la fortificarea unei anumite 
identități sociale. Funcțiile dialogului social în cadrul comunicării sociale pot să 
se manifeste într-un mod diferit. Important este ca acest dialog să fie capabil să 
contribuie la armonizarea relațiilor sociale, adică la transferul de experiență, la co-
ordonarea, motivarea și stimularea mediului sociocomunicațional, la împărtășirea 
valorilor sociale între partenerii de dialog în procesul interacțiunii sociale. 

Elementele-cheie ale dialogului social sunt consensul și parteneriatul. Con-
sensul vizează recunoașterea de către actorii sociali a existenţei unei probleme 
comune şi angajarea acestora în procesul de soluționare a ei. Parteneriatul se 
referă la acțiunile comune întreprinse de actorii sociali în vederea reducerii ten-
siunilor și/sau conflictelor sociale, precum și în scopul rezolvării problemelor 
sociale existente, identificate și recunoscute. Parteneriatul ia în considerare inte-
resele partenerilor sociali, asigură coordonarea poziţiilor acestora şi contribuie la 
soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor sociale. Parteneriatul solicită o anu-
mită cultură a dialogului, care se axează pe două condiții de principiu: libertatea 
și toleranța. 

Activitatea presei de mediere și de modelare a dialogului social se înca-
drează în categoria activităţilor sociale, absolut necesare dezvoltării normale a 
oricărei societăţi democratice. Acest tip de activitate mediatică se realizează prin 
cumularea unor funcţii generale ale presei, care, toate împreună, proiectează spa-
ţiul informaţional unde se confruntă şi devin publice diverse puncte de vedere şi 
opinii asupra unor chestiuni de interes major. Funcţiile presei au fost interpretate 
pe parcursul anilor din multiple perspective, deseori fiind marcate de abordarea 
politico-doctrinară, însă în contextul acestui studiu, noi vom încerca să trecem 
în revistă acele abordări care scot în evidenţă rolul şi potenţialul funcţiilor de a 
socializa indivizii sociali, de a construi şi de a modela dialogul social.
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STEPANOV, G. 3. Introducere în studiul jurnalismului. Chişinău: CEP 
USM, 2010. 
STEPANOV, G. 4. Jurnalismul social: aspecte definitorii. Chişinău: CEP 
USM, 2015.
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Sarcini teoretico-aplicative:

Jurnalismul social: aspecte conceptualeI. 
I. 1. Relatați despre funcția de socializare a mass-mediei. 
I. 2. Stabiliți legătura dintre scopul, obiectivele și efectele jurnalismului so-

cial.
I. 3. Evaluați ponderea funcției de socializare în presa autohtonă (la alegere: 

ziar, post de radio sau TV).

Aspecte ale socializării cetăţeanului prin intermediul preseiII. 
II. 1. Numiți tipurile de informații prin intermediul cărora sunt socializate 

masele.
II. 2. Analizați specificul activității jurnalistice de socializare a maselor.
II. 3. Realizați un material jurnalistic prin care să promovați portretul social 

al unei persoane care v-a marcat destinul.

Campaniile de presă – instrument de socializare a maselorIII. 
III. 1. Numiți categoriile de campanii mediatice în funcție de scopul și obiec-

tivele lor.
III. 2. Faceți o analiză comparativă între cele două stiluri de bază ale cam-

paniilor de presă.
III. 3. Proiectați o campanie mediatică de la un post TV autohton (la alegere) 

și propuneți soluții de eficientizare a acesteia. 

IV. Dialogul social și medierea realității prin mass-media
IV. 1. Definiți noțiunea „dialog social”.
IV. 2. Argumentați importanța consensului și parteneriatului pentru reușita 

dialogului social.
IV. 3. Estimați rolul mass-mediei în medierea unor probleme sociale și în 

asigurarea dialogului social. Exemplificați.
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Lucrare individuală: Proiectați conceptul unei campanii de presă în baza 
următoarelor criterii: 

Tipul de campanie.•	
Durată. •	
Protagoniști.•	
Publicul-țintă.•	
Scop și obiective.•	
Slogan, siglă, alte elemente audiovizuale utilizate.•	
Personalități implicate.•	
Tipuri de materiale jurnalistice realizate.•	
Finalitatea campaniei.•	
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14. FUNCȚIA DE CULTURALIZARE A MASS-MEDIEI

Obiective de referință:
1. Esența funcției de culturalizare
2. Caracteristici ale jurnalismului cultural
3. Conținuturi și forme de expresie ale art jurnalismului 

14.1. Esența funcției de culturalizare
Comunicarea mediatică și cultura au devenit, în prezent, două noțiuni stra-

tegice în evoluția firească a lumii contemporane, corelația dintre acestea fiind 
un indice al maturității culturii unui popor. Convergența acestora, care s-a pro-
dus prin intermediul funcției mass-mediei de culturalizare, a generat un impact 
deosebit asupra orizontului cultural al indivizilor sociali, în particular, și asupra 
societăților, în general, asigurând migrația de idei și de forme culturale dintr-o 
societate în alta și accesul deschis al oamenilor la cultura universală, la stan-
dardele și modelele culturale specifice diferitelor popoare. Deși mass-media nu 
creează propriu-zis cultură, ci doar anumite produse culturale, precum recenzii-
le sau eseurile, ea influențează substanțial formele de manifestare a culturii prin 
faptul că solicită adaptarea acestora la formatul său tehnic. Instituțiile mass-
mediei nu transmit originalul propriu-zis al produsului cultural, ci o copie fide-
lă a acestuia, modelată în funcție de tipul și de specificitatea acestora. Astfel, 
la publicul larg pot ajunge concomitent mai multe forme mediatice ale unuia 
și aceluiași produs cultural, determinate de canalul de transmisie și de suportul 
prin care a fost difuzat acest produs. Grație acestui fapt, mass-media se prezintă 
ca unul dintre factorii care generează relativismul formelor culturale. 

Cultura însumează structura socială şi sfera intelectuală a unui individ sau 
a unui grup, fiind suma realizărilor, produselor unui grup uman în activitatea 
de asumare şi de transformare conştientă a mediului natural şi a celui social. 
luând în considerare varietatea imensă a tipurilor de produse pe care le gene-
rează, cultura poate fi caracterizată și ca o gamă variată de limbaje, simboluri şi 
semnificaţii care sunt integrate într-un vast şi complex proces de comunicare. 
Cultura este entitatea ce înglobează totalitatea de valori materiale şi spiritu-
ale, pe care indivizii, comunitățile, popoarele și societățile le-au creat sau le-
au acumulat în timp, devenind parte a identități spirituale a acestora. Pentru 
gândirea modernă, conceptul de cultură are o dublă dimensiune: (1) totalita-
tea creațiilor spirituale, ce vin să definească condiția umană, și (2) totalitatea 
creațiilor materiale și vestigiilor vieții materiale.
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UNESCo consideră cultura drept o serie de caracteristici distincte ale unei 
societăți sau ale unui grup social în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau 
emoționali; o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație spe-
cifice, cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul, artele și mass-media. Din această 
perspectivă, rolul presei într-o societate este să transmită obiceiurile și tradițiile 
populare, să promoveze valorile culturale, să analizeze procesele culturale, să 
explice fenomenele culturale noi, să interpreteze tendințele din domeniul culturii 
etc. Aceste activități reliefează un tip specific de comunicare mediatică – comu-
nicarea mediatică pe domeniul culturii. 

Comunicarea mediatică pe domeniul culturii se deosebește de comunicarea 
mediatică pe domeniul social, pe cel politic sau economic nu doar datorită subiec-
tului său de reflecție, ci și faptului că ea presupune strategii și tactici diferite de 
abordare a realității, că solicită un limbaj de expunere a faptelor diferit, precum și 
că utilizează oarecum alte forme de expresie pentru redarea conținutului. Astfel, 
comunicarea mediatică pe domeniul culturii, grație faptului că are o identitate 
distinctă în contextul mediatic contemporan, se prezintă ca un domeniu mediatic 
complex, diferit de altele, numit art jurnalism.

Comunicarea mediatică pe domeniul culturii este:
– un mijloc foarte eficient de diseminare a informațiilor nu doar în peri-

metrul unui stat, ci și în afara lui. Prin intermediul acestui gen de comunicare, 
publicul larg poate adera fără interdicții la diferite spații culturale, inclusiv, la cel 
european;

– un instrument eficient și viabil de promovare a valorilor culturale 
naționale și internaționale;

– factor care asigură dialogul între autorii/actanții produselor de cultură și 
indivizii sociali, prin aceasta contribuind, pe de o parte, la facilitarea accesului 
autorilor la realitățile culturale ale diferitelor categorii sociale de oameni, care 
pot genera noi subiecte pentru produsele culturale, iar, pe de altă parte, la cultu-
ralizarea publicului larg. 

Atât artă (cultura), cât și mass-media (jurnalismul) au ca principal scop una 
și aceeași activitate – transmiterea unui mesaj, doar că posibilitățile pe care ele 
(arta și mass-media) le oferă consumatorilor de a decodifica, interpreta și aprecia 
aceste mesaje sunt diferite. Contactul direct cu produsele de artă le oferă oameni-
lor posibilitatea ca ei înșiși să aprecieze valoarea acestora, în timp ce comunica-
rea mediatică pe domeniul culturii include deja aprecierea produselor de artă, de 
multe ori, valoarea unor astfel de produse fiind evaluată nu de specialiști, ci doar 
de jurnaliști. Contactul direct cu arta îi oferă consumatorilor de media posibilitate 
să-și construiască o versiune proprie și să-i dea un sens specific obiectului de artă 
cu care contactează, în timp ce mass-media îi pune la dispoziție „expertize” ale 
obiectului mediatizat, influențând, astfel, percepțiile publicului în raport cu aces-
ta. Totodată, doar în urma consumului „artei media”, indivizii pot prelua, dezbate 
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si reconstitui semnificaţiile propuse de mesajele mediatice, acestea influențându-
le percepțiile lor în raport cu produsele de artă.

În condițiile actuale, cultura tinde să conserve, să păstreze atât experienţa 
socială, cât şi pe cea cognitivă, care domină formele și structurile prin care se 
exprimă conştiinţa de sine a unei societăţi, elaborând și schițând mecanismele 
și sistemele prin care parcurge itinerarul spre afirmare. Comunicarea mediati-
că, în schimb, reprezintă instrumente eficiente de transmitere și de diseminare a 
informației, prin intermediul căreia cultura ajunge la masele largi de oameni și 
grație cărora ea este asimilată și valorificată. Totodată, jurnalismul contribuie în 
mod direct la formarea și la modelarea culturii, oferind societății un șir de forme 
ale produselor culturale specifice doar comunicării mediatice. odată cu schim-
barea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale s-a modificat și paradigma 
realității culturale, aceasta căpătând o altă formă. or, dezvoltarea tehnologiilor 
informaționale a produs metamorfoze și la nivelul intelectului individului-autor 
de produse de artă, precum și la cel al individului-consumator de produse de artă, 
reamplasând modul de a înțelege și de a interpreta un produs, un proces sau un fe-
nomen cultural. Extinderea terenului de manevră a tehnologiilor informaționale 
face posibil ca presa, inclusiv cea tipărită, să genereze un flux cu o intensitate 
suficientă, apt de a influența construirea unei imagini perceptive a fenomenelor și 
proceselor culturale ce se produc în spațiul public al unei societăți. 

Cultura propriu-zisă întotdeauna depășește produsele puse în circuit prin in-
termediul comunicării mediatice pe domeniul culturii. Cu toate acestea, comuni-
carea mediatică pe domeniul culturii posedă un potențial impunător de mijloace/
instrumente pentru a acoperi în plan mediatic areale foarte extinse, pentru a dis-
tribui concomitent aceleași produse unui număr impunător de indivizi, devenind 
un instrument eficient de promovare a culturii, dar și un mijloc de creare a cul-
turii, întrucât formele mediatice ale culturii se deosebesc de cele originale. or, 
orice instituție mass-media solicită ajustarea culturii la formatul ei, determinând, 
de regulă, modificarea formei acesteia. Astfel, produsele jurnalismului cultural se 
caracterizează printr-o serie de particularităţi:

– au caracter convergent, determinat de fuziunea dintre artă și tehnică;
– generează unicitatea formei, determinată de tipul de canal prin care sunt 

transmise;
– sunt redate în cuvinte și imagini (presa tipărită); în cuvinte și sunete (ra-

dio); în cuvinte, sunete și imagini (televiziune, online);
– reprezintă, de regulă, sinteze ale originalului sau anumite fragmente ale 

acestuia;
– solicită implicarea în producerea lor a unor specialiști din diferite dome-

nii, precum: cultură, tehnică, jurnalism etc.;
– rezultă doar din efortul comun al unor echipe de specialiști (produsele art 

jurnalismului nu pot fi realizate de un singur individ);
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– sunt redate în forme de expresie proprii, diferite de cele generale;
– sunt expuse într-un limbaj specializat.
Astfel, comunicarea mediatică pe domeniul culturii reprezintă o formă au-

tonomă de existență a unui gen de jurnalism, numit cultural sau, altfel spus, art 
jurnalism. 

14.2. Caracteristici ale jurnalismului cultural
Art jurnalismul poate fi definit drept produsul rezultat din convergența fe-

nomenului mediatic cu cel cultural, care reflectă, analizează și interpretează re-
alitatea din domeniul culturii și transmite maselor valori, practici și experiențe 
culturale. Identitatea lui rezidă în caracteristicile, rolurile și funcțiile pe care le 
realizează, în mijloacele de exprimare ale conținuturilor și în formele de expresie 
ale materialelor pe care le pune în circuitul informațional. 

Art jurnalismul apare ca urmare a convergenței dintre realitatea culturală 
și cea mediatică, gradul de actualitate al lui fiind impus mai mult de decizia jur-
nalistului decât de evenimentele ce se produc în realitatea culturală. or, el nu 
reprezintă o simplă colecție de știri, interviuri, reportaje pe teme culturale, ci 
include, de rând cu acestea, și analize teatrale, și note culturale, și recenzii ale 
unor produse de artă etc. Acest lucru determină, într-un fel, caracterul prioritar 
atemporal al produsului cultural și destinatarul final al acestui produs, care este, 
de regulă, un public instruit, cu o anumită pregătire intelectuală, cultură generală, 
univers cultural. 

Art jurnalismul se prezintă drept instrument cultural cu o forţă solidă în ori-
entarea şi schiţarea percepţiilor și atitudinilor, în modelarea imaginilor oamenilor 
în ceea ce privește domeniul culturii, în formarea modelelor de gândire și de 
comportament social. Produsul mediatic cultural poate fi un liant, un factor de 
conexiune, care-i uneşte pe oameni în grupuri, comunităţi, etnii, societăţi, state, 
naţiuni, culturi. Scopul art jurnalismului este să informeze, pentru a familiariza 
oamenii cu procesele culturale și cu produsele de artă, precum și să interpreteze, 
să analizeze, să explice realitatea culturală, pentru a forma gusturi estetice. 

În linii generale, art jurnalismul își orientează obiectivele spre:
– promovarea modelelor culturale şi a celor de conduită umană;
– transmiterea moştenirii culturale naţionale şi a celei universale;
– analiza proceselor și fenomenelor culturale naționale și internaționale;
– promovarea principiilor etice şi estetice;
– propagarea valorilor morale supreme;
– iluminarea spirituală şi cultivarea intelectului;
– popularizarea teoriilor ştiinţifice şi lărgirea orizontului de cunoștințe;
– făurirea consensului sociocultural şi coagularea societăţii.
Pentru realizarea acestor obiective, art jurnalismul generează un șir de acti-

vităţi specifice, precum: explicarea valorilor culturale naţionale şi internaţionale, 
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formarea şi modelarea viziunilor estetice, definirea şi ierarhizarea principiilor eti-
ce, propagarea invenţiilor tehnice, ştiinţifice, culturale etc. Acest gen de activități 
mediatice contribuie la formarea gândirii, la extinderea cunoaşterii, la dezvolta-
rea viziunilor etice şi estetice, la promovarea principiilor şi idealurilor morale, la 
formarea culturii generale a cititorului, iar, prin aceasta, îl educă, îl instruieşte, îl 
formează ca personalitate.

Așadar, scopul și obiectivele art jurnalismului sunt orientate să răspundă 
nevoilor informaționale, pe de o parte, ale consumatorilor de produse ale art jur-
nalismului, iar pe de altă parte, ale producătorilor de opere de artă. Respectiv, 
direcțiile de activitate ale jurnaliștilor care fac jurnalism cultural sunt orienta-
te către două segmente de public: profesionist și neprofesionist. Tocmai acest 
fapt și determină varietatea de abordări ale realității culturale și de conținuturi 
ale produselor mediatice din și despre această realitate. Astfel, produsele de art 
jurnalism destinate publicului neprofesionalist, adică maselor largi, utilizează, 
relativ, aceleași forme de expresie, același limbaj și aceeași metodă de expune-
re a conținuturilor, specifice, mai mult sau mai puțin, tuturor tipurilor de jurna-
lism, astfel încât să fie inteligibile și ușor de asimilat. Ele, în general, nu solicită 
publicului cunoștințe speciale și o anumită pregătire în domeniu. Produsele de 
art jurnalism destinate publicului profesionalist, adică autorilor de opere de artă, 
specialiștilor și funcționarilor din domeniul culturii însă, se deosebesc prin forme 
speciale de exprimare – genuri jurnalistice specifice doar art jurnalismului, prin 
limbaj specializat și prin abordări complexe, uneori chiar sofisticate. Ele sunt 
destinate consumatorilor cu un nivel avansat de pregătire în domeniu, cu o cultu-
ră generală care depășește nivelul mediu. 

Astfel, art jurnalismul este o formă creativă/o varietate a jurnalismului pro-
priu-zis, având misiunea de a:

–  face vizibilă munca intelectuală și artistică;
–  scoate în vizor mișcările care se produc în artă;
–  transmite cititorului atmosfera culturală autohtonă;
–  reflecta într-un sens larg evenimentul artistic;
–  reda reacția, feedback-ul publicului;
–  face cunoscut fișierul biografic al omului de cultură (artiștilor, poeților, 

pictorilor despre creație, pasiuni, experiențe). 
Art jurnalismul reprezintă produse mediatice rezultate din activitatea unor 

jurnaliști, care pun în circuit informații despre evenimentele ce se produc în sfera 
culturii și analize ale problemelor existente în domeniul respectiv. Totodată, art 
jurnalismul reprezintă și produse mediatice rezultate din activitatea unor intelec-
tuali, care își transmit ideile folosindu-se de diverse suporturi de difuzare, între 
care, dar nu exclusiv, și de presă. În prezent se atestă faptul că tot mai mulți inte-
lectuali, îndeosebi oamenii de cultură, preferă să „emigreze” în televiziune sau la 
radio, unde, de multe ori, își schimbă eticheta din om ce servește cultura într-un 
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,,jurnalist al culturii”, cea din urmă asigurându-i o imagine mai durabilă în timp și 
chiar o supraviețuire financiară”. Dar, indiferent de cine semnează aceste produse 
mediatice, subiectul de reflectare al art jurnalismului este cultura ca proces și arta 
ca produs, în particular, și, realitatea culturală, în ansamblu.

Indiferent de grupurile-țintă cărora le este adresat sau de domeniile pe care 
le reflectă, art jurnalismul conține un șir de caracteristici generale, care îl deose-
besc esențial de alte tipuri de produse mediatice contemporane.

o primă caracteristică este subiectul prioritar de reflecție și de reflecta-
re al art jurnalismului. Subiectul de reflecție al art jurnalismului este realita-
tea culturală: totalitatea evenimentelor, problemelor, proceselor, fenomenelor și 
tendințelor care se manifestă fie la nivel comunitar, fie la nivel național, fie la cel 
internațional în toate ramurile de bază ale culturii. Domeniul culturii ca subiect 
de reflectare a art jurnalismului presupune mediatizarea de către jurnalist a ur-
mătoarelor aspecte ale unei societăți: (1) realitatea culturală de orice nivel, care 
include totalitatea evenimentelor, proceselor, fenomenelor, tendințelor culturale 
și produselor de artă; (2) cadrul instituțional, care include instituțiile ce asigură 
gestiunea strategică și managementul domeniului și (3) cadrul legal, care include 
normele de drept, menite să asigure legalitatea proceselor din realitatea culturală 
și funcționarea legală a cadrului instituțional.

Cea de-a doua caracteristică fundamentală a art jurnalismului este potențialul 
uman încadrat în producția jurnalistică. Potențialul uman implicat în art jur-
nalism poate fi divizat, simbolic, în două categorii: (1) jurnaliștii profesioniști 
specializați în jurnalismul cultural și (2) artiștii și specialiștii din domeniul cul-
turii care sunt cooptați să realizeze materiale de art jurnalism. Persoanele care 
realizează produse media culturale se deosebesc de jurnaliștii generaliști prin 
pregătirea lor profesională, care trebuie să includă atât competențe jurnalistice, 
cât și cunoștințe profunde în domeniul culturii. Prin urmare, este important ca în 
art jurnalism să activeze persoane care posedă cunoștințe și competențe analitice, 
înzestrate cu gust artistic și cu simțul frumosului și al esteticului. or, doar o atare 
persoană poate selecta, analiza și expune competitiv evenimentele din realitatea 
culturală și poate crea produse jurnalistice de artă.

Cea de-a treia caracteristică a art jurnalismului este forma de creativitate. 
Reflectarea realității culturale se realizează prin intermediul a două tipuri de cre-
ativitate: jurnalistică și artistică. Creativitatea artistică, ca modalitate de reflectare 
a evenimentelor culturale, se atestă și în presa generalistă, doar că într-o măsură 
mult mai mică. Creativitatea artistică ca element al conținuturilor produselor cul-
turale solicită nu doar un anumit tip de acțiune profesională, ci și un anumit tip 
de gândire profesională, și anume – gândirea creativă. Creativitatea artistică, ca 
rezultat al gândirii artistice, are ca scop principal realizarea produsului artistic 
propriu-zis și se manifestă pregnant în presa specializată, deseori în genurile de 
alternativă (care deseori reprezintă produse de artă autonome). Gândirea creativă 
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este baza activității jurnalistice, întrucât ea orientează acțiunile art jurnaliștilor 
spre soluționarea sarcinilor redacționale într-un mod cât mai reușit. Astfel, gân-
direa creativă este, prin definiție, o caracteristică a art jurnalismului.

Cea din urmă caracteristică sunt efectele pe care le generează produsele de 
art jurnalism în societate. Din punct de vedere funcțional, efectele pe care le pro-
duce art jurnalismul sunt orientate să influențeze: (1) indivizii sociali – publicul-
țintă, (2) arta și cultura – obiectul de reflectare a art jurnalismului și (3) actanții 
proceselor culturale – exponenții domeniului culturii. Efectele apar ca rezultat al 
realizării rolurilor și misiunilor art jurnalismului. În raport cu publicul-țintă, art 
jurnalismul realizează un șir de roluri, între care:

–  extinde orizontul de cunoştinţe al publicului;
–  creează noi modele de percepere a culturii;
–  facilitează tranziţia de la un domeniu al culturii la altele, mai superioare;
–  reliefează noi moduri de recreare prin informația culturală, fapt ce contri-

buie la facilitarea asimilării acesteia;
–  stimulează curiozitatea și interesul pentru cultură;
–  întăreşte şi diversifică legăturile imaginare ale omului cu diverse medii 

culturale;
–  creează spații și contexte care oferă posibilitatea eliberării unor energii 

spirituale.
În raport cu obiectul său de reflectare, art jurnalismul realizează alte roluri, 

și anume: 
–  descentralizează arta și cultura distribuind-o maselor largi;
–  democratizează arta și cultura, transformându-le în subiecte ale dialogu-

lui sociocultural;
–  generează noi forme de cultură – divertismentul cultural;
–  pune în corelație evenimentele culturale și proiectează o viziune de an-

samblu asupra realității culturale;
–  reduce distanţa dintre evenimentele culturale și publicul larg.
Și în raport cu exponenții domeniului culturii, art jurnalismul realizează anu-

mite roluri, precum: 
–  stimulează creaţia lor artistică;
–  ridică standardele artistice ale produselor de cultură și artă, prin critica 

artei; 
–  creează un imens public nou, care să devină consumatori activi de produ-

se de artă.
–  promovează creația artiștilor;
–  formează sau fortifică imaginea artiștilor. 
Totodată, menționăm că procesul de mediatizare a culturii modifică formele 

și conținuturile evenimentelor sau ale originalului operelor, fapt ce generează 
anumite efecte negative, de genul:
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–  coboară standardele de cultură, transformând cultura în cultură de masă:
–  transformă creaţia în producţie, propagând o cultură mozaicală și frag-

mentată;
–  stipulează automatismele, superficializând astfel conținuturile producţii-

lor culturale;
–  simplifică conținuturile produselor culturale, oferind noţiuni elementare;
–  favorizează răspândirea stereotipurilor;
–  politizează şi ideologizează activităţile culturale;
–  diminuează câmpul de selecţie al individului, care recepţionează produse-

le înainte de a le putea alege;
–  stimulează asimilarea în mod automat și recepţionarea pasivă a culturii;
–  diminuează facultatea atitudinii critice, propunând modele de analiză și 

evaluare a produselor de artă și cultură; 
–  izolează individul de lumea reală şi favorizează pasivitatea socială etc.
Așadar, specificul art jurnalismului derivă din caracteristicile acestuia, a 

căror cercetare a făcut posibilă realizarea unei „radiografii” a identității lui în 
contextul mediatic contemporan. Grație caracteristicilor sale, care îi conturează 
specificitatea, comunicarea mediatică pe domeniul culturii se prezintă ca un tip 
de jurnalism cu identitate proprie. 

14.3. Conținuturi și forme de expresie ale art jurnalismului 
Din punctul de vedere al modului de expunere, conținuturile produselor de 

art jurnalism pot fi divizate în două mari categorii: produse publicistice și pro-
duse artistice. Produsele publicistice culturale, cel mai frecvent apar în presa 
generalistă. or, grație caracterului său universal, precum și publicului său etero-
gen, presa generalistă tinde să producă conținuturi culturale cât mai multe, mai 
variate și cât mai simple, pe care să le ambaleze în forme de expresie cunoscute 
publicului și deci ușor asimilabile. Cu toate acestea, în presa generalistă pot apă-
rea și conținuturi artistice, doar că simplificate și ajustate la formatul publicației 
periodice.

Produsele publicistice culturale solicită forme jurnalistice tradiționale de ex-
punere și sunt ambalate, de regulă, în genuri jurnalistice informative, așa precum: 
știrea, relatarea, interviul și reportajul. Deși mai rar, în presa generalistă pot apărea 
și materiale culturale realizate în genuri analitice, precum: editorialul, comenta-
riul, articolul, analiza etc. În publicațiile periodice generaliste din Chișinău, cum 
sunt Jurnal de Chișinău, Timpul, Săptămâna sau Moldova Suverană, produsele 
de art jurnalism sunt realizate în formă de știri culturale, având un caracter pur 
informativ și se axează pe informaţii actuale și autentice; pe interviuri culturale, 
care se deosebesc de alte interviuri doar datorită tematicii abordate; pe reportaje 
culturale, care nu întotdeauna își păstrează forma tradițională pentru acest gen, 
migrând, fie spre relatări sau știri desfășurate, fie spre eseuri literare. Problema 
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constă în faptul că în produsele de art jurnalism din presa generalistă realitatea 
culturală este reflectată prin simpla observare și consemnare a unor valori, fără 
însă ca acestea să fie analizate sau explicate. Uneori, anumite secvențe din reali-
tatea culturală pot fi interpretate prin simpla exprimare a părerilor participanților 
la eveniment sau chiar ale autorului materialului. 

În presa generalistă, conținuturile culturale sunt puse în circuit, întâi de toa-
te, ca oportunităţi ce oferă puncte de sprijin indivizilor sociali, de aceea ele sunt 
selectate, în mare parte, din mediul apropiat al publicului şi, de obicei, au o uti-
litate imediată pentru acesta. Totodată, mass-media produce şi conținuturi cultu-
rale despre procesele şi fenomenele care depăşesc mediul imediat al publicului 
său, ce nu au o utilitate imediată, dar care proiectează/formează o viziune de an-
samblu asupra realității culturale internaționale, parte a căreia este acest public. 
Grație acestui tip de conținuturi, publicul este la curent cu tot ce se întâmplă în 
cultura mondială, el poate să se raporteze la fenomenele și procesele culturale 
internaționale și să înțeleagă rolul și locul său în contextul acestora. 

Valoarea de întrebuinţare, utilitatea conținuturilor culturale este cel mai im-
portant criteriu de selectare a evenimentelor, care urmează a fi mediatizate în 
presa tipărită generalistă. Conform acestuia, art jurnalismul dă prioritate la două 
tipuri de conținuturi: generale și utilitare. Discursul materialelor culturale din 
presa tipărită generalistă este total diferit de cel din presa tipărită specializată, 
întrucât el acordă, în primul rând, atenție realității evenimențiale și sociologiei 
actului creator. Critica literară, cronica de teatru, cronica plastică sau cronica 
muzicală pot să se regăsească în publicațiile periodice generaliste doar în cazul 
în care conținuturile lor sunt expuse într-o manieră publicistică și adaptate la sti-
lul publicației, pentru că, în caz contrar, aceasta riscă să-şi piardă din interes. În 
virtutea acestor cerințe, cea mai frecventă formă de creativitate în art jurnalismul 
din presa generalistă este cea publicistică.

Creativitatea publicistică s-a afirmat drept un gen de scriitură orientată spre 
„deservirea” societății și formarea opiniei publice, interacțiunea cu opinia publi-
că fiind una dintre sarcinile de bază ale jurnalismului. Prin acțiunea de formare 
a opiniei publice, publicistica formează conștiința de masă într-o societate. Deși 
conținuturile produselor publicistice sunt, de regulă, neutre și echidistante, ele 
pot conține și aprecieri, determinate de ideologia dominantă din societate, de 
viziunea majorității asupra lumii, de conștiința istorică a poporului, dar și de 
conștiința proprie și de viziunea socioculturală a jurnalistului. 

Conținuturile publicistice ale produselor de art jurnalism sunt destinate, în 
general, unui public neprofesionist, de aceea ele sunt mai accesibile sub aspectul 
limbajului și al mijloacelor de expresie, având, de regulă, un caracter informativ. 
Scopul acestora este să disemineze informația și să armonizeze punctele de vede-
re ale autorului operei de artă, ale publicului și ale instituției de presă. Dificultatea 
constă în faptul că viziunile și interesele acestora sunt foarte diferite, ca, de altfel, 
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și așteptările lor. or, instituția mass-mediei urmărește să-și sporească audiența, 
influența și, respectiv, profitul; publicul urmărește interesul ca această instituție 
să-i ofere informație necesară, utilă, interesantă și ușor asimilabilă; autorii ope-
relor de artă așteaptă ca presa să le promoveze lucrările și să le întregească ima-
ginea. Conținuturile publicistice ale produselor culturale iau în calcul așteptările 
tuturor actanților, fapt care reduce considerabil decalajul dintre interesele lor și 
contribuie la armonizarea relațiilor care se stabilesc între aceștia, îndeosebi între 
autorii de opere de artă și consumatorii finali ai operelor de artă. 

Spre deosebire de presa generalistă, presa culturală pune în circuitul 
informațional, prioritar, conținuturi artistice și, foarte rar, conținuturi publicis-
tice, întrucât ea se adresează unui public profesionist. Tradițional, conținuturile 
publicistice în publicațiile periodice specializate sunt de avertisment, incluzând, 
obligatoriu, elemente analitice. Conținuturile publicistice în presa culturală ape-
lează la genurile jurnalistice tradiționale, care sunt supuse unor modificări con-
ceptuale semnificative, fapt ce le apropie izbitor de mult de genurile literare. Ast-
fel, foarte frecvent, știrea se suprapune cu nota culturală, interviul – cu dialogul 
literar, reportajul cu – cronica, eseul sau cu portretul, elementele de analiză sau 
cele de interpretare fiind parte a acestor materiale. Același lucru se întâmplă și cu 
genurile analitice: comentariul jurnalistic este înlocuit cu cel literar, analiza – cu 
critica, iar editorialul adesea este realizat sub forma unui eseu. În urma acestor 
metamorfoze apar unele genuri specifice art jurnalismului, care se prezintă ca 
o simbioză între genurile jurnalistice și cele literare, fiind formele de expresie 
dominante în presa specializată în art jurnalism. Dintre toate genurile jurnalis-
tice, doar interviul și editorialul își mențin, mai mult sau mai puțin, forma lor 
tradițională, deși și ele sunt supuse unor modificări în ceea ce privește volumul 
textului și mijloacele de exprimare utilizate. 

În presa culturală, conținuturile artistice întotdeauna prevalează din punct 
de vedere cantitativ asupra celor publicistice. Astfel de conținuturi, în cele mai 
frecvente cazuri, sunt produse de către specialiști sau experți din domeniul cultu-
rii: scriitori, poeți, critici de artă etc. Ele însă pot fi realizate și de către jurnaliștii 
specializați, care, grație faptului că au o vastă experiență în domeniu, dobândesc 
competențe pe care, în mod normal, le dețin specialiștii din domeniul culturii. 

Formele de expresie specifice art jurnalismului sunt: 
– Analiza literară. Analiza literară reprezintă un text de indicii originale, 

de argumente puternice şi de viziuni noi, prin care este disecată o operă literară 
anumită. Analiza literară solicită o documentare minuțioasă, care să facă posibilă 
identificarea mecanismelor lăuntrice de funcţionare a textului şi să ofere o con-
cluzie obiectivă, argumentul tehnic substituindu-l pe cel personal al autorului.

– Critica (literară, teatrală, muzicală, cinematografică etc.) este un text de 
judecată personală a autorului referitor la anumite opere de artă, ce evaluează, 
semnalează, propune, dă note, valorizează şi incită la lectură. Critica este o jude-
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cată personalizată, un amestec de recenzie, analiză a unor opere de artă. Ea face 
cunoscut publicul cu o anumită realizare sau produs de artă: carte, spectacol, 
film, tablou, concert, judecând valoarea acestora, și reprezintă opinia personală 
a unui jurnalist sau a unui specialist în cultură asupra acestora. Ea are drept scop 
furnizarea unei explicaţii fondate pe criterii serioase şi argumentate cu rigoare în 
raport cu opera de artă. Una dintre speciile criticii este critica polemică, ce repre-
zintă o analiză a unei opere de artă, în care contează ideea, dar nu persoana care a 
semnat textul. Critica polemică vizează neapărat un subiect important, utilizează 
din plin ironia și aluzia, dar exclude atacul la persoană sau comparaţia jignitoare. 
În funcție de amploarea subiectului, ea poate să apară fragmentat, în câteva ediții 
succesive.

– Recenzia reprezintă o descriere analitică, exactă şi completă, a unei lu-
crări, incluzând atât elemente descriptive, contextuale, cât și comentarii/aprecieri 
critice. Recenzia este o prezentare succintă a unei opere literare sau științifice, a 
unui spectacol, a unui concert, a unei opere de artă plastică, realizată cu anumite 
ocazii: apariția unei lucrări literare sau științifice, premiera unui spectacol etc. 
Scopul recenziei nu este să propună o analiză minuțioasă a lucrării, ci doar să 
consemneze ideile esenţiale prin reliefarea părţilor ei forte, dar și a celor vulne-
rabile, propunând comentarii sumare și aprecieri critice referitoare la lucrarea în 
cauză. Recenzia, ca și, de altfel, alte genuri de alternativă, trebuie adaptată la ti-
pul de publicație și la segmentul de public al acesteia. Astfel, recenzia care apare 
într-o publicație periodică specializată se concentrează, prioritar, pe conținutul 
propriu-zis al operei, în timp ce recenzia care apare într-o publicație generalistă 
acordă mai multă atenție contextului în care opera a fost lansată, atmosferei și 
opiniilor persoanelor notorii prezente la acest eveniment. Totodată, este impor-
tant să specificăm că subiectul de reflecție al recenziei este opera propriu-zisă, 
dar nu autorul acesteia. Distincția este foarte importantă, deoarece, în caz contrar, 
recenzia poate deveni un produs subiectiv, cu caracter manipulator, utilizat pen-
tru răfuieli și „reglări de conturi”. De asemenea, recenzia nu trebuie concepută 
nici ca instrument de promovare a imaginii autorului, ea trebuie pusă doar în 
slujba publicului.

– Nota culturală reprezintă un text de dimensiuni mici și medii care prezintă 
unul sau mai multe evenimente, care s-au produs, se produc sau urmează să se 
producă. Nota culturală adesea ia forma unei știri desfășurate. Totuși, deosebirea 
substanțială dintre aceste două genuri constă în faptul că nota culturală nu are 
un caracter pur informativ, întrucât ea cooptează deseori elemente analitice. De 
regulă, notele culturale, la fel ca și știrile, nu sunt semnate, ele fiind realizate prin 
rotație de redactorul „de serviciu”.

– Cronica (de film, de teatru, literară etc.). Cronica este un text de dimen-
siuni mari, care apare, de regulă, în publicațiile specializate în cultură și oferă o 
viziune echilibrată, corectă şi profesionistă asupra spectacolului, filmului, operei 
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literare. Deși mai rar decât în presa specializată, cronicile apar și în cea generalis-
tă, întrucât scopul oricărei cronici îl reprezintă informarea, stimularea interesului 
public pentru frumos şi creativitate. În presa specializată, cronica este conside-
rată drept o interpretare competentă a subtilităţilor transmise de creatori, iar în 
cea generalistă – ca un fapt de art jurnalism sau ca un comentariu adiacent unui 
spectacol, unui festival, concurs sau altor tipuri de evenimente. 

În funcţie de profunzimea analizei, ea poate fi atât o expunere informativ-
descriptivă, cât și una analitică, critică referitoare la valoarea estetică şi ideatică a 
elementelor structurale ale operei (scenariu, imagini, regie, prestaţie actoricească, 
stil, limbaj etc.)  Condițiile elementare de scriere a cronicii se reduc la: (1) calitatea 
și specificitatea informației și (2) la scopul actului jurnalistic. În primul caz, este 
important tipul de informație care va fi folosită pentru realizarea cronicii. Întâi de 
toate, contează informația de identificare: a operei, a creatorilor ei, a editorului sau 
producătorului, a datei în care a fost lansată sau a avut loc premiera. În cel de-al 
doilea caz, scopul cronicii e de a oferi o descriere analitică a obiectului său de re-
flectare: informații culturale elementare legate de conflict și personajele principale, 
dar și aprecieri privind caracterul operei propriu-zise. Cronica este un text de opi-
nie, bine valorizat tipografic, cu o frecvență constantă în ceea ce privește apariția, 
fiind semnată de o personalitate căreia i se oferă libertatea de a alege subiectul, 
tonalitatea și modalitatea de expunere, de a fi subiectiv în abordare și aprecieri.

– Tableta de autor este un text atemporal, foarte asemănător cu cronica, 
dar întotdeauna realizat de o somitate, de un nume notoriu în domeniu, căruia i 
se oferă libertatea totală de a alege subiectul, stilul, unghiul de abordare, tonul, 
limbajul expunerii etc.

– Eseul este un text de reflecții asupra unei teme generale. El nu se axează 
pe un subiect anume, nu are un plan conceptual cert şi nici un  principiu ferm de 
coerenţă discursivă. În marea lor majoritate, eseurile sunt realizate de jurnaliști 
sau oameni din domeniul culturii cunoscuți și apreciați de către publicul-țintă.

– Dosarul tematic reprezintă informații și analize pe marginea unei proble-
me importante, își propune nu să epuizeze această problemă, ci să provoace citi-
torul la reflecție asupra ei. El prezintă problema din diverse unghiuri de abordare, 
utilizând pentru aceasta diferite forme de expresie de natură atât informativă, cât 
și analitică.

– Dezbaterea sau masa rotundă, care este o discuție colectivă între mai mulți 
invitaţi, de regulă, somități în domeniu, adunaţi în jurul unui moderator, pentru a 
comenta o anumită temă sau a explica și a interpreta o anumită problemă. 

Școala rusă, spre deosebire de cele occidentale, identifică o categorie aparte 
de genuri specifice art jurnalismului, numite literar-publicistice. Ele se deose-
besc de cele informative sau analitice prin faptul că însumează atât elemente din 
creația publicistică, cât și din cea artistică. 

Presa de artă, grație caracterului specializat, precum și publicului căruia i 
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se adresează (mai mult sau mai puțin omogen), tinde să producă conținuturi cul-
turale profunde, ample și complexe care, de regulă, solicită o abordare artistică. 
Creativitatea artistică reprezintă capacitatea individului de a reda evenimentele, 
fenomenele, procesele și lucrurile, sub diverse forme atractive, estetice. Ea este 
o caracteristică pe care jurnalistul, fie a moștenit-o prin ereditate, fie și-a dezvol-
tat-o ca pe o abilitate. 

Rolul și importanța creativității artistice (atât a jurnaliștilor profesioniști, 
cât și a persoanelor cooptate în activitatea de jurnalism) sunt determinate de 
capacitatea produselor mediatice culturale de a construi și modela gusturile 
artistice și de a crea o viziune de ansamblu asupra prezentului, trecutului și 
viitorului culturii și artei. Produsele artistice din mass-media au, de asemenea, 
un rol foarte important în orientarea emoțional-artistică a indivizilor și în for-
marea diferitelor puncte de vedere asupra culturii, ceea ce asigură pluralismul 
de opinie în societate.

Conținuturile artistice au, cel mai adesea, un caracter subiectivist, întru-
cât sunt concepute în concordanță atât cu viziunile personale ale autorilor, cât 
și cu cele ale actanților evenimentelor și proceselor culturale. lumea artistică, 
știut lucru, e foarte controversată, e plăsmuită din oameni sensibili, care sunt 
mai pasionali decât alţii şi în zona admiraţiei, dar şi în cea a contestării. Astfel, 
conținuturile artistice sunt concepute, în mare parte, în momentele în care autorul 
este cuprins de emoții, deci ele a priori nu pot fi obiective. Acestea întotdeauna 
conțin o anumită doză de impresionabilitate şi de subiectivitate, din care motiv 
este extrem de dificil a le fixa în nişte parametri pur jurnalistici. 

Așadar, conținuturile produselor culturale, publicistice sau artistice, solicită 
diferite forme de expresie, întrucât diferit este, pe de o parte, mesajul și încăr-
cătura informațională pe care le comportă ele, iar pe de altă parte, diferit este și 
destinatarul/publicul-țintă al acestor mesaje. 

Bibliografie recomandată:
1.  Jurnalism cultural în actualitate. Coord. I. RAD. Cluj-Napoca: Tribuna, 

2005.
2. PĂUNESCU, A. Jurnalism tematic. Jurnalistul, jurnalismul, publicația, 

tipuri de presă. București: Fundația România de mâine, 2005.
3. PREDA, S. Jurnalismul cultural şi de opinie. Iaşi. Polirom, 2006. 
4. RUSTI, D. Presa culturală. Specii, tehnici compoziţionale şi de redacta-

re. Bucureşti: Pro, 2002. 
5. TUGAREV, l. Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: 

funcții și conținut. Disponibil: http://www.cnaa.md/thesis/53211/



158

Sarcini teoretico-aplicative:
 Comunicarea mediatică pe domeniul culturiiI. 
1I. . Definiți noțiunea „cultură”
2. Stabiliți corelația dintre cultură și mass-media.I. 
3. Argumentați similitudinile și disimilitudinile dintre artă/cultură și I. 

mass-media.

II. Esența jurnalismului cultural
II. 1. Definiți noțiunea „art jurnalism”.
II. 2. Explicați scopul, obiectivele și misiunea art jurnalismului. 
II. 3. Evaluați, prin prisma caracteristicilor generale, potențialul art jurna-

lismului.

III. Tipologia informaţiilor de presă
III. 1. Numiți formele de expresie specifice art jurnalismului. 
III. 2. Comparați specificul conținuturilor produselor de art jurnalism din 

presa generalistă și din cea specializată pe domeniul culturii. 
III. 3. Evaluați, în baza revistelor culturale din Republica Moldova, art 

jurnalismul autohton. 
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15. FUNCŢIA DE DIVERTISMENT A MASS-MEDIEI

Obiective de referință:
1. Esenţa divertismentului media
2. Valențe ale divertismentului mediatic
3. Conținuturi ale divertismentului mediatic

15.1. Esenţa funcţiei de divertisment
Divertismentul mediatic a devenit, în prezent, un element constitutiv al ori-

cărui produs jurnalistic, iar importanţa funcţiei de divertisment – prioritară, ea 
fiind determinantă în asigurarea tirajelor presei scrise şi a rating-urilor emisiunilor 
radiofonice sau televizate. Funcţia de divertisment are avantajul de a mări accesi-
bilitatea mesajelor mediatice, graţie asamblării evenimentelor într-un limbaj uşor 
de înţeles, într-o formă simplă şi un conţinut superficial. Activitatea presei din 
perspectiva funcţiei de divertisment este foarte variată şi presupune realizarea mai 
multor obiective, aşa precum: distracţia, relaxarea, culturalizarea, educaţia. 

Mass-media promovează informația distractivă, pentru a lupta cu plictiseala, 
a relaxa, a informa, a ritualiza existenţa umană etc., prin aceasta realizând funcția 
de divertisment. C.-J Bertrand susține, în studiul O introducere în presa scrisă și 
vorbită, că informațiile de divertisment stimulează (emoţiile şi intelectul) şi tot 
ele calmează (prin distracţie sau catharsis). „Substituindu-se contactelor umane, 
mass-media permit izolarea sau diverse convivialităţi. Astfel, în tren, călătorul 
foloseşte ziarul pentru a se separa de toţi; dimpotrivă, un şofer se simte mai puţin 
singur la volan graţie radioului; un bătrân fără familie primeşte, prin intermediul 
micului ecran, vizita atâtor vedete. la birou sau la cafenea, discuţia alunecă, in-
variabil spre filmul sau meciul văzut în ajun la televizor” [1, p. 38-39]. 

Divertismentul media a devenit foarte solicitat, întrucât el permite cititorului 
să se delecteze, fără a depune prea multe eforturi în înţelegerea şi conştientiza-
rea mesajului de presă. Din aceste considerente, instituțiile de presă au început 
să livreze în flux permanent informaţii de divertisment, care au pus bazele noii 
culturi a lumii contemporane – cultura mozaicată – în care fiecare individ şi fie-
care colectivitate se poate regăsi în produse spectaculoase, variate, accesibile şi 
neobositoare. Şi aceasta pentru că informaţiile „uşoare” nu necesită atât de mult 
concentrarea atenţiei şi a memoriei cititorului, nici o documentare prealabilă, nu 
impune cititorul să facă eforturi serioase în procesul de lecturare. 

Divertismentul de presă s-a situat în topul preferinţelor cititorilor, iar faptul 
în cauză a determinat instituţiile mediatice să-şi revadă viziunea asupra concep-
tului de ziar/emisiune şi s-o ajusteze la noile solicitări ale publicului. Este vorba, 
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întâi de toate, de ziarele şi posturile de radio sau de televiziune generaliste, în 
care divertismentul ocupă un spaţiu anume (deşi, foarte variabil – de la câteva ru-
brici până la câteva pagini). În funcţie de ponderea divertismentului în contextul 
general al produsului media, mijloacele de informare în masă de tip generalist pot 
fi clasificate în câteva categorii:

– instituţiile mediatice ce produc şi distribuie un volum redus de divertisment 
şi care se reduce, de obicei, la informaţii generale (din domeniul sportului sau de 
natură iconografică – caricaturi). Este cazul cotidienelor, al agenţiilor informaţio-
nale sau al posturilor destinate distribuirii ştirilor, unde mesajele de divertisment 
ocupă o poziţie marginală;

– instituţiile mediatice ce produc şi distribuie un volum mediu de diver-
tisment (de la 10% până la 30%) format din informaţii generale, dar şi din cele 
instrumentale. Este vorba de publicaţiile periodice de informare şi de opinie care 
apar fie o dată, fie de două ori pe săptămână;

– instituţiile mediatice ce produc şi distribuie un volum extins de divertis-
ment. Este cazul posturilor de radio ce difuzează, în temei, muzică, dar care mai 
şi produc buletine de ştiri de la o oră la alta sau chiar şi anumite emisiuni analitice 
săptămânale.

În contextul produsului generalist, misiunea divertismentului mediatic 
este: 

–  să reducă din încărcăturile tensionate şi de rutină ale informaţiilor politice 
sau economice. Sunt nişte nuanţe care vin să dilueze imaginea generală grea a 
publicaţiei;

–  să atragă cititorii. Informația de divertisment devine un fel de momeală 
pentru cititorii, care, de regulă, caută un mod mai simplu de interpretare jurnalis-
tică a aceloraşi situaţii şi probleme. Pentru a satisface aceste necesităţi şi, conco-
mitent, pentru a avea succes pe piaţa informaţională, multe publicaţii periodice 
şi-au modificat structura interioară, exterioară, precum şi modalitatea de abordare 
a evenimentelor. Astfel, a apărut un fel de mixtură între „tabloids” şi „broadshe-
ets”, unde informaţia de divertisment devine esenţa mesajului de presă. 

Cererea sporită pentru divertismentul media a generat o categorie de presă 
nouă – presa specializată în divertisment. În această categorie se includ instituţi-
ile media ce produc materiale jurnalistice specializate în divertisment, destinate, 
în exclusivitate, relaxării şi amuzamentului: posturi de radio sau de televiziu-
ne, reviste, chiar şi ziare, orientate strict spre divertisment. Acestea conţin doar 
informaţie distractivă şi interactivă: diferite concursuri, teste, topuri etc., care 
permit publicului să se recreeze, să se reconforteze şi să se sustragă de la unele 
probleme cotidiene sau, pur şi simplu, să-şi petreacă timpul într-un mod distrac-
tiv. În acelaşi timp, el poate să-şi completeze şi bagajul de cunoştinţe. De regulă, 
presa specializată în divertisment este adresată tinerilor și femeilor, aceasta fiind 
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orientată spre un public mai puţin interesat de articole scrise în spiritul jurnalis-
mului tradiţional. Misiunea presei specializate în divertisment este să distreze și 
să relaxeze publicul.

Toate materialele de divertisment, indiferent de tipul de produse mediatice 
în care acestea apar, răspund nevoii oamenilor de relaxare, de odihnă, de evadare 
din grijile cotidiene. Din punct de vedere psihologic, această funcţie răspunde 
necesităţii umane – instinctului ludic, dar reprezintă şi o supapă de siguranţă pen-
tru tensiuni psihosociale. Este vorba de o necesitate a oamenilor de a se smulge 
din realitatea tensionată şi a evada spre un confort psihic. Acest aspect are însă 
și efecte negative, întrucât prin intermediul funcției de divertisment mass-me-
dia transpune realul în spectacol, denaturând, astfel, realitatea. Sub acest aspect, 
mass-media se pretează mai degrabă ca sursă şi mijloc de evaziune socială (decât 
sursă de informare), care generează idealizarea vieţii, evitarea realităţilor deza-
greabile, pasivitatea socială şi conformismul. 

linia delimitării existente între jurnalismul analitico-informativ şi cel de 
divertisment n-a fost niciodată clară şi devine din ce în ce mai puţin vizibilă: 
presa populară a privilegiat întotdeauna divertismentul, mijloacele de comunica-
re impregnându-şi pe el toate producţiile. Extinderea este aproape inevitabilă: o 
ştire poate fi interesantă, dar fără importanţă şi, dimpotrivă, putem învăţa mult, 
distrându-ne. Atât jurnalismul, cât şi divertismentul îndeplinesc aceleaşi roluri: 
de informare şi de formare, diferite sunt însă obiectivele pe care şi le propun să 
le realizeze. or, misiunea jurnalismului este să pună în circuit o informare exactă 
şi utilă, iar misiunea divertismentului – o distracţie plăcută şi interesantă. Diver-
tismentul mediatic deloc nu poate fi neglijat, însă este inadmisibil ca acesta să 
substituie sau să vulgarizeze informaţia propriu-zisă. Este important ca publica-
ţiile periodice să asigure o ierarhizare corectă, din perspectiva delimitării ştirilor 
distractive de cele cu o reală valoare socială, în scopul privilegierii acelora din 
ultima categorie. Şi aceasta pentru că individul social, în cunoştinţă de cauză sau 
inconştient, îşi planifică şi îşi coordonează activităţile în funcţie de informaţiile 
punctuale (cu un grad sporit de utilitate şi care pot afecta viaţa individului, grupu-
lui social, a societăţii unei ţări, a umanităţii) pe care le primeşte prin intermediul 
presei.

15.2. Valențe ale divertismentului mediatic
Actualmente, tot mai mulţi cititori folosesc mass-media ca principalul furni-

zor de bunuri destinate ocupării timpului liber. Produsele de agrement din presa 
scrisă şi programele de divertisment audiovizuale, care au funcţia esenţială de 
recreare a publicului, ocupă sectorul cel mai vast în presa populară. Situaţie de-
terminată, pe de o parte, de comercializarea continuă a mass-mediei, iar pe de 
alta, de nevoia crescândă de recreare a auditoriului, care tot mai frecvent alege 
pentru informare spectacolul, dar nu evenimentul real. Şi, pentru că se confor-
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mează într-o măsură mai mare exigenţei de a fi spectacular, divertismentul înre-
gistrează cele mai mari tiraje în presa scrisă şi cel mai mare grad de audienţă în 
audiovizual. 

Din perspectiva funcţiei de divertisment, discursurile imagistice şi verbale 
sunt structurate după anumite reguli şi principii, care impun accentuarea infor-
maţiei ce intrigă, face senzaţie, provoacă panică, stârneşte emoţii violente etc., 
adică pe acel element, care se pretează într-o măsură mai mare exigenţei de a fi 
spectacular. Din perspectiva cantităţii spaţiului sau a timpului rezervat, divertis-
mentul îşi ia partea sa regală din viaţa industriilor mediatice, societatea de con-
sum facilitând sau reclamând acest statut privilegiat pentru spectacol, violenţă, 
senzaţie.

În sfera divertismentului se atestă diverse procese de aderenţă la sfera sen-
zaţionalului. Şi aceasta pentru a corespunde cerinţelor crescânde ale publicului, 
or, în condiţiile în care are prestanţă doar ceea ce amuză, zona divertismentului, 
de asemenea, tinde spre o stereotipizare, în care informaţia este promovată deo-
potrivă prin modelele şi antimodelele de reprezentare a culturii sociale. În acest 
context, prioritatea îi revine televiziunii care, graţie posibilităţilor sale tehnice, 
creează „mărcile” de divertisment cele mai complete şi mai căutate de public, 
stereotipizând, astfel, gusturile acestuia. 

Totodată, procesul de spectacularizare a realităţii distruge cultura tradiţiona-
lă, vulgarizează temele civice şi transformă confruntările politice în spectacole 
ale puterii. De obicei, jurnaliştii justifică superficializarea conţinutului publicaţii-
lor periodice prin faptul că majoritatea publicului are nevoie şi cere tocmai acest 
gen de presă. Afirmaţia respectivă este însă un neadevăr, or, publicul alege din 
ceea ce i se oferă, iar abundenţa de produse subculturale, subumane şi mahala-
gizarea spaţiilor, care îi cuprind deopotrivă pe realizatori şi pe cititori, îndreaptă 
societatea spre destinaţii caracteristice creşterii entropice. 

În sfera divertismentului, de asemenea, se atestă şi tendinţa de redare a me-
sajului de presă prin intermediul violenţei sau cu ajutorul elementelor de acest 
fel. Fenomenul respectiv s-a extins atât asupra informaţiilor, în particular, cât şi 
asupra, conceptului programelor, în general, şi se manifestă la nivel de imagine 
şi de text. În cazul televiziunii, putem vorbi despre o preluare a atribuţiilor cine-
matografului, iar în cazul presei scrise – a atribuţiilor cărţii. Procesul de asumare 
concomitentă de către mass-media a unor caracteristici ale acestor industrii (ci-
nematografică şi editorială) este, în mod logic, rezultatul comercializării mijloa-
celor de informare în masă. 

Discursul cu caracter violent constituie cel mai econom şi mai profitabil 
element al divertismentului de presă, de aceea raţiunile comerciale au privilegiat 
constituirea şi extinderea permanentă a acestuia. Caracterul violent al materi-
alelor de divertisment este orientat să acționeze în plan senzaţional și în plan 
ludic. În primul caz el se manifestă, cel mai adesea, în materialele din domeniul 
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parapsihologiei, despre extratereştri, oZN-uri, lumi paralele, fantome, monştri, 
posibilităţi supranaturale etc., iar în cel de-al doilea caz – în bancurile ce conţin 
umor „negru” sau în materialele în care acţiunile sau trăirile dramatice ale eroilor 
sunt ridiculizate.

Valorizarea violenţei în discursul mediatic se face atât la nivel de iconografie 
(imagine, fotografie, caricatură etc.), cât şi la nivel de text sau limbaj. Într-o for-
mă generalizată, violenţa limbajului reprezintă un proces lucid de regurgitare a 
sentimentelor şi emoţiilor negative prin intermediul cuvintelor scrise sau rostite. 
limbajul violent comportă modificări în funcţie de tipul de instituţie mediatică, 
din perspectiva canalului de transmisie. Astfel, dacă în audiovizual limbajul vio-
lent este utilizat pentru a explica, a comenta, a accentua sau a amplifica tragismul 
imaginilor, în presa scrisă el este forma propriu-zisă de prezentare a acţiunilor 
şi a scenelor de violenţă. În timp ce presa tipărită recurge la forme fabuloase 
de descriere, scopul ei final fiind expunerea multiaspectuală, în detalii a scenei 
de violenţă, expunerea verbală în audiovizual reprezintă o formă de mediatizare 
nonexagerată, or dimensiunile tragice ale istoriilor reale sunt perfect redate prin 
intermediul imaginilor. În contextul de exaltare emoţională, limbajul are o valoa-
re incontestabilă, asigurând creşterea vânzărilor de emoţii la un preţ foarte bun. 

Astăzi, divertismentul mediatic a devenit un spaţiu de acţiune foarte vast 
pentru cele mai diverse şi perverse manifestări ale violenţei, atât reale, cât şi in-
ventate. Modalităţile de prezentare veridică, cu lux de amănunte a informaţiei au 
transformat divertismentul în teroare mediatică care şochează, intrigă şi induce 
panică. Impactul devastator mai este intensificat şi de limbajul expresiv şi artistic, 
utilizat de către jurnalişti. Exploatarea procedeelor stilistice; utilizarea proverbe-
lor, a vulgarismelor, a jargoanelor şi a unităţilor argotice; prezentarea situaţiilor 
dramatice prin prisma umorului etc. sunt forme şi metode utilizate întru sustrage-
rea atenţiei consumatorului de divertisment mediatic de la gravitatea întâmplării. 
Tragismul situaţiei constă în faptul că mass-media, prin funcţia ei de divertis-
ment, expune violenţa într-un limbaj simplu, cunoscut, expresiv, o plasează în 
contexte estetice, făcând-o mai puţin dramatică, uneori chiar atractivă. Plasarea 
violenţei în contextul estetic se realizează în scopul intensificării spectacolului 
imaginilor şi dramatizării acţiunilor personajelor de presă, iar toate acestea – în 
scopul sporirii interesului publicului pentru astfel de produse mediatice. 

Divertismentul mediatic de calitate însă nu va pedala pe efecte senzaționale, 
ci, mai curând, pe cele educaţionale.

Efectele producţiilor mediatice de divertisment conferă mijloacelor de in-
formare în masă mai multe roluri, între care: terapeutic, cathartic, de eliberare, 
de descărcare, de evadare, de educare, ultimul având o importanţă imensă. or, 
rubricile de divertisment pe care le găsim, de obicei, în ziarele autohtone nu doar 
relaxează şi distrează. Divertismentul de presă are şi potenţial educaţional. Într-
un mod subtil, acesta poate şi să educe sau să instruiască societatea. Instruirea 
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respectivă se realizează prin intermediul jocurilor de logică, cuvintelor încruci-
şate, testelor psihologice, materialelor informative şi analitice etc. În goana după 
informaţie exhaustivă, cititorul nici nu sesizează trecerea lentă de la informaţia 
grea şi de rutină, la un alt nivel mai lejer şi mai uşor de asimilat, fapt ce facilitea-
ză asimilarea valorilor şi a standardelor promovate de presă. De multe ori, întru 
sporirea accesibilităţii informaţiei politice, culturale, ştiinţifice etc. divertismen-
tul mediatic se contopeşte cu factorul sociocultural şi se extinde asupra tratării 
informaţiilor de orice fel.

Există publicaţii periodice şi emisiuni radiofonice şi televizate, unde diver-
tismentul se reîncarnează în educaţie, iar educaţia în divertisment, cel din urmă 
devenind unul intelectual. Aici temele economice, politice, sociale, culturale sunt 
abordate prin prisma divertismentului, fapt ce le face mai atractive şi pe înţelesul 
tuturor. libertatea îşi găseşte expresia în toate materialele, inclusiv în cele de pe 
copertă, astfel, revistele, oferind şi o lecţie de stil. 

În societatea contemporană, divertismentul este mai necesar ca niciodată. Şi 
aceasta pentru că el poate reduce din tensiunile ce se acumulează în interiorul fie-
cărui individ şi care pot să-l ducă la răzvrătire, îmbolnăvire sau alienare. Distracţia 
oferită de mijloacele de informare în masă are conotaţie terapeutică, pentru că, 
de rând cu alte efecte, mai poate şi calma. Informaţia educativ-culturală – des-
pre cărţi, muzică, film, teatru, expoziţii etc. – este un produs de calitate, ce, în 
niciun caz, nu se încadrează în cultura de masă, ci, mai curând, în cea de elită.                                
C.-J. Bertrand afirmă, în studiul O introducere în presa scrisă şi vorbită, că func-
ţia de divertisment este „cea mai importantă astăzi, cu atât mai mult cu cât ea se 
combină extrem de eficient cu celelalte. Educaţia este primită mai uşor când este 
ascunsă sub masca distracţiei...” [1, p. 39]. Cunoscând forţa de influenţă a mass-
mediei, jurnaliştii, în foarte rare cazuri, oferă divertismentul în stare pură. Pentru 
a spori efectele şi a mări randamentul activităţii instituţiei de presă, ei informează 
îmbinând divertismentul cu celelalte funcţii mediatice.

Educarea prin intermediul divertismentului impune jurnaliştilor anumite ri-
gori în ceea ce priveşte selectarea evenimentelor şi alegerea unghiului de aborda-
re. Selectarea evenimentelor din perspectiva valorilor lor sociale şi determinarea 
unghiului optimal de abordare asigură o calitate înaltă divertismentului de presă şi 
presupune sporirea efectelor educaţionale ale acestuia. Deteriorarea calităţii diver-
tismentului poate avea grave consecinţe asupra publicului (poate produce devieri 
psihice şi comportamentale), care, în fine, pot afecta negativ viaţa socială a întregii 
comunităţi. Şi, dimpotrivă, un divertisment de calitate, care educă prin loisir, poate 
avea efecte pozitive. „Prin asemenea mesaje, care „ambalează” într-un limbaj uşor 
de înţeles al divertismentului toate conţinuturile, oamenii de condiţii sociale diver-
se, cu grade diferite de pregătire şi de cultură, intră în contact cu evenimente, opinii, 
analize, opere de artă, realizări tehnico-ştiinţifice, teme literare, momente ale isto-
riei, realităţi sociale, probleme politice dintre cele mai diverse” [2, p. 85]. În acest 
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fel, mass-media făuresc reţelele sociale, care, în fine, asigură integrarea individului 
social în comunitate şi integrarea comunităţii în societate. 

Prin divertismentul său, mijloacele de comunicare încearcă să facă eforturi 
de inovare, de promovare a formelor elevate ale creaţiei: literatură, muzică sau 
arte plastice. or, jurnaliştii au conştientizat că pentru a deservi bine publicul, 
mass-media au datoria nu doar de a distra şi relaxa, ci şi de a forma gustul estetic 
sau de a-1 cultiva. Deşi divertismentului i se inculpă o capacitate de atenţie de 
scurtă durată, ignorarea trecutului, prezentarea în mod serios a astrologiei şi a 
fenomenelor „paranormale”, el nu şi-a neglijat rolul său educativ. 

15.3. Conținuturi ale divertismentului mediatic
Actualmente divertismentul a devenit parte componentă a oricărui produs 

mediatic de tip generalist. Spaţiul rezervat informaţiei de divertisment este vari-
abil (de la o publicaţie la alta) şi depinde de diverşi factori, între care: periodici-
tatea, volumul, categoria de public, specializarea ediţiilor etc. Volumul divertis-
mentului depinde de periodicitatea publicaţiei periodice. Cu cât ziarul apare mai 
rar, cu atât spaţiul destinat divertismentului va fi mai extins, şi invers. Unele co-
tidiene, practic, sunt lipsite de divertismentul tradiţional, el manifestându-se ca o 
formă de implicit. Referitor la conţinutul divertismentului, putem afirma că, mai 
în toate ziarele generaliste, indiferent de statutul sau arealul de mediatizare al lor, 
el este, în mare parte, reprezentat aproximativ de aceleaşi elemente constitutive. 
Rubrici cu teste şi concursuri, programul TV, bancuri, cuvintele încrucişate de tip 
scandinav, afişe, horoscoape şi materiale jurnalistice despre vedete, descoperiri şi 
întâmplări neobişnuite sunt elemente indispensabile ale divertismentului tuturor 
publicaţiilor periodice. 

Mediatizarea show-business-ului, a vieţii şi activităţii vedetelor şi celebrită-
ţilor a devenit o normă pentru jurnaliştii din domeniu. Ştiri, interviuri, reportaje, 
sondaje de opinie – toate materiale de autor – conferă divertismentului individu-
alitate, varietate şi credibilitate. Prin promovarea valorilor culturii naţionale sau 
universale, divertismentul capătă vădite nuanţe educativ-culturale. 

Cuvintele încrucişate sunt încă un produs de divertisment mediatic care, ală-
turi de jocul intelectual „Sudoku” (ambele fiind inventate de către jurnalişti), per-
mit cititorilor să se relaxeze, dar şi să se distreze intelectual. De remarcat faptul 
că la moment, o bună parte din paginile de divertisment ale ziarelor autohtone 
poate fi calificată drept jurnalism de calitate şi constituie un element esenţial al 
marketingului. 

Informaţia de divertisment, tradiţional, este amplasată în ziarele generaliste 
„monolit” pe ultimele pagini ale ziarului şi este structurată pe rubrici, dar există 
şi alte tradiţii de amplasare a divertismentului în acest tip de ziare. Un alt model 
de „convieţuire” a jurnalismului cu divertismentul este structurarea „pe blocuri”, 
adică succesiunea paginilor informative sau analitice cu cele de divertisment. 
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Paginile tematice de actualitate, cu informaţii din domeniul social, politic, econo-
mic sunt divizate în câteva părţi prin intermediul unei pagini cu un conţinut mai 
relaxant, cu o încărcătură informativă mai uşoară. Pagina recreativă conţine, de 
regulă, istorii ale unor persoane (fie din rândurile cititorilor, fie ale personalităţi-
lor special intervievate) şi are menirea să mai dilueze din seriozitatea şi caracterul 
sobru al celorlalte articole. Ultimele pagini, în acest caz, oricum rămân a fi dedi-
cate în mare parte divertismentului. 

Divertismentul media este cea mai accesibilă formă de loisir, atât din punc-
tul de vedere al costurilor, cât şi din punctul de vedere al timpului. Funcţia de 
divertisment asigură marile tiraje presei scrise şi finanţarea, prin publicitate, a 
presei audiovizuale. Dar, prin oferta ieftină, s-a produs o deplasare dinspre di-
vertismentul de calitate spre divertismentul care nu necesită familiarizarea cu 
practicile culturale tradiţionale şi care, dimpotrivă, coboară în infantilism. 

Tendinţa de simplificare a conţinutului publicaţiilor periodice a condus la 
apariţia fenomenului de tabloidizare a presei, care se manifestă prin abordarea 
unor strategii editoriale care avantajează ştirile şi articolele soft (din aria diver-
tismentului, a timpului liber, a vieţii vedetelor) în detrimentul celor hard (din 
aria politică sau economică) şi prin „superficializarea” conţinutului materiale-
lor analitice, care devin mai puţin consistente, fără analize şi interpretări, axate 
în principal pe titluri „explozive”. lucru îndeosebi evident în cazul ediţiilor de 
week-end ale ziarelor, ediţii care seamănă tot mai mult la conţinut cu revistele-
magazin. Tabloidizarea, în special cea a ştirilor, poate fi rezultatul evitării în mod 
intenţionat a subiectelor serioase, în special a celor de investigaţie. Se promova 
astfel o idee falsă şi exasperantă despre societate. 

Alunecarea pe panta divertismentului subminează celelalte funcţii social-
comunicaţionale, reducând considerabil potenţialul informaţional al presei şi cel 
de transmitere a valorilor culturale, fundamentale. Această realitate conduce la 
constituirea unei societăţi imaginare, efemere, unde toate subiectele sunt tratate 
în formă de divertisment. 

Cât priveşte ediţiile şi emisiunile specializate în domeniul divertismentului, 
putem constata faptul că, spre deosebire de presa internaţională (care este cea mai 
solicitată şi mai profitabilă categorie de presă), presa de divertisment din Repu-
blica Moldova este abia în fază embrionară, de aceea, a vorbi despre o tradiţie a 
jurnalismului de divertisment naţional este cu totul prematur. Nici ziarele şi nici 
revistele autohtone nu ne pot oferi un amalgam reuşit de divertisment şi jurna-
lism. Pentru că unele dintre acestea, chiar dacă oferă un produs de calitate, au un 
preţ mult prea mare, altele, cu un preţ rezonabil, au o calitate destul de proastă.

Pe măsură ce viaţa din marile oraşe devine tot mai haotică, iar accesul la înal-
ta tehnologie este din ce în ce mai facil din cauza sistemelor fără fir, comunicarea 
rapidă este accesibilă unei mase tot mai mari de oameni. Pentru presa scrisă, acest 
fenomen se traduce în formate mai mici şi mai clare, mult mai uşor de citit de 
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către cei care caută poveşti simple şi mesaje directe. odată cu trecerea timpului, 
renunţarea la formatele mari a câştigat teren, astfel că marea majoritate a ziarelor 
apar în format mic – A3, iar simplificarea conţinutului şi a formei materialelor de 
presă s-a extins la nivel naţional. o alta explicaţie a amplorii pe care a căpătat-o 
acest fenomen ar putea fi şi dorinţa proprietarilor de presă de a satisface nevoia de 
informare a tuturor tipurilor de consumatori de presă. Avalanşa de titluri în format 
tabloid rezultă din cercetările de piaţă. Editorii au acceptat această formulă şi din 
considerentul că publicaţiile comportă costuri mai mici la tipar, ceea ce conduce 
automat la scăderea preţului de vânzare a ziarului şi la o creştere semnificativa 
a tirajului. În asemenea condiţii, putem presupune că rolul divertismentului va 
creşte în continuare. Acest lucru se va manifesta prin apariţia de noi şi noi titluri 
de publicaţii specializate în domeniul divertismentului şi prin extinderea continuă 
a spaţiului dedicat divertismentului în publicaţiile generaliste. 

Bibliografie recomandată:
BERTRAND, C.-J1. . O introducere în presa scrisă şi vorbită. Iaşi: Poli-
rom, 2001.
COMAN, M. 2. Introducere în sistemul mass-media. Iaşi: Polirom, 1999.
 3. Gen, text şi discurs jurnalistic. Coord. l.S. FloREA. București: Trito-
nic, 2011.
 4. Manual de jurnalism. Genurile jurnalistice. Vol. II. Coord. M. COMAN. 
Iaşi: Polirom, 2001. 
POPA, D. 5. Textul jurnalistic – genuri şi specii. Iaşi: Univ. „Al. I. Cuza”, 
2002. 
STEPANOV, G. 6. Introducere în studiul jurnalismului. Chişinău: CEP 
USM, 2010. 

Sarcini teoretico-aplicative:
Divertismentul mediatic în publicațiile generalisteI. 

I. 1. Descrieți, din perspectiva ponderii și a volumului conținuturilor de di-
vertisment, cele trei categorii de presă generalistă. 

I. 2. Deduceți locul, rolul și misiunea divertismentului în presa generalistă.
I. 3. Evaluați ponderea divertismentului mediatic într-o publicație periodică 

generalistă (la alegere).
Valențe ale divertismentului mediaticII. 

II. 1. Numiți ,cel puțin, trei roluri pe care le îndeplinesc producţiile mediati-
ce de divertisment.

2. Analizați tendințele negative în dezvoltarea divertismentului de presă.II. 
II. 3. Evaluați, din perspectiva conținuturilor pe care le pune în circuit, o 

publicație periodică/emisiune RTV specializată în divertisment (la 
alegere).
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16. ROLUL PRESEI ÎN SOCIETATE: 
MODELE RESTRICTIVE

Obiective de referință:
Relaţia presă–putere: aspecte teoretice 1. 
Modelul autoritarist2. 
Modelul comunist3. 

16.1. Relaţia presă–putere: aspecte teoretice 
Sistemul mass-mediei într-o societate întotdeauna preia forma şi nuanţa 

sistemului politic existent în această societate. Ideologiile regimurilor politice, 
precum și politicile sociale de reglare a relaţiilor dintre diverse subsisteme ale 
unei societăți marchează aspectele conceptuale și cele funcționale ale sistemului 
mass-mediei, în general, lăsându-și amprenta asupra activității fiecărei instituții 
de presă, în parte, și asupra produsului mediatic pus în circuit de către acestea. 

De-a lungul timpului, sistemele de conducere au conștientizat forța presei 
și, pentru a o putea controla, au instituit diferite reguli şi norme de activitate ale 
acesteia, prin care a fost definită relaţia dintre presă, putere şi colectivitate. Aces-
te reguli şi norme, care variază în funcție de regimurile politice existente într-o 
societate sau alta, au conturat anumite filosofii sau concepte generale referitoare 
la rolul presei în societate. În chip firesc, aceste filosofii se sprijină pe o seamă de 
principii referitoare nu atât la relaţiile dintre indivizi şi instituţiile mass-mediei, 
cât pe relaţiile dintre stat (deţinătorii puterii) şi instituţiile mass-mediei. 

Relația dintre mass-media și stat (putere) are un caracter potențial conflic-
tual, care reiese din înțelegerea diferită a rolului acestora în societate. Puterea 
încearcă să controleze presa prin emiterea unor legi care ar orienta într-o anumită 
direcție sau chiar ar limita activitatea acesteia, așa încât presa să devină un aliat al 
puterii sau, cel puțin, element neutru, care în niciun fel nu se „implică” în treburi-
le guvernanților: nu-i laudă, dar nici nu-i critică și deci nu le șifonează imaginea 
și nu le aduce niciun fel de prejudicii. Pentru realizarea acestui obiectiv, puterea 
pune în aplicare diferite mecanisme de constrângere a presei, de natură juridică, 
economică, socială, spirituală etc. Totodată, și mass-media, prin exercitarea drep-
tului său de a avea acces la tot felul de informaţie, inclusiv la cea oficială și chiar 
secretă, încearcă să controleze puterea și să deţină controlul asupra activităţilor 
politice şi economice ale acesteia. Presa, în postură de „a patra putere”, tinde şi 
ea la dreptul de a recurge la constrângerea spirituală, atentând, astfel, la drepturile 
propriu-zise ale puterii. De aici și pornesc confruntările dintre presă şi putere, 
deşi una fără alta nu pot exista.
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Tendinţa, pe de o parte, a mass-mediei de a fi liberă iar pe de altă parte, a 
statului de a ţine sub control activitatea acesteia, și viceversa, determină cadrul 
relațional între aceste două puteri, care, de regulă, are un pronunțat caracter con-
flictual. Există mai multe puncte de vedere față de caracterul relațiilor ce se stabi-
lesc între aceste două instituții. Generalizate fiind, punctele de vedere respective 
proiectează trei mari tipuri de relații între presă și stat, şi anume:

– Mass-media este independentă de stat și, într-un fel, se află în opoziție 
cu statul. Ea monitorizează activitatea acestuia și tinde să obţină o informaţie 
cât mai minuţioasă despre aceste procese, să critice puterea, devenind un fel de 
cenzor al acțiunilor organelor de stat. Dacă însă mass-media reflectă conflictele 
sociale, economice, politice etc. doar din perspectiva oponenților statului, ea 
riscă să se transforme într-un fel de avocați sau purtători de cuvânt ai anumitor 
grupuri sociale, economice sau politice (de obicei, extraparlamentare). Acest 
lucru duce presa pe o pistă greșită, întrucât, în acest caz, funcția de social ad-
vocasy subminează celelalte funcții ale mass-mediei, în primul rând pe cea de 
informare, care tocmai vine să satisfacă interesele informaționale și așteptările 
tuturor cetățenilor, nu doar ale unei părți a societății, oricât de grav ar fi ea 
afectată de conflict.

– Mass-media colaborează cu statul, păstrându-şi, totodată, dreptul de a 
critica activitatea structurilor puterii. Din perspectiva rolului lui social, jurna-
lismul este o condiţie necesară pentru exerciţiul puterii, care asigură circuitul 
informaţional pe verticală, de la factorii de decizie spre mase, şi invers. „Acest 
circuit generează un alt atribut și calificativ al jurnalismului, care poate fi prezen-
tat drept mesager al intereselor şi nevoilor sociale ale maselor. Mass-media, care 
supraveghează şi monitorizează activitatea puterii, oferă publicului (…) infor-
maţii cu privire la gradul de corectitudine a acţiunilor puterii pe domeniul social. 
Ea formează, revizuiește atitudinile publicului faţă de putere şi generează acţiuni 
sociale îndreptate către factorii de decizie” [4, p. 16]. Mediatizând obiectiv re-
alitatea, mass-media creează reţele sociale şi asigură astfel legătura pe verticală 
între toate componentele unei societăţi. 

– Mass-media activează sub controlul statului, transpune în viaţă politica 
acestuia, se străduiește să creeze pentru structurile puterii o înfăţişare cât mai 
atractivă. Mass-media devine astfel o resursă a puterii, o instituţie care este în 
subordonarea şi în serviciul grupurilor şi intereselor care guvernează societatea. 
Ea, contopindu-se cu puterea, devine un propagator al politicii acestuia. Mass-
media este percepută ca un subsistem al puterii, care exprimă nivelul de organi-
zare politică a statului şi a societăţii.

 Indiferent de raporturile stabilite între organele de presă şi stat, jurnalismul, 
în ansamblu, participă la cârmuirea societăţii prin activitatea de transmitere a in-
formaţiei necesare întru dirijarea eficientă a acesteia. or, gradul de democratizare 
a societăţii depinde, în mare parte, de relaţiile dintre presă şi putere, iar formele, 
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metodele activităţii politice ale statului, partidelor, presei depind de nivelul şi 
potenţialul de informare ca expresie a activităţii individului.

Comunicarea mediatică este o condiţie necesară pentru exerciţiul puterii, 
iar în relaţia trilaterală: politică–putere–societate jurnalismul trebuie să joace ro-
lul de intermediar. Ea trebuie să fie o sursă de putere informațională autonomă, 
obiectivă și echidistantă. Jurnalismul şi democraţia lucrează mai eficient atunci 
când informaţiile şi ideile circulă liber, ştirile prezintă întregul spectru şi toată 
gama particularităţilor vieţii şi culturii comunităţilor, deliberarea publică este în-
curajată şi amplificată, informaţia ajută instituțiile statului și cetăţenii să acţione-
ze în calitate de actori sociali activi. 

Așadar, caracterul, structura, tipologia instituţiilor mass-mediei, funcţiile, 
impactul şi efectele acestora pot fi studiate doar în contextul unor regimuri politi-
ce și realităţi social-economice concrete, specifice acelei societăți în care activea-
ză acest sistem al mass-mediei. Aşa precum există mai multe regimuri politice, 
şi regimurile de presă sunt diferite. Regimurile presei mai sunt numite şi modele 
ale presei sau teorii ale presei. Tradiţional, putem vorbi despre patru regimuri de 
presă: două dictatoriale şi două democratice. Dar în niciun moment al istoriei şi 
în nicio ţară nu poate fi identificat doar un singur sistem normativ corespunzător 
unui rol unic atribuit mass-mediei, din contra. Relaţia presei cu ideologiile, cu 
constituţiile şi cu sistemele legislative, cu structurile puterii ori cu formele de 
guvernare a generat aspecte de interdependenţă extrem de diferite.

În ordinea evoluţiei istorice a jurnalismului, au existat mai multe încercări de 
a analiza filozofic şi instituţional relaţia presă–putere. Dezbaterile teoretice pri-
vitoare la relaţia în cauză au generat diverse configuraţii, în care a fost posibilă 
concretizarea misiunii sociale a presei. Cel mai cunoscut studiu referitor la rolul 
presei în societate este „Cele patru teorii ale presei”, realizat în 1956 de profesorii 
americani Fred Siebert, Theodore Peterson şi Wilbur Schramm. Această lucrare, 
care are la bază ca termeni de referinţă parametrul temporal şi cel spaţial, reprezin-
tă o tipologie a structurilor instituţionale şi o analiză a diverselor filosofii privind 
rolul presei în societate. Cercetătorii americani, evaluând misiunea presei din per-
spectivă istorică şi în zone geopolitice diferite, propun patru teorii normative: 

–  modelul autoritarist;
– modelul comunist; 
–  modelul liberal;
–  modelul serviciului public. 
Ulterior, au apărut şi alte viziuni teoretice asupra acestui subiect. Cercetă-

torul W. Hachten propune cinci modele ale presei, aşa precum: autoritarist, oc-
cidental, comunist, revoluţionar şi dezvoltaţionist; H.J. Altschull identifică trei: 
liberal/capitalist, socialist şi dezvoltaţionist; D. McQuail cartografiază şase teo-
rii: autoritaristă, liberală, a responsabilităţii sociale, sovietică, dezvoltaţionistă 
şi democratic-participativă; R.E. Hiebert, D.F. Ugurait, Th.W. Bohn consideră 
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că relaţia stat–presă se încadrează în două mari paradigme filozofice: liberală 
şi autoritaristă. De menționat însă faptul că anume tipologia propusă de Sibert, 
Peterson şi Schramm continuă să rămână şi în continuare termenul de referinţă 
pentru prezentarea rolului social al presei.

16.2. Modelul autoritarist
Primul model al misiunii sociale a presei este cel autoritarist, care se crista-

lizează la începutul secolului al XVII-lea, atunci când foile tipărite ocazional cu 
prilejul unor evenimente deosebite, încep să capete o anumită periodicitate şi să 
ia chipul unor publicaţii lunare sau săptămânale care reflectau nu doar aspectele 
economice și sociale ale societății, ci și pe cele politice. Jurnalismul a început să 
fie perceput de către putere, indiferent de forma ei statală, nu doar ca instrument 
de diseminare a informației, ci și ca unul de formare și de orientare a opiniei 
publice – particularitate care, în viziunea puterii, transforma mass-media într-
un pericol real pentru siguranța ei. În momentul în care a fost percepută puterea 
de influenţă a cuvântului tipărit, monarhiile, guvernele, suveranii care dețineau 
puterea în stat, au iniţiat diverse activităţi şi au întreprins acţiuni de limitare a 
activităţii publicaţiilor periodice. Ei au instituit un control sever, autoritar, orien-
tat spre intimidarea și inhibarea oricărui gest de nemulțumire sau revoltă și spre 
transformarea presei într-un instrument docil al interese lor lor. 

Principiul de bază al modelului autoritarist este, așadar, controlul relativ 
exercitat de institu ţiile statului asupra funcţionării organelor de presă. Controlul 
relativ rezidă în faptul că într-un astfel de regim, presa poate aborda mediatic re-
alitatea din toate domeniile, cu excepția celui politic, or, realitatea politică poate 
fi mediatizată doar din perspectiva intereselor puterii, dezbaterile politice fiind 
excluse totalmente din conţinutul ziarelor. De menţionat faptul că în acest model 
al presei, cenzura din partea statului/puterii este parţială şi relativă, or, atât timp 
cât publicaţia periodică nu „atinge” puterea, statul nu exercită niciun fel de presi-
uni şi nu intervine în politica editorială a instituţiei de presă. 

De-a lungul anilor, influenţa statului asupra mass-mediei a cunoscut o evo-
luţie considerabilă. Sistemele autoritariste au utilizat diverse mijloace de control, 
bazate pe privilegii şi restricţii, care au fost aplicate în toate domeniile şi la toate 
etapele de activitate a mass-mediei. Privilegiile erau atribuite jurnaliştilor care 
promovau interesele puterii, precum şi instituţiilor mass-media care susţineau 
puterea, fiind subordonate sau obediente acesteia, iar restricțiile – jurnaliştilor și 
instituțiilor de presă „neascultătoare” care nu reflectau realitatea din perspectiva 
puterii și nu promovau interesele ei. Privilegiile şi restricţiile erau de natură juri-
dică, economică şi socială. Privilegiile şi restricţiile juridice se refereau la: 

– procedura de fondare şi de lichidare a publicaţiilor; 
– „eliberarea, suspendarea pe un anumit timp sau chiar retragerea licenţei și 

brevetelor; 
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– elaborarea și promulgarea legilor (restrictive) care reglementau activita-
tea presei etc. 

Totodată, pentru a influenţa activitatea întreprinderii media, sistemele auto-
ritariste foloseau, de rând cu reglementările referitoare la domeniul presei, și legi 
cu caracter general, referitoare la „trădare” şi la „instigare la revoltă”. Utilizarea 
excesivă şi ostentativă a acestor legi împotriva jurnaliştilor (dar nu însăși existen-
ţa acestora) etala sindromul autoritarismului.

Spre exemplu, în Anglia, în anul 1692, Parlamentul adoptă „licensing Act”, 
documentul care avea menirea să reglementeze procesul de înfiinţare a organelor 
de presă şi conform căruia, noile publicaţii periodice puteau fi create doar în baza 
unei autorizaţii oficiale. În unele ţări, cum ar fi Franţa şi Prusia, dreptul de a im-
prima era acordat în exclusivitate de rege. 

Privilegiile şi restricţiile sociale vizau, în temei, două aspecte:
– accesul jurnaliştilor la informaţia de interes public și la resursele necesare 

producţiei;
– numirea sau demiterea persoanelor în funcții de conducere a instituțiilor 

media de stat. 
o formă a privilegiilor sociale erau: privilegiul de autor – exclusivitatea de 

a reflecta mediatic un anumit domeniul al realității, o anumită temă, pri vilegiul 
de editor – dreptul exclusiv de a publica ziare, reviste, cărți etc., privilegiul de 
tipograf – exclusivitatea de a deține mijloace de imprimare. 

Privilegiile şi restricţiile economice țineau de relaţiile financiare existente în 
societăţile de atunci și se refereau la:

– taxe pe anun țuri, pe hârtie și de timbru; 
– impozite;
– distribuţii de subvenții etc. 
De exemplu, în Anglia, în anii 1772-1775, așa-numitul „drept de timbru” – o 

taxă percepută pentru fiecare exemplar de ziar produs, a fost majorat de trei 
ori, fapt ce a dus la creşterea preţurilor şi, implicit, la limitarea posibilităţilor 
de cumpărare a ziarelor. Acest drept de timbru se atestă către anii ’90 ai secolului 
al XVIII-lea şi în Franţa, unde este reintrodus de către Directorat imediat după 
eşecul Revoluţiei de la 1789. Taxa pe timbru a fost unul din cele mai eficiente 
mijloace economice de a reduce numărul de publicaţii şi de a controla evoluţia 
presei.

Folosind privilegii sau restricţii de tip juridic, economic şi social, aparatului 
de conducere îşi selectau, din ansamblul celor ce doresc să întemeieze o între-
prindere de presă, persoane de încredere, care, prin comportament şi acţiuni ante-
rioare, s-au afirmat drept adepţi şi potenţiali susţinători ai strategiilor şi politicilor 
promovate de către forţele aflate la putere. 

În ciuda interdicțiilor severe, statul însă nu putea exercita un control inte-
gral asupra presei, or, jurnaliștii găseau noi forme de exprimare a adevărului, a 
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nemulțumirilor, a revoltei, lupta pentru libertatea presei rămânând, în timp, un 
obiectiv al activității gazetarilor de pretutindeni. Acest tip de regim, într-o formă 
mai mult sau mai puţin severă, a predominat în lume până la mijlocul secolului al 
XIX-lea, în secolul al XX-lea obiceiurile monarhiilor absolutiste au fost preluate 
şi puse în funcţie de către regimurile fasciste.

16.3. Modelul totalitarist
Modelul totalitarist, de fapt, are la bază modelul autoritarist, doar că, spre 

deosebire de cel din urmă, el a amplificat la maximum formele de control şi 
supraveghere a instituţiilor de presă prin impunerea unor limite foarte stricte în 
desfăşurarea activităţii sistemului mass-mediei. Sistemul de privilegii şi restricţii 
a fost substituit cu unul coercitiv, bazat doar pe obligaţiile instituțiilor de presă 
în raport cu puterea și pe cenzura absolută exercitată de către organele de stat. În 
regimurile totalitariste relaţia presă – putere obţine caracteristici noi şi ajunge să 
aibă o semnificaţie aparte care reiese din obiectivele ei de bază, așa precum: 

– de a difuza şi implementa instrucţiunile date de putere;
– de a face agitație și propagandă în vederea promovării ideologiei oficiale;
– de a organiza masele în scopul determinării acestora de a executa deciziile 

puterii.
Așadar, conform acestui model, mass-media este:
– instrument de legitimare a puterii şi de exercitare a ordinelor acesteia; 
– mijloc de formare a imaginii puterii; 
– formă de educare şi de mobilizare a maselor pentru realizarea obiectivelor 

politice şi economice interne şi externe. 
Misiunea ei era de a modela gândirea şi comportamentul oamenilor şi de 

a promova şi mitologiza superioritatea regimului totalitarist. Realizarea acestor 
obiective impunea implementarea sistemului coercitiv și a controlului absolut al 
statului asupra sistemului mass-mediei. Sistemul coercitiv se aplica pe tot traseul 
procesului de producție mediatică: la etapa de evaluare a masivului informaţional 
potenţial, la cea de proiectare a problematicii presei, precum și la cea de conce-
pere și de elaborare a produsului mediatic finit.

la etapa de evaluare a masivului informaţional potenţial el se manifesta prin 
filtrarea realității și prin selectarea pentru mediatizare doar a unui anumit tip de 
informație. Accesul la informaţii era posibil numai prin intermediul instanţelor 
stabilite de putere: comitetul de stat, secţii de propagandă, agenţii de presă, care 
ofereau date ierarhizate, reorganizate, cu valoare propagandistică, nu informati-
vă. la etapa de proiectare a problematicii presei, el se manifesta prin analizarea 
planurilor de activitate ale redacţiilor (planurile fiind întocmite pentru numărul la 
zi, pentru o săptămână, o decadă, pentru luna în curs, pentru întreg semestrul şi 
chiar pentru un an) și monitorizarea îndeplinirii întocmai a acestora. la etapa de 
concepere și de elaborare a produsului mediatic, el se manifesta prin verificarea 
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minuţioasă a conţinuturilor, înainte ca ele să fie montate sau puse în pagină, adică 
să devină publice. Instituțiile de presă erau obligate să includă în ziare/emisiuni 
și să difuzeze mai întâi informaţia oficială, care parvenea de la structurile puterii, 
neavând dreptul de a interveni cu modificări nici de conţinut şi nici de formă sau 
de prezentare, apoi producția jurnalistică proprie. 

Diapazonul tematic al presei includea două dimensiuni bine conturate: pozi-
tivă pentru realitatea comunistă (internă) şi negativă pentru „duşmanii de clasă” – 
lumea de dincolo de cortina de fier. Astfel, se producea standardizarea și îndoctri-
narea procesului de creație în jurnalism (a temelor şi a modalităţilor discursive în 
care ele pot fi mediatizate), prin care puterea fixa cadrele permisibile de abordare 
a subiectelor şi ale limbajului în care acestea puteau fi expuse. Standardizarea, 
de regulă, excludea imprevizibilul sau dramele umane şi sociale din coloanele 
publicaţiilor, în schimb se insista asupra unei false prezentări a reuşitelor, bunăs-
tării şi progresului societăţii totalitariste. Formulele doctrinare vizau: glorificarea 
sistemului şi a conducătorilor (congrese, plenare, conferinţe), enumerarea reali-
zărilor economice (întreceri socialiste, cincinale), criticarea sistemului capitalist, 
construirea unor portrete-tip de eroi ai socialismului (muncitori, ţărani). Ca re-
zultat, imaginile mediatice proiectau o altă realitate decât cea existentă, dezinfor-
mând și manipulând masele. 

Instituțiile de presă erau cenzurate atât de cenzorii din afara instituţiei de 
presă, cât și de către administraţia publicaţiei, cenzura devenind un atribut indis-
pensabil al modelului totalitarist al presei, care a generat un alt fenomen – cel al 
autocenzurii. Autocenzura reprezintă o formă benevolă de reprimare și de filtrare 
a acțiunilor proprii în scopul ajustării acestora la standardele oficiale (impuse de 
cenzură). Autocenzura în jurnalism se referă la decizia jurnalistului de a nu abor-
da temele tabu, de a nu spune ceea ce nu trebuie să se mai spună, și de a nu scrie 
ceea ce nu trebuie să se mai scrie. Ea presupune ocolirea, din proprie iniţiativă, a 
evenimentelor nemediatizabile şi excluderea, la fel, benevolă, a informaţiilor ne-
publicabile. Autocenzura devine în modelul totalitarist o modalitate de protejare 
a identităţii profesionale a jurnaliştilor.

Activitatea instituțiilor media totalitariste are la bază următoarele caracte-
ristici:

– monopolul absolut al partidului de guvernământ asupra mass-mediei;
– monopolul statului asupra mijloacelor necesare funcţionării presei – hârtie, 

echipamente tehnice tipografice, de emisie și de recepție, sedii etc. – și asupra dis-
tribuirii producției mediatice;

– cenzura oficială a acțiunilor jurnaliștilor și a conţinuturilor produselor me-
diatice;

– controlul sever al activității mass-mediei de către organele de partid;
– elaborarea politicilor editoriale în strictă concordanță cu politica partidului;
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– funcţiile: de propagandă, de agitaţie, de contrapropagandă;
– principiile de activitate: partinic, de clasă; 
– inexistența unui cadru legislativ al mass-mediei, substituirea efectivă a 

acestuia cu directivele congreselor şi deciziile plenarelor de partid;
– inexistența cadrului deontologic al presei și substituirea acestuia cu prin-

cipiile codului constructorului comunismului;
– inexistența organizațiilor neguvernamentale pe domeniul mediatic. Uni-

unile de jurnaliști, concepute ca organizații profesionale, de creație, în realitate 
erau dirijate și controlate de partid;

– interzicerea criticii organelor de partid, a statului, pe de o parte, şi glorifi-
carea partidului şi a regimului politic existent, pe de altă parte;

– uniformizarea unghiului de abordare a realității și aplicarea unei „linii 
generale” de activitate a instituțiilor de presă care, indiferent de tipul lor, trebuia 
să coincidă cu cea a partidului;

– uniformizarea diapazonului tematic prin tabuizarea unor probleme actua-
le, precum și din trecutul apropiat și mai îndepărtat;

– ideologizarea procesului de formare profesională a cadrelor și profesiona-
lizarea în strictă conformitate cu necesităţile sistemului administrativ de coman-
dă;

– lipsa dimensiunii economice autonome a mass-mediei și a managemen-
tului mediatic, substituirea acestuia cu gestionarea economică generală, de pe 
poziții partinice;

– hiperbolizarea rolului conducerii centralizate în toate domeniile de activi-
tate socială. 

În modelul totalitarist, presa este doar proprietate de stat, respectiv, activi-
tatea economică era gestionată doar de stat, distribuirea tuturor resurselor fiind 
centralizată. 

Puterea limita producţia de ziare, reviste, anulând posibilitatea apariţiei unor 
publicaţii de alternativă; stabilea tirajele publicațiilor periodice (prin abonarea 
forţată), numărul de frecvenţe şi de ore de program. De asemenea, controlul pute-
rii se exercita atât asupra structurii organizaţionale a sistemului mass-mediei, cât 
și asupra producerii propriu-zise. Accesul în lumea presei era dirijat de structu-
rile de partid, iar ierarhia redacţională şi numirea în funcţie a cadrelor se efectua 
pe principii ideologice. Chiar și admiterea la studii pe domeniul jurnalismului 
era ideologizată, viitorii studenţi fiind minuțios testați la capitolul „devotamentul 
faţă de partid”. 

Analiza comparată a specificului activității sistemurilor media conform mo-
delului autoritar și celui totalitar, expusă în Tabelul 1, scoate în evidență similitu-
dinile, dar îndeosebi disimilitudinile acestor două filozofii ale presei.
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Tabelul 1. Modele restrictive ale presei: aspecte conceptuale și funcționale

MODELUL AUTORITARIST MODELUL TOTALITARIST

Perioada de 
apariție 

Secolul XVI-XVII, în Anglia.
Ulterior s-a extins, fiind practicat 
în majoritatea statelor cu regim au-
toritarist.

Secolul XX, în Uniunea Sovie-
tica. Ulterior s-a extins în ţările 
lagărului socialist, dar a fost prac-
ticat în Germania hitleristă, Italia 
fascistă, China, Cuba, Coreea de 
Nord etc.

Origine con-
ceptuală

Filozofia absolută a monarhului, 
guvernului sau a puterii bisericeşti.

lucrările socialiştilor utopişti 
francezi, a gânditorilor ruşi din 
secolul al XIX-lea şi lucrările 
marxist-leniniste.

Funcții Informare.
Interpretare.
Divertisment.

Agitație.
Propagandă.
organizare colectivă.

Tipul de pro-
prietate

Privată sau de stat. De stat.

Dreptul de a 
fonda insti-
tuţii 

Statul, biserica şi orice persoană 
fizică care deţine libertate regală 
sau are permisiunea monarhului/
puterii.

organizaţiile de partid și statale. 

Obiective ge-
nerale 

A informa și analiza obiectiv reali-
tatea, cu excepția dimensiunii poli-
tice a ei, care poate fi abordată doar 
prin prisma intereselor monarhului, 
guvernului. 

A aborda realitatea în totalitate 
prin prisma intereselor forțelor 
aflate la guvernare, a promova 
idealurile totalitariste, a contribui 
la formarea „omului nou”.

Caracteristici 
funcționale

Cenzură relativă; sistem de privi-
legii şi restricţii pentru presă; con-
ceptualizare și gestionare liberă.

Cenzură absolută; sistem coerci-
tiv în raport cu mass-media; con-
ceptualizare și gestionare centra-
lizată.

Interdicții Critica în adresa monarhului, gu-
vernului, bisericii, statului.

Critica puterii și a ideologiei ofi-
ciale, a standardelor de viaţă din 
realitatea gestionată de partid.

Sursa: Elaborat de autor.

Bibliografie recomandată:
BERTRAND, C.-J. 1. O introducere în presa scrisă şi vorbită. Iaşi: Poli-
rom, 2001.
COMAN, M. 2. Introducere în sistemul mass-media. Iaşi: Polirom, 1999. 
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STEPANOV, G. 3. Jurnalismul social: aspecte definitorii. Chişinău: CEP 
USM, 2015.
THoMPSoN, J. B. 4. Media și modernitatea. O teorie socială a mass-me-
dia. Prahova: ANTET XX PRESS, 1998. 
СИБЕРТ, Ф.С., ШРАММ, У., ПИТЕРСОН, Т. 5. Четыре теории прессы. 
Москва: Национальный институт прессы, Вагриус, 1998. 

Sarcini teoretico-practice:
Relaţia presă–putere: aspecte teoretice I. 

I. 1. Relatați despre caracterul potențial conflictual al relației dintre mass-
media și stat (putere).

I. 2. Determinați tipurile de relații care se pot institui între presă și stat.
I. 3. Evaluați tipul de relație care predomină actualmente în Republica Mol-

dova între mass-media și stat. 

Modelul autoritaristII. 
II. 1. Descrieți esența modelului autoritarist al presei (conform tabelului din 

text).
II. 2. Determinați tipurile de privilegiile și restricțiile care erau aplicate în 

modelul autoritarist în raport cu instituțiile media.
II. 3. Estimați posibilitățile presei care activează conform modelului autori-

tarist de a reflecta realitatea social-politică și economică. 

Modelul totalitaristIII. 
III. 1. Numiți obiectivele pe care trebuie să le realizeze presa în modelul 

totalitarist. 
III. 2. Argumentați specificul presei în modelul totalitarist, utilizând caracte-

risticile activității acesteia.
III. 3. Estimați posibilitățile presei care activează conform modelului totali-

tarist de a reflecta realitatea socială-politică și economică internă și pe 
cea externă.
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17. ROLUL PRESEI ÎN SOCIETATE: MODELE 
DEMOCRATICE

Obiective de referință:
1. Modelul liberal
2. Modelul serviciului public
3. Forme de manifestare a modelelor presei în mass-media autohtonă

17.1. Modelul liberal
Modelul liberal al presei are la bază conceptul esențial al liberalismului – 

doctrină bazată pe ideea drepturilor individuale și, în primul rând, pe libertatea 
tuturor oamenilor. Ea a apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Franța și An-
glia, în climatul general al filozofiei luminilor. 

Din punct de vedere politic, liberalismul susține regimurile politice bazate 
pe parlamentarism, pe pluralismul partidelor politice și promovează ideea sta-
tului-arbitru și libertății omului, limitele căreia reies din drepturile cetățeanului 
și nu din îndatoririle lui. or, numai drepturile individuale pot fixa limite puterii 
politice în stat, puterea politică, în opinia liberalilor, fiind dușmanul natural al 
drepturilor omului, îndeosebi al libertății. Din punct de vedere economic, libe-
ralismul susține economia de piață care funcționează în bază de cerere și ofertă, 
singurul mecanism capabil să cre e ze bogăție pentru întreaga societate, nu doar 
pentru indivizii aflați la putere. Economia de piață permite obținerea unei coope-
rări pacifice între oameni și asigură prosperitatea lor, întrucât, fiind dispensată de 
putere, ea este în afara constrângerilor acesteia.

În modelul liberal, există două condiții de principiu, absolut necesare bunei 
funcționări a mass-mediei: (1) instituțiile de presă trebuie să fie libere de orice 
presiune, în primul rând, de cea a reprezentanţilor politicului şi a puterii adminis-
trative și (2) instituțiile de presă trebuie să aibă putere şi stabilitate economică. 
Conform primei condiții de principiu, presa este liberă să facă orice, în limitele 
prevederilor constituționale și a normelor de drept general. Mass-media nu ac-
ceptă și nu recunoaște prevederile legislative speciale pentru activitatea ei și nici 
principiile deontologice, ele fiind calificate drept forme de suprimare a libertății 
acesteia. Astfel, libertatea de expresie tinde să devină sinonimă cu libertatea de a 
publica. Conform celei de-a doua condiții de principiu, independenţa economică 
este asigurată de producerea și comercializarea produselor mediatice de calita-
te, deci ea depinde de interesele şi de disponibilitatea pentru lectură/vizionare a 
auditoriului, precum şi de oferta de publicitate, care este direct proporţională cu 
nivelul de audiat, pe care îl înregistrează instituţiile mediatice.
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Rolul social al presei, conform modelului liberal, rezidă în a reprezenta in-
teresele indivizilor și a acționa în numele lor. Conform acestuia, presa trebuie să 
realizeze două mari obiective generale: 

Să contribuie la libera circulaţie a ideilor şi a informaţiilor1. .
Să supravegheze şi să ţină sub control acţiunile puterii2. .

Din perspectiva primului obiectiv, garantul asigurării rezonabilității alege-
rii și discernământului în societățile contemporane este informarea obiectivă, 
echidistantă şi multilaterală. Pentru ca indivizii sociali să facă alegeri corecte, 
ei trebuie să cunoască adevărul. Adevărul însă poate ajunge la public doar grație 
activității mass-mediei, doar dacă ea creează o „piaţă a ideilor”, unde circulă și 
pot fi confruntate toate opiniile existente într-o problemă. Statul, în această ordi-
ne de idei, nu are dreptul să se implice în acest proces, or, el trebuie să se întâm-
ple de la sine, să fie unul firesc, neforțat și nefrânat de nimeni. Modelul liberal a 
dezvoltat formele de emancipare de sub controlul autorităţilor şi s-a definit prin 
lupta dusă de mijloacele de informare în masă pentru informarea corectă şi neutră 
a auditoriului. 

Din perspectiva celui de-al doilea obiectiv, misiunea presei este de a monito-
riza acțiunile puterii și de a supraveghea procesul decizional, așa încât puterea să 
acționeze în interesul societății. Totodată, acesta impune presa să abordeze critic 
puterea și să catalizeze, să fortifice sau să formeze activismul politic și atitudinea 
critică a cetăţenilor față de putere. or, doar cetățenii pot să influențeze deciziile 
puterii și chiar pot să sancţioneze puterea politică și administrativă prin a nu le 
da lor votul la alegeri. Se evidenţiază, în acest fel, responsabilitatea presei pentru 
declanşarea în rândurile publicului a unor opinii adversative şi pentru stimularea 
reacţiilor de presiune a acestuia asupra factorilor de putere.

observăm că aceste două obiective generale proiectează două tipuri foarte 
diferite de relații: relaţia presă–auditoriu și relaţia presă–putere.

În regimurile liberale, relaţia presă–auditoriu pleacă de la imagi nea unui 
cetățean ideal, capabil să-și formeze pe cale rațională propriile sale idei și opțiuni 
politice. Grație acestui fapt, presa trebuie să realizeze în raport cu auditoriul său 
următoarele misiuni sociale:

–  asigurarea accesului liber la informație și divertisment;
–  formarea unei opinii publice obiective și corecte;
–  garantarea expunerii libere a opiniilor;
–  asigurarea liberei confruntări a opiniilor concurente și proiectarea dez-

baterilor publice.
Relaţia presă–auditoriu are un caracter raţional, utilitar şi bidirecţional: in-

divizii au nevoie de presă pentru a-şi asigura accesul liber la informaţii şi pentru 
a-şi exprima liber opiniile; presa are nevoie, pe de o parte, de reacţiile indivizilor 
la materialele publicate (fapt care vorbeşte despre impactul şi efectele sporite 
ale publicaţiilor), iar pe de alta, de banii, pe care aceşti indivizi îi investesc în 
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produsul mediatic. Informaţiile puse în circuit de către presă le sunt necesare au-
ditoriului pentru dezbaterile publice, prin care (fiind şi ele mediatizate) interesele 
individuale sunt expuse, negociate şi depăşite în favoarea interesului comun.

În regimurile liberale, relaţia presă–putere pornește de la ideea că puterea 
trebuie limitată, pentru că ea corupe și poate ajunge la dictatură. Datorită acestei 
idei, presa trebuie să realizeze în raport cu puterea următoarele misiuni sociale: 

–  supravegherea procesului decizional;
–  monitorizarea acțiunilor puterii;
–  abor da rea critică a activităților puterii.
Dat fiind faptul că indivizii nu pot urmări permanent acţiunile factorilor de 

decizie, ei „transferă” aceste atribuţii instituţiilor mediatice, care, în interesul 
omului de rând, controlează activitatea puterii. Delegată de public, presa acţi-
onează ca un „câine de pază” („watch-dog”): monitorizează acţiunile puterii şi, 
observând nereguli, informează operativ publicul. Acest lucru contribuie la for-
marea unor opinii publice adversative și la declanşarea unor mişcări publice ce 
pot conduce la reacţii politice cu efecte deosebit de grave pentru putere. În vi-
ziunea adepţilor acestei teorii, singura instituție capabilă să faciliteze circulaţia 
ideilor, să permită confruntarea lor neîngrădită, să contribuie la accesul liber al 
oricărei persoane la informația publică este mass-media, care se autoidentifică 
drept cea de-a patra putere în stat, alături şi, întrucâtva, pe poziţii adverse faţă de 
celelalte trei: legislativă, executivă şi juridică. 

Din perspectiva teoriei liberale, circulaţia liberă a ideilor asigură formarea 
cunoştinţelor despre fenomenele, procesele şi evenimentele ce au loc în lumea 
înconjurătoare. În baza cunoștințelor, publicul ia atitudine faţă de aceste feno-
mene și, ulterior, acționează în raport cu acestea. Așadar, mass-media creează 
cunoștințe, cunoștințele formează atitudini, iar atitudinile, mai devreme sau mai 
târziu, dau naştere la diverse acţiuni social-politice şi economice. Acțiunile, la 
rândul lor, generează efecte asupra puterii, determinând-o să acționeze în intere-
sul majorității. Așadar, informarea corectă este baza comportamentului adecvat, 
pe de o parte, al maselor, pe de alta, al factorilor de decizie, fapt care asigură 
evoluţia societăţii, în genere. 

În modelul liberal, legile pieţei (concurenţă şi profit) devin factorii-reglatori 
ai activităţii instituţiilor mass-mediei, fapt ce generează variate fenomene nega-
tive, precum:

dubla comercializare a produsului mediatic1. . Presa, care este vândută de 
două ori (o dată cititorilor şi a doua oară cumpărătorilor de spaţiu publicitar), 
urmăreşte nu doar să informeze obiectiv auditoriul, ci şi să-şi lărgească, maximal 
posibil, aria de influenţă asupra tuturor categoriilor de public, pentru ca, în fine, 
să le facă disponibile pentru ofertanţii de publicitate;

„bulevardizarea” presei2. . Succesul economic al unei întreprinderi de pre-
să depinde, în mare parte, de capacitatea acesteia de a satisface interesele şi de a 
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reacţiona prompt la solicitările auditoriului. În modelul liberal, gusturile publicu-
lui devin sacre, or, tocmai el, publicul, este cel care dă sancţiuni severe sau, din 
contra, privilegiază publicaţiile periodice. De menţionat faptul că tocmai acest 
concept a dat naştere aşa-numitei categorii „presă de bulevard”;

superficializarea conținuturilor3. . Fiind preocupată, din ce în ce mai in-
sistent, de obţinerea beneficiilor materiale, presa ajunge să facă, nu de puţine 
ori, concesii preferinţelor îndoielnice ale consumatorilor mediatici, orientându-şi 
politica editorială spre mediatizarea unui număr cât mai mare de evenimente, 
redate în forme de expresie simpliste, de regulă, orientate spre aspectul de tip 
divertisment al informaţiei;

spectacularizarea realității4. , care se produce ca rezultat al politicii de pri-
vilegiere a ştirilor senza ţionale, a faptului ieşit din comun, a scandalului, a eveni-
mentului dramatic etc. în conținutul ziarelor și emisiunilor RTV. Goana după pro-
fit face ca subiectele „interesante”, senzaționale să prevaleze asupra celor utile, 
fapt care subminează însuşi conceptul modelului liberal, or, piaţa liberă a ideilor 
este înlocuită cu piaţa afectelor;

ignorarea principiilor deontologice în reflectarea mediatică a realității5. ; 
concentrarea proprietăţii şi monopolizarea în domeniul mediatic-6. 

comunicațional. „Tendinţa normală a acelor întreprinderi de presă, ca şi a celor-
lalte întreprinderi, era una de concentrare. În consecinţă, puterea de a informa 
(sau de a nu informa), puterea de a defini marile teme de dezbatere naţională, 
de a „stabili ordinea de zi” a ţării cădea în mâinile unui număr tocmai restrâns 
de proprietari de presă, persoane care nu erau nici alese, nici foarte experte sau 
preocupate să servească publicul” [1, p. 33].

Aceste fenomene, la rândul lor, condiţionează revizuirea rolului mass-me-
diei în societate şi elaborarea unor noi politici în domeniul comunicării de masă. 
or, viziunea liberală referitoare la rolul social al presei nu a rezistat fenomenului 
de comercializare crescândă a publicaţiilor periodice, începând cu secolul al 
XX-lea. 

17.2. Modelul serviciului public
Modelul responsabilităţii sociale, care s-a conturat în SUA, la mijlocul ani-

lor ’50 ai secolului trecut, are la bază doctrina liberală, pe care a completat-o și a 
extins-o prin ideea asocierii libertăţii şi calităţii produselor mediatice. Conceptul 
acestuia abordează rolul social al mass-mediei prin prisma dreptului universal 
al omului la informaţie şi impune responsabilitatea presei faţă de binele social. 
Ideea respectivă a fost lansată şi ridicată la nivel de teorie a presei sub impulsul 
a trei serii de factori:

a) Revoluţia tehnico-ştiinţifică. Diversificarea sistemului mass-mediei prin 
apariţia unor noi categorii de instituţii mediatice (radioul şi televiziunea) a rea-
dus în discuţie problema accesului la resursele deţinute de stat (aici: frecvenţe) 
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şi a modului permisibil de exercitare a controlului statal. Procesul de atribuire a 
frecvenţelor pentru posturile de radio şi televiziune a generat proiecția cadrului 
legislativ al mass-mediei, a normelor de drept care să reglementeze activitatea 
acesteia, în măsură să satisfacă deopotrivă şi interesele instituţiilor mediatice, 
şi exigenţele statului, dar şi aşteptările publicului larg. Acest lucru a fost posibil 
datorită premisei că frecvenţele nu pot deveni proprietatea absolută a cuiva, 
căci de oportunităţile oferite de noile elemente mediatice trebuie să beneficie-
ze întreaga societate, nu doar un număr restrâns de potenţiali „cumpărători de 
frecvenţe”. Această formă de paternalism scotea în prim-plan ideea responsa-
bilităţii sociale a forţelor care utilizează resursele respective.

b) Dezvoltarea conştiinţei şi a exigenţei profesionale. Acumularea de ex-
perienţe a permis definirea unor principii de acţiune bazate pe ideea respon-
sabilităţii sociale a jurnalistului. Responsabilitatea socială a jurnaliştilor pen-
tru efectele scriiturii lor de presă se impune ca o condiţie esenţială pentru un 
jurnalism de calitate. Jurnaliştii primează interesul social general, în raport cu 
interesele grupurilor economice, ale celor politice sau chiar ale colectivităţilor 
jurnalistice. Principiile deontologice devin normă pentru activitatea curentă a 
mass-mediei şi se concretizează în numeroase coduri profesionale locale, naţi-
onale şi internaţionale. Formalizarea etică atestă o nouă culme a culturii profe-
sionale a jurnaliştilor, generată de conştientizarea de către actorii fenomenului 
mediatic a răspunderii civice şi morale care le revine.

c) Amplificarea dezbaterilor teoretice privind rolul presei în societate. În 
anii ’50 ai secolului trecut, problema locului şi rolului presei în societate, a 
impactului şi a efectelor ei asupra opiniei publice, devine prioritară. În scopul 
determinării statutului social al presei, numeroşi medialogi, jurnalişti, dar şi 
savanţi din alte domenii (sociologi, politologi, istorici, psihologi ș. a.) iniţiază 
diverse cercetări, dezbateri, sondaje, anchete etc. Atestarea unei prese mai pu-
ţin devotate interesului public îi determină să publice diverse studii, în care să 
sublinieze necesitatea eliminării practicilor excesiv comerciale, a polarizărilor 
politice şi a comportamentelor neprofesionale în favoarea unor proceduri orien-
tate spre informarea exactă şi corectă a publicului. Necesitatea stabilirii unor 
criterii unitare şi coerente de funcţionare a presei a fost semnalată, inclusiv, 
în: setul de documente sub titlul: „libertatea presei – un cadru de principiu”, 
realizat de K. Hutchins, preşedinte al Comisiei pentru libertatea presei (creată 
la iniţiativa fondatorului revistelor americane „Time” şi „life” în anul 1942, în 
SUA); raportul UNESCo cu titlul: „o singură lume, mai multe voci”, realizat 
în 1978; „Declaraţia despre mass-media” a UNESCo ş. a.

Rolul social al presei, conform modelului serviciului public, rezidă în a 
reflecta nevoile și a răspunde așteptărilor informaționale ale tuturor categoriilor 
sociale. Acest model promovează ideea unui control triplu al activităţii mass-
mediei prin intermediul: (1) opiniei publice, (2) cadrului legislativ/reglemen-
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tării (norme de drept general și legi speciale care se referă doar la mass-media) 
și (3) autoreglementării la nivel de breaslă (codurile de etică profesională și a 
celor deontologice).

Conform acestuia, instituțiile mass-mediei, alături de obiectivele de a in-
forma, interpreta și de a distra publicul (specifice și altor modele de presă), 
realizează și unele obiective specifice:

–  să creeze legăturile sociale între indivizii sociali;
–  să integreze individul în comunitate, iar comunitățile – în societate;
–  să socializeze masele; 
–  să medieze realitatea și să asigure dialogul social;
–  să abordeze critic-constructiv realitatea şi să readucă conflictul la nive-

lul discuţiei.
În modelul serviciului public, presa este și instituție economică, dar și ser-

viciu public. Deşi este o instituţie economică ce se supune legilor economiei de 
piaţă, mass-media nu poate fi considerată, conform acestui model, drept o între-
prindere privată obişnuită, deoarece scopul ei nu poate fi doar profitul, iar suc-
cesul ei nu poate fi măsurat doar prin prezenţa beneficiilor financiare. obținerea 
profitului nu trebuie să devină un scop în sine al mass-mediei, întrucât misiunea 
ei primordială într-o societate democratică este de a informa prompt şi obiectiv 
auditoriul, de a exercita o acţiune educativă asupra lui, de a răspunde nevoilor 
informaționale ale diverselor grupuri sociale din care este formată societatea, 
responsabilitatea ei socială în faţa acestora fiind de o importanță majoră. liber-
tatea mass-mediei apare ca o datorie publică, or, „presa are anumite obligaţii 
faţă de individul-cetăţean, obligaţii de la care nu poate abdica în numele legilor 
pieţei (profitului) şi a succesului facil (divertismentului). Statul democratic, ga-
rant al libertăţilor, atât ale indivizilor, cât şi ale instituţiilor, trebuie să sprijine 
dezvoltarea acestora şi să asigure, în acelaşi timp, respectarea obligaţiilor pe 
care fiecare le are în raport cu bunul mers al societăţii. De aici derivă ideea că 
presa reprezintă un „serviciu public” analog altor servicii pe care statul le oferă 
sau le protejează, pentru binele membrilor săi” [3, p. 99]. 

Acest model al presei introduce autorităţile statale în sistemul mass-me-
diei, lucru ce se face în numele conceptului responsabilităţii sociale. Conform 
acestuia, autorităţile statale pot şi chiar trebuie să sprijine mass-media orientată 
spre informare şi spre educare, fără însă a se implica în politicile ei editoriale. 
Suportul poate fi atât de natură financiară, cât și de natură legislativă. 

Aspectul financiar se concretizează pe subvenţionarea de către stat a unor 
categorii de publicaţii cu caracter ştiinţific, care sunt adresate unui public li-
mitat şi care nu pot să se autofinanţeze din vânzări şi reţele publicitare. De 
asemenea, din fonduri guvernamentale sunt susţinute publicaţiile şi emisiunile 
radiofonice şi televizate dedicate diverselor categorii sociale (bătrâni, veterani, 
copii), minorităţilor naţionale etc. Mai pot fi subvenţionate publicaţiile periodice 
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sau programele audiovizuale cu un caracter educativ, care promovează valori 
ale culturii naţionale şi internaţionale. 

Aspectul legislativ se concentrează pe elaborarea și promovarea unor 
prevederi legislative adecvate (de exemplu, reduceri de impozite) atât pentru 
funcționarea presei, cât și pentru grupurile economice care subvenţionează sau 
sponsorizează instituţiile mass-mediei. Totodată, acesta se referă și la elabo-
rarea unui cadru legislativ optimal pentru activitatea sectorului nonguverna-
mental din domeniul mass-mediei şi pentru dezvoltarea dialogului cu diferite 
instituţii preocupate de păstrarea şi perfecţionarea funcţionării corecte a pre-
sei: asociaţii profesionale şi sindicate, organisme de observare, asociaţii ale 
publicului, instituţii orientate spre cercetarea şi evaluarea calităţii produselor 
mediatice şi a corectitudinii comportamentului jurnaliştilor etc. Şi aceasta nu 
doar pentru a asigura buna funcţionare a sistemului mediatic, ci şi în scopul 
garantării menţinerii bazelor democratice ale însuşi statului. 

Pentru a-și putea realiza obiectivele propuse, instituțiile de presă trebuie să 
stabilească parteneriate nu doar cu instituțiile statului, ci și cu cele din alte zone 
de activitate socială și economică. Sprijinul financiar pentru o instituţie de presă 
care, prin activitatea ei, se dovedeşte a fi devotată interesului public, poate fi 
acordat de agenții economici, persoanele fizice, fundaţiile culturale, asociaţiile 
profesionale, organizaţiile neguver namentale etc. Autonomia financiară, liberta-
tea de acțiune și de exprimare, constituirea unei „pieţe libere a ideilor” – toate 
pot fi realizate prin introducerea unui sistem de participare dezinteresată a distri-
buitorilor de fonduri. 

Așadar, instituţiile statale, grupurile economice, mişcările social-politice 
pot sprijini publicaţiile periodice, emisiunile radiofonice sau televizate, fără 
însă a interveni în politica editorială a acestora. Raţiunile unei participări de-
zinteresate pot fi şi de ordin politic (sprijinirea proceselor democratice), şi de 
ordin social (sprijinirea politicilor sociale), şi de ordin cultural (sprijinirea pa-
trimoniului cultural), şi de ordin filantropic (sprijinirea diverselor categorii so-
ciale) etc. Astfel, parteneriatul privat-public pe care îl stabilește sistemul mass-
mediei cu alte sisteme ale societății este o particularitate specifică modelului 
serviciului public al presei.

Analiza comparată a specificului activității sistemurilor de presă conform 
modelului liberal și celui al serviciului public, expusă în Tabelul 2, scoate în 
evidență similitudinile, dar îndeosebi disimilitudinile acestor două filozofii ale 
presei.
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Tabelul 2. Modele democratice ale presei: aspecte conceptuale și funcționale
Variabile LIBERAL SERVICIUL PUBLIC

Perioada de 
apariție 

Secolul al XVII-lea (după 1688) 
în Marea Britanie şi SUA. Ulte-
rior se extinde, fiind practicat 
în majoritatea statelor cu regim 
liberal

la mijlocul secolului al XX-lea în 
SUA. Se extinde în majoritatea state-
lor cu regimuri democratice

Origine con-
ceptuală

Filosofia generală a raţionalis-
mului şi a drepturilor naturale

Filosofia utilității sociale și a 
responsabilității sociale

Funcții Informare, interpretare, diver-
tisment

Socializare, informare, interpretare, 
culturalizare, divertisment

Tipul de 
proprietate

Privată Privată și publică (când conducerea 
trebuie sa asigure serviciul public)

Dreptul de a 
fonda insti-
tuţii 

oricine care are capital, abilităţi 
şi voinţă

oricine care are de spus ceva util soci-
etăţii, are abilităţi şi voinţă 

Obiective 
generale 

A supraveghea mediul şi a con-
trola guvernarea 
A descoperi adevărul și a infor-
ma publicul
A distra publicul 
A obţine profit
A aborda critic realitatea, a 
asigura confruntarea deschisă 
dintre variate puncte de vedere, 
opțiuni și idei politice concu-
rente

A supraveghea mediul şi a controla 
guvernarea 
A descoperi adevărul și a informa pu-
blicul.
A distra publicul
A obţine profit
A integra individul în societate și a 
crea legăturile sociale
A aborda critic-constructiv realitatea 
şi a readuce conflictul la nivelul dis-
cuţiei
A media realitatea, a asigura dialogul 
social 

Carac-
teristici 
funcționale

Presa este afacere
Activitatea presei este regle-
mentată de prevederile consti-
tuţionale ale normelor de drept 
general 
Etica profesională nu este o 
condiție de principiu
Conducerea e liberă 
Admite doar o singură formă de 
control – cea exercitată de pu-
blic 
Presa informează societatea, 
fără a-și asumă obligaţia unei 
responsabilităţi sociale pentru 
impactul şi efectele produse

Presa este afacere, dar și serviciu pu-
blic.
Activitatea presei este reglementată 
atât de normele de drept general, cât și 
de legi speciale 
Etica profesională este o condiție de 
principiu
Conducerea e liberă 
Forme de control: opinia publică, re-
glementarea și autoreglementarea.
Presa se orientează spre necesităţile 
societăţii și îşi asumă obligaţia unei 
responsabilităţi sociale pentru impac-
tul şi efectele produse 

Interdicții Defăimarea, ofensa, necuviinţa, 
indecenţa, idei revoluţionare pe 
timp de război 

Violarea drepturilor private recunos-
cute şi a intereselor social-vitale 

Sursa: Elaborat de autor.
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În concluzie, cele patru modele ale presei, expuse şi analizate anterior, nicio-
dată, în nicio societate nu pot să existe în stare pură, or, fiecare model întotdeauna 
cumulează și elemente specifice altora. De exemplu, în ţările cu regim autoritar, 
întotdeauna a existat așa-numita presă de opoziție, în pofida măsurilor severe în-
treprinse de stat în vederea contracarării acestor inițiative. Astfel, pe lângă presa 
oficial permisă, există și presa de alternativă, clandestină, fie venită din exterior, 
fie realizată în interior. Şi în ţările cu regimuri democratice nu se atestă doar mo-
delele liberale ale presei. Aici, măsuri restrictive, de limitare a activităţii presei 
sunt elaborate şi implementate în interesul general. De exemplu, legile antimo-
nopol, antitrust şi cele care vizează siguranţa naţională au misiunea de a proteja 
întreaga societate de diverse tendinţe negative atât intramediatice, cât şi extrame-
diatice. legile care impun restricţii privind defăimarea, instigarea la ura rasială, 
naţională, sexuală etc. asigură egalitatea în drepturi a tuturor indivizilor sociali. 

17.3. Forme de manifestare a modelelor presei în mass-media 
autohtonă

Aspectele conceptuale și cele funcționale ale oricărui sistem al mass-mediei 
sunt influențate de sistemul şi regimul politic existent în societate, care determină 
filosofia mijloacelor de informare în masă. Astfel, caracterul, structura, funcţiile 
și efectele mass-mediei într-o societate trebuie cercetate prin prisma parametrilor 
istorici, a realităţilor politice și socioeconomice existente într-o perioadă sau alta 
de dezvoltare a acestei societăți. 

Sistemele de presă care s-au perindat de-a lungul anilor pe teritoriul actual 
al Republicii Moldova au fost foarte diferite, atât din punct de vedere conceptual, 
cât și funcțional, întrucât au activat sub regimuri și sisteme politice diferite. or, 
schimbarea regimului politic însemna, în mod automat, și schimbarea filosofiei 
sistemului mass-mediei. Așadar, istoria sistemului mass-mediei autohton a înre-
gistrat prezența tuturor modelelor de presă existente în teoria jurnalismului. În 
funcție de factorul politic, care proiectează un model de presă sau altul, filosofia 
mijloacelor de informare în masă moldovenești a înregistrat următoarele etape:

Perioada când Moldova era parte a 1. Imperiului Rus (1812-1918) – se afir-
mă modelul autoritarist al presei.

Perioada când Moldova era parte a României (1918-1940; 1941-1944) – 2. 
se menține modelul autoritarist al presei, dar se afirmă și cel liberal. 

Perioada când Moldova era parte a Imperiului Sovietic (1940-1941; 3. 
1944-1991) – se afirmă modelul totalitarist al presei.

Perioada de independență statală a Republicii Moldova (1991 și până în 4. 
prezent) – se afirmă modelul liberal și cel al serviciului public. 

Așadar, în primele două perioade, modelul dominant în presa moldoveneas-
că a fost cel autoritarist. În perioada când Moldova era parte a Imperiului Rus, 
majoritatea publicațiilor periodice care apăreau aici sau care circulau pe acest te-
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ritoriu erau de stat. În urma presiunii enorme de deznaţionalizare şi predominării 
elitelor ruseşti sau rusificate în viaţa publică a Basarabiei, prima publicaţie parti-
culară românească „Mesagerul Basarabiei”, sub direcţia redactorului I. Riabcic şi 
editorului N. Drumaşcu, a apărut la Chişinău abia în anul 1884.

Cenzura era aplicată nu doar pentru a asigura țarului, instituțiilor și 
reprezentanților puterii o imagine pozitivă în presă, ci și pentru a contracara orice 
aluzie la originea românească a oamenilor din ținut. „În anii ’30 au fost întreprin-
se mai multe tentative de a se imprima un organ de presă local, dar atare iniţiative 
au fost blocate atât de împotrivirea autorităţilor locale, cât şi de pătrunderea în 
provincie a publicaţiilor periodice centrale sau odesite (buletine oficiale, publi-
caţii de profil în domeniul agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice, comerţului 
etc.). la 1845 şi 1847, câţiva boieri basarabeni au încercat să editeze, la Chişinău, 
ziarul «Românul», făcând, în acest scop, demersuri pe lângă guvernul ţarist. Au-
torităţile însă au refuzat să elibereze autorizaţia necesară. Primul număr al unei 
publicaţii locale «Кишиневские областные ведомости» (Buletinul regional al 
Chişinăului) a apărut la 17 iulie 1854. Gazeta era tipărită în limba rusă şi avea 
două rubrici: oficială şi neoficială. Cea din urmă deseori publica materiale cu 
caracter literar şi istoric. În anii 1866-1868, partea neoficială a fost coordonată 
de Gheorghe Gore, care a promovat valorile literaturii române din Basarabia şi 
România, urmărind susţinerea identităţii naţionale” [6].

Deși modelul autoritarist al presei s-a menținut și în perioada când Moldova 
era parte a României, filosofia presei la cea de-a doua etapă se deosebea foarte 
mult de cea care a existat în acest ținut până în primele decenii ale secolului al 
XX-lea. Acest lucru se datorează faptului că în prima jumătate a secolului al 
XX-lea, conjunctura social-politică și economică din această regiune a creat un 
context foarte prielnic pentru dezvoltarea presei tipărite. Basarabia a obținut po-
sibilitatea revenirii la valorile naționale și culturale românești, fapt care a generat 
„o adevărată revoluție culturală”. Doar în primii zece ani, aici au apărut 58 de 
ziare. Tipologia publicațiilor periodice basarabene era foarte variată, or, aici apă-
reau ziare generaliste, precum și ziare specializate în domeniul culturii, economi-
ei, agriculturii, ziare bisericești școlărești etc. Din punctul de vedere al arealului 
de acoperire mediatică, cea mai mare parte a acestui segment de presă avea un 
caracter local. Din punctul de vedere al formei de proprietate, existau publicații 
periodice private, de stat și publice (în categoria ziarelor publice se includ cele 
editate de diferite organizații de creație, profesionale și de producție). Evoluția 
presei de atunci a depășit limitele modelului autoritarist, activitatea mediatică 
cumulând tot mai multe elemente din modelul liberal și prezentând vădite semne 
de liberalizare conceptuală și funcțională. 

În perioada sovietică, sistemul mass-mediei moldovenesc a avut un concept 
foarte diferit de cel care a fost până în anii ’40, modelul de presă dominant fiind 
cel totalitarist. obiectivele, rolurile și funcțiile presei moldovenești reieșeau din 
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principiul presei sovietice, în general. or, mijloacele de informare în masă (loca-
le, republicane, unionale) erau fie organe de presă ale Partidului Comunist, fie ale 
organizațiilor care activau sub egida acestuia. Presa din această perioadă era doar 
de stat și avea misiunea să inculce oamenilor realizările politicii sovietice. Ea era 
puternic cenzurată și funcționa în baza economiei centralizate. 

În jurnalismul din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), 
realitatea socială era abordată prin prisma ideologiei sovietice, informația ideolo-
gică prevalând cantitativ asupra oricărui alt tip de informație. Mai mult, ziarele, 
revistele, emisiunile radio și TV specializate pe diverse domenii, cele destinate 
diferitelor categorii sociale și chiar presa pentru copii și adolescenți își conce-
peau mesajul jurnalistic doar prin prisma directivelor Partidului Comunist, or, 
instituțiile mass-mediei din perioada sovietică făceau, în primul rând, agitație și 
propagandă. Cu toate acestea, jurnaliștii din acea perioadă încercau să umanizeze 
produsul jurnalistic și să-i confere dimensiune socială. Emisiunile realizate de 
jurnaliștii de la postul de televiziune moldovenesc, precum și cele realizate de 
jurnaliștii de la postul de radio moldovenesc puneau în circuitul informațional 
un spectru foarte variat de materiale pe teme sociale, propagând cultura, tradițiile 
naționale, știința etc.

Umanizarea jurnalismului în presa tipărită se realiza prin inițierea unor rubrici 
speciale care puneau în circuit variate portrete sociale. De exemplu, materialele 
inserate la rubricile: Oameni modeşti; Destine; Dinastii din ziarul „Viaţa Satului” 
și Schiță din „Moldova Socialistă” relatau istoriile reale ale unor categorii foarte 
diferite de personaje: de la muncitori și țărani până la artiști și academicieni. Schița 
ca gen jurnalistic era frecvent folosită în presa de atunci. Astfel de materiale, care 
erau o simbioză a genului literar cu cel publicistic și purtau, de regulă, o încărcătură 
emoțională și educațională, apăreau în majoritatea publicațiilor periodice republi-
cane. Uneori aceste cicluri de materiale apăreau în culegeri aparte – suplimente ale 
publicațiilor periodice. Ziarul „Viaţa Satului”, de exemplu, a pus în circuit 49 de 
suplimente de acest fel, intitulate Caiete de cultură. 

În încercarea de a se apropia cât mai mult de publicul lor, redacțiile inițiau 
rubrici în care erau publicate scrisori semnate de cititori și care fie relatau despre 
anumite realizări, fie solicitau implicarea jurnaliștilor în rezolvarea unor situații 
de ordin personal, fie sugerau noi teme ce urmau a fi mediatizate. Semnificative, 
în acest context, sunt rubricile: Deplasare la rugămintea cititorului şi Scrisoarea 
ne-a chemat la drum, care apăreau cu regularitate în ziarul „Tinerimea Moldovei”, 
precum și rubricile: Alo! Redactorul? și Pe urmele materialelor publicate (reacții 
oficiale la critică) din ziarul „Viața Satului”. Tot în publicaţia periodică „Viața 
Satului” apărea lunar o pagină de scrisori și comentarii Cititorul – gazeta – citi-
torul. 

Întâlnirile colectivelor redacţionale cu cititorii erau practici obişnuite în acea 
perioadă care, de asemenea, aveau menirea să încurajeze colaborarea oamenilor 
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de rând cu publicaţiile periodice. Ele erau organizate fie în teritoriu – în raioanele 
și satele republicii, fie, nemijlocit, în redacția ziarelor. În cadrul acestor eveni-
mente, se discutau problemele sociale cu care se confruntau colectivele de muncă 
sau comunitățile din regiune, precum și problemele de ordin personal ale indi-
vizilor sociali. În urma acestora, apăreau pagini întregi dedicate realității sociale 
din acele medii, precum și cicluri de materiale despre succesele, problemele sau 
eșecurile oamenilor care coabitau în acele areale. Întâlnirile de acest gen erau 
surse prețioase de informare, or, ele ofereau jurnaliștilor posibilitatea să identifice 
noi subiecte de presă și să asigure diversificarea diapazonului tematic și varieta-
tea problematicii publicațiilor periodice. 

Un fenomen specific jurnalismului de atunci era activitatea corespondenților 
netitulari care, de rând cu jurnaliștii profesioniști, participau la scrierea materia-
lelor de presă. Fiecare publicație periodică își avea rețeaua sa de corespondenți 
obștești care relatau despre evenimentele și problemele existente în regiunea în 
care ei locuiau. Aceasta era o practică pozitivă care, pe de o parte, asigura con-
tactul permanent cu publicul, iar pe de altă parte, permitea extinderea ariei de 
acoperire mediatică. 

Sistemul sovietic, întru asigurarea și menținerea în timp a ideologiei și 
existenței sale, a blocat dezvoltarea firească a tuturor subsistemelor existente, 
inclusiv, a mass-mediei și a energiilor umane care, în mod normal, trebuie să 
alimenteze un sistem social. În pofida tuturor bruiajelor, pe teritoriul RSSM ajun-
geau semnalele a mai multor posturi de radio, precum: BBC, Europa liberă şi 
Vocea Americii. Сu riscul de a fi penalizați foarte dur, până la privațiunea de 
libertate, oamenii ascultau emisiunile acestor posturi de radio, care prezentau o 
altă realitate, cu totul deosebită de ceea ce se difuza la posturile de radio sovie-
tic. Totodată, în localităţile situate în apropierea nemijlocită a graniţei de vest a 
URSS, oamenii ascultau posturile de radio şi priveau posturile de televiziune din 
România. Cât priveşte informaţia clandestină de provenienţă internă, în Moldova 
Sovietică cea mai cunoscută formă era „samizdat-ul”: proza sau poezia autorilor 
„interzişi” sau compoziţii anonime, dar care luau în derâdere şi criticau regimul 
existent. Acestea se tipăreau manual (la maşini de dactilografiat) şi circulau „pe 
sub mână”. 

Ultima perioadă a fost posibil să se afirme la sfârşitul anilor ’80–începutul 
anilor ’90 ai secolului trecut, odată cu obținerea independenței Republicii Mol-
dova, în urma prăbușirii Imperiului Sovietic. Principala caracteristică a acelor 
timpuri era instabilitatea şi variabilitatea politică socială, economică, or, meca-
nismele sistemului vechi nu mai funcţionau ca altădată, eficient și în deplină mă-
sură, iar cele ale noului sistem încă nu erau pe deplin funcţionabile. Noile realităţi 
au schimbat modul de relaţionare a presei cu puterea şi cu societatea, fapt care a 
condus la afirmarea unor noi roluri şi funcţii mediatice, a unor noi forme şi me-
tode de activitate jurnalistică. Drept rezultat, mijloacele de informare în masă au 
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suportat transformări și schimbări conceptuale și funcționale impunătoare, care 
au determinat substituirea modelului totalitarist al presei cu cel liberal şi, în para-
lel, cu cel al serviciului public. Între acestea se numără:

– afirmarea relațiilor de piață și activitatea mass-mediei pe principii eco-
nomice noi, fapt care a impus instituțiile de presă să-și construiască noi relații 
privind modul de achiziționare a mijloacelor necesare funcţionării sale – hârtie, 
echipamente tehnice tipografice, sedii etc. – și privind distribuirea producției me-
diatice;

– apariția publicității mediatice care, în scurt timp, a devenit o sursă impor-
tantă sau chiar decisivă a bugetului instituțiilor mediatice;

– abolirea prin Constituţie a cenzurii oficiale, fapt care a condiționat liber-
tatea jurnaliștilor, în particular, și a sistemului autohton al mass-mediei, în gene-
ral;

– schimbarea politicilor editoriale ale instituțiilor de presă prin ajustarea lor 
la tipul de produs mediatic și la necesitățile publicului-țintă;

– modificarea principiilor de activitate a presei;
– inițierea procesului de constituire a cadrului legislativ al mass-mediei;
– apariția primelor mecanisme de autoreglementare a activității jurnaliștilor, 

în particular, și a mass-mediei, în general;
– apariția organizațiilor neguvernamentale pe domeniul mediatic care își 

concentrează activitatea asupra principiilor noi de funcționare a presei;
– inițierea procesului de deetatizare a mass-mediei în urma căruia apare pre-

sa privată;
– modificarea și diversificarea formelor de expresie a materialelor jurnalistice, 

apariția în presă a sondajelor, analizelor, investigațiilor jurnalistice etc.;
– modificarea diapazonului tematic prin mediatizarea problemelor conside-

rate până adineaori tabu;
– schimbarea conceptului procesului de formare profesională a cadrelor și 

profesionalizarea lor în strictă conformitate cu noile obiective și funcții ale mass-
mediei;

– afirmarea procesului de monitorizare a activității presei de către variate 
instituții interne și externe, inclusiv de către organizațiile neguvernamentale.

Transformările respective au fost contingente, „în sensul că au depins de 
condiții istorice specifice... Dar, odată ce aceste transformări au început să se 
desfășoare, au dobândit o energie proprie. Practicile tradiționale au fost treptat 
eclipsate de noi tipuri de acțiune, de noi convenții și de noi forme de asociere” [4, 
p. 47], toate acestea contribuind la afirmarea modelelor de presă liberal și cel al 
serviciului public. Totuși, în prezent, sistemul mass-mediei din Republica Mol-
dova prezintă însemne specifice nu doar celor din urmă două modele de presă, ci 
și celor autoritarist și totalitarist, acestea fiind reminiscențe ale trecutului. 
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Sarcini teoretico-aplicative:
I. Modelul liberal: aspecte conceptuale
I. 1. Descrieți cele două condiții de principiu, necesare funcționării presei în 

modelul liberal.
I. 2. Argumentați, prin prisma celor două obiective, rolul social al presei în 

modelul liberal. 
I. 3. Estimați posibilitățile presei care activează conform modelului liberal 

de a reflecta realitatea social-politică și economică. 

II. Modelul liberal: aspecte funcționale
II. 1. Descrieți esența modelului autoritarist al presei (conform Tabelului 

1).
II. 2. Determinați fenomenele mediatice negative care au apărut ca rezultat 

al activității modelului liberal al presei.
II. 3. Evaluați relația presei cu puterea și misiunile ei sociale în raport cu 

aceasta, conform principiilor modelului liberal. 

III. Modelul serviciului public
III. 1. Descrieți factorii care au contribuit la apariția modelului responsabili-

tăţii sociale a presei (serviciului public).
III. 2. Deduceți obiectivele și specificul modelului serviciului public al pre-

sei. 
III. 3. Evaluați tipurile de relații care se pot institui între instituțiile de presă, 

instituțiile statului și instituțiile din alte zone de activitate socială și 
economică, conform principiilor modelului serviciului public.
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IV. Forme de manifestare a modelelor presei în mass-media autohtonă
IV. 1. Numiți etapele evoluției mass-mediei autohtone din perspectiva mani-

festării filozofiei ei (a modelelor de presă).
IV. 2. Determinați specificul activității sistemului mass-mediei autohton și, 

respectiv, modelul de presă conform căruia acesta activa în primele 
trei etape de evoluție.

IV. 3. Evaluați schimbări conceptuale și funcționale, rezultate din prăbușirea 
Uniunii Sovietice, care au determinat substituirea modelului totalita-
rist al presei cu cel liberal şi, în paralel, cu cel al serviciului public.
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TEME PENTRU DEZBATERI:

Mass-media – puterea a ... patra?1. 
Mass-media autohtonă – câinele de pază... a cui?2. 
Publicitatea media: conotații pozitive și negative3. 
Divertismentul media: conotații pozitive și negative4. 
Ziarele în societatea contemporană: avantaje și dezavantaje5. 
Revistele în societatea contemporană: avantaje și dezavantaje6. 
Radioul în societatea contemporană: avantaje și dezavantaje7. 
Televiziunea în societatea contemporană: avantaje și dezavantaje8. 
Agențiile de știri în sistemul mass-mediei contemporan: avantaje și 9. 
dezavantaje
Jurnalismul on-line: starea actuală și perspective10. 
Spectacularizarea mass-mediei: avantaje și dezavantaje 11. 
Senzaționalul în mass-media: avantaje și dezavantaje 12. 
Violența mediatică – quo vadis?13. 
Fenomenul 14. fake news în presa contemporană – quo vadis?
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